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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

1
تهيه مقطع نازك ميكروسكوپي 

معمولي و رنگ آميزي با آليزارين 
قرمز و فروسيانيد پتاسيم

مقاطع نازك توسط دستگاه تهيه مقطع نازك آماده شده سپس 
به منظور تفكيك كلسيت از دولوميت و نيز كلسيت و دولوميت 
آهن دار از بدون آهن، با محلولي از فروسيانيد پتاسيم و آليزارين 

قرمز، رنگ آميزي مي شود.

مقطع نازك ميكروسكوپي 
رنگ آميزي شده با آليزارين 
قرمز و فروسيانيد پتاسيم

2
تهيه مقطع نازك ميكروسكوپي صيقلي 

بدون رنگ آميزي و تزريق چسب 
اپوكسي در نمونه

خودكار  نازك  مقطع  تهيه  دستگاه  توسط  صيقلي  نازك  مقاطع 
مقاطع نازك صيقليAstra آمادهمي  گردد. 

3
تهيه مقطع نازك ميكروسكوپي صيقلي 

با تزريق چسب 
اپوكسي آبي در نمونه (بدون رنگ 

آميزي)

در اين فعاليت به منظور تعيين انواع تخلخل، ميزان اتصال حفرات 
به يكديگر و نيز استفاده در نرم افزار آناليز تصوير، نمونه  ها توسط 

اپوكسي آبي رنگ تزريق مي شود.

مقطع نازك ميكروسكوپي 
صيقلي تزريق شده با چسب 

اپوكسي آبي

4
اسكن كردن مقاطع نازك با كمك 

اسكنر 
با كيفيت باال

در اين فعاليت به وسيله دستگاه اسكنر با دقت باال مقاطع نازك 
رايانه  در   Jpeg فرمت  با  تصاوير  اين  نهايت  در  و  مي شود  اسكن 

ذخيره و سپس در DVD آرشيو مي شود.
تصاوير اسكن شده مقاطع 

Jpeg نازك با فرمت
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مربوط به فعاليت رديف 4مربوط به فعاليت رديف 3

مربوط به فعاليت رديف 2 مربوط به فعاليت رديف 1
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5
بررسي كيفي و رايج نمونه به روش 

شمارش نقطه  اي و با دقت 300 نقطه 
در هر نمونه

ديكنسون  گزي-  روش  اساس  بر  نازك  مقاطع  در  شماري  نقطه 
انجام مي شود و براي انجام آن از يك صفحه مخصوص كه بر روي 
صفحه ميكروسكوپ پالريزان نصب مي شود، استفاده مي گردد. در 
اين روش سطح مقطع نازك در امتداد يك شبكه جابجا و اسكن 
سنگ  دهنده  تشكيل  اجزاء  شبكه ها،  تقاطع  محل  در  و  مي شود 
شمارش مي شوند و در نهايت نتايج به دست آمده به درصد تبديل 
براي نقطه  شماري يك مقطع نازك حداقل 300  مي شوند. معموالً 

نقطه و در حالت مطلوب 500 نقطه شمارش مي شود.

در زمين شناسي روش نقطه 
 شماري جهت اندازه گيري 

آماري اجزاء تشكيل دهنده 
سنگ استفاده مي شود. در 

اين روش معموال" يا آلوكم ها 
و يا ارتوكم ها شمارش شده 
و مقدار آنها به درصد تبديل 

مي شود.

توصيف دقيق ديرينه شناسي مقاطع 6
نازك همراه با 2 عدد عكس

تجمعات  و  روزنبران  عمدتًا  بيني  ذره  سنگواره  هاي  شناسائي 
در  آن ها  تشخيص  و  ميكروسكوپي  نازك  برش  هاي  در  زيستي 
و  شاخص  ميكروفسيل هاي  اساس  بر  ماكروسكوپي  نمونه  هاي 
شده  برداشت  نمونه  هاي  نسبي  سن  تعيين  زيستي،  خرده  هاي 
زيستي  تجمعات  فراواني  چينه  اي،  زيست  محتويات  اساس  بر 
ميكروفاسيس ها و نقش اين تجمعات سنگواره اي در تبيين محيط 

رسوبگذاري آن ها.

تشخيص تجمعات زيستي 
ميكروفاسيس ها و تعيين سن 
نسبي و محيط رسوبگذاري 

آن ها در مقاطع نازك
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مربوط به فعاليت رديف 7مربوط به فعاليت رديف5 مربوط به فعاليت رديف 6

نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

توصيف دقيق رسوب شناسي مقاطع 7
نازك همراه با 2 عدد عكس

ميكروسكوپ  توسط  نازك  مقاطع  رسوب  شناسي  دقيق  مطالعه 
پالريزان و بررسي تمامي ويژگي هاي رسوب  شناسي از قبيل اندازه 
ذرات، تعيين تركيب سنگ هاي كربناته و تخريبي و ميزان اين اجزا 
در سنگ، ميزان گردشدگي و كرويت و بلوغ بافتي. اين اطالعات 
نمونه   2 نهايت  در  ثبتمي  گردد.  رايانه  در   Excel فايل  صورت  به 

عكس نيز از نقطه نظر رسوب  شناسي گرفته مي شود.

تعيين ويژگي هاي رسوب-
 شناسي نمونه نظير اندازه 

ذرات، تعيين تركيب سنگ، 
ميزان گردشدگي، كرويت و 

بلوغ بافتي
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تعيين ميكروفاسيس 8
و محيط رسوبي

ميكروسكوپ  توسط  شده  تهيه  نازك  مقاطع  نمونه هاي  مطالعه 
پالريزان از نقطه نظر رخساره ميكروسكوپي و نوع محيط رسوبي 
و ثبت اين اطالعات در قالب فايل Excel در رايانه. از جمله عوامل 
تعيين كننده نوع رخساره ميكروسكوپي و محيط رسوبي مي توان 
به نوع اجزاي غير زيستي و زيستي تشكيل دهنده سنگ و جنس 

آن ها، جنس زمينه و فرايندهاي زيستي در سنگ اشاره كرد.

تعيين ميكروفاسيس و محيط 
رسوبي مقاطع نازك

9
توصيف دقيق دياژنزي مقاطع نازك 

همراه 
با 2 عدد عكس

توسط  شده  تهيه  نازك  مقاطع  نمونه هاي  دياژنزي  دقيق  مطالعه 
از  دياژنتيكي  ويژگي هاي  تمامي  بررسي  و  پالريزان  ميكروسكوپ 
قبيل ميزان تخلخل و تراوايي، تقدم و تاخر فرايندهاي دياژنزي و 
ميزان و نحوه تاثير اين فرايندها بر كيفيت مخزني. 2 نمونه عكس 
شده  نصب  ديجيتال  دوربين  توسط  دياژنتيكي  نظر  نقطه  از  نيز 

روي ميكروسكوپ گرفته مي شود.

تعيين ويژگي هاي دقيق 
دياژنزي مقطع نازك

مربوط به فعاليت رديف 9مربوط به فعاليت رديف 8
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

10
مطالعه با ميكروسكوپ 

كاتدولومينسانس همراه با 2 عدد 
عكس

 CL) دستگاه  توسط  صيقلي  نازك  مقاطع  فعاليت  اين  در 
CCL-(MLK4-8200) مورد مطالعه قرار مي گيرد. چينه  شناسي 
سيمان، و زمان تشكيل سيمان و شكستگي ها از جمله كاربردهاي 

CL محسوب مي شود.

تعيين چينه شناسي سيمان و 
توزيع و زمان تشكيل سيمان 

و شكستگي ها

تعيين فابريك سنگ11

توسط  شده،  تهيه  كربناته  نمونه  هاي  فعاليت،  اين  طي 
ميكروسكوپ پالريزان مورد مطالعه رسوب  شناسي قرار گرفته و 
بر اساس طبقه  بندي دانهام نامگذاريمي  گردد. اين نامگذاري نشان 
دهنده نوع محيط رسوب گذاري و انرژي زمان تشكيل سنگ مي-

فايل  صورت  به  رايانه  در  سنگ  بافتي  اطالعات  نهايت  در  باشد. 
Excel ثبتمي  گردد

تعيين فابريك سنگ
 كه منجر به نوع محيط 

رسوب گذاري و انرژي زمان 
تشكيل سنگ مي شود
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تجزيه و تحليل تصويري تخلخل12

شده  تزريق  صيقلي  مقاطع  انتخابي  نمونه هاي  فعاليت  اين  طي 
و  گرديده  مطالعه  پالريزان  ميكروسكوپ  توسط  آبي  اپوكسي  با 
بوسيله دوربين ديجيتال نصب شده بر روي اين ميكروسكوپ و 
را  اطالعاتي  و  گرفته  قرار  پردازش  تحت  رايانه  اي  افزار  نرم  نيز 
در مورد تخلخل كل، اندازه حفرات و ديگر پارامترهاي آماري در 

نمونه نشان مي دهد.

تعيين ميزان و توزيع تخلخل
 و اندازه حفرات

عكسبرداري با ميكروسكوپ الكتروني 13
و آناليز EDX به همراه توصيف عكس

مربع  سانتيمتر   1 اندازه  به  انتخابي  نمونه هاي  فعاليت  اين  طي 
شكسته شده و بعد از پوشش آن با طال يا كربن مورد مطالعه كمي 
مختلف  نمايي هاي  بزرگ  در  عكس  مي گيرند (تهيه  قرار  كيفي  و 

و شناسايي و تحليل كاني ها و سيستم بافت و تخلخل سنگ).

شناسايي و تحليل كاني ها 
و سيستم بافت و تخلخل 

سنگ و تعيين تركيب نقطه-
اي نمونه

مربوط به فعاليت رديف 13مربوط به فعاليت رديف 12
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مربوط به فعاليت رديف 13 و 18مربوط به فعاليت رديف 14

نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

14
عكسبرداري با ميكروسكوپ الكتروني 

(2 عكس براي هر نمونه) به همراه 
توصيف عكس

مربع  سانتيمتر   1 اندازه  به  انتخابي  نمونه هاي  فعاليت  اين  طي 
مطالعه  مورد  كربن  يا  طال  با  آن  پوشش  از  بعد  و  شده  شكسته 
و  مختلف  نمايي هاي  بزرگ  در  عكس  مي گيرند (تهيه  قرار  كيفي 

شناسايي و تحليل كاني ها و سيستم بافت و تخلخل سنگ).

شناسايي و تحليل كاني ها 
و سيستم بافت و تخلخل 

سنگ

آماده سازي نمونه جهت بررسي 15
X با پراش اشعه (Bulk) پودر مي شوند.نمونه هاي كل XRD تعيين تركيب طي اين فعاليت نمونه ها جهت آناليز

كاني  شناسي سنگ

آماده سازي نمونه به منظور بررسي 16
كاني هاي رسي

پودر   XRD آناليز  جهت  سنگي  نمونه هاي  فعاليت  اين  طي 
مي شوند. سپس كاني هاي رسي آن توسط دستگاه سانتريفيوژ در 

محيط سيال جدا مي شود.
نمونه پودر شده به منظور 
XRD استفاده در دستگاه
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آناليز نمونه هاي كل17
طي اين فعاليت نمونه  هاي پودر شده كه به صورت قرص درآمده-

نرمال  نمونه   XRD طيف هاي   و  شده  آناليز  دستگاه  توسط   اند 
بدست مي آيند.

طيف هاي XRD نمونه نرمال

شناسايي 18
كاني هاي رسي

پس از آماده سازي نمونه پودر شده، آنگاه در دستگاه به سه روش 
در معرض هوا، در معرض اتيلن گليكول و در معرض حرارت 550 

درجه سانتيگراد قرار گرفته و نمودارهاي آن ترسيممي  گردد.
تعيين انواع كاني هاي رسي

تفسير آناليز كاني هاي رسي و/ يا 19
نمونه كل

نمونه هاي  از  آمده  بدست   XRD طيف هاي  فعاليت  اين  طي 
و  كاني  هر  به  مربوط  استاندارد  طيف هاي  از  استفاده  با  انتخابي 
Lirentzian Profile-  ) لورنزين  پروفيل  انطباق  الگوريتم 
و  گرفته  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد   (  Fitting Algorithms

كاني هاي موجود در نمونه تعيين مي شوند.

تعيين كاني هاي موجود 
در نمونه

مربوط به فعاليت رديف19مربوط به فعاليت رديف 18
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

20
توصيف پايه  اي مغزه (سنگ  شناسي، 
بافت، اندازه دانه و ميزان آغشتگي 

نفتي) در مقياس 1:100

بافت،  سنگ  شناسي،  ويژگي هاي  شامل  مغزه  از  كلي  اطالعات 
و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  نفتي  آغشتگي  ميزان  و  دانه  اندازه 
در برگه   هاي مخصوصي در مقياس 1:100 به صورت دستي ترسيم 

مي گردد.

تهيه برگه  هاي مخصوص 
توصيف كلي مغزه در مقياس 

1:100
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21

توصيف دقيق مغزه (سنگ  شناسي، 
بافت، اندازه دانه، ميزان آغشتگي 
نفتي، ساختارهاي رسوبي، بافت هاي 
دياژنتيكي،  آشفتگي زيستي و انواع 

تخلخل) در مقياس 1:50

در اين فعاليت اطالعات دقيقي از مغزه شامل ويژگي هاي سنگ-
ساختارهاي  نفتي،  آغشتگي  ميزان  و  دانه  اندازه  بافت،   شناسي، 
تخلخل  انواع  و  زيستي  آشفتگي  دياژنتيكي،   بافت هاي  رسوبي، 
مورد بررسي قرار گرفته و در برگه  هاي مخصوصي در مقياس 1:50 

به صورت دستي ترسيممي  گردد.

تهيه برگه  هاي مخصوص 
توصيف دقيق مغزه در 

مقياس 1:50

22
انطباق توصيفات مغزه با نمودار هاي 

چاه پيمايي 
و اطالعات مغزه

الگ  تهيه  و  مغزه  دقيق  و  كامل  توصيف  از  پس  فعاليت  اين  در 
گرافيكي آن و نيز تهيه نمودار هاي چاه پيمايي، اين داده  ها در كنار 
سنگ  شناسي،  قبيل  از  فاكتورهايي  به  توجه  با  و  شده  آورده  هم 
منحني  تغييرات  و  سكانسي  و  سنگ  شناسي  مرزهاي  موقعيت 
نمودار هاي چاه پيمايي،  تغييرات سنگ  شناسي و موقعيت مرزها با 
تغييرات الگ انطباق داده مي شود. سپس توسط دستگاه پالتر پالت 

گرفته مي شود.

تهيه پالتي از توصيفات 
مغزه تطبيق داده شده با 
نمودارهاي چاه پيمايي و 

اطالعات مغزه

23
تفسير و تلفيق اطالعات مغزه با 

اطالعات رسوب  شناسي، سنگ  شناسي 
و نمودار هاي چاه پيمايي

و  آن  گرافيكي  الگ  تهيه  و  مغزه  دقيق  و  كامل  توصيف  از  پس 
تهيه نمودار هاي چاه پيمايي، اين داده  ها در كنار داده  هاي حاصل 
آورده  نازك  مقاطع  سنگ  شناسي  و  رسوب  شناسي  مطالعه  از 
سنگ  شناسي  تغييرات  قبيل  از  فاكتورهايي  به  توجه  با  و  شده 
تغييرات  و  پيمايي  چاه  نمودار هاي  منحني  تغييرات  سكانسي،  و 
خواص مخزني با تغييرات الگ انطباق داده مي شود. سپس توسط 

دستگاه پالتر پالت گرفته مي شود.

تهيه پالتي از اطالعات 
رسوب  شناسي، سنگ  شناسي 

مغزه تطبيق داده شده با 
نمودارهاي چاه پيمايي و 

اطالعات مغزه
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عكسبرداري از مغزه ها 24
(1 عكس از هر 5 متر مغزه)

پس از برش افقي مغزه  ها در جايگاه مخصوص با مقياس طولي 1 
عكاسي  دوربين  توسط  و  شده  چيده  تايي   5 رديف  هاي  در  متر 

عكسبرداريمي  گردد.

تهيه تصاويري از برش  هاي 
افقي مغزه  ها با مقياس 

طولي 1 متر

عكسبرداري از مغزه ها به صورت 360 25
درجه و با كيفيت باال

آن  قطعات  كه  صورتي  در  شده  تميزكاري  مغزه ها  كار  اين  طي 
از يكديگر جدا باشند، با يكديگر جفت و بر روي قسمت اسكن 
در  شده  داده  شرح  روش  با  را  دستگاه  مي شوند،  چيده  دستگاه 
نرم  به  را  مغزه  مشخصات  نموده،  كاليبره  دستگاه  كار  دستور 
افزار وارد نموده و آنگاه شروع به تهيه عكس مي نمايند. پس از 
اتمام عكس برداري براي كنترل صحيح بودن كار، تصوير خروجي 
تنظيم از نظر همپوشاني مورد بررسي قرار گرفته و تصوير نهايي 

را ذخيره مي كنند.

تصاوير 360 درجه با دقت 
بسيار باال از مغزه  ها

تهيه الگ 26
مطالعه مغزه ها

رنگ،  قبيل  از  اطالعاتي  مغزه،  دقيق  و  كامل  توصيف  از  پس 
ساخت، بافت، ويژگي هاي سنگ شناسي، فسيل هاي مشاهده شده، 
نوع و ميزان تخلخل قابل مشاهده و نوع شكستگي ها توسط نرم 
ترسيم   1:100 مقياس  با  و  رايانه  در   Adobe Illustratorافزار

مي شود و توسط دستگاه پالتر پالت گرفته مي شود.

پالت الگ گرافيكي 
توصيف مغزه
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27
توصيف پايه  اي شكستگي هاي 

مغزه (مشخص نمودن ليتولوژي، 
شكستگي ها، استيلوليت و ساير 

ساخت هاي مرتبط) در مقياس 1:100

در  مغزه  در  موجود  ساختارهاي  كلي  اطالعات  فعاليت  اين  در 
گرفته  قرار  گيري  اندازه  و  شناسايي  مورد  ماكروسكوپي  مقياس 
و اين ساختارها و مشخصات آنها در برگه هاي مخصوص ثبت و به 

صورت الگ در مقياس 1:100 ارائه خواهد مي شود.

برگه هاي مخصوص ثبت 
ساختارهاي موجود در مغزه 
به صورت الگ در مقياس 

1:100

28

مطالعه دقيق شكستگي هاي مغزه
(شامل شكستگي ها، استيلوليت ها و 

ساختارهاي ديگر، اندازه  گيري شيب، 
امتداد، شكل، ميزان و نوع كاني  زايي  

آغشتگي هيدروكربوري 
و مكانيزم شكستگي) در مقياس 50 :1

مقياس  در  مغزه  در  موجود  ساختارهاي  كليه  فعاليت  اين  در 
كليه  و  گرفته  قرار  گيري  اندازه  و  شناسايي  مورد  ماكروسكوپي 
ساختارها و مشخصات آنها در برگه هاي مخصوص ثبت و بصورت 

الگ ارائه خواهد شد.

برگه هاي مخصوص ثبت 
ساختارهاي موجود در مغزه 
به صورت الگ در مقياس 

1: 50

تفسير ساختماني و29
 تلفيق داده هاي مغزه

در اين فعاليت پس از مطالعات ساختماني و بررسي داده هاي مغزه، 
اين داده  ها با يكديگر تلفيق شده و تفسير مي گردند. جهت جريان-

هاي قديمه و جريان باد با استفاده از مطالعه داده  ها تعيينمي  گردد 
تا جهت آنيزوتروپي مخزن تعيين گردد.

داده هاي تفسير شده 
ساختماني به همراه داده هاي 

مغزه

بازسازي جهت مغزه30
و  اسكنر  دستگاه  توسط  مغزه  جهت  بازسازي  فعاليت  اين  در 
 FMI عكسبرداري 360 درجه از مغزه و مقايسه آن با نمودارهاي

صورت مي گيرد.
تصوير با دقت بسيار باال از 
كل مغزه يا مغزه برش خورده
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تهيه الگ تراكم شكستگي ها و تلفيق 31
آن با توصيف رسوب شناسي مغزه

طي اين فعاليت پس از توصيف كامل و دقيق شكستگي هاي مغزه 
از  حاصل  كنارداده  هاي  در  داده  ها  اين  آن،  گرافيكي  الگ  تهيه  و 
تغييرات  با  و  آورده  مغزه  سنگ  شناسي  و  رسوب  شناسي  مطالعه 
توسط  سپس  ترسيممي  گردد.  رايانه  در  و  شده  داده  انطباق  الگ 

دستگاه پالتر پالت گرفته مي شود.

الگ تراكم شكستگي ها 
تلفيق شده با توصيف 
رسوب شناسي مغزه

تعيين و دسته بندي انواع سنگ مخزن32
در اين فعاليت داده  هاي زمين  شناسي (بطور مثال سنگ شناسي، 
انواع تخلخل، رخساره  ها) به همراه داده  هاي آناليز روتين مغزه و 
بعضي ازداده  هاي SCAL به منظور تشخيص رخساره  هاي مخزني 

و انواع سنگ هاي مخزني استفاده خواهد شد.

دسته بندي و تعيين انواع 
سنگ هاي مخزني

مطالعه ميداني و تطابق چندين چاه 33
با يكديگر

زون هاي  متعدد،  چاه هاي  در  جرياني  زون هاي  شناسايي  از  پس 
تا  مي شوند  داده  تطابق  يكديگر  با  چاه ها  اين  در  مشابه  جرياني 
پالت  تطابق  اين  نهايت  در  گردد.  مشخص  آن ها  جانبي  ارتباط 

گرفته مي شود.

پالت زون هاي مخزني متعدد 
و ارتباط جانبي آن ها در 

چاه هاي مجاور

تهيه مدل مفهومي مخزن34
در اين فعاليت تلفيق تغييرات پيچيده خواص هيدروليكي مخزن 
ناهمگني  نسبي)،  تراوايي  و  مويينه  فشار  تراوايي،  (تخلخل، 
و  ويژگي ها  و  جانبي)  تداوم  و  (مورفولوژي  هندسي  شكل  مخزن، 

نوع سيال منجر به تهيه مدل مفهومي و توصيفي موثر مي شود.
مدل مفهومي مخزن
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زون بندي مخزن توسط نرم افزار 35
Cyclolog

در اين نرم افزار آناليز موجك در يك پنجره با طول مشخص كه توسط 
كاربر مشخص مي شود، انجام مي گيرد. سپس بر اساس نتايج بدست 
آمده، روند نمودار را در مرحله بعد پيش بيني مي كند. در مرحله بعد 
نتايج پيش بيني شده با واقعيت مقايسه مي شود و نتيجه اين مقايسه 
را بصورت نمودار نشان مي دهد. در اين نمودار مقدار خطا بين مقدار 
پيش بيني شده و مقدار واقعي نشان داده مي شود. اين خطا مي تواند 
نشان دهنده تغيير روند رسوب گذاري و يا توقف در روند آن باشد. 
عدم اختالف نشان دهنده رسوب گذاري عادي و بدون تغيير است كه 

در زون بندي مخزن از آن استفاده مي شود.

تعيين زون هاي متعدد 
مخزن

تهيه نمونه هاي ايزوله 36
از فسيل هاي روزن بران

حدود 100 گرم از نمونه ها جدا و خرد مى شود. نمونه هاى شيلى به 
سخت تر  نمونه هاي  براي  و  شده  خيسانده  آب  در  روز  چند  مدت 
(سنگي) ابتدا بر طبق روش ليرر (Lirer, 2000)، از محلول 80 درصد 
اسيد استيك (CH3COOH) و 20 درصد آب استفاده مى گردد. 
در حالت دوم پس از گذشت نيم تا يك ساعت، خرده سنگ ها شروع 
به تورم و سپس باز شدن مي كنند. براي شستشو از الك هاي با قطر 
هر  از  پس  الك ها  و  شده  استفاده  ميكرون  و 63  منافذ 250، 125 
داده  قرار   (Blodometilen) بلودومتيلن  محلول  در  استفاده،  بار 
مي شوند تا نمونه هاي باقيمانده در منافذ الك ها، رنگي و مشخص 
شوند. سپس برخي نمونه هاي سخت تر در چند مرحله در دستگاه 
التراسونيك (Ultrasonic Cleaner) قرار داده شده تا كامالً تميز 

شوند. نمونه روى الك خشك شده و آماده مطالعه است.

نمونه هاي ايزوله از فسيل هاي 
روزن بران
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مطالعه نمونه هاي ايزوله فسيل 37
روزن بران

طي اين فعاليت نمونه  انتخابي پس از گذراندن مرحله آماده سازى 
چهار  روى  نمونه  تفكيك  به  توجه  با  مي گردد.  مهيا  مطالعه  جهت 
تشخيص  جهت  مناسب  شدگى  حفظ  با  هاى  نمونه  مختلف  الك 
تمام  شناسايى  از  پس  گردند.  مى  مطالعه  دقت  به  و  شده  پيك 
جنس ها و گونه  هاى موجود مجدداً كل نمونه جهت شمارش جنس ها 
آمارى  ارزيابى  مورد  و  شده  بررسى  دقت  به  مختلف  گونه  هاى  و 
قرار مى گيرد. در نهايت گزارشى از ارزش چينه شناسى، رسوب 
شناسى و پالئواكولوژى بر اساس نمونه  هاى شاخص تهيه شده و 

در اختيار متقاضى قرار مي گيرد.

تعيين ارزش چينه 
شناسى، رسوب شناسى 
و پالئواكولوژى بر اساس 

نمونه  هاى شاخص نمونه هاي 
ايزوله فسيل روزن بران

تهيه و آماده سازي نمونه هاي 38
پالينولوژي

كامًال  آب  با  نمونه   مي شود.  خرد  و  جدا  نمونه   از  گرم   100 حدود 
اضافه   ٪30 كلريدريك  اسيد  نمونه  به  و  تميز  شده  و  شسته 
مى شود. پس از 24 ساعت نمونه چندين بار با آب شسته مي شود 
افزوده  فلوريدريك  اسيد  نمونه  به  سپس  گردد.  خنثى  كامًال  تا 
كامًال  محلول  و  شسته  ساعت  از 24  پس  نيز  اسيد  اين  مى شود. 
 (٪5) رقيق  كلريدريك  اسيد  در  حاصل  محلول  مي گردد.  خنثى 
تغليظ  محلول  مي گردد.  خنثى  محلول  مجدداً  و  شده  جوشانده 
جدا  فازهاى  مي شود.  سانتريفوژ  سنگين  محلول  كمك  به  و  شده 
شده از صافى  هاى مورد نظر عبور داده شده و مواد الى روى هر 
صافى در ظرف نمونه درپوش دار ويژه نگهدارى مى شود. از محلول 

حاصل اساليد پالينولوژيكى تهيه مي شود.

نمونه هاي پالينولوژي



29
ی
س
شنا

ن 
مي
ز

ی
س
شنا

ن 
مي
ز

پرديس پژوهش و توسعه صنايع باال دستى نفت

نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

مطالعه نمونه هاي پالينولوژي39

ابتدا مطالعه اوليه 5 اساليد انجام مي گيرد و سپس جهت شناسايى 
توسط  دقت  به  اساليدها  تك  تك  موجود  گونه  هاى  و  جنس ها 
ميكروسكپ مطالعه مى گردند. پس از شناسايى جنس ها و گونه -

هاى موجود بهترين نمونه  ها جهت معرفى عكس بردارى شده و از 
آنها صفحات مصور تهيه مي گردد. فعاليت آخر نيز شمارش جنس ها 
مي باشد.  الزم  آمارى  كارهاى  انجام  و  شده  شناسايى  گونه  هاى  و 
كارهاى  نيز  پالينولوژيكى  رخساره  هاى  مطالعه  جهت  به  البته 

آمارى روى ساير عناصر پالينولوژيكى انجام مي گيرد.

شناسايى جنس ها و گونه  هاى 
موجود و عكس بردارى از 

بهترين نمونه  ها

زون بندي زيستي40
طبقه  بندي  هاي  اساس  بر  روزنبران  رايج  زيستي  بندي هاي  زون 
به  قائم  شناسي  چينه  ستون  امتداد  در  چينه  اي  زيست  رايج 

ترتيب متعاقب زماني از يكديگر تفكيك مي شوند.
تعيين زون هاي زيستي در 
امتداد ستون چينه شناسي

41
تهيه الگ ديرينه شناسي (شامل 

ليتولوژي، رخساره، محيط رسوبي، 
نمودار نشان دهنده بازه حضور 

فسيل ها و زون بندي زيستي)

پس از توصيف كامل و دقيق برش سطح االرضي و يا چاه و تهيه 
سنگ  ويژگي هاي  قبيل  از  اطالعاتي  استخراج  و  نازك  مقاطع 
فسيل- و  رسوبي  محيط  نوع  رسوبي،  رخساره  هاي  شناسي، 
افزار  نرم  توسط  داده  ها  اين  نازك،  مقاطع  از  شده  مشاهده  هاي 
اين  در  مي شود.  ترسيم  مقياس 1:200  با  و   Adobe Illustrator
زماني  محدوده  نيز  و  فسيل ها  زيستي  بندي  زون  اطالعات  ميان 
ديگر  كنار  در  افزار،  نرم  اين  محيط  در  فسيل ها  انقراض  و  ظهور 
اطالعات، تهيهمي  گردد. سپس توسط دستگاه پالتر پالت گرفته 

مي شود.

الگ ديرينه شناسي
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سن سنجي با ايزوتوپ استرانسيم  و يا 42
داده هاي ديرينه شناسي

نمونه  هاي برداشت شده عمدتاً از رخساره  هاي مادستوني و وكستوني 
دياژنزه  و  دولوميتيزه  و  گرينستوني  رخساره  هاي  و  مي شود  تهيه 
براي اين امر مناسب نيستند.داده  هاي كمي استرنسيم از آلوكم ها و 
ارتوكم ها تهيه مي شود. كنترل سن نسبي واحدهاي سنگي و تجمعات 

زيستي آنها به كمك Sr 87 / Sr 86 صورت مي  پذيرد.

تعيين سن اليه  ها

43
تطابق چاه ها يا برش  هاي سطحي از 

ديدگاه 
ديرينه شناسي

پس از توصيف كامل ديرينه شناسي چاه و يا برش سطح  االرضي 
ويژگي هاي  قبيل  از  (اطالعاتي  يكديگر  با  اطالعات  اين  تلفيق  و 
سنگ  شناسي، فسيل  شناسي، زون  بندي زيستي و غيره)، برش-

 هاي متعدد سطح  االرضي و يا چاه هاي مجاور با يكديگر (چاه ها و 
برش  هاي سطح  االرضي مجاور) مقايسه شده و در رايانه ترسيم و 

توسط دستگاه پالتر پالت گرفته مي شود.

پالت تطابق ديرينه شناسي 
چاه ها يا برش  هاي سطحي

در اين فعاليت پس از عزيمت به منطقه و بازديد از ناحيه مورد نظر تعيين برش  هاي مناسب سطح االرضى44
تعيين برش  هاي مناسببرش  هاي مناسب به منظور مطالعه انتخابمي  گردد.

45

مطالعه رسوب شناسي د ر 
مقياس ميداني، برداشت 

نمونه از برش هاي سطحي ، اندازه 
گيري ضخامت ، توصيف رخساره اي و 

بررسي جريان ديرينه

شناسي  رسوب  ويژگي هاي  برش،  مناسب  محل  انتخاب  از  پس 
برش (رنگ، سنگ شناسي، ضخامت و ميزان امتداد جانبي اليه-

 ها، اندازه ذرات، ساخت هاي رسوبي و جريان ديرينه، رخساره  ها و 
محيط رسوبي و غيره) در برگه  هاي مخصوص و با مقياس 1:200 يا 
1:500 ثبتمي  گردد. نمونه برداري نيز به صورت سيستماتيك و با 

توجه به تغييرات برداشت مي شود.

برگه  هاي حاوي اطالعات 
رسوب شناسي برش هاي 

سطحي با مقياس
 1:200 يا 1:500
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46
مطالعه ديرينه شناسي در مقياس 

ميداني، برداشت نمونه از برش هاي 
سطحي، اندازه گيري ضخامت 

و توصيف رخساره اي

ويژگي هاي  برش،  مناسب  محل  انتخاب  از  پس  فعاليت  اين  در 
ميزان  و  ضخامت  شناسي،  سنگ  (رنگ،  برش  شناسي  ديرينه 
گياهي،  و  جانوري  فسيلي  محتويات  اليه  ها،  جانبي  امتداد 
رخساره  ها و محيط رسوبي، تعيين سن نسبي اليه  ها و غيره) در 
برگه  هاي مخصوص و با مقياس 1:200 يا 1:500 ثبتمي  گردد. نمونه 
برداري نيز به صورت سيستماتيك و با توجه به تغييرات برداشت 

مي شود.

برگه  هاي حاوي اطالعات 
ديرينه شناسي برش هاي 
سطحي با مقياس 1:200 يا 

1:500

47
مطالعه ساختماني در مقياس ميداني 

(نقشه برداري ساختارهاي مختلف، 
تشخيص و اندازه گيري شكستگي ها)

برش  ساختماني  ويژگي هاي  برش،  مناسب  محل  انتخاب  از  پس 
ميزان  و  شكستگي ها  برداشت  اليه  ها،  امتداد  و  شيب  (ميزان 
غيره)  و  موجود  گسل هاي  و  چين  ها  برداري  نقشه  آنها،  بازشدگي 
ثبتمي  گردد.   1:500 يا   1:200 مقياس  با  و  مخصوص  برگه  هاي  در 
نقشه برداري و اندازه گيري نيز به صورت غير سيستماتيك مي-

باشد.

برگه  هاي حاوي اطالعات 
ساختماني برش هاي سطحي 

با مقياس 1:200 يا 1:500

48
چينه نگاري سكانسي 

(با استفاده از داده هاي مختلف و 
(Cyclolog نرم افزار

در اين فعاليت پس از شناسايي رخساره  هاي رسوبي، با توجه به 
تغيير اندازه دانه  ها و نيز شواهدي از قبيل تغييرات سنگ شناسي 
شديد،  زيستي  آشفتگي  فراوان،  حفرات  وجود  شديد،  بافتي  و 
آب  سطح  تغييرات  به  مي توان  غيره  و  شيل ها  يا  تبخيري ها  وجود 

درياي قديمه و مرزهاي سكانسي پي برد.

تعيين چرخه  هاي رسوبي 
و مرزهاي آن ها
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تطابق بين چاه ها و  يا برش هاي 49
سطحي

پس از توصيف كامل چاه و يا برش سطح  االرضي و تلفيق اين اطالعات 
با يكديگر (اطالعاتي از قبيل ويژگي هاي سنگ  شناسي، فسيل  شناسي، 
اطالعات مخزني در چاه ها و غيره)، برش  هاي متعدد سطح  االرضي و 
يا چاه ها در كنار هم آمده و اطالعات اين برش ها با يكديگر (چاه ها و 
برش  هاي سطح  االرضي مجاور) مقايسه شده و در رايانه ترسيممي-

 گردد. سپس توسط دستگاه پالتر پالت گرفته مي شود.

پالت تطابق بين چاه ها 
و برش هاي سطح  االرضي

تهيه الگ مطالعات صحرايي (با 50
مقياس 1:200 و / يا 1:500)

در اين فعاليت پس از توصيف كامل و دقيق برش سطح االرضي و 
سنگ  ويژگي هاي  بافت،  ساخت،  رنگ،  قبيل  از  اطالعاتي  برداشت 
قابل  تخلخل  هاي  ميزان  و  نوع  شده،  مشاهده  فسيل هاي  شناسي، 
نرم افزار  توسط  اينداده  ها  صحرا،  در  شكستگي ها  نوع  و  مشاهده 
يا  مقياس 1:200  با  متقاضي  درخواست  به  و   Adobe Illustrator
1:500 ترسيم مي شود. سپس توسط دستگاه پالتر پالت گرفته مي شود.

پالت الگ مطالعات صحرايي 
(با مقياس 1:200 و / يا 1:500)

مربوط به فعاليت رديف48
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تهيه مدل مفهومي دياژنتيكي (سه 51
بعدي)

از  آمده  بدست  ازداده  هاي  نمونه  ها،  دياژنتيكي  مطالعه  از  پس 
سه  مفهومي  مدل  ساخت  براي  شناسي  زمين  مختلف  مطالعات 

بعدي استفاده مي شود.

تعيين و تشخيص مكان هاي 
مختلف دياژنزي مخازن 

و برآورد مكان هاي مستعد 
مخزني

تهيه مدل رخساره  اي (دو بعدي)52
كمربند هاي  و  ميكروسكوپي  رخساره  هاي  تعيين  از  پس 
محتويات  و  رخساره  ها  جانبي  امتداد  به  توجه  با  رخساره اي، 

فسيلي مدل رخساره  اي (دو بعدي) تهيه شود
مدل رخساره  اي (دو بعدي)

مربوط به فعاليت رديف53مربوط به فعاليت رديف52
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تهيه مدل رسوبي 53
(دو بعدي)

مغزه ها  شناسي  ديرينه  و  رسوب شناسي  دقيق  مطالعه  از  پس 
و  رخساره  اي  كمربندهاي  و  تعيين رخساره  ها  و  مقاطع نازك  و 
به  بعدي)  (دو  رسوبي  مدل  موجود،  رسوبي  محيط هاي  شناسايي 

طور شماتيك ارائهمي  گردد.
مدل رسوبي (دو بعدي)

تلفيق مدل رخساره اي و مدل 54
پتروفيزيكي

تعيين  براي  پتروفيزيكي  مدل  و  رخساره اي  مدل  تلفيق 
خصوصيات مخزني

تعيين انواع سنگ هاي مخزني 
و واحدهاي جرياني در مخزن

تهيه و بازسازي برش هاي موازنه شده 55
عرضي

استفاده ازداده  هاي چاه ها و ژئوفيزيك براي ساخت جدول تطابق 
چينه  اي

ساخت جدول تطابق 
چينه  اي و تعيين ساختارهاي 

جانبي رسوبي

تفسير ساختماني در مقياس ناحيه اي و 56
محلي و تعيين تاريخچه تكتونيكي

ساختارهاي زمين شناسي از قبيل شكستگي ها، درزه  ها، چين  ها، 
مورد  دقيق  طور  به  محلي  يا  ناحيه اي  مقياس  در  غيره  و  گسل ها 
با  استخراجمي  گردد.  آن ها  كامل  اطالعات  و  گرفته  قرار  بررسي 

تلفيق اين داده  ها مي توان به پيشينه تكتونيكي منطقه پي برد.

تعيين تاريخچه تكتونيكي 
منطقه

تهيه مدل سه بعدي ساختماني57

در اين نوع مدل سازى ساختمان مخزن به همراه خصوصيات زمين 
شناسى از جمله خصوصيات تكتونيكى، گسل خوردگى و... را مي-

توان به صورت سه بعدي مدل سازي نمود. همچنين مي توان از تمام 
و  نمود  تهيه  مقطع  شده  ايجاد  مدل  ساختار  مختلف  قسمت هاى 
و  ضخامت  تغييرات  همراه  به  نظر  مورد  مخزن  اليه  هاى  تغييرات 
غيره را مشاهده نمود كه با بررسى اين تغييرات به راحتى مي توان 

در مورد ديگر مراحل تفسير مخزن اظهار نظر نمود.

مدل سه بعدي ساختماني
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تهيه مدل سه بعدي چينه شناسي58

مغزه- و  الگها  تفاسير  از  مي توان  چينه شناسي  شبيه سازي  در 
اين  كه  است  بديهي  نمود.  استفاده  چاه ها  از  آمده  بدست  ها 
تعريف  افزار  نرم  در  كاربر  توسط  كه  خاصي  شعاع  تا  خصوصيات 
پارامترهاي  شبيه  سازي  با  دارد.  قرار  چاه  هر  تأثير  تحت  مي شود 
مي- بدست  مخزني  خصوصيات  از  سه  بعدي  ديد  چينه شناسي 
دارد.  بسزايي  نقش  جرياني مخزن  الگوهاي  ايجاد  آيد كه در 
مخزني  مستعد  مكان هاي  پارامترها  اين  شبيه سازي  با  همچنين 
قرار  استفاده  مورد  هيدروكربني  ميادين  توسعه  در  و  شناسايي 

مي گيرد.

مدل سه بعدي 
چينه شناسي

تهيه مدل سه بعدي رخساره اي59

در شبيه سازي رخساره  اي مي توان از تفاسير الگ ها و مغزه ها بدست 
آمده از چاه ها استفاده نمود. بديهي است كه اين خصوصيات تا 
تحت  مي شود  تعريف  افزار  نرم  در  كاربر  توسط  كه  خاصي  شعاع 
تأثير هر چاه قرار دارد. با شبيه  سازي پارامترهاي رخساره  اي ديد 
سه  بعدي از خصوصيات مخزني بدست مي آيد كه در ايجاد الگوهاي 
اين  شبيه سازي  با  همچنين  دارد.  بسزايي  نقش  جرياني مخزن 
پارامترها مكان هاي مستعد مخزني شناسايي و در توسعه ميادين 

هيدروكربني مورد استفاده قرار مي گيرد.

مدل سه بعدي 
رخساره اي
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تهيه مدل سه بعدي ويژگي هاي 60
مخزني

در شبيه سازي مي توان خواص پتروفيزيكي مخزن از جمله تخلخل و 
اشباع آب را كه از تفاسير الگها بدست آمده  اند را مدل سازي نمود. بديهي 
است كه اين خصوصيات تا شعاع خاصي كه توسط كاربر در نرم افزار 
تعريف مي شود تحت تأثير هر چاه قرار دارد. با شبيه  سازي پارامترهاي 
پتروفيزيكي ديد سه  بعدي از خصوصيات مخزني بدست مي  آيد كه در 
ايجاد الگوهاي جرياني مخزن نقش بسزايي دارد. همچنين با شبيه  سازي 
اين پارامترها مكان هاي مستعد مخزني شناسايي و در توسعه ميادين 

هيدروكربني مورد استفاده قرار مي گيرد.

مدل سه بعدي 
ويژگي هاي مخزني

محاسبات حجمي61

شده  تهيه  رخساره  اي  و  پتروفيزيكى  ساختمانى،  مدل  به  توجه  با 
توسط نرم افزارهاي مدل ساز و بر اساس پارامترهاى مخزنى همچون 
ضريب حجمى نفت، سطوح تماس سياالت و نسبت ضخامت خالص 
بر  اوليه  حجمى  بررسى  مخزن  مختلف  زون هاى  در  كل  ضخامت  به 

مبناى فرمول هاى تعريف شده در نرم افزار قابل محاسبه مي باشد.

محاسبات حجمي

بررسي عدم قطعيت62

عدم قطعيت به عنوان يك عبارت مصطلح داراى مفهوم مشخصى 
مى باشد كه ممكن است اين مفهوم در تقاطع با علوم مختلف تعاريف 
همان  قطعيت  عدم  حوزه  هر  و  علم  هر  در  گردد.  دارا  را  متفاوتى 
ابهامات موجود در آن فضا را در بر مى گيرد و لذا تعاريف دچار تنوع 
مى گردند. اما عدم قطعيت به عنوان يك مفهوم عمومى اصطالحى 
است كه عدم اطمينان انسان را در مورد عملي را منعكس مى نمايد، و 
بازه ى باز ميان اطمينان كامل و عدم اطمينان محض را در بر مى گيرد 

كه مدل ها نيز از اين قاعده مستثنى نيستند .

شناسايي منابع عدم قطعيت 
و كم كردن آن ها
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

پودر و الك كردن نمونه جهت دستگاه 1
ارزياب سنگ مادر

پودر و الك كردن نمونه با مش استاندارد براي استفاده 
در دستگاه ارزياب سنگ منشاء

نمونه فاقد آلودگي، پودر شده
و الك شده با مش استاندارد

آماده سازي و استخراج موادآلي2
 از چشمه هاي نفتي

و  چوب  سنگ،  هاي  خرده  مانند  ها  ناخالصي  جدايش 
برگ بر روي نمونه هاي چشمه هاي نفتي

تهيه نمونه هاي خالص و عاري 
از هرگونه ناخالصي

جداسازي ناخالصي ها و 3 
شستشوي خرده هاي حفاري

شستشوي  و  لنز  از  استفاده  با  ها  ناخالصي  جداسازي 
خرده هاي حفاري با حالل

نمونه خرده حفاري فاقد 
آلودگي هاي هيدروكربني

شستشوي آلودگي هاي هيدروكربوري 4
نمونه سنگ فاقد آلودگيشستشوي نمونه سنگ با آب يا حاللاز نمونه هاي سنگ

پودر كردن نمونه هاي سنگ ها 5
نمونه هاي پودر شده براي آناليزهاي پودر كردن نمونه در مقياس 60 تا 80 گرم سنگبراي آناليز هاي تكميلي

مقدماتي و تفصيلي تهيه مي شود.

تعيين ضرايب پيروليزي و درصد كربن 6
III آلي بوسيله دستگاه

آناليز نمونه هاي آماده سازي شده با دستگاه راك اول 
براي تعيين ضرايب پيروليزي و درصد كربن آلي كل-

 نمونه اول و نمونه اضافي تا 7 نمونه

 Tmax، HI، ،S3 ،S2 ،S1 :پارامترهاي
OI و TOC و پارامترهاي محاسبه اي 

ديگر

استخراج مواد آلي از نمونه هاي 7
سنگ رسوبي

استخراج مواد آلي بوسيله حالل دي كلرومتان ازنمونه هاي 
پودر سنگ، بوسيله دستگاه سوكسوله. اين استخراج به 
مدت 72 ساعت ادامه مي يابد و در انتهاي كارحالل اضافي 
نمونه ها توسط دستگاه تبخير گردان جداسازي مي گردد و 

نمونه ها براي توزين آماده مي شوند.

تهيه نمونه هاي خالص مواد آلي 
(بيتومين) استخراج شده از سنگهاي 

منشاء
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

جداسازي آسفالتن خالص 8
و تعيين درصد آن

نمونه  هيدروكربوري،  مختلف  برشهاي  تهيه  از  قبل 
استخراج شده از سنگ و يا نفت خام اوليه، برش آسفالتن 
نمونه ها جداسازي مي گردد. با استفاده از حالل n - هپتان 
كلروفرم آسفالتن نمونه ها رسوب داده مي شود و در آخر 
پس از عبوردادن محتويات فالسك از كاغذ صافيرسوب 

آسفالتن خالص سازى و تعيين درصد مى گردد..

تهيه نمونه خالص آسفالتن از نمونه هاي 
سنگ منشاء و يا نمونه هاي نفت خام و 

تعيين درصد آنها

تهيه برش هاي پارافين  آروماتيك و 9
رزين

از  شده  استخراج  آلي  مواد  يا  و  خام  نفت  هاي  نمونه 
نمونه هاي سنگ، بوسيله روش كروماتوگرافي ستوني 
برشهاي  ترتيب  به  مناسب  هاي  حالل  از  استفاده  با  و 
تركيبات اشباع، آروماتيك و رزين جمع آوري و پس از 

تبخير حالل اضافي توزين مي گردد.

نمونه هاي بدون آسفالتن تهيه مي شوند. 
با توجه به وزن نمونه هاي اوليه برشهاي 
مختلف SARA تعيين درصد مي شوند.

مربوط به فعاليت رديف6 مربوط به فعاليت رديف8



48

ی
يم
ش
ئو
ژ

ی
يم
ش
ئو
ژ
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

تهيه  و جداسازي بيوماركرها 10
از برش اشباع

برش  ها،  نمونه  در  موجود  بيوماركرهاي  آناليز  براي 
اشباع آنها بوسيله تكنيك هاي UA ويا MSA، مورد 
آزمايش قرار مي گيرد و بخش هاي محتوي بيوماركرها 
خالص سازي مي گردد تا شناسايي آنها در آناليزهاي 

تكميلي به آساني صورت پذيرد.

تهيه برش اشباع خالص شده 
نمونه هاي نفت خام و يا 
سنگ منشاء براي انجام 

آناليزهاي تكميلي

تهيه كروماتوگرام11
 هيدروكربورهاي اشباع

در اين آزمايش برش اشباع نمونه ها بوسيله دستگاه 
طيف  گيرد و  قرار مي  آناليز  مورد  گازي  كروماتوگراف 
مي  تهيه  مختلف  پارامترهاي  محاسبات  براي  حاصل 

گردد.

تهيه كروماتوگرام از برش اشباع نمونه ها 
جهت بررسي توزيع الگوي هيدروكربوري

مربوط به فعاليت رديف12مربوط به فعاليت رديف10
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

تهيه كروماتوگرام12
 هيدروكربورهاي آروماتيكي

ها  نمونه  آروماتيك  برش  از  ميكروليتر   0/2 حدود 
ويژه  ستون  با  گازي  كروماتوگراف  دستگاه  بوسيله 
كروماتوگرام  روي  از  گيرد.  مي  قرار  آزمايش  مورد 
آروماتيك  هيدروكربوري  مختلف  تركيبات  حاصل 

شناسايي مي گردد.

تهيه كروماتوگرام از برش آروماتيك 
نمونه هاي نفت خام 

و يا مواد آلي استخراج شده 
از سنگ مادر

كروماتوگرافي اليه نازك برش 13
آروماتيك ها

اين روش براي جداسازي تركيبات آروماتيكي  1 تا 5 
حلقه استفاده مي گردد. هربخش از اين سري تركيبات 
براي مطالعات بعدي جداسازي مي گردند. در اين روش 
پودر  با  كه  نازك)  (اليه  اي  صفحه  كروماتوگرافي  از 

آلومينا پوشش داده شده اند استفاده مي گردد.

تفكيك برش هاي مختلف آروماتيكي 
برحسب تعداد حلقه ها (دي تا پنتا 

آروماتيك)

مربوط به فعاليت رديف13
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

محاسبه پارامترهاي برش اشباع و 14
آروماتيك

كروماتوگرافي  تكنيك  از  آمده  بدست  هاي  طيف  از 
و  گردد  مي  تعيين  نظر  مورد  تركيبات  غلظت  گازي 

پارامترهاي مورد استفاده محاسبه مي شود.

محاسبه پارامترهاي
CPI, Pri/n-c17, Phy/n-c18, 

Pri/Phy

15 DBT, MNR, تعيين پارامترهاي
MPI از برش آروماتيك

پارامترهاي مورد استفاده در ارزيابي هاي شيميايي، از 
روي طيف بدست آمده مورد محاسبه قرار مي گيرد.

پارامترهاي مورد لزوم از برش آروماتيك 
جهت بررسي اثر انگشت هيدروكربورها 

محاسبه مي گردد.

16 GC-MS تعبير و تفسير طيف هاي
(برش اشباع)

بررسي چگونگي الگوي توزيع بيوماركرهاي استرانها و 
هوپان از روي طيف هاي بدست آمده از برش اشباع در 
مورد  پارامترهاي  اساس  بر  شود.  مي  انجام  بخش  اين 
لزوم، بلوغ، منشاء و كيفيت مواد آلي مورد مطالعه قرار 

گيرد.

قابليت تطابق نفت-نفت، نفت-سنگ منشاء، 
تعيين محيط هاي رسوبي، سن يابي سنگ هاي 

منشاء مولد هيدروكربوري، 
ارزيابي ميزان دگرسايي 

در نفت هاي خام

17 (GC-MS) تعبير و تفسير طيف هاي
برش آروماتيك

نمونه هاي خالص سازي شده از برش هيدروكربورهاي 
آروماتيك بوسيله تكنيك كروماتوگرافي گازي- طيف 
مورد   253=M/Z نسبت  بردن  بكار  جرمي،  سنجي 

بررسي قرار        مي گيرد.

ارزيابي بلوغ نفت هاي خام 
و همچنين ميزان پختگي مواد
 آلي سنگ هاي منشاء مولد 

هيدروكربوري، انجام مي گيرد.

تطابق نفت ـ نفت 18
و نفت ـ سنگ منشاء

با استفاده از پارامترهاي مختلف بيوماركرها نمونه هاي نفت با 
نفت، نفت با سنگ منشاء مورد مقايسه قرار مي گيرند و از لحاظ 

بلوغ، منشاء، دگرسايي، سن، محيط رسوبي ارزيابي مي شوند.

 m/z  ،191 m/z استفاده از پارامترهاي
217,172 جهت تطابق دو يا چند نمونه نفت خام 

و يا مواد آلي استخراج شده از چند 
نمونه سنگ مادر
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مربوط به فعاليت رديف17مربوط به فعاليت رديف16

مربوط به فعاليت رديف18
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

تهيه اساليد از كروژن19

براي تهيه اساليد كروژن مقدار كمي از كروژن استخراج شده 
 PVA چسب  از  قطره  حدود 4-5  و  داده  قرار  المل  روي  را 
را به آن اضافه و مخلوط مي كنيم سپس  مخلوط حاصله را 
و  كرده  پخش  يكنواخت  بطور  المل  روي  بر  قاشقك  كمك  با 

سپس با استفاده از كانادابالزام روي الم چسبانده مي شود.

اساليد تهيه شده با استفاده از ميكروسكوپ 
نور گذرا  جهت تعيين درجه تحول حرارتي 
كروژن  (TAI ) مورد مطالعه قرار مي گيرد.

تهيه قرص مقطع ضخيم 20
از سنگ و كروژن

براي تهيه قرص مقطع ضخيم از نمونه هاي سطح االرضي، خرده 
حفاري يا مغزه نفتي موجود، ابتدا نمونه ها جدا و شسته شده 
ريخته  قالب  داخل  در  هاردينر   – اپوكسي  با  همراه  سپس  و 
مي شوند. قرص هاي خشك شده طبق استاندارد با مواد سايش 
دهنده و صيقل دهنده، ساييده و صيقل مي شوند. براي تهيه 
قرص مقطع ضخيم از كروژن نيز بايد كروژن استخراج شده را 
پليمري  قطعه  يك  در  كه  حفره اي  داخل  در  اپوكسي  با  همراه 

تعبيه شده ريخته و پس از خشك شدن، سايش و پاليش داد.

اندازه گيري درجه انعكاس ويترينايت- 
مطالعه درصد ماسرال هاي مختلف - 

موجود در نمونه

21٪RO اندازه گيري انعكاس ويترينيت

پس از كاليبره نمودن ميكروسكوپ انعكاسي با استاندارد خاص و قرار 
دادن قرص مقطع ضخيم در زير ميكروسكوپ، ويترينيت هاي مناسب 
را شناسايي نموده، مقدار انعكاس آنهارا اندازه گيري مي نماييم. هرچه 
تعداد اندازه گيري بيشتر باشد دقت نتيجه بيشتر خواهد بود. ميانگين 

عدد بدست آمده  بعنوان انعكاس ويترينيت گزارش مي     شود.

تعيين بلوغ ماده الي- 
تعيين نوع كروژن- 
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

تخليص كروژن22

حدود50-60 گرم از نمونه سنگ،خرده حفاري يا مغزه نفتي قطعاتي 
به اندازه 5- 4 ميليمترانتخاب كرده و در ظرفي تفلوني قرار داده 
براي  مقطر)  وشستشو(آب   ((HCL1-اسيدزني مراحل:  وطي 
حذف كربنات 2- اسيدزني(HF) وشستشو(آب مقطر) براي حذف 
سيليكاتها و3- استفاده از مايع چگال (زينك برميد) و سانتريفيوژ 
به مدت 10 دقيقه، كه قسمت شناور را جدا ساخته و چندين بار 
شستشو داده تا اثرات مايع چگال از بين برود و بعد از خشك كردن 

آن، نمونه جهت تهيه قرص و اساليد آماده است.

استخراج كروژن از نمونه 
و تهيه اساليد، قرص مقطع ضخيم و 

تجزيه عنصري جهت تعيين درصد عناصر 
 C/H و محاسبه نسبت Nو C ،H ، O،S

.C/Oو

مربوط به فعاليت رديف21مربوط به فعاليت رديف22
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

تعيين درجه تحول 23
(TAI) حرارتي كروژن

با  را  كروژن  از  شده  تهيه  نازك  مقطع  يا  اساليد 
ميكروسكوپ نور گذرا مورد مطالعه قرار داده و در صورتي 
كه اسپور يا پولن مشخصي مشاهده شد رنگ آن را با 
جدول رنگ مخصوص موجود مقايسه و عدد مربوط به آن 

رنگ كه همان (TAI ) مي باشد ثبت مي گردد.

تعيين بلوغ كروژن

تعيين  نوع و درصد كروژن24
قرص مقطع ضخيم تهيه شده از كروژن را با ميكروسكوپ 
انعكاس مورد مطالعه قرار داده و انواع ماسرال هاي موجود 
ترتيب  بدين  و  شده   شمارش  و  شناسايي  را  نمونه  در 

درصد و نوع كروژن تعيين مي گردد.
تعيين مقادير كمي و كيفي كروژن

25 O/C,H/C محاسبه
و ترسيم روي نمودار”ون كرولن”

و  نموده  دستگاهي  آناليز  را  شده  استخراج  كروژن 
نسبت  نيز  و  اكسيژن  و  هيدروژن  كربن،  عناصر  درصد 
O/C,H/C محاسبه و نمودار ون كرولن ترسيم مي گردد.

تعيين نوع كروژن و تا حدودي تعيين 
وضعيت پختگي ماده آلي

تعبيرو تفسيرآناليزهاي پتروگرافي26
كروژن،  نوع  قبيل  از  آمده  بدست  اطالعات  به  توجه  با 
و...  كرولن  ون  شده  رسم  نمودار  ويترينيت،  انعكاس 
مي توان نوع، مقدار و درجه بلوغ مواد آلي را مشخص كرد.

با توجه به مشخص شدن نوع،  مقدار 
و درجه بلوغ مواد آلي، مي توان توان 

هيدروكربورزايي سنگ و نوع هيدروكربور 
توليدي را تعيين كرد.

تهيه عكس ميكروسكوپي27
با استفاده از دوربين قابل نصب بر روي ميكروسكوپ مي 
توان از نقاط و موقعيت هاي مورد نظر از نمونه (اعم از اساليد 

و قرص مقطع ضخيم) عكس ميكروسكوپي تهيه نمود.
ارائه گزارش كامل ازنمونه يا    نمونه ها 

همراه با عكس
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مربوط به فعاليت رديف25

مربوط به فعاليت رديف29مربوط به فعاليت رديف28

مربوط به فعاليت رديف27مربوط به فعاليت رديف26
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جداسازي كانيهاي رسي 28
از سنگ هاي مادر هيدروكربوري

پس از پودر كردن نمونه مورد نظر و عبور از الك 75 
حذف  براي  و  برداشته  را  پودر  از  گرم   50 ميكرون، 
مي  اضافه  استيك  اسيد  آن  به  نمونه  كلسيم  كربنات 
شود. سپس نمونه در چندين مرحله توسط آب مقطر 
داده  سانتريفوژ شستشو  از  اكسيژنه با استفاده  آب  و 
حجم  به  سيلندر  درون  را  نمونه  نهايت  در  و  شده 
رسانده و پس از طي زمان 3 ساعت با پيپت رس جدا 

شده و اساليد تهيه مي شود.

تهيه اساليد به منظور مطالعه 
و شناسايي كاني هاي رسي 

موجود در نمونه

شناسايي 29
كاني هاي رسي نمونه

توسط  و  شده  مطالعه  نمونه  هر  به  مربوط  اساليد 
دستگاه XRD گراف الزم تهيه مي گردد

با توجه به گراف تهيه شده، بر مبناي زاويه 
ظهور كانيهاي مختلف، انواع كاني هاي رسي 
موجود در نمونه شناسايي و تفكيك مي گردد

30
تعبير و تفسير 

كاني هاي رسي موجود 
در نمونه

از روي گرافهاي بدست آمده از اشعه ايكس، محاسبات 
رسي  كانيهاي  نسبي   فراواني  به  مربوط  كمي  نيمه 
ايليت،  قبيل  از  نمونه  در  شده  شناسايي  مختلف 

كائولينيت و اسمكتيت انجام مي گيرد

بررسي رفتارهاي فيزيكي و شيميايي كانيهاي رسي 
شناسايي شده در چاههاي توليدي و اكتشافي و 
بررسي نقش آنها در تخلخل و تراوائي و ريزش 

شيلها و همچنين تعيين درجه كريستالينيته ايليت 
از نتايج اين فعاليت مي باشد.

31
تهيه مقطع نازك 
دوبر صيقل شده 
از نمونه هاي سنگي

برش  مناسب  مغزه  يا  و  االرضي  سطح  نمونه  از  پالگي 
داده شده و سطح سنگ در هر دو طرف در طي مراحل 
مختلف توسط پودرهاي سمباده و خمير الماسه مورد 
ضخامت  كه  زماني  تا  گيرند  مي  قرار  صيقل  و  سايش 

نمونه به حد دلخواه (40 تا 60 ميكرون) برسد.

تهيه مقطع ضخيم دوبر 
صيقل داده شده از نمونه سنگي
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

32
پتروگرافي 

فلوئيد اينكلوژنها 
با ميكروسكوپ پالريزان

مرحله  در  را  درشت  سيمانهاي  درون  درگير  سياالت 
ميكروسكوپ  توسط  سپس  و  كرده  شناسايي  اول 

پالريزان مورد مطالعه پتروگرافيكي قرار مي گيرند

در مطالعه پتروگرافيكي اندازه، شكل، 
نوع اينكلوژن، نوع مينرال ميزبان، نحوه 
توزيع و پراكندگي، نسبت فاز مايع به 
بخار، و در نهايت منشاء سيال درگير 

مشخص مي شود

مربوط به فعاليت رديف33مربوط به فعاليت رديف31مربوط به فعاليت رديف30
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تشخيص اينكلوژنهاي نفتي از 33
اينكلوژنهاي غير نفتي

نمونه توسط نور ماوراء بنفش مورد مطالعه قرار گرفته 
تا سياالت درگير نفتي از آبي تفكيك گردند

فلوئيد اينكلوژن هاي نفتي در نور ماوراء 
بنفش از خود لومينسانس نشان داده و 

مشخص مي شوند

آناليز حرارتي نمونه فلوئيد اينكلوژن34

نمونه مناسب براي آناليز حرارتي انتخاب شده و سپس 
به  و  انداخته  بكار  را  گرم كننده  و  سردكننده  دستگاه 
نمونه حرارت مي دهيم و در حين اين كار رفتار فازهاي 
درون سيال درگير در مقابل كاهش و افزايش حرارت 

بررسي مي شود

در حين مراحل گرمايش و سرمايش 
پارامترهايي مانند درجه حرارت همگن 

شدن، نقطه يوتكتيك و نقطه ذوب نهايي 
برداشت مي شود

پردازش اطالعات فلوئيد اينكلوژنها و 35
تعبير و تفسيرآنها

و  محوري  دو  هاي  نمودار  ها  داده  ثبت  از  پس 
هيستوگرام هاي فراواني درجه حرارت سياالت درگير 

ترسيم مي گردند

با مطالعه و تفسير نمودار هاي ترسيم 
شده، درجه حرارت و تركيب سياالت 

قديمه بدست خواهد آمد

36
تهيه منحني هاي تاريخچه تدفين و 
مدلسازي حرارتي با استفاده از 

Winbury نرم افزار

عمق،  ليتولوژي،  شامل  چاه  به  مربوط  هاي  داده  ابتدا 
ضخامت، سن سازند و همچنين گراديان زمين گرمايي  
عمق پي سنگ و دماي سطحي  از گزارش تكميلي چاه 

استخراج شده و به نرم افزار وارد مي شود.

منحني هاي تاريخچه تدفين و تاريخچه 
حرارتي اليه ها در طول زمان زمين 
شناسي كه با استفاده از نرم افزار 
مدلسازي حوضه ترسيم شده است.

تعبيرو تفسير منحني هاي تدفين و 37
مدلسازي حرارتي

نمودارهاي بدست آمده از نرم افزار مدل سازي، تعبير 
و تفسير مي شود.

نرخ نهشته شدن اليه ها در طول زمان 
زمين شناسي و تفسير تكتونيكي منطقه
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مربوط به فعاليت رديف36مربوط به فعاليت رديف34

مربوط به فعاليت رديف37
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تعيين وضعيت پنجره 38
(oil window) نفت زايي

با استفاده از نمودار تاريخچه تدفين و با توجه به نوع 
ماده آلي اليه هاي سنگ منشأ وضعيت پنجره نفت زايي 

مشخص مي شود.

وضعيت بلوغ سنگهاي منشاء و موقعيت 
آنها در داخل پنجره نفت زايي از نقطه نظر 
گاززا يا نفت زا بودن، مشخص مي گردد

تعيين زمان زايش 39
نفت و گاز

با استفاده از نمودار تاريخچه تدفين و با توجه به نوع 
نفت زايي  پنجره  زمان  منشأ  سنگ  اليه هاي  آلي  ماده 

تعيين مي گردد.

زمان زايش نفت كه با استفاده از 
منحني هاي تاريخچه تدفين مشخص 

مي گردد.

كروماتوگرافي گازي 40
SIMDIS از نوع

در اين روش نمونه هاي نفت خام بوسيله كروماتوگرافي 
گازي شبه تقطير مورد آزمايش قرار مي گيرند. طيف 
مختلف  برشهاي  مورد  در  خوبي  اطالعات  حاصل 
هيدروكربوري بر اساس محدوده نقاط جوش تركيبات 

و غلظت آنها بدست مي دهد.

تهيه طيف هاي ساده توزيع هيدروكربني 
 Cut Points و

Boiling Points و

41 SARA آناليز تركيب درصد اجزاي
توسط دستگاه آيترواسكن 

اين تكنيك كه از زير مجموعه روشهاي كروماتوگرافي 
اليه نازك به شمار مي آيد، جهت تعيين درصد اجزاء 
هيدروكربوري  غير  و  هيدروكربوري  مختلف  برشهاي 
بكار  وآسفالتن  رزين  آروماتيك،  اشباع،  برش  شامل 
گرفته مي شود. در اين روش با انتقال نمونه ها بر روي 
محتوي  ظرف  در  آنها  گذاشتن  و  مخصوص  هاي  ميله 
حالل و حركت اجزاء مختلف نفت خام بر روي اين ميله 
ها و آناليز اين برشها با آشكارگر FID و FPD، اجزاء 

متشكله نمونه ها تعيين مي گردد. (براي نمونه اول)

با انجام آناليز نمونه هاي بيتومن ونفت 
خام، تعيين درصد اجزاء 

آنها در مدت زمان كوتاه صورت مي گيرد. 
آناليز نمونه ها بوسيله 

اين دستگاه باعث كاهش مصرف حالل ها، 
زمان آزمايش نسبت به روشهاي متداول 
شيميايي شده و در نتيجه كاهش هزينه، 
افزايش سرعت آزمايش و كاهش آلودگي 

محيط زيست را به دنبال دارد.
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42 SARA آناليز تركيب درصد اجزاي
توسط دستگاه آيترواسكن 

روش كار مشابه كد قبلي مي باشد (براي نمونه اضافي 
نتايج مشابه كد قبلي استتا 3 نمونه)

مربوط به فعاليت رديف42 مربوط به فعاليت رديف39
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پرديس پژوهش و توسعه صنايع باال دستى نفت
پژوهشگاه صنعت نفت
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1
انطباق داده هاي لرزه اي 
(دو بعدي و سه بعدي) با 
اطالعات درون چاهي

ساخت لرزه نگاشت مصنوعي و انجام تطابق افق هاي لرزه اي در 
VSP و Checkshot  ،چاه با استفاده از نمودارهاي چاهي

انطباق با ماركرهاي زمين شناسي با 
داده هاي لرزه اي

افقهاي لرزه اي در داده هاي دو بعدي و در حوزه زمان ترسيم و تفسير دو بعدي افق ها2
تهيه نقشه زماني سر سازند هامورد استفاده قرار مي گيرند

افقهاي لرزه اي در داده هاي سه بعدي و در حوزه زمان ترسيم و تفسير سه بعدي افق ها3
تهيه نقشه زماني سر سازند هامورد استفاده قرار مي گيرند

تفسير زماني گسلها به كمك 4
داده هاي لرزه اي دو بعدي

گسلها و شكستگي هاي بزرگ در داده هاي لرزه اي دو بعدي 
تفسير زماني گسل هاترسيم و مورد تفسير قرار مي گيرند

تفسير زماني گسلها به كمك 5
داده هاي لرزه اي سه بعدي

گسلها و شكستگي هاي بزرگ در داده هاي لرزه اي سه بعدي 
تفسير زماني گسل هاترسيم و مورد تفسير قرار مي گيرند

تحليل و مدل سازي سرعت 6
دو بعدي

داده هاي سرعت موجود اعم از داده هاي چاهي و لرزه اي، مورد 
تحليل قرار گرفته و مدل سرعت براي اليه هاي مختلف زمين 

ساخته مي شود
تهيه مدل سرعت لرزه اي

تحليل و مدل سازي سرعت 7
سه بعدي

داده هاي سرعت موجود اعم از داده هاي چاهي و لرزه اي، مورد 
تحليل قرار گرفته و مدل سرعت سه بعدي براي اليه هاي مختلف 

زمين ساخته مي شود
تهيه مدل سرعت لرزه اي
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تبديل به عمق داده هاي 8
لرزه اي دو بعدي

داده ها و اطالعات لرزه اي دو بعدي با استفاده از مدل ها و 
نمودارهاي زماني_عمقي و با بكارگيري روش هاي پيشرفته 

آماري به عمق برگردانده مي شوند
تهيه داده ها، اطالعات و نقشه هاي 

عمقي

تبديل به عمق داده هاي9
 لرزه اي سه بعدي

داده ها و اطالعات لرزه اي سه بعدي با استفاده از مدل ها و 
نمودارهاي زماني_عمقي و با بكارگيري روش هاي پيشرفته 

آماري به عمق برگردانده مي شوند
تهيه داده ها، اطالعات و نقشه هاي 

عمقي

وارون سازي دو بعدي10
 لرزه اي

با بكارگيري روش هاي مختلف وارون سازي لرزه اي مدل مقاومت 
صوتي براي مقاطع دو بعدي ساخته مي شود

توليد مقاطع دو بعدي
 آمپدانس صوتى

وارون سازي سه بعدي11
 لرزه اي

با بكارگيري روش هاي مختلف وارون سازي لرزه اي مدل مقاومت 
صوتي براي حجم سه  بعدي ساخته مي شود

توليد مقاطع سه بعدي
 آمپدانس صوتى

استخراج و آناليز نشانگرهاي 12
لرزه اي دو بعدي

نشانگر هاى لرزه اي در داده هاي دو بعدي، استخراج و نسبت به 
كاربرد هاي ژئوفيزيكي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند

استخراج و تحليل نشانگرها در 
مقاطع  لرزه اي دو بعدي

استخراج و آناليز نشانگرهاي 13
لرزه اي سه بعدي

نشانگر هاى لرزه اي در داده هاي سه بعدي، استخراج و نسبت به 
كاربرد هاي ژئوفيزيكي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند

استخراج و تحليل نشانگرها در 
حجم هاي لرزه اي سه بعدي

آناليز رخساره هاي لرزه اي 14
دو بعدي

با استفاده از آناليز نشانگرهاي لرزه اي و اطالعات چاهي، 
رخساره هاي زمين شناسي در داده هاي لرزه اي دو بعدي 
شناسايي و مورد تجزيه و تحليل و دسته بندي قرار مي گيرند

تهيه مقاطع دو بعدي از رخساره 
هاي لرزه اي

آناليز رخساره هاي لرزه اي 15
سه بعدي

با استفاده از آناليز نشانگرهاي لرزه اي و اطالعات چاهي، 
رخساره هاي زمين شناسي در داده هاي لرزه اي سه بعدي 
شناسايي و مورد تجزيه و تحليل و دسته بندي قرار مي گيرند

تهيه حجم و مقاطع از رخساره هاي 
لرزه اي



66

ک
زي
في
ئو
ژ

ک
زي
في
ئو
ژ

پرديس پژوهش و توسعه صنايع باال دستى نفت

ارزيابي مخزني رخساره ها و 16
چينه ها بصورت دو بعدي

رخساره ها و چينه هاي رسوبي از نظر مخزني با استفاده از
 داده هاي لرزه اي دو بعدي مورد ارزيابي قرار گرفته و تغييرات 

آنها در زمان و مكان، تجزيه و تحليل مي شوند
تهيه مقاطع رخساره هاي ارزيابي 

شده از نظر مخزني

ارزيابي مخزني رخساره ها و 17
چينه ها بصورت سه بعدي

رخساره ها و چينه هاي رسوبي از نظر مخزني با استفاده از
 داده هاي لرزه اي سه بعدي مورد ارزيابي قرار گرفته و تغييرات 

آنها در زمان و مكان، تجزيه و تحليل مي شوند
تهيه حجم رخساره هاي ارزيابي 

شده از نظر مخزني

تخمين دو بعدي پارامتر هاي 18
مخزني

پارامترهاي مخزني  تخلخل و اشباع هيدروكربور با استفاده از 
داده هاي لرزه اي دو بعدي و اطالعات چاهي، تخمين زده

 مي شود و سپس به گستره خطوط لرزه اي بسط داده مي شوند
تهيه مقاطع پارامترهاي مخزني 
تخلخل و اشباع هيدروكربور

تخمين سه بعدي پارامتر هاي 19
مخزني

پارامترهاي مخزني  تخلخل و اشباع هيدروكربور با استفاده از 
داده هاي لرزه اي سه بعدي و اطالعات چاهي، تخمين زده 

مي شود و سپس به گستره خطوط لرزه اي بسط داده مي شوند
تهيه حجم پارامترهاي مخزني 
تخلخل و اشباع هيدروكربور

امكان سنجي مطالعات لرزه 20
اي چهار بعدي

خواص لرزه اي سنگ و سيال مخزن اعم از سرعت، ضريب 
انعكاس امواج و زمان رفت و برگشت موج در اثر تغييرات ناشي از 
نوع سيال و فشار، مورد ارزيابي قرار گرفته و مدلسازي مي شود

ارائه پيشنهاد براى اجرا يا عدم اجرا 
پروژه هاي چهار بعدي لرزه اي
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مربوط به فعاليت رديف4 و 5مربوط به فعاليت رديف2 و3

مربوط به فعاليت رديف8 و9مربوط به فعاليت رديف6و7
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مربوط به فعاليت رديف12و13مربوط به فعاليت رديف10و11

مربوط به فعاليت رديف14 و 15
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مربوط به فعاليت رديف16 و17

مربوط به فعاليت رديف18 و19
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

ارزيابي 1
بنتونيت

مي گيرد-اندازه  قرار  ارزيابي  مورد   OCMA, API روش  دو  به 
آن انجام  مورد  در  الك،بازدهى  از  عبور  افت صافي  گيرى رطوبت، 
مي شود، مهمترين پارامتر مربوط به آن بازدهى مي باشد,   به دو 

صورت پودر يا كلوخه به آزمايشگاه ارسال مي شود.

به دست آوردن پارامترهاى
بازدهى، رطوبت ، افت صافى 

و ميزان ناخالصى نمونه

ارزيابى 2
خاك رس نمكى

دوروئى  به  مي باشد،  فعال  نمكي  آبهاي  در  كه  است  رس  نوعي 
مورد  مهم  پارامتر  گيرد  مي  قرار  ارزيابي  مورد   API,OCMA
مقطر  و  اشباع  دريا،  آبهاي  در  و  باشد  مي  بازدهى  آن  در  ارزيابي 

مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

به دست آوردن 
ميزان بازدهى خاك رس نمكى

ارزيابى 3
مواد وزن افزا

اين مواد شامل باريت، فروبار، هماتيت و..  است كه طبق استاندارد 
مهمترين  دانسيته  گيرد،  مي  قرار  ارزيابي  مورد   OCMA يا   API
پارامتر مورد نظر در مورد آنهاست. همچنين از لحاظ ميزان عبوري 
 6 از  كوچكتر  يا  و  ميكرون   75 از  بزرگتر  ذرات  خيس،  الك  از 

ميكرون مورد آزمايش قرار مي گيرند.
دانسيته و دانه بندى نمونه

ارزيابى باريت 4
به دست آوردن بررسى دانسيته ، كارائى ، ميزان عبورى از الك با دانسيته 4/1

دانسيته و دانه بندى نمونه

ارزيابى محلولهاى 5
شيميايى (معرف ها)

تعيين ميزان كارائى و كنترل كيفى نمونه هاى ارسالى با استفاده از 
روشهاى تيتراسيون

تعيين مرغوبيت نمونه و ميزان خلوص 
نمونه ارسالى
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

ارزيابى محلول هاى 6
شيميايى (بافرها)

تعيين ميزان كارائى و كنترل كيفى نمونه هاى ارسالى با استفاده از 
روشهاى تيتراسيون

تعيين مرغوبيت و ميزان خلوص  نمونه 
ارسالى

ارزيابى 7
پودر سنگ آهك

پارامتر دانسيته و ميزان حالليت در اسيد آن بسيار با اهميت است 
و براي افزايش وزن سيال حفاري مي تواند از آن استفاده نمود.

بررسى كيفيت نمونه سنگ آهك براى 
استفاده درسيال حفارى جهت افزايش 

وزن

ارزيابى8
CMC.HV

يك نوع پليمر است كه جهت افزايش گرانروى سيال حفاري مورد 
در  و  دارد  بااليي  نسبتا  حرارتي  پايداري  مي گيرد.  قرار  استفاده 
ارزيابي  مورد  مي تواند  كاربردي  API , OCMAو  استانداردهاي 

قرار گيرد.

به دست آوردن 
ميزان تأثيرنمونه افزايش گرانروى

ارزيابى9
CMC.LV

سيال  صافي  افت  ميزان  كاهش  جهت  كه  است  پليمر  نوع  يك 
حفاري مورد استفاده قرار مي گيرد. پايداري حرارتي نسبتا بااليي 
دارد و در استانداردهاي API , OCMA و كاربردي مي تواند مورد 

ارزيابي قرار گيرد.
به دست آمدن 

ميزان تأثير نمونه بر افت صافى

ارزيابى 10
نشاسته حفارى

نسبت  بهتري  پايداري  نمكي  آبهاي  در  كه  است  پليمر  نوع  يك 
روش  و   OCMA,API استاندارد  روش هاي  به  دارد  ها   CMC به 
افت  ميزان  در  بسزا  تاثير  گيرد،  مي  قرار  ارزيابي  مورد  كاربردي 

صافي قبل و بعضًا بعد از حرارت و در گلهايي با وزن باال دارد.
بررسى خواص رئولوژى 

و افت صافى نمونه
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

11xc ارزيابى پليمر
بدون  نمكي  آبهاي  و  حرارت  در  پليمرهاست،  از  ديگر  نوع  يك 
حضور هيچ افزودنى ديگري مورد ارزيابي قرار مي گيرد و يك نوع 

افزاينده گرانروى است.
بررسى ميزان تأثير نمونه برروى 

خواص رئولوژيكى

ارزيابى 12
PAC پليمر هاى

به سه دسته PACLV, HV, R تقسيم مي شوند برروي ويسكوزيته 
و يا افت صافي سيال تاثير مي گذارند با توجه به استاندارد API و 
و  تهيه  وزن  سه  در  مي گيرند  قرار  ارزيابي  مورد  كاربردى  روش  يا 

در مدت 4 ساعت در دماي oF 250 مورد آزمايش قرار مي گيرند.

اندازه گيرى ميزان تأثير نمونه بر افت 
صافى و ويسكوزيته سيال

ارزيابى محلول هاى 13
شيميايى (تيترانت ها )

روشهاى  از  استفاده  با  ارسالى  نمونه هاى  كارائى  ميزان  تعيين 
تعيين مرغوبيت و ميزان خلوص  نمونهتيتراسيون

ارزيابى 14
گل هاى فرميتى

بررسى خواص رئولوژى و افت صافى گل هاى فرميتى با فرموالسيون 
هاى متفاوت  

تعيين ميزان تأثير فرميت ها در خواص 
رئولوژيكى و افت صافى  گل حفارى

ارزيابى و كنترل كيفي 15
اسيد بوريك

تعيين ميزان درجه خلوص و رطوبت و پى اچ نمونه اسيد بوريك و 
تاثير آن بر نيم بندش دوغاب سيمان

بررسى تاثير نمونه برزمان نيم بندى 
دوغاب سيمان 
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

ارزيابى ميلگارد16
ارزيابي ميزان رطوبت و انحالل ميلگارد در اسيد كلريدريك و نيز 

H2S بررسي تاثير اين ماده  در محيط گل آلوده با
ارزيابي كارايي ميلگارد در از بين بردن 

H2S در گل و تعيين ميزان بهينه 
مصرف اين ماده

ارزيابى17
PIPLAX 

دستگاه  با  است  حفاري  هاي  لوله  كردن  روان  جهت  ماده اي 
گازوئيل  در  كامًال  گيرد.  مي  قرار  ارزيابي  مورد   Sticking tester

محلول است و از سورفاكتانتها تشكيل مي شود. 
اندازه گيرى رهاسازى رشته حفارى

18Lubricant ارزيابى
روان كننده سيال حفاري است با دستگاه      EP mud مورد تست 
قرار مي گيرد. ميزان مقاومت پوسته و عرض بريدگي از پارامترهاي 

مهم در ارزيابي اين ماده است.
اندازه گيرى فشار ناشى از اصطكاك 

بين مته و سازند

ارزيابى19
 آهك هيدراته

درصد رطوبت، PH، عبوري از الك و ميزان مواد نا محلول در آب 
مورد  حفاري  سيال   PH تغييرات  براي  و  مي شود  بررسي  نمونه 

استفاده قرار مى گيرد.
به دست آوردن ميزان رطوبت، مواد 

PH نامحلول و

ارزيابى ضد خورندگى 20
در گل حفارى

به منظور ارزيابي ماده ضد خوردگي طبق استاندارد از روي ميزان 
كم شدن وزن كوپن قرار گرفته درون گل طراحي شده و مقايسه 

Blank آن در حالت
به دست آوردن ميزان كارائى

ضد خورندگى
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

ارزيابى ميكا ، پوست 21
گردو

براي كنترل هرزروي گل مورد استفاده قرار مي گيرد. در مورد آنها 
باقيمانده  يا  عبوري  درصد  ولي  نيست  موجود  مشخص  استاندارد 

روي الك ها در تعيين اندازه آنها مهم است.
به دست آوردن 

دانه بندى نمونه اندازه ذرات

تعيين نقطه 22
ابري شدن

نوع  و  درصد  با  آبهاي  در  مختلف  مواد  شدن  ابري  نقطه  تعيين 
نمكهاي متفاوت

تعيين دمايي كه در آن پديده 
ابري شدن رخ مي دهد

شرايط ارزيابى گاليكول23 در  شيل  پايداري  در  آن  تاثير  و  گاليكول  كيفي  كنترل 
حرارتي و  رول شدن در يك گل پايه و شاهد

تعيين ميزان كارايي گاليكول 
بر پايداري شيل با توجه 
به مقدار بازيابي شيل

بررسي ميزان تاثير و كارايي كاگوالنت بر جداسازي نفت و مشتقات ارزيابى كاگوالنت24
آن از يك امولسيون آب و نفت

تعيين ميزان كارايي كاگوالنت 
در جداسازي آب و نفت

ارزيابي پكيج 28
گل روغني

بررسى سازگارى مجموعه مواد مورد استفاده در ساخت گل روغنى 
به صورت يك پكيج گل روغنى

اندازه گيرى خواص رئولوژى ، افت 
صافى فشار باال دما باال ، پايدارى 

امولسيون 

بررسى كارآيى 34
L.C.M.C

سيال  روى  هرز  كنترل   در   LCMC كارائى  ميزان  گيرى  اندازه 
تعيين ميزان تأثيرو كارائى LCMCحفارى
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

ارزيابى يك نمونه ضد 35
كف

سيال  و  سيمان  دوغاب  مخصوص  وزن  به  كف  ضد  تاثير  بررسى 
ميزان كاهش كفحفارى

ساخت گل پايه آبى براى تست انواع افزايه هاى سياالت حفارىساخت گل پايه آبى36
بررسى خواص رئولوژى و افت صافى 
سيال حفارى كه به عنوان گل پايه 
مورد استفاده قرار گرفته است . 

ساخت 37
ساخت گل پايه روغنى براى تست انواع افزارهاى سيال پايه روغنىگل پايه روغنى

اندازه گيرى خواص رئولوژى،افت 
صافى و پايدارى امولسيون گل پايه 
روغنى در حضور افزايه مورد نظر و 

مقايسه آن با نمونه شاهد

38
اندازه گيرى وزن 

مخصوص سيال 
(mud balance)

اندازه گيرى وزن مخصوص  دوغاب سيمان وسيال حفارى به وسيله 
ترازوى گل

بررسى وزن مخصوص سيال 
 llb/inch2/ft1000در چهار واحد

,SG,PPG,PCF

اندازه گيرى دانسيته 39
(airpicnometr) پودر

اين آزمايش با استفاده از دستگاه پيكنومتر و در تمام مواردي كه 
نمونه بصورت پودر باشند قابل انسجام است.

به دست آمدن وزن مخصوص نمونه كه 
به صورت پودر باشد

اندازه گيرى خواص 40
اندازه گيرى گرانروى سيالبررسى خواص رئولوژيكى سيال حفارى به وسيله قيف مارشرئولوژيكى قيف مارش
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41
اندازه گيرى 

خواص رئولوژيكى 
( 90oc>35 chan)

بررسى خواص رئولوژيكى نمونه ها در وزنها و غلظت هاى مختلف 
در دماى كمتر از 90 درجه

به دست آوردن ويسكوزيته 
ظاهرى  ،پالستيكى و نقطه واروى

42
اندازه گيرى 

خواص رئولوژيكى (دماى 
پايين تر از 75 فارنهايت)

تعيين ميزان تغييرات حاصل از دما بررسى خواص رئولوژيكى در دماهاى كمتر از دماى آزمايشگاه 
برروى خواص رئولوژى سيال حفارى 

43
اندازه گيرى خواص 

رئولوژيكى سيال حفارى 
در شرايط چاه

بررسى خواص رئولوژيكى سيال حفارى در شرايط شبيه به شرايط 
چاه 

 AV,PV,YP اندازه گيرى پارامترهاى
در شرايط فشار و دما باال

اندازه گيرى 44
رطوبت

در اين تست با استفاده از آون خشك مى توان ميزان رطوبت نمونه 
در مدت زمان ثابت را به دست آورد.

تعيين ميزان و درصد 
رطوبت نمونه

تعيين دانه بندى نمونه 45
(الك خشك)

عنوان  به  ديگركه  موارد  ساير  و  ،ميكا  گردو  پوست  ى  ها  نمونه 
L.C.M مورد استفاده در حفارى هستند نياز به دانه بندى مختلف 

دارند كه اين كار به وسيله الك ها ى موجود انجام   مى گردد. 
تععين دانه بندى نمونه براى استفاده 

در چاه

تعيين دانه بندى نمونه 46
تعيين ميزان درصد عبورى نمونه و بررسى ميزان عبورى نمونه از الك تر و ميزان مانده روى الك(الك تر)

تعيين دانه بندى آن

ميزان افت صافى سيال حفارى در اندازه  گيرى افت صافى سياالت حفارى در شرايط فشار و دمااندازه گيرى افت صافى47
شرايط ديناميكى
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48PH باتوجه به نوع نمونه درصدهاى معينى را به صورت محلول درآورده اندازه گيرى
به دست آوردن PH نمونهو دردماى محيط و دماهاى مختلف مورد بررسى قرارمى دهيم .

49
اندازه گيرى كلر 

و سديم و كلسيم در گل 
salinityروغنى

روش  از  استفاده  با  روغنى  گل  در  كلر  يون  ميزان  گيرى  اندازه 
تيتراسيون توسط نيترات نقره

اندازه گيرى ميزان يون كلر برحسب 
ميلى گرم بر ليتريعنى ميزان يون 

سديم و كلسيم

اندازه گيرى درجه 50
خلوص (در نمكها)

بررسى ميزان درجه خلوص نمك با استفاده از روشهاى استاندارد 
تعيين ميزان خلوص نمونه نمك موجود 

51
نگهدارى حرارتى 

hot rolling 
 (شانزده ساعته )

از  استفاده  با  ديدن  حرارت  براى  الزم  به مدت زمان  توجه  با 
آون غلطان به نمونه ارسالى در شرايط نزديك به شرايط چاه نمونه 

نگهدارى مى شود
بررسى تاثير حرارت بر خواص

اندازه گيرى پايدارى 52
ES الكتريكى گل روغنى

عبور الكتريسيته از ميان سيال و سنجش پايدارى الكتريكى سيال 
امو لسيونى

تعيين ولتاژى كه در آن امولسيون 
شكسته مى شود

53
حباب زدائي 
با دستگاه

mud deaerator

خارج كردن حباب هاي هواي اضافي موجود در سيستم گل ايجاد 
خواص  و  گل  وزن  نظير  پارامترهايي  صحيح  سنجش  جهت  شده 

رئولوژي.
به دست آوردن وزن و خواص

 رئو لوژيكى سيال
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54
تشكيل رسوب و ارزيابي 

ضد رسوب  كننده 
 Scale با  دستگاه

deposition test cell

در  كه  هايي  كاني  رسوبات  تشكيل  سازي  شبيه  آزمايش  اين  در 
كننده  رسوب  ضد  مواد  افتد  مي  اتفاق  گاز  و  نفت  توليد  تجهيزات 

اندازه گيرى شده است.

بررسي تشكيل رسوب 
و تعيين ميزان كارايي مواد 

ضد رسوب كننده

55

سنجش توانايي مواد 
شيميايي امولسيفاير 

در ساختن آب و نفت و 
بررسي ميزان پايداري 

آن بوسيله دستگاه
emulsion test cell

اين آزمايش به منظور سنجش توانايي مواد شيميايي امولسيفايرها 
شود.پايداري  مي  استفاده  نفت  و  آب  امولسيون  ساختن  در 
روش  با  دستگاه  اين  در  شده  ساخته  نفت  و  آب  هاي  امولسيون 

مقايسه مشاهده اي ارزيابي مي شوند.

بررسى كيفى امولسيون تشكيل شده 
بر اساس روش تست صورت گرفته 

توسط دستگاه

اندازه گيري  آب آزاد 56
بررسي ميزان آب آزاد اندازه گيري ميزان آب آزاد دوغاب سيمان مطابق استاندارد APIدوغاب سيمان حفاري

و پايداري نمونه دوغاب سيمان

57
ارزيابي زمان نيم بندش 
دوغاب سيمان حفاري در 

شرايط اتمسفري
اندازه گيري زمان نيم بندش دوغاب سيمان در شرايط آزمايشگاهى

بررسي نحوه تغيير رفتار رئولوژيكي و 
تعيين زمان نيم بندش دوغاب سيمان 

بدون اعمال فشار بر نمونه

58
ارزيابي زمان نيم بندش 
دوغاب سيمان حفاري در 
دماي كمتر از 300 درجه 

فارنهايت

اندازه گيري زمان نيم بندش دوغاب سيمان با دستگاه اندازه گيري 
نيم بندش فشار باال- دما باال

تعيين زمان نيم بندش و نحوه بندش 
دوغاب سيمان در دماي  كمتر از 300 

درجه فارنهايت و فشار باال
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59
ارزيابي زمان نيم بندش 
دوغاب سيمان حفاري در 
دماي بيشتر از 300 درجه 

فارنهايت

اندازه گيري زمان نيم بندش دوغاب سيمان با دستگاه اندازه گيري 
نيم بندش فشار باال- دما باال

تعيين زمان نيم بندش و نحوه بندش 
دوغاب سيمان در دماي باالتر  از 300 

درجه فارنهايت و فشار باال

اندازه گيري مقاومت 60
تراكمي دوغاب سيمان

عمل آورى سنگ سيمان واندازه گيري ميزان مقاومت تراكمي 
سيمان با دستگاه تك محوري

ميزان مقاومت نهايي نمونه عمل آوري 
شده سيمان تحت شرايط بارگذاري 

تك محوره

61
اندازه گيري مقاومت 

تراكمي 24 ساعته دوغاب 
سيمان

عبور امواج ماوراء صوت از درون ستون سيمان و اندازه گيري 
UCA ميزان مقاومت تراكمي 24 ساعته سيمان با دستگاه

نحوه رشد مقاومت تراكمي در نمونه 
سيمان همراه با گذشت زمان طي 24 

ساعت

62
اندازه گيري مقاومت 

تراكمي 12 ساعته دوغاب 
 سيمان

عبور امواج ماوراء صوت از درون ستون سيمان و اندازه گيري 
ميزان اندازه گيري ميزان مقاومت تراكمي 12 ساعته سيمان با 

UCA دستگاه
نحوه رشد مقاومت تراكمي 

در نمونه سيمان با گذشت زمان طي 
12 ساعت

63
اندازه گيري مقاومت 

تراكمي 8 ساعته دوغاب 
 سيمان

گيري  اندازه  و  سيمان  ستون  درون  از  صوت  ماوراء  امواج  عبور 
UCA نحوه رشد مقاومت تراكمي در نمونه ميزان مقاومت تراكمي 8 ساعته سيمان با دستگاه

سيمان با گذشت زمان طي 8 ساعت

ارزيابي كنترل كننده افت 64
تاثير افزايه بر روى افت صافى،صافي دوغاب سيمان

قابليت كاربرد به عنوان ماده كنترل 
كننده افت صافي دوغاب سيمان و 

سازگاري با ديگر افزايه ها
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ارزيابي پراليت65
همچنين  و  آن  ذرات  سايز  تعيين  و  پراليت  دانسيته  گيري  اندازه 
ساعته   24 تراكمي  مقاومت  و  بندش  نيم  زمان  برروى  آن  تاثير 

سيمان

قابليت كاربرد به عنوان ماده 
سبك كننده دوغاب سيمان 
و سازگاري با ديگر افزايه ها

اندازه گيري دانسيته گيلسونايت و تعيين سايز ذرات آن و همچنين ارزيابي گيلسونايت66
تاثير آن بر رويزمان نيم بندش و مقاومت تراكمي 24 ساعته سيمان

تعيين دانستيه نمونه و اندازه گيرى 
وزن، زمان نيم بندش مقاومت تراكمى 

استخوان

67
ارزيابي مواد 

كاهنده اصطكاك 
دوغاب سيمان حفاري

اندازه گيري زمان نيم بندش ، مقاومت تراكمي 24 ساعته سيمان و 
رئولوژي دوغاب سيمان

قابليت كاربرد به عنوان ماده كاهنده 
اصطكاك دوغاب سيمان 
و سازگاري با ديگر افزايه ها

ارزيابي مگنست68
اندازه گيري ويسكوزيته و  زمان نيم بندش ، مقاومت تراكمي 24 

بررسي قابليت كاربرد و كيفيت ساعته سيمان و قابليت انحالل در اسيد كلريدريك 15 درصد
مگنست در شرايط چاه

ارزيابي 69
ريتاردر سيمان

مقاومت  همچنين  و  سيمان  دوغاب  بندش  نيم  زمان  گيري  اندازه 
تراكمي 24 ساعته و خواص رئولوژيكي آن

قابليت كاربرد به عنوان ماده 
كندكننده زمان بندش سيمان 
و سازگاري با ديگر افزايه ها

ارزيابي تسريع كننده 70
بندش سيمان

اندازه گيري زمان نيم بندش دوغاب سيمان و مقايسه آن با حالت 
استاندارد

قابليت كاربرد به عنوان ماده تسريع 
كننده زمان بندش سيمان و سازگاري 

با ديگر افزايه ها
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ارزيابي كالسهاي مختلف 71
سيمان حفاري

اندازه گيري مقاومت تراكمي 8 ساعته و 24 ساعته سيمان در درجه 
همچنين  و   API استاندارد  طبق  مختلف  فشارهاي  و  حرارت ها 

اندازه گيري زمان نيم بندش دوغاب سيمان و آب آزاد آن
ميزان انطباق خصوصيات سيمان 

API با استاندارد

ارزيابى ميزان ته نشيني 72
باريت در سيال حفاري  

از  استفاده  با  حفاري  سيال  در  باريت  نشست  ته  ميزان  بررسي 
دستگاه در شرايط ديناميكي و درجه حرارت باال

تعيين ميزان تغييرات دانسيته سيال 
ناشي از ته نشيني باريت 

و مواد وزن افزا  

73

بررسي و تعيين تمايل 
به پالگ كردن مواد 
جامد بر روي فيلترها 

در آب هاي تزريقي 
 Milipore توسط  دستگاه

filter tester

در اين آزمايش اطالعات زيادي در باره آب تزريقي مشخص مي گردد. 
و ميزان مسدودكنندگي ناشي از آب تزريقي مورد ارزيابي است و در 
شناسايي مواد جامدي كه بر روي يك فيلتر موجب مسدود كنندگي 

سازند مي شوند حائز اهميت مي باشد.

نتايج بدست آمده از اين دستگاه 
را مي توان با مقايسه ميزان تمايل 
به مسدودكنندگي آبهاي مختلف 
بايكديگر و يا آب تزريقي با آب 

سازندي ارزيابي كرد

ساخت يك سيال حفاري پايه آبي و افزودن ماده اكسيژن زدا جهت ارزيابى ماده اكسيژن زدا  74
ارزيابي و بررسي تاثير كارايي آن

كارايي ماده اكسيژن زدا در از بين 
بردن اكسيژن موجود در گل و مقايسه 

آن با حالت پايه  

ارزيابى گل هاي سنتزي 75
جديد

گلهاي  در  رئولوژيكي  خواص  و  صافي  افت  پارامترهاي  بررسي 
شده  ساخته  سنتزي  و  جديد  پليمرهاي  از  استفاده   با  كه  حفاري 

است و بررسي ميزان كارائي اين پليمرها در سيال حفاري
تعيين ميزان تأثير پليمرهاي سنتزي 

جديد در خواص رئولوژيكى و افت 
صافى گل حفارى
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ارزيابى سپواليت 76
API با روش

ميزان   ، رئولوژي  خواص  نظر  از  سپواليت  نمونه  آزمايش  اين  در 
رطوبت، و نيز ميزان عبوري از الك 75 ميكرون مورد ارزيابي قرار 

مي گيرد.
مقايسه پارامترهاي اندازه گيري شده 

API با شاخص هاي استاندارد

ارزيابى ضد كف در مسيل 77
حفارى

ساخت يك سيال حفارى و تشكيل كف در اين سيال سپس افزودن 
بررسى ميزان كاهش كف آنتى فوم به سيال و بررسى ميزان تأثير آن  دركاهش ميزان كف

در اثر افزايش ضد كف

78
ارزيابى ميزان 

نفوذپذيري سازند 
 Return توسط دستگاه

Permeability

تراوايي  با  مغزه  نفوذپذيري  بر  حفاري  سيال  تاثير  ميزان  بررسي 
مشخص

تعيين ميزان آسيب ناشي از 
سيال حفاري به سازند  

ارزيابي كلسيم كلرايد در 79
حفاري

جامد  مواد  ميزان  خلوص،  درجه  نظر  از  كيفي  كنترل  و  ارزيابي 
مخصوص  وزن  دانه بندي،   ،PH  ،رطوبت ميزان  آب،  در  نامحلول 
استانداردهاي   اساس  بر  آب  در  نامحلول  جامد  مواد  ته نشيني  و 

ASTM ، و كاربرى

كلسيم  نياز  مورد  پارامترهاي  تعيين 
كلرايد جهت استفاده در سيال حفاري 

و تكميل چاه

ارزيابي سوالاش در 80
حفاري(كربنات سديم)

بر  قليائيت  ميزان  و  خلوص  درجه  نظر  از  كيفي  كنترل  و  ارزيابي 
اساس استانداردهاي ASTM و كاربرى

و  خلوص  درجه  درصد  ميزان  تعيين 
همچنين PHمحلول
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ارزيابي كاستيك سودا  81
حفاري

بر  قليائيت  ميزان  و  خلوص  درجه  نظر  از  كيفي  كنترل  و  ارزيابي 
اساس استانداردهاي ASTM و كاربرى

و  خلوص  درجه  درصد  ميزان  تعيين 
همچنين PHمحلول

ارزيابي اسيد سيتريك در 82
حفاري

ارزيابي و كنترل كيفي درجه خلوص، PH، با توجه به شاخص هاي 
تعيين ميزان درصد درجه خلوصموجود، در استانداردهاي ASTM براي استفاده در سياالت حفاري 

تعيين PHنمونه ارسالي

ارزيابي اسيد هيدرو 83
كلريدريك  در حفاري

نمونه   PH خلوص،  درجه  ميزان  تعيين  با  كيفي  كنترل  و  ارزيابي 
ASTM بر اساس استاندارد

-تعيين دانسيته
PH تعيين-

ASSYتعيين ميزان-

84 DMEارزيابي
در  شيرين  آب  و  نمك  حاوي  آبهاي  در  كيفي  كنترل  و  ارزيابي 
اساس  بر  حرارت  اثر  و  رئولوژيكي  خواص  بررسي  و  پليمر  حضور 

دستورالعمل كاربردى

-تعيين خواص رئولوژيكي 
تشكيل  امولسيون  پايداري  -بررسي 

شده قبل و بعد از حرارت

ارزيابي آهك هيدراته85
و  دانه بندي   ،PH رطوبت،  ميزان  نظر  از  كيفي  كنترل  و  ارزيابي 

تعيين پارامترهاي مورد نياز آهك مورد ميزان درجه خلوص بر اساس استانداردهاي ASTM و كاربردى
استفاده در سيال حفاري
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ارزيابى بايوسايد86

محيط هاي  در  نمونه  پايداري  به  مربوط  كيفي  كنترل  و  ارزيابي 
هوازي، بي هوازي و  مختلف آبي و بررسي تاثير آن بر باكتري هاي 
جلبكها و تعيين محيط عمل مناسب براي نور با توجه به استاندارد 

ASTM موجود

-تعيين كيفيت نمونه ارسالي

ارزيابي پودر بي كربنات 87
سديم

اساس  بر  قليائيت  ميزان  و  خلوص  درجه  كيفي،  كنترل  و  ارزيابي 
استانداردهاي   ASTM و كاربردى

 PH و  خلوص  درصد  ميزان  تعيين 
محلول

88
ويكسود فاير و كنترل 
كننده افت صامى گل 

روغني
دستورالعمل  اساس  بر  روغني  گل   FLC كيفيت  كنترل  و  ارزيابي 

مناطق كاربردى

صافي  افت  رئولوژيكي،  خواص  تعيين 
پايداري  خاصيت  و  باال  دما  و  فشار  در 
با  آن  مقايسه  و   (ES) الكتريكي 

شاخص هاي مورد نياز

ارزيابي فوم آتش نشاني89
ملي  استاندارد  دستورالعمل  اساس  بر  كيفي،  كنترل  و  ارزيابي 
ايران براي تعيين PH، ميزان ارتفاع كف، وسيكوزيته و نقطه ابري 
اين  با  مرتبط  پارامترهاي  ساير  و  دانسيته،  خلوص،  شدن،درجه 

نمونه

براي  ارسالي  نمونه  كيفيت  تعيين 
و  نشاني  آتش  فوم  عنوان  به  استفاده 
به  مربوط  تست هاي  از  بعضي  در  بعضًا 

حفاري

ارزيابي كلسيم برومايد90

شدن،  كريستاله  نقطه  دانسيته،  نظر  از  كيفي  كنترل  و  ارزيابي 
فلزات  و  سولفات  يون  كلر،  يون  درصد  خلوص،  درجه   ،PH  ميزان
اساس  بر  خوردگي  ميزان  و  آب  در  نامحلول  جامد  مواد  و  سنگين 

دستورالعمل پژوهشگاه صنعت نفت وكاربردى

كلسيم  نياز  مورد  پارامترهاي  تعيين 
برومايد مورد استفاده در سيال حفاري 

و تكميل چاه و مقايسه آن با شاخص
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ارزيابي دوديكور پايه 91
آبي

از  سولفوره  هيدروژن  خوردگي  ضد  ماده  كيفي  كنترل  و  ارزيابي 
نظر قابليت انحالل و پخش شدن در آبهاي مختلف، غلظت و نوع 
اساس  بر  مختلف  آبهاي  در  خوردگي  نرخ  ميزان  همچنين  و  نمك 

دستورالعمل پژوهشگاه صنعت نفت

حسب  بر  خوردگي  نرخ  ميزان  تعيين 
و  انحالل  قابليت  همچنين  و   mpy

پخش شدن در آبهاي مختلف

فوم پروتئيني (آبهاي 92
اشباع از نمك)

ارزيابي و كنترل كيفي نمونه با در نظر گرفتن انواع محيط هاي آب 
شور و اشباع از نمك و بررسي ميزان ارتفاع كف و زمان نيمه عمر 

نمونه
-تعيين ارتفاع كف

-تعيين زمان نيمه عمر
-بررسي خواص ظاهري نمونه

سبك كننده گل حفاري93
ارزيابي و كنترل كيفي به عنوان سبك كننده يا كاهنده وزن سيال 
و  صافي  افت  روي  بر  وزن  تغييرات  به  توجه  با  آن  تاثير  و  حفاري 

خواص رئولوژيكي سيال حفاري 
سيال  يا  تعليق  وزن  آوردن  -پايين 

حفاري

آزمايش بررسي ميزان 94
انحالل سنگ در اسيد

اسيد  در  گل  همراه  جامد  يا  و  سنگ  انحالل  ميزان  تست  اين  در 
اندازه گيري و گزارش ميشود

تعيين ميزان انحالل پودر سنگ در 
محلول اسيد در زمانهاي مختلف

آزمايش بررسي  سرعت 95
انحالل سنگ در اسيد

اسيد  در  گل  همراه  جامد  يا  و  سنگ  انحالل  سرعت  تست  اين  در 
اندازه گيري و گزارش مي شود

تعيين ميزان كاهش وزن 
و انحالل تجمعي نمونه سنگ 

در زمان هاي مختلف
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96
آزمايش بررسي نوع 
انحالل سنگ از طريق 

ديسك دوار

بررسي و مطالعه كيفي عمليات انحالل سنگ در طول تماس با اسيد 
و اتفاقاتي كه بر روي شكافهاي موجود در سنگ بر اثر اين ارتباط  

مي افتد

بررسي كيفي تغيرات ايجاد شده بر 
روي سنگ و توانايي اسيد 

در ايجاد شكاف

97
آزمايش 

بررسي افزايه هاي 
اسيدكاري چاه 
(بررسي تجانس)

جهت   (Package) مجموعه يك  بصورت  اسيدكاري  افزودني  مواد 
اسيد كاري و شستشوي چاههاي نفت به منظور افزايش بهره دهي 
به  بستگي  كه  مي گيرد  قرار  استفاده  مورد  چاهها  نمودن  فعال  و 
نوع و شرايط چاه و حوزه نفتي ممكن است هريك از مواد زير و يا 

مجموعه اي از  آنها بصورت يك Package مورد استفاده قرار گيرد.

تعيين ميزان افزايه هاي بكار گرفته 
شده و سازگاري آنها 

با يكديگر در سيال اسيدكاري

ارزيابي 98
افزايه ضد لخته

با  اسيد  تماس  طي  لجن  و  لخته  ايجاد  از  مانع  افزايه  اين  وجود 
هيدروكربور مخزن مي شود . لخته مى تواند موجبات كاهش نفوذ 

پذيري سنگ را فراهم نمايد

ارزيابي كارآيي افزايه 
ضد لخته در كاهش توليد لجن 

در سيال اسيدكاري

ارزيابي افزايه 99
ضد امولسيون

(آب،  چاه  به  تزريقي  خارجي  سيال  معموالً  كه  آنجائي  از 
سازگاري  سازند،  سيال  با  شيميايي)  ماده  گونه  هر  يا  و  اسيد 
امولسيون  تشكيل  امكان  ندارد،   (COMPATIBILITY)كامل
وجود دارد و براي جلوگيري از تشكيل آن و يا احيانًا از بين بردن 

امولسيون تشكيل شده از اين افزايه  استفاده مي شود.

ارزيابي كارآيي افزايه 
ضد ايجاد امولسيون در كاهش توليد 

امولسيون در سيال اسيدكاري
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100
ارزيابي افزايه 

چند كاره 
(چند منظوره)

لخته،  ضد  خواص  داراي  موارد  بيشتر  در  معموالً  كه  افزايه  اين 
معلق  مواقع  بعضي  در  و  سطحي  كشش  كاهنده  و  امولسيون  ضد 
به  ميل  كه  نفتي  ميادين  از  برخي  براي  بوده  ذرات  نگهدارنده 

تشكيل لخته كمتري دارند مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

بررسي و ارزيابي كارآيي افزايه چند 
كاره در كاهش توليد لجن، امولسيون و 
كشش سطحي در سيال اسيدكاري

101
ارزيابي افزايه كنترل 
كننده يون آهن  در 

 محيط شيرين

با توجه به موجود بودن يون آهن در بعضي از سازندها و همچنين 
حل شدن آهن در اسيد در حين عمليات اسيدكاري و نظر به اينكه 
يون آهن موجود در اسيد باعث ايجاد آسيب  هايي مي شود، افزايه 
آهن  ذوب  در  كاهش  و   جلوگيري  جهت  آهن  يون  كننده  كنترل 

مورد استفاده مي شود.

بررسي و ارزيابي كارآيي افزايه  كنترل 
كننده يون آهن در 

كاهش ميزان رسوب آهن 
در سيال اسيدكاري

ارزيابي افزايه معلق 102
نگهدارنده ذرات

 به منظور معلق نگهداشتن اين ذرات و جلوگيري از رسوب آنها تا 
موقعي كه اسيد از چاه خارج شده و به سطح آورده شود از افزايه 

معلق نگهدارنده ذرات استفاده مي شود.

ارزيابي كارآيي افزايه  در نگهدارى 
ذرات غير قابل حل 
در سيال اسيدكاري

ارزيابي افزايه كاهنده 103
كشش سطحي

يوني  غير  سطحي  فعال  مواد  از  سطحي  كشش  كاهنده  افزايه 
 (SPENT ACID) شده  مصرف  اسيد  كردن  روان  براي  كه  بوده 
مخلوط  به  اسيدكاري  عمليات  از  پس  چاه  تميزسازي  به  كمك  و 
اسيد و افزايه هاي ديگر اضافه مي شود. كاربرد اين افزايه بخصوص 

در سازندهاي متراكم با نفوذپذيري كم الزم مي باشد

بررسي و ارزيابي كارآيي 
افزايه كاهنده كشش سطحي 

در كاهش كشش سطحي 
در سيال اسيدكاري
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ارزيابي افزايه 104
بررسى اثر افزايه در كاهش سرعت واكنش اسيد.كند كننده اثر اسيد

تعيين كارآيي افزايه 
كند كننده اثر اسيد در افزايش 

مدت زمان واكنش سيال 
اسيدكاري با سنگ

105
ارزيابي افزايه ضد 

خوردگي در شرايط 
استاتيك

اين افزايه با هدف كاهش ميزان خوردگي لوله هاي فلزي و وسايل 
سرچاهي و درون چاهي استفاده مي شود

بررسي و ارزيابي كارآيي افزايه 
ضد خوردگي در كاهش ميزان 

خوردگي نمونه فلز در
 سيال اسيدكاري

ارزيابي افزايه كمكي 106
ماده ضد خوردگي

كه  اسيد ٪28)  براي   200 oF از  باالتر  (مثالً  باال  دماهاي  در  معموالً 
افزايه هاي ضد خوردگي قادر به كنترل ميزان خوردگي در حد  استاندارد 
نمي باشند،  از اين افزايه جهت كاهش ميزان خوردگي در دماي باال و 

همچنين افزايش كارايي افزايه ضد خوردگي استفاده مي شود

بررسي و ارزيابي كارآيي افزايه كمكي 
ضد خوردگي در كاهش 

ميزان خوردگي نمونه فلز 
در سيال اسيدكاري

107
آزمايش بررسي ميزان 

خوردگي استاتيك و 
ديناميك در شرايط چاه

گيري  اندازه  شامل  استاتيك  شرايط  در  خوردگي  ميزان  بررسي 
تا   آزمايشگاه  شرايط  در  سيال  در  محافظت  و  خوردگي  ميزان 
بررسي  تا  همچنين  و  ايستا  و  سيليسيوس  درجه   90 دما  حداكثر 
ميزان  گيري  اندازه  شامل  ديناميك  شرايط  در  خوردگي  ميزان 
فشار  شرايط  و   آزمايشگاه  شرايط  در  سيال  محافظت  و  خوردگي 

و دماي چاه و در حال ديناميك

تعيين ميزان خوردگي نمونه فلز 
در سيال اسيدكاري و شرايط مختلف 

دما و فشار
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108
ارزيابى ميزان تغيير 

ظرفيت كاتيونى نمونه 
رس

براى انجام اين تست از تيترانت متيلن بلو براى مشاهده تغيير رنگ 
نهائى استفاده مى كنيم كه با تعيين ميزان رس فعال در سيستم از 
درسيستم  فعال  رس  ميزان  به  توجه  بوسيله   نيتراسيون   طريق 
در محدوده PH معين شده كه نبايد از يك مقدار بيشتر باشد با 
ايجاد يك هاله سبز كمرنگ    مى توان نقطه پايانى تيتراسيون را 

معين كرد.

به دست آمدن ميزان رس مؤثر براى 
تغيير ظرفيت يونى

آزمايش تزريق اسيد در 109
شرايط چاه

بررسي تاثير تزريق سيال سازند و سيال اسيدكاري به درون نمونه 
سنگ در شرايط دما و فشار چاه

تعيين ميزان تغيير نفوذپذيري سنگ 
و آسيب سازند در طول تزريق سياالت 

مختلف
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مربوط به فعاليت هاى رديف8 و 9مربوط به فعاليت هاى رديف3 و 4 و 7 و 10 و 73

مربوط به فعاليت رديف 14مربوط به فعاليت رديف 12مربوط به فعاليت رديف11
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مربوط به فعاليت رديف 19مربوط به فعاليت رديف18مربوط به فعاليت رديف17

مربوط به فعاليت رديف 26 و 27مربوط به فعاليت رديف 21
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مربوط به فعاليت رديف 30مربوط به فعاليت رديف29

مربوط به فعاليت رديف 33مربوط به فعاليت رديف32
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مربوط به فعاليت رديف59مربوط به فعاليت رديف49مربوط به فعاليت رديف41

مربوط به فعاليت رديف60 و 62مربوط به فعاليت رديف55
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مربوط به فعاليت رديف63مربوط به فعاليت رديف61

مربوط به فعاليت رديف67مربوط به فعاليت رديف64 و65 و66
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مربوط به فعاليت رديف77مربوط به فعاليت رديف76مربوط به فعاليت رديف75

مربوط به فعاليت رديف88مربوط به فعاليت رديف77
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نتايج انجام فعاليتشـرح فعاليتنام فعاليترديف  

ويرايش و پردازش 1
نمودارهاى پتروفيزيكى

بارگذارى فايل هاى اطالعاتى درون نرم افزار، كنترل كيفى و 
تصحيح نمودارها، تطابق عمقى نمودارها، تهيه فايل داده هاى 

پايه نمودارها و انجام محاسبات اوليه براى كسب نمودار 
دما، فشار و مشخصات گل درون هر چاه، انجام تصحيحات 

محيطى و نرمال سازى نمودارها

آماده شدن نمودارهاى خام 
درون چاهى جهت تحليل 
و ارزيابى پتروفيزيكى

ارزيابي پتروفيزيكى پايه 2
Probabilistic به روش

ساخت مدلى از كانى ها و سياالت مخزن با استفاده از توابع 
خطى يا غير خطى نمودارهاى خام (مثل چگالى، نوترون و...). 

مقايسه نمودارهاى تخمين زده شده با نمودارهاى واقعى 
و بررسى اختالف آن به منظور ارزيابى مدل تهيه شده و 

محاسبه پارامترهاى پتروفيزيكى بر اساس آن

ايجاد داده هاى خروجى نظير 
تخلخل، اشباع آب و درصد 

ليتولـوژى هاى مختلف جهت 
استفاده در مدل سازى مخزن 

و ساير بخش ها

ارزيابى پتروفيزيكى پايه 3
Deterministic به روش

ارزيابى گام  به گام و قطعى پارامترهاى پتروفيزيكي؛ در ابتدا 
حجم شيل سپس تخلخل و بعد درصد اشباع آب محاسبه 

و تصحيح هيدروكربن روى آن اعمال شده و در نهايت  
ليتولوژى (در زون هاى مختلف) محاسبه 

مى شود

ايجاد داده هاى خروجى نظير 
تخلخل، اشباع آب و درصد 
ليتولوژى هاى مختلف جهت 

استفاده در مدل سازى مخزن 
و ساير بخش ها
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4
تعيين 

رخساره هاى
الكتريكى در چاه

با استفاده از نمودارهاى خام و ارزيابى شده پتروفيزيكى 
و داده هاى مغزه (نتايج آناليز و مطالعات زمين شناسى)، 

دسته ها ى مختلف (رخساره هاى الكتريكى) بر اساس روش 
خوشه سازي از هم متمايز مي شوند. اين دسته ها بيانگر 
گونه هاى سنگى مختلف از نظر ويژگى هاى مخزنى  و  يا  

رخساره هاى  زمين شناسى  مختلف  هستند

قابل استفاده جهت تخمين گونه هاى 
سنگى در چاه هاى فاقد مغزه، تخمين 
برخى از خواص مخزنى كه مستقيمًا 
توسط نمودار چاه قابل اندازه گيرى 

نيستندوكمك به زون بندى و ساخت 
مدل رخساره اي مخزن

تلفيق داده هاى مغزه 5
با نتايج ارزيابى پتروفيزيكى

داده هاى حاصل از آناليز معمول و ويژه مغزه هاى حفارى پس 
از هم  عمق  سازى با نمودارهاي درون چاهي، جهت كنترل 

و تصحيح نتايج ارزيابى پتروفيزيكى مورد استفاده قرار 
مى گيرند مثل تخلخل، نفوذ پذيري و اشباع شدگى

كنترل كيفيت نتايج ارزيابى 
پتروفيزيكى و اصالح آن

تخمين نفوذ پذيرى6
سعي مي شود تا با استفاده از تكنيكهاي آماري يا 

سيستم هاي هوشمند رابطه اي بين نفوذ پذيري مغزه هاي 
حفاري و نمودارهاي خام وارزيابي شده پتروفيزيكي ايجاد 

شود

تخمين نفوذپذيرى در چاه هاى فاقد 
مغزه و استفاده از نتايج آن 

در مدل سازى مخزن

7
متوسط گيرى پارامترهاى 
پتروفيزيكى در زون هاى 

مختلف

تهيه جدولى از نتايج ارزيابى پتروفيزيكى و مقادير متوسط 
پارامترهاى مخزنى مثل تخلخل، اشباع شدگى و ... بر حسب 

عمق و در زون هاى مختلف

ارائه مقادير متوسط پارامترهاى 
پتـروفيزيكى مخـزن/ تفكيك 
بخش هاى بهره ده از بخش هاى 
غير مخـزني/ محـاسبه حجم 
در جاى هيدروكربن مخزن
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8
تعيين حدود برش 

با استفاده از اطالعات 
پتروفيزيكي در يك چاه

با رسم منحني هاي توزيع تجمعي ستون هيدرو كربن در چاه 
حدود برش سه پارامتر  تخلخل، درصد اشباع آب و حجم 

شيل تعيين مي شود 

ارائه حدود برش براي 
تفكيك بخش هاى بهره ده 
از بخش هاى غير مخزنى

9
تعيين حدود برش 

با استفاده از اطالعات 
پتروفيزيكي در يك مخزن

حدود برش براي سه پارامتر تخلخل، درصد اشباع آب و 
حجم شيل تعيين مي شود. براي هر يك از اين پارامترها، 

نمودارهاي توزيع تجمعي رسم شده و 
بر مبناي چشم پوشي از 5٪ هيدروكربن، حدود برش بدست 

مي آيد.

ارائه حدود برش براي 
تفكيك بخش هاى بهره ده 
از بخش هاى غير مخزنى

مطالعه ريسك 10
و عدم قطعيت

عدم قطعيت هريك از پارامترهاي موثر در اشباع شدگي 
نظير تخلخل، مقاومت سازند و سيال سازندي كه موجب 
عدم قطعيت در اشباع آب محاسبه شده مي شود بررسي 

شده و اهميت هر پارامتر در تخمين درصد اشباع تعيين مي 
شود 

موثرترين پارامترها در محاسبه درصد 
اشباع آب، ميزان تاثير هريك و مقدار 
خطاي احتمالي در اثر خطا در پارامتر 

ورودي را مشخص مي كند 

11
تهيه مقاطع  

بين چاه هاي مختلف 
يك ميدان

پس از ارزيابي نمودارهاي پتروفيزيكي چاه هاي يك ميدان 
جهت مقايسه نتايج بين چاه هاي مختلف 

و ارتباط سازي پارامترهاي مختلف پترو فيزيكي 
و همچنين اطالعات زمين شناسي در جهات مختلف  

مقاطعي بين چاه ها رسم مي شود.

مقاطعي از تعييرات پارامترهاي 
پتروفيزيكي  در جهات مختلف
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12
تهيه گزارش 

ارزيابي پتروفيزيكي  
يك چاه

در طي ارزيابي نمودارهاي پتروفيزيكي چاه از مراحل مختلف 
ارزيابي  پالتها و جداول مربوطه جهت درج در گزارش تهيه 
مي شود. در گزارش يك چاه ليست داده هاي اوليه، مراحل 
كار و روش هاي بكار گرفته شده و دليل انتخاب آنها بحث 

مي شود

گزارش نتايج ارزيابي بصورت 
جداول، نمودارهاي متقاطع، 

هيستوگرام و پالت

13
تخمين پارامترهاي  
ژئوشيمي از طريق 

نمودارهاي پتروفيزيكي

با توجه به محدود بودن نتايج آزمايشگاهي پارامترهاي 
ژئوشيمي، توان هيدروكربن زائي سنگ منشـاء(TOC) و 
ديگر پارامترهاي ژئوشيمي با استفاده از روش هاي تجربي 

 از طريق نمودارهاي پتروفيزيكي برآورد مي شود كه اين 
فعاليت نيازمند داده هاي آزمايشگاهي  ميزان  دگرگوني  مواد 

 آلي(LOM) است

پارامترهاي ژئو شيمي مختلف 
مثل توان هيدروكربـن زائي 
سنگ منشاء (TOC) و غيره

14
تخمين پارامترهاي ژئوشيمي 

سنگ منشاء با استفاده از 
روش هاي هوشمند 

و نمودارهاي پتروفيزيكي

با توجه به محدود بودن نتايج آزمايشگاهي پارامترهاي 
ژئوشيمي، با استفاده از روشهاي هوشمند مثل شبكه هاي 

عصبي و منطق فازي و روشهاي تركيبي اين داده هاي محدود 
از طريق نمودارهاي پتروفيزيكي كه بصورت پيوسته در  

چاه ها موجود هستند در كل عمق نمودارگيري شده تخمين 
زده مي شوند.

نمودار پيوسته اي از پارامترهاي 
ژئوشيمي مختلف  مثل توان 
هيدروكربن زائي سنگ منشاء
(TOC)  و غيره در چاه ها
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15
مدلسازي اشباع آب 
با استفاده از روش

J-Function

در اين روش از داده هاي فشار مويينگي اندازه گيري شده 
در آزمايشگاه مغزه هاي نفتي براي محاسبه اشباع آب در 

مخزن استفاده مي شود. براي اين كار بعد از پردازش اوليه 
داده هاي مغزه، مقادير فشار مويينگي 

در شرايط مخزن با استفاده از روابط رياضي به مدل اشباع 
آب تبديل مي شود.

مدل اشباع شدگي  بر اساس 
داده هاي فشار مويينگي

ويرايش مدل ارزيابي 16
پتروفيزيكي موجود

در مواقعي كه تفسير پتروفيزيكي از ميدان مورد مطالعه در 
دسترس است، تمامي پارامترهاي مورد نياز براي مدل سازي 

پتروفيزيكي و نيز نمودارهاي مطالعه شده و روش بكار گرفته 
شده بررسي و نقاط قوت و ضعف مدل گزارش مي شود. 

همچنين در صورتيكه مدل پتروفيزيكي در اختيار است ، 
براي استفاده از اين مدل در چاه هاي جديد، صحت و دقت 

مدل موجود  مورد بررسي قرار مي گيرد

تاييد و يا رد 
مدل پترو فيزيكي موجود 
و بيان نقاط قوت و ضعف آن

تخمين نمودار (الگ)17
ممكن است بعضي از نمودارها موجود نباشند يا قسمتي از 

آنها دچار مشكل باشند. در اين موارد با استفاده از اطالعات 
موجود و با روشهايي از جمله روش شبكه عصبي، فازي، 

رگرسيون و ... الگهاي مورد نظر تخمين زده مي شود
رفع كمبود اطالعات 

به منظور دقت بيشتر محاسبات
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اسكن نمودارهاي چاه 18
تبديل اطالعات كاغذيتهيه تصوير از اطالعات قديمي كه به صورت كاغذي هستند.به ازاي هر متر طول

 (Hard Copy) به فايل هاي تصويري

رقومي كردن  نمودارها 19
با مقياس 1/200

تهيه  فايل رقومي از اطالعات قديمي كه بصورت  كاغذي يا 
فايل تصويري موجود هستند.

تبديل فايل هاي تصويري به فايل هاي 
رقومي نمودارهاي پتروفيزيكي

پردازش مودهاي مختلف 20
DSI اطالعات نمودار

افزودن اطالعات عمومي ابزار DSI به Waveform هاي 
برداشت شده توسط هشت گيرنده

آماده سازي Waveformها 
براي پردازش

استخراج امواج تراكمي، 21
برشي و استونلي

تهيه پالت هاي STC براي مودهاي مختلف DSI براي 
تفكيك امواج تراكمي، برشي و استونلي

شناسايي امواج تراكمي، 
برشي و استونلي

آناليز 22
محاسبه آنيزوتروپي انرژي ادغام waveformهاي xx, xy, yx, yyآنيزوتروپي سازند

و زمان گذر موج براي سازند مخزني

محاسبه تراوايي از امواج 23
استونلي

استفاده از موج استونلي حاصل از DSI و الگهاي 
محاسبه تراوايي سازند مخزنيپتروفيزيكي براي محاسبه تراوايي

شناسايي شكستگي ها از 24
شناسايي شكستگي هاآناليز امواج استونلي براي شناسايي شكستگي هاامواج استونلي
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تعيين نمودار تغييرات جهت 25
و مقدار تنش هاي درجا

تهيه نقشه تغييرات انرژي و تعيين جهت و مقدار تنش 
تعيين جهت  و مقدار تنش درجادرجاي حداكثر و حداقل

از امواج برشي و تراكمي حاصل از نمودار DSI  براي محاسبه تعيين پارامترهاي االستيك26
ضرايب االستيك سنگ مخزن استفاده مي شود

محاسبه ضرايب االستيك 
سنگ مخزن

تهيه گزارش پردازش 27
DSI نگارش گزارش و تهيه خروجي هانگارش گزارش و تهيه نمودارهاي خروجيو تفسير نمودارهاي

تصحيح و پردازش 28
نمودارهاي تصويرگر

انجام مراحل مختلف تصحيح و ارتقاي كيفيت نمودار 
تصويرگر

آماده سازي نمودار تصويري 
براي تفسير

ارزيابي و تفسير 29
نمودارهاي تصويرگر

تفسير نمـودار تصويري به منظور شناسـايي مرزهاي اليه 
بندي و شكستگي هاي مختلف

شناسايي مرزهاي اليه بندي 
و شكستگي هاي مختلف

آناليز بافت؛ ناهمگني 30
و رخساره هاي سازند

استفاده از تكنيك هاي هوشمند و خوشه بندي براي تعيين 
ناهمگوني و رخساره هاي سازند با استفاده از آناليز بافت 

نمودار تصويري
تعيين ناهمگوني و رخساره هاي سازند
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31
تلفيق نتايج تفسير نمودارهاي 

تصويـرگر با داده هاي 
مغـزه و نتايج ارزيابي 

پتروفيزيكي

تطبيق عمقي مغزه، نمودار تصويري و نمودارهاي 
پتروفيزيكي و تلفيق اين اطالعات

مقايسه و كاليبره كردن 
نمودار تصويري

32
تعيين جهت تنش هاي درجا 

با استفاده از نمودارهاي 
تصويرگر

شناسايي دقيق جهت گيري شكستگي هاي القايي در اثر 
(Induced fracture و Break out) تعيين جهت تنش هاي اصليحفاري مانند

تحليل آماري نتايج 33
نمودارهاي تصويرگر

دسته بندي پديده هاي شناسايي شده بر اساس نوع 
و آناليز آماري آنها

تحليل ساختاري بر روي 
پديده هاي تفسير شده

گزارش پردازش و تفسير 34
نگارش گزارش نگارش گزارش و تهيه نمودارهاي خروجي نمودارهاي تصويري

و تهيه خروجي ها

كنترل كيفي35
EPT و پردازش نمودار

كيفيت اطالعات خام الگ هاي EPT كنترل شده و با توجه 
به بالشتكي بودن دستگاه EPT و تحت تاثير قرار گرفتن 

برداشت ها با شرايط چاه، قبل از تفسير تصحيحات محيطي 
بر روي اطالعات خام نمودارEPT  انجام مي گيرد

اطمينان از كيفيت كلي اطالعات خام 
و تصحيـحات ژئومتريـك و

EPT بر روي نمودار mud cake
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تفسير36
EPT نمودار

استفاده از الگوريتم هاي موجود CRIM, CTA, TPO  براي 
 EPTتعيين خواص مخزن مانند تخلخلتفسير نمودار

گزارش پردازش و تفسير 37
EPT نگارش گزارش و تهيه خروجي هانگارش گزارش و تهيه نمودارهاي خروجي نمودارهاي

كنترل كيفي و پردازش 38
PNL نمودار

كيفيت اطالعات خام نمودارهاي PNL  كنترل شده 
و براي تعيين حجم شيل و تخلخل از تفسير نمودارهاي 

حفره باز استفاده مي شود. 
اطمينان از كيفيت كلي اطالعات خام 

و فراهم سازي مقدمات تفسير

39PNL تفسير الگ هاي
با تعيين روش تفسير مناسبي (مثال ∑- Φ) و با توجه به نوع 

نمودار PNL و پارامتر مورد نياز (تخلخل يا اشباع سيال) 
تفسير نمودارهاي PNL انجام مي شود

محاسبه درجه اشباع سيال و تخلخل 
در مخزن پشت لوله جداري

گزارش پردازش و تفسير 40
PNL نمودارهاي

نگارش گزارش پردازش و تفسير  نمودار PNL و تهيه 
نگارش گزارش و تهيه خروجي هانمودارهاي خروجي
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پردازش  41
NMR نمودار

بارگذاري نمودارهاي NMR در نرم افزار ، نمايش داده ها 
نسبت به عمق، كنترل كيفيت اطالعات،  محاسبه 

پارامترهاي سياالت مخزن مورد نياز براي تفسير،  تفكيك 
داده هاي مد هاي مختلف، انبارش داده ها، محاسبه زاويه فاز، 
فيلتر كردن زاويه فاز، چرخش اطالعات نسبت به زاويه فاز 

و محاسبه سيگنال و نويز، فيلتر كردن اطالعات

NMR  اطالعات پردازش شده

ارزيابي و تفسير 42
NMR نمودارهاي

/L1 با روش هاي مختلف نظير NMR وارون سازي اطالعات
 ،NMR محاسبه تخلخل كل از نمودار ZSD و SVD ، L1L2

تعيين مقادير حدود برش براي ماسه سنگ ها و كربناتها با 
استفاده از روش هاي مختلف، محاسبه ميانگين لگاريتمي 

T2، محاسبه حجم  سيال نواري، سيال مويينه و سيال 
آزاد بر اساس حدود برش محاسبه شده. تفكيك تخلخل به 

اجزاي متفاوت بر اساس حدود برش

پارامترهاي پتروفيزيكي شامل 
حجم سيال نواري، سيال مويينه 

و سيال آزاد و  تخلخل كل

43
مدل سازي 

فشار مويينه با استفاده از 
NMR نمودارهاي

تعيين نمودارT2  بر اساس سياالت مختلف مخزن، تعيين 
نسبت T2 به T1 و تهيه نمودار مجازيT2  تك فازي براي 
حالتي كه تمام سياالت با آب جايگزين شوند.  تهيه نمودار 

تجمعي T2 ، چرخش نمودار تجمعي T2 ، كاليبراسيون 
نمودار چرخش يافته با اطالعات اندازه گيري شده فشار 

مويينه در انواع سنگ مخزن و تهيه فاكتور اصالح، مدل 
T2 سازي نهايي فشار مويينه بر اساس نمودار

منحني مجازي فشار مويينه
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44
مدل سازي توزيع 

حفرات با استفاده از 
NMR نمودارهاي

تعيين نمودارT2  بر اساس سياالت مختلف مخزن، تعيين 
نسبت T2 به T1 و تهيه نمودار مجازيT2  تك فازي براي 

حالتي كه تمام سياالت با آب جايگزين شوند.  كاليبراسيون 
نمودار T2 با اطالعات اندازه گيري شده مغزه هاي نفتي يا 

عكس هاي SEM در انواع سنگ مخزن و تهيه فاكتور اصالح، 
.T2 مدل سازي نهايي حفرات بر اساس نمودار

منحني هاي توزيع حفرات
نسبت به عمق

تخمين نفوذپذيري45
NMR از نمودار 

دو روش تيمور و SDR براي تخمين نفوذ پذيري از نمودار 
NMR استفاده مي شوند. ابتدا نفوذ پذيري با پارامترهاي 

پيش فرض هر دو روش محاسبه شده 
و سپس با كاليبراسيون نفوذ پذيري محاسبه شده با 
داده هاي مغزه مقادير پارامترهاي هر دو مدل تعديل 

مي شوند. با پارامترها و ضرايب مدل ها، نمودار نفوذ پذيري 
در طول چاه محاسبه مي شود.

نمودار  نفوذ پذيري چاه

تعيين خواص سيال مخزن از 46
NMR نمودار

بر اساس ميزانT2  و T1 مربوط به سياالت مختلف مخزن از 
قبيل آب، نفت و گاز در برداشت هايي كه 

با حداقل دو زمان تاخير متفاوت اطالعات برداشت 
شده اند، ميزان حجمي هر يك از سياالت و ويسكوزيته آنها 

تعيين مي شود

ميزان حجمي سياالت مخزن 
و ويسكوزيته آنها
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ارزيابي مخازن گازي47
SMR و DMR با روش 

 NMR در مخازن گازي تخلخل محاسبه شده از نمودار
پايين تر از ميزان واقعي مي باشد، با تلفيق آن با نمودار هاي 

سونيك و دانسيته تخلخل واقعي محاسبه مي شود.
تخلخل دقيق مخازن گازي

48
 NMR تلفيق نتايج نمودار
با  داده هاي مغزه و نتايج 

ارزيابي پتروفيزيكي

تلفيق نتايج ارزيابي نمودار NMR ازقبيل تخلخل، نفوذ 
پذيري، نوع تخلخل، اشباع آب با نتايج آناليز مغزه هاي 

يكپارچه سازي نتايج NMR  و مغزهنفتي  و ارزيابيهاي پتروفيزيكي

تهيه گزارش پردازش و 49
NMR تفسير نمودارهاي

در اين فعاليت گزارش پردازش، تفسير و آناليز نتايج نمودار 
NMR آماده مي شود.

به همراه گزارش، خروجي ها بصورت 
الگ در مقياس هاي مختـلف شامل 
اطالعات مراحل مختـلف پردازش و 
نتايج تفسير تهيه و ارائه مي گردند

ارزيابي نمودارهاي سيمان 50
CBL-VDL

در ابزار CBL نرخ زوال سيگنال امواج بازتابي دريافت شده 
بعد از رسيدهاي مربوط به لوله جداري به ميزان چسبندگي 

و جفت شدگي  لوله جداري و سيمان بستگي دارد. با 
محاسبه انديس چسبندگي، ميزان  چسبندگي سيمان به 

لوله جداري و سازند بررسي 
و تفسير مي شود. با تلفيق ساير اطالعات زمين شناسي و 

مخزني و تفسير شكل موج در نمودار VDL تفسير دقيقتري 
از سيمان پشت لوله جداري ارائه مي شود

تفسير وضعيت سيمان
پشت لوله جداري
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ارزيابي نمودار  سيمان 51
USIT

بارگذاري و رسم نمودارهايUSIT و پردازش دادها،  
محاسبه دامنه و مقاومت صوتي براي هر يك از پروفايل ها 

، رسم نمودارهاي تصويري مقاومت صوتي، تفكيك مواد 
پشت لوله جداري با تصوير مقاومت صوتي و تهيه نقشه 

جامد، مايع و گاز، تفسير نمودار هاي دامنه و رسم تصاوير 
مربوطه و تفسير تغييرات ضخامت لوله جداري و خوردگي 

هاي احتمالي.

نقشه جامد، مايع و گاز پشت 
لوله جداري و كيفيت سيمان 
پشت لوله و وضعيت خوردگي 

لوله جداري

ارزيابي نمودار سيمان52
Isolation Scanner

بارگذاري و رسم نمودارIS  و پردازش داده ها ، رسم 
نمودارهاي سه بعدي دامنه موج و مقاومت صوتي، تفكيك 

مواد پشت لوله  جداري با استفاده از تصوير مقاومت صوتي، 
تهيه نقشه جامد، مايع و گاز. تفسير سيمان هاي سبك با 

استفاده از تكنولوژي ميرايي امواج به صورت مارپيچي، 
تفسير نمودارهاي دامنه و رسم تصاوير مربوطه، تفسير 

وضعيت سيمان هاي سبك و تغييرات ضخامت لوله جداري و 
خوردگي هاي احتمالي

نقشه جامد، مايع و گاز پشت لوله 
جداري و كيفيت سيمان پشت لوله 

و وضعيت خوردگي لوله جداري، 
تفسير كيفيت سيمان هاي سبك

تعيين جهت و مقدار 53
تنش هاي اصلي

با ارزيابي شكستگي هاي القايي ناشي از حفاري در ديواره 
چاه كه به دو نوع شكستگي كششي و فشاري تقسيم 

مي شوند، جهت تنش هاي اصلي در منطقه بدست مي آيد.

مقدار و جهت تنش هاي اصلي 
مورد نياز در مدل سازي هاي 

ژئومكانيكي
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تعيين فشار منفذي 54
و فشار شكست سازند

از روش هاي تجربي و تحليلي براي تعيين ميزان تقريبي 
فشار منفذي و فشار شكست سازند از طريق اطالعات 

حفاري پتروفيزيكي، زمين شناسي و مخزني استفاده مي 
شود.

تعيين فشار منفذي و فشار 
شكست سازند مورد نياز در 
مدل سازي هاي ژئومكانيكي

تعييـن پارامتـرهاي 55
ژئومكانيكي سازند

در صورت  وجود  نمودارهاي سرعت موج طولي 
و سرعت موج برشي در ميدان مورد مطالعه، مدول هاي 

مكانيكي سنگ از قبيل: مدول يانگ، نسبت پواسون، مدول 
برشي، مدول بالك و... به صورت ديناميكي بدست مي آيند.

ساخت مدل مكانيكي زمين

تعيين پنجره ايمن 56
گل حفاري

با توجه به مقادير فشار منفذي و فشار شكست سازند پنجره 
ايمن گل طراحي مي شود.

تامين پايداري ديواره چاه، 
جلوگيري از پديده هرز روي گل

تعيين مسير بهينه حفاري57
با توجه به مقدار و جهت تنش هاي اصلي در منطقه بهترين 

مسير حفاري كه در آن ناپايداري هاي ژئومكانيكي ديواره 
چاه به حداقل ممكن برسد پيش بيني مي شود.

طراحي استراتژي حفاري در فازهاي 
توسعه ميدان
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پيش بيني 58
توليد ماسه

با استفاده از مدل مكانيكي ساخته شده تنش هاي القايي و 
شعاع ناحيه پالستيك در اطراف چاه محاسبه شده و نقطه 

شروع شكست دانه هاي ماسه در سازند 
و جريان آنها به طرف چاه پيش بيني مي شود.

كنترل توليد ماسه در حين بهره 
برداري از مخزن

مدل سازي عددي 59
ژئومكانيكي

مدل سازي عددي سازندهاي مخزني با استفاده از 
روش هاي اجزاي محدود، تفاضل محدود و اجزاي مجزا

تحليلي از تمامي مسائل ژئومكانيكي 
مخزن  مثل آناليز ناپايداري چاه 
ها، مديريت توليد ماسه،بررسي 

تراكم سنگ مخزن و فرونشست سطح 
زمين،مطالعه مچاله شدگي لوله هاي 

جداري و غيره

گزارش مطالعه ژئومكانيكي60
در طي مطالعه ژئومكانيكي چاه  از مراحل مختلف ارزيابي 

پالتها و جداول مربوطه جهت درج در گزارش تهيه مي شود. 
در گزارش ليست داده هاي اوليه، مراحل كار و روش هاي بكار 

گرفته شده و دليل انتخاب آنها بحث مي شود

گزارش نتايج  مطالعه بصورت جداول، 
نمودارهاي متقاطع، هيستوگرام 

و پالت هاي مختلف
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1
تعيين نفوذپذيري نسبي

 (USS) گازـ نفت در حالت ناپايا
بر روي  نمونه پالگ (بدون آب 

همزاد)

نفوذپذيري نسبي، تراوايي موثر يك فاز نسبت به تراوايي 
فاز  آن  اشباع  ميزان  تابع  كه  بوده  پالگ  نمونه  مبناي 
مي باشد. با تزريق گاز با فشار مناسب به نمونه اشباع از نفت 
و اندازه گيرى حجم نفت و گاز خروجى، منحنى هاى تراوايى 
مي آيد. بدست   JBN روش  از  استفاده  با  گاز- نفت  نسبى 

اشباع نفت باقيمانده ،
نفوذپذيري نسبي دو فاز 

بر حسب اشباع سيال و ميزان 
بازيافت نفت بر حسب زمان

2

تعيين نفوذپذيري نسبي
آب ـ نفت در حالت پايا (SS) بر 

روي نمونه پالگ
با استفاده از پرتو ايكس
در تعيين اشباع درجا

پايا،  حالت  در  پالگ  نمونه  آب- نفت  نسبي  نفوذپذيري 
توسط  مختلف  درصد هاي  در  سيال  دو  همزمان  تزريق  با 
مي گردد.  انجام   XRP-700 دستگاه  در  دوگانه  پمپ  دو 
هر  در  سياالت  درجاي  اشباع  ايكس  پرتو  از  استفاده  با 
مي شود. اندازه گيري  نمونه  طول  در  تزريق  از  مرحله 

منحني هاي نفوذپذيري نسبي
آب و نفت و پروفيل هاي اشباع
و تخلخل در طول نمونه پالگ

3
تعيين نفوذپذيري نسبي 

آب ـ نفت در حالت ناپايا 
(USS) بر روي نمونه پالگ

آب (و يا نفت) با فشار مناسب به نمونه پالگ اشباع از نفت 
(و يا آب) تزريق و با اندازه گيرى حجم نفت و آب خروجى، 
يا  (و  آشام  مرحله  در  آب-نفت  نسبى  تراوايى  منحنى هاى 
تخليه) با استفاده از روش Jones & Roszelle  بدست مي آيد.

اشباع نفت باقيمانده ، نفوذپذيري 
نسبي دو فاز بر حسب اشباع سيال  
و ميزان بازيافت نفت بر حسب زمان

اندازه گيري فشار مويينگي 4
به روش تزريق جيوه

فشارهاي  در  تركننده  غير  كامال"  فاز  عنوان  به  جيوه 
آن  اشباع  ميزان  مرحله  هر  در  و  تزريق  نمونه  به  افزاينده 
در نمونه تعيين مي شود و در نهايت منحني فشار موئينگي 
جيوه نسبت به درصد اشباع نمونه از جيوه بدست مي آيد. 
در اين آزمايش، جيوه تا فشار psi 2000 به نمونه تزريق مي شود.

فشار مويينگي جيوه نسبت به 
درصد اشباع نمونه از جيوه
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5
تعيين نفوذپذيري نسبي 

آب ـ نفت در حالت ناپايا 
(USS) بر روي نمونه 

تمام مغزه

آب (و يا نفت) با فشار مناسب به نمونه تمام مغزه اشباع از نفت 
(و يا آب) تزريق و با اندازه گيرى حجم نفت و آب خروجى، 
يا  (و  آشام  مرحله  در  آب-نفت  نسبى  تراوايى  منحنى هاى 
تخليه) با استفاده از روش Roszelle & Jones بدست مي آيد.

اشباع نفت باقيمانده ، نفوذپذيري 
نسبي دو فاز بر حسب اشباع سيال
و ميزان بازيافت نفت بر حسب زمان

6

تعيين نفوذپذيري نسبي 
آب ـ نفت در حالت 

پايا (SS) بر روي مغزه 
  (Composite Core)تركيبي

با استفاده از پرتو ايكس 
در تعيين اشباع درجا

آب- نسبي  نفوذپذيري  تركيبي،  نمونه  تشكيل  از  پس 
در  سيال  دو  همزمان  تزريق  با  پايا  حالت  در  نمونه ها  نفت 
دستگاه  در  دوگانه  پمپ  دو  توسط  مختلف  درصد هاي 
ايكس  پرتو  از  استفاده  با  مي گردد.  انجام    XRP-700
نمونه   طول  در  تزريق  مرحله  هر  در  سياالت  درجاي  اشباع 

پالگ هاي تركيبي اندازه گيري مي شود.

منحني هاي نفوذپذيري نسبي آب 
و نفت و پروفيل هاي اشباع و تخلخل 

در طول نمونه  پالگ هاي تركيبي

7
اندازه گيري آشام 

و تخليه خودبخودي 
در آزمايش ترشوندگي

تخليه  و  آشام  بايد  ترشوندگي،  شاخص  اندازه گيري  براي 
سنگ  نمونه  كه  شود  اندازه گيري  نيز  سياالت  خودبخودي 
را در ظروف مخصوص گذاشته تا به مرور زمان آب و يا نفت 
به صورت خودبخود از نمونه خارج و يا به نمونه وارد شود.

آشام و تخليه خودبخودي سياالت 
براي تعيين شاخص ترشوندگي

تعيين ميزان اشباع 8
سياالت داخل مغزه

همزمان  و  شده  شسته  خام،  مغزه هاي  از  خرد شده  نمونه  
با  انجاممي  گردد.  مجاور   مشابه  نمونه  روي  بر  جيوه  تزريق 
 Dean استفاده از ميزان حجم خروجي آب نمك در روش
Stark و يا Retort، دانسيته سياالت مخزن و نتايج تزريق 
جيوه، ميزان اشباع آب، نفت و گاز هر نمونه مخزن محاسبه 

مي  گردد.

اندازه گيري اشباع آب، نفت و گاز 
نمونه خام مغزه هاي مخزن
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تعيين تخلخل 9
نمونه پالگ سنگ مخزن

در اين آزمايش با استفاده از اندازه گيري افت فشار گاز هليم، 
كه در نتيجه ورود آن از يك مخزن با حجم معين به درون 
فضاي متخلخل اتفاق مي افتد و با بهره گيري از قانون بويل-

نمونه  مؤثر  خالي  فضاي  حجم  ميزان  گاز ها،  براي  ماريوت 
پالگ سنگ مخزن تعيين مي شود. با تعيين حجم كل نمونه از 
طريق طول و قطر آن ميزان تخلخل نمونه محاسبهمي  گردد.

ميزان تخلخل مؤثر 
نمونه پالگ به صورت درصدي 

از كل حجم سنگ

تهيه نمونه پالگ 10
از سنگ مخزن

مغزه  هاي  وزمين  شناسي،  مخزن  كارشناسان  نظارت  با 
و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  مخزن  سنگ  از  شده  حفاري 
سپس محل هاي مناسب جهت تهيه پالگ تعيين مي  گردد. با 
استفاده از مته الماسه نمونه پالگ از مغزه تهيه شده و سر و 
ته نمونه  هاي پالگ توسط دستگاه مخصوص صاف مي شود.

تهيه نمونه پالگ هاي 
به قطر 1/5 و يا 1 اينچ براي انجام 

آزمايش هاي معمولي و ويژه

11

تعيين نفوذپذيري نسبي آب-
نفت در حالت ناپايا (USS) بر 
روي نمونه پالگ با استفاده از 

پرتو ايكس 
در تعيين اشباع درجا

اشباع  پالگ  نمونه  به  مناسب  فشار  با  نفت)  يا  (و  آب 
و  نفت  حجم  از  استفاده  با  و  تزريق  آب)  يا  (و  نفت  از 
اشباع  داده هاي  و  شده  اندازه گيري  خروجى  آب 
نسبى  نفوذپذيري  منحنى هاى  سياالت،  درجاي 
استفاده  با  تخليه)  يا  (و  آشام  مرحله  در  آب- نفت 
مي آيد. بدست    Jones & Roszelle روش  از 

اشباع نفت باقيمانده ، نفوذپذيري 
نسبي دو فاز بر حسب اشباع سيال، 
ميزان بازيافت نفت بر حسب زمان 

و پروفيل هاي اشباع و تخلخل 
در طول نمونه
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تعيين ميزان دانسيته 12
نمونه پالگ سنگ مخزن

در اين آزمايش با استفاده از اندازه گيري افت فشار گاز هليم 
كه در نتيجه ورود آن از يك مخزن با حجم معين به درون 
فضاي متخلخل اتفاق مي افتد و با بهره گيري از قانون بويل-

سپس  مي شود.  مشخص  دانه اي  حجم  گاز ها،  براي  ماريوت 
سنگ  اي  دانه  دانسيته  نمونه،  خشك  وزن  اندازه گيري  با 

محاسبه مي گردد.

ميزان دانسيته دانه اي 
نمونه پالگ سنگ مخزن

تعيين ميزان نفوذپذيري عمودي 13
سنگ مخزن (پالگ)

به   (Steady State) پايا  حالت  در  خشك  هواي  تزريق  با 
نمونه  پالگ گيري شده به صورت عمود بر اليه بندي مخزن 
و  نمونه  سر  دو  فشار  اختالف  و  جريان  نرخ  اندازه  گيري  و 
مطلق  نفوذپذيري  گازها  براي  دارسي  قانون  از  استفاده  با 

نسبت به هوا تعيين مي  گردد.

ميزان نفوذپذيري 
مطلق نسبت به هوا براي 

نمونه پالگ عمودي

تعيين ميزان نفوذپذيري افقي 14
سنگ مخزن (پالگ)

به   (Steady State) پايا  حالت  در  خشك  هواي  تزريق  با 
نمونه  پالگ گيري شده به موازات اليه بندي مخزن و اندازه-

 گيري نرخ جريان و اختالف فشار دو سر نمونه و با استفاده 
از قانون دارسي براي گازها نفوذپذيري مطلق نسبت به هوا 

تعيين مي گردد.

ميزان نفوذپذيري مطلق 
نسبت به هوا براي نمونه پالگ افقي
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تعيين ترشوندگي 15
سنگ مخزن به روش آموت 

تخليه  و  آشام  با  ترشوندگى  انديس  آموت،  روش  در 
مى شود.  اندازه گيرى  سياالت  اجبارى  و  خودبخودى 
سياالت  خروجى  و  ورودى  حجم  خودبخودى  اندازه گيرى 
حجم  اندازه گيرى  و  مخصوص  سل هاى  در  نمونه  از 
به  نفت  يا  و  آب  تزريق  روش  به  سياالت  اجبارى  خروجى 
مى باشد. سانتريفيوژ  از  استفاده  با  يا  و  پمپ  توسط  نمونه 

شاخص ترشوندگي نمونه 
پالگ مخزن به صورت عددي 

بين 1+ (كامال" آب دوست)
و 1- (كامال" نفت دوست)

تعيين تخلخل نمونه تمام مغزه 16
سنگ مخزن

در اين آزمايش با استفاده از اندازه گيري افت فشار گاز هليم 
منتج از انبساط آن و با بهره گيري از قانون بويل- ماريوت 
براي گاز ها، ميزان حجم فضاي خالي مؤثر نمونه تمام مغزه 
از  نمونه  كل  حجم  تعيين  با  مي شود.  تعيين  مخزن  سنگ 
طريق طول و قطر آن ميزان تخلخل نمونه محاسبه مي  گردد.

ميزان تخلخل مؤثر نمونه تمام مغزه به 
صورت درصدي از كل حجم سنگ

17
تعيين ميزان نفوذپذيري  نمونه 

تمام مغزه سنگ مخزن نسبت 
به هوا

 (Steady State) پايا  حالت  در  خشك  هواي  تزريق  با 
جريان  نرخ  اندازه  گيري  مخزن،  تمام  مغزه  نمونه   به 
دارسي  قانون  از  استفاده  با  و  نمونه  سر  دو  فشار  اختالف  و 
براي گازها نفوذپذيري مطلق نسبت به هوا تعيين مي گردد.

ميزان نفوذپذيري مطلق 
نمونه تمام مغزه نسبت به هوا
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18
 (m)  تعيين ضريب سيمان شدگي
و مقدار ثابت a نمونه پالگ سنگ 

مخزن تا 
5 فشار مختلف

الكتريكي  مقاومت  مختلف  درفشار هاي  آزمايش  اين  در 
نمونه پالگ سنگ مخزن كه كامال" از آب نمك اشباع شده 
 است اندازه گيري و ضرايب مقاومت سازندي و سيمان شدگي 
از  حاصل  داده هاي  از  استفاده  با  مي شود.  محاسبه 
مي آيد. بدست  نيز   a ثابت  مقدار  مخزن،  سنگ  نمونه هاي 

فاكتور مقاومت سازندي، ضريب 
 a سيمان شدگي و مقدار ثابت

در فشار هاي مختلف

19

تعيين نفوذپذيري نسبي 
 (USS)آب-نفت در حالت ناپايا

بر روي مغزه تركيبي 
  (Composite Core)
با استفاده از پرتو ايكس 
در تعيين اشباع درجا

فشار  با  نفت)  يا  (و  آب  تركيبي،  نمونه  تشكيل  از  پس 
تزريق  آب)  يا  (و  نفت  از  اشباع  نمونه هاي  به  مناسب 
اندازه گيري  خروجى  آب  و  نفت  حجم  از  استفاده  با  و 
منحنى هاى  سياالت،  درجاي  اشباع  داده هاي  و  شده 
تخليه)  يا  (و  آشام  مرحله  در  آب-نفت  نسبى  نفوذپذيري 
مي آيد. بدست    Jones & Roszelle روش  از  استفاده  با 

اشباع نفت باقيمانده ، نفوذپذيري 
نسبي دو فاز بر حسب اشباع سيال، 
ميزان بازيافت نفت بر حسب زمان 

و پروفيل هاي اشباع و تخلخل 
در طول نمونه تركيبي

20
تعيين فشار مويينگي به روش 

سانتريفوژ در سيستم هوا- آب 
نمك  بر روي نمونه پالگ

حالت  در  نمك  هوا-آب  فاز  دو  بين  موئينگي  فشار 
سنگ  پالگ  نمونه  مختلف  اشباع  در  اجباري  تخليه 
تعيين  سانتريفيوژ  روش  به  محيط  دماي  در  مخزن 

مي  گردد.

تعيين منحني هاي فشار موئينگي بين 
دو فاز هوا- آب نمك در دماي محيط

21
تعيين نفوذپذيري نسبي 

گاز ـ نفت  در حالت ناپايا 
(USS) بر روي نمونه 

تمام مغزه

نفوذپذيري نسبي، تراوايي موثر يك فاز نسبت به تراوايي 
با  مي باشد.  فاز  آن  اشباع  ميزان  تابع  كه  بوده  نمونه  مبناي 
تزريق گاز با فشار مناسب به نمونه تمام مغزه اشباع از نفت 
و اندازه گيرى حجم نفت و گاز خروجى، منحنى هاى تراوايى 
مي آيد. بدست    JBN روش  از  استفاده  با  گاز-نفت  نسبى 

اشباع نفت باقيمانده ، نفوذپذيري 
نسبي دو فاز بر حسب اشباع سيال 
و ميزان بازيافت نفت بر حسب زمان
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بازگرداني ترشوندگي نمونه تمام 22
(aging) مغزه به شرايط مخزن

مخزن،  سنگ  ويژه  خواص  تعيين  آزمايشات  اكثر  در 
نمونه ها  بازگرداني  لذا  و  داشته  اساسي  نقش  ترشوندگي 
به وضعيت ترشوندگي اوليه ضروري است. در اين آزمايش 
به  مخزن  خام  نفت  از  استفاده  با  مخزن  سنگ  نمونه 
زمان  اين  در  مي رسد.  كاهش  قابل  غير  آب  اشباع  شرايط 
مخزن   دماي  و  فشار  شرايط  در  هفته  چند  مدت  به  نمونه 
شود. بازسازي  آن  در  مخزن  شرايط  تا  شود  مي  نگهداري 

بازسازي ترشوندگي 
نمونه تمام مغزه مخزن

23
تعيين فشار مويينگي به روش 

سانتريفوژ در سيستم هوا- نفت  
بر روي نمونه پالگ

تخليه  حالت  در  نفت  هوا-  فاز  دو  بين  موئينگي  فشار 
مخزن  سنگ  پالگ  نمونه  مختلف  اشباع  در  اجباري 
تعيين مي  گردد. سانتريفيوژ  روش  به  محيط  دماي  در 

تعيين منحني  هاي فشار موئينگي بين 
دو فاز هوا- نفت در دماي محيط

24
تعيين فشار مويينگي 

به روش سانتريفوژ در سيستم 
نفت-آب نمك  بر روي نمونه 

پالگ

حالت  در  نفت   – نمك  آب  فاز   دو  بين  موئينگي  فشار 
اجباري  آشام  و  ثانويه)  يا  و  (اوليه  اجباري  تخليه 
در  مخزن  سنگ  پالگ  نمونه  مختلف  اشباع  در 
تعيين مي  گردد. سانتريفيوژ  روش  به  محيط  دماي 

تعيين منحني  هاي فشار موئينگي بين 
دو فازآب نمك- نفت در حالت تخليه 

و يا آشام در دماي محيط
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25
قرار دادن پوشش تفلوني 

بر روي نمونه پالگ 
بدون سيمان شدگي

سيماني،  غير  نمونه هاي  در  سنگ  ساختار  حفظ  منظور  به 
دور  تا  دور  تفلوني  پوشش  از  نمونه  كردن  فريز  از  پس 
در  سنگ  بافت  تخريب  از  تا  مي شود  استفاده  نمونه 
شود. جلوگيري  آزمايشات  و  مغزه  شستشوي  هنگام 

تهيه نمونه پالگ مغزه

26
برش طولي مغزه بدون سيمان 

شدگي در شرايط فريز شده 
(1 فوت)

به منظور انجام مطالعات زمين شناسي، مغزه ها پس از منجمد 
برش طولي نمونه  غير سيمانيشدن  به صورت طولي توسط اره الماسه برش داده مي شوند.

27
طيف نگاري 

پرتو گاما از مغزه  
(1متر)

به  مغزه  طول  در  مغزه  طبيعي  گاماي  اشعه  ميزان 
توسط  و  اورانيم  و  پتاسيم  توريم،  عناصر  مجموع  صورت 
يك  هر  ميزان  و  مي شود  اندازه گيري  دستگاه  دتكتور 
مي گردد. مشخص  مغزه  طول  در  شده  ذكر  عناصر  از 

تشخيص نوع و پراكندگي 
كاني هاي رسي در طول مغزه

آناليز غربالي 28
دانه  بندي سنگ مخزن

با  سنگ  در  آنها  توزيع  و  دانه ها  اندازه  تعيين  منظور  به 
استفاده  لرزان  الك هاي  آناليز  از  ضعيف  سيمان شدگي 
شسته  نمونه  از  مشخصي  وزن  روش  اين  در  مي شود. 
منافذ  اندازه  با  الك ها  از  يكسري  برروي  شده  وخشك 
باقي  وزن  انتها  در  مي آيد.  در  لرزش  به  مختلف 
مي شود. اندازه گيري  الك  هر  روي  بر  نمونه  از  مانده 

منحني هاي توزيع، توزيع تجمعي 
و پارامتر هاي آماري كه هر يك 

بيان كننده شاخصه هاي 
زمين شناسي مي باشند.
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29
تطابق عمق مغزه 

با طيف گاماي 
چاه  پيمايي

نمودار  مغزه  طبيعي  گاماي  طيف  اندازه گيري  از  پس 
در  مشابه  پيك هاي  و  مقايسه  چاه  گاماي  نمودار  با  آن 
با  نمودار گيري  عمق  جابجائي  ميزان  و  شناسائي  آنها  
تصحيح  براي  فعاليت  اين  مي گردد.  تعيين  حفاري  عمق 
پتروفيزيكي  مطالعات  تمامي  براي  نمودار گيري  عمق 

ضروري است.

تصحيح و تطابق عمق مغزه 
و نمودار هاي چاه پيمايي براي 

مطالعات پتروفيزيكي

30
اندازه  گيري تراوايي 

مطلق نمونه پالگ نسبت 
به هوا و تعيين تراوايي 

Klinkenberg

دو  ميانگين  فشار  به  هوا   به  نسبت  سنگ  نمونه  تراوايي 
هوا  تراوائي  است.  وابسته  اندازه گيري  زمان  در  نمونه  سر 
به  و  بوده  مايع  تراوائي  معادل  بينهايت  ميانگين  فشار  در 
اندازه  گيري  با  مي شود.  گفته   Klinkenberg تراوايي  آن 
مختلف  فشارهاي  اختالف  در  هوا  به  نسبت  مطلق  تراوايي 

تراوائي كلينگنبرگ محاسبه مي  گردد.

تراوايي مطلق نسبت به هوا 
در فشارهاي متفاوت و تراوايي 
(Klinkenberg) معادل مايع

رسانيدن نمونه  تمام مغزه 31
به اشباع آب اوليه

در بسياري از آزمايش هاي ويژه سنگ مخزن ضروري است 
كه نمونه  هاي سنگ مخزن در شرايط اشباع آب اوليه باشند. 
سازند  معادل  آب  از  مخزن  سنگ  نمونه  ابتدا  منظور  بدين 
اشباع مي گردد و سپس آب درون نمونه توسط نفت جابجا 

مي گردد تا اشباع آب اوليه حاصل گردد.

ايجاد وضعيت اشباع آب اوليه 
در نمونه  سنگ مغزه براي انجام 

آزمايش هاي بعدي
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32
تعيين تخلخل، تراوايي مطلق 

هوا و ضريب Klinkenberg تا 4 
فشار  مختلف با استفاده از 

CMS دستگاه

پالگ  نمونه  تراوائي  و  متخلخل  فضاي  حجم 
 CMS-300 دستگاه  توسط  مخزن  مختلف  فشارهاي  در 
اندازه گيري مي شود. دستگاه مذكور تخلخل، تراوائي هوا و 
تراوائي Klinkenberg سنگ مخزن را به صورت همزمان 

تا فشار 8000 پام اندازه گيري مي كند.

تخلخل، تراوائي هوا و تراوائي 
Klinkenberg نمونه پالگ 

در فشارهاي مختلف

بازگرداني ترشوندگي نمونه 33
(ageing) پالگ به شرايط مخزن

مخزن،  سنگ  ويژه  خواص  تعيين  آزمايشات  اكثر  در 
نمونه ها  بازگرداني  لذا  و  داشته  اساسي  نقش  ترشوندگي 
به وضعيت ترشوندگي اوليه ضروري است. در اين آزمايش 
به  مخزن  خام  نفت  از  استفاده  با  مخزن  سنگ  نمونه 
زمان  اين  در  مي رسد.  كاهش  قابل  غير  آب  اشباع  شرايط 
مخزن  دماي  و  فشار  شرايط  در  هفته  چند  مدت  به  نمونه 
شود. بازسازي  آن  در  مخزن  شرايط  تا  شود  مي  نگهداري 

بازسازي ترشوندگي نمونه 
پالگ

رسانيدن نمونه  پالگ 34
به اشباع آب اوليه

ضروري  مخزن  سنگ  ويژه  آزمايش هاي  از  بسياري  در 
آب  اشباع  شرايط  در  مخزن  سنگ  نمونه  هاي  كه  است 
آب  از  مخزن  سنگ  نمونه  ابتدا  منظور  بدين  باشند.  اوليه 
نمونه  درون  آب  سپس  و  مي گردد  اشباع  سازند  معادل 
توسط نفت جابجا مي گردد تا اشباع آب اوليه حاصل گردد.

ايجاد وضعيت اشباع آب اوليه 
در نمونه  سنگ مغزه براي انجام 

آزمايش هاي بعدي
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تهيه عكس ديجيتال از مغزه35
تمام  صورت  به   (Slab و  مغزه  تمام  (پالگ،  مغزه  نمونه هاي 
با  تصاوير  اين  در  مي شود.  ديجيتال  برداري  تصوير  رنگي 
كيفيت باال موقعيت نمونه هاي مغزه كامال مشخص مي گردد.

عكس ديجيتال از مغزه

36
تعيين ترشوندگي نمونه پالگ به 

 USBM روش
با استفاده از سانتريفيوژ

 USBM روش  به  مخزن  سنگ  ترشوندگي  فعاليت  اين  در 
بدين  تعيين مي  گردد.  سانتريفيوژ  دستگاه  از  استفاده  با  و 
تخليه  حالت هاي  در  موئينگي  فشار  منحني هاي  منظور 
اندازه گيري  غيرتركننده  و  تركننده  فاز  دو  بين  آشام  و 
مي شود و با استفاده از سطح زيرمنحني هاي فشار موئينگي 

ترشوندگي سنگ مخزن تعيين مي  گردد.

منحني هاي فشار مويينگي تخليه و 
USBM آشام و شاخص ترشوندگي

37
برش طولي مغزه 
با پوشش آلومينيم 

يا فايبر گالس (1متر)
پوشش  درون  از  مخزن  سنگ  مغزه هاي  كردن  خارج  جهت 
برش طولي مغزه با پوشش آلومينيمآلومينيم  يا فايبر گالس از اره هاي الماسه استفاده مي شود.

توصيف مختصر 38
زمين  شناسي نمونه مغزه

براي هر نمونه پالگ و يا تمام مغزه سنگ مخزن، از توصيف 
مي شود.  استفاده  آرچي  طبقه بندي  روش  به  ماكروسكپي 
شكستگي،  مانند  زمين شناسي  رخداد هاي  همچنين 
استيلوليت و ...كه به صورت ماكروسكپي در هر نمونه قابل 

رويت باشد گزارش مي گردد.

مشخصات نمونه سنگ 
بر اساس طبقه بندي آرچي
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برش طولي مغزه39
(Slabbing)  (1 متر)

پالگ گيري  از  پس  مغزه ها  زمين شناسي  مطالعه  منظور  به 
مي شوند. داده  برش  الماسه  اره  توسط  طولي  صورت  برش طولي مغزه  (Slab)به 

40
تعيين فشار مويينگي و توزيع 
اندازه حفرات سنگ مخزن با 

استفاده از روش تزريق جيوه با 
Auto Pore استفاده از دستگاه

موئينگي  فشار  تعيين  روش هاي  از  يكي  روش  اين 
جيوه  سيال    Autoporeدستگاه از  استفاده  با  است. 
افزاينده  فشاري  مراحل  در  تركننده  غير  فاز  عنوان  به 
تزريق  جيوه  حجم  ثبت  با  و  مي شود  تزريق  نمونه  به 
فشار  پام،   50000 فشار  تا  مرحله  هر  در  نمونه  به  شده 
مي آيد. بدست  سنگ  نمونه  فرج  و  خلل  توزيع  و  مويينگي 

فشار موئينگي 
و منحني هاي مربوط به 
توزيع اندازه حجم منفذي

41
شستشو و خارج نمودن 
هيدروكربن از نمونه 

تمام مغزه

آزمايش  هرگونه  از  قبل  مخزن  سنگ  تمام مغزه  نمونه هاي 
شستشوي  براي  گردند.  عاري  هيدروكربني  مواد  از  بايد 
در  مي شود.  استفاده  متانول  و  تولوئن  از  عموما  مغزه ها 
فرايند شستشو از دستگاه دين استارك استفاده مي شود .

نمونه تمام مغزه تميز و عاري 
از هيدروكربن

شستشو و خارج نمودن 42
هيدروكربن از نمونه پالگ

نمونه هاي پالگ مغزه سنگ مخزن قبل از هرگونه آزمايش بايد 
مغزه ها  شستشوي  براي  گردند.  عاري  هيدروكربني  مواد  از 
عموما از تولوئن و متانول استفاده مي شود. در فرايند شستشو 
از دو دستگاه ساكسولت و دين استارك استفاده مي گردد.

نمونه پالگ تميز و عاري 
از هيدروكربن
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43
اندازه  گيري تراوايي مطلق نمونه 

پالگ نسبت به آب 
در شرايط فشار و دما

با  آب  از  اشباع  كامال  پالگ  نمونه  درون  به  آب  تزريق  با 
دبي هاي مختلف و اندازه گيري تراوايي در شرايط مخزن از 
معادله دارسي، تراوايي مطلق متوسط نمونه پالگ نسبت به 

آب بدست مي آيد.

تراوايي مطلق متوسط نمونه پالگ 
نسبت به آب در شرايط فشار و دما

44
اندازه  گيري تراوايي مطلق نمونه 

پالگ نسبت به آب در شرايط 
محيط

با  آب  از  اشباع  كامال"  پالگ  نمونه  درون  به  آب  تزريق  با 
دبي هاي مختلف و اندازه گيري تراوايي در شرايط محيط از 
معادله دارسي، تراوايي مطلق متوسط نمونه پالگ نسبت به 

آب بدست مي آيد.

تراوايي مطلق متوسط نمونه پالگ 
مغزه نسبت به آب در شرايط محيط

45

تعيين تراكم پذيري حجم فضاي 
متخلخل نمونه پالگ سنگ مخزن 
در چند فشار مختلف با استفاده 

از 
CMS دستگاه

در  مستقيم  طور  به  مخزن  سنگ  تراكم پذيري  فاكتور 
نرم افزار هاي شبيه ساز مخزن وارد مي شود و در محاسبات 
مهندسي مخزن بسيار تاثير گذار است. در آزمايشگاه نمونه 
مغزه در در مراحل فشاري افزاينده متراكم مي گردد و در هر 
اطالعات  ثبت  با  مي شود.  اندازه گيري  منفذي  حجم  مرحله 
مي گردد. تعيين  تراكم پذيري  پارامتر  محاسبات  انجام  و 

تراكم پذيري همه جانبه و محوري

46CD تهيه تهيه گزارش رنگي (اصل) با باال  كيفيت  با  كاغذ  از  استفاده  با  رنگي  گزارش 
گزارش رنگي نتايج آزمايشاتمي شود.
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47
اندازه  گيري تراوايي مطلق 

نمونه تمام مغزه نسبت به آب در 
شرايط محيط

اشباع  كامال"  مغزه  تمام  نمونه  درون  به  آب  تزريق  با 
تراوايي  اندازه گيري  و  مختلف  دبي هاي  با  آب  از 
مطلق  تراوايي  دارسي،  معادله  از  محيط  شرايط  در 
مي آيد. بدست  آب  به  نسبت  مغزه  تمام  نمونه  متوسط 

تراوايي مطلق متوسط نمونه تمام مغزه 
نسبت به آب در شرايط محيط

48
تهيه و تفسير تصاوير سي تي اسكن 

از نمونه  پالگ 
سنگ مخزن

در اين روش با استفاده از تكنيك سي تي اسكن تصاويري 
مي شود  گرفته  مغزه  نمونه  طولي  و  عرضي  برش هاي  از 
آن  در  فيزيكي  تخريب  بدون  سنگ  درون  ساختار  كه 
و  سنگ  ناهمگني  يا  و  همگني  و  مي گردد  شناسائي 
شناسائي  و  رويت  قابل  آن  در  شناسي  زمين  عارضه هاي 
داخلي  ساختار  و  بافت  شناسائي  براي  تصاوير  اين  است. 
است. ضروري  ويژه  آزمايشات  جهت  انتخاب  براي  نمونه ها 

تصاويري از ساختار داخلي 
نمونه سنگ مخزن

تهيه و تفسير تصاوير سي تي اسكن 49
از نمونه  تمام مغزه سنگ مخزن

از  تصاويري  اسكن،  سي تي  تكنيك  از  استفاده  با 
مي شود  گرفته  مغزه  نمونه  طولي  و  عرضي  برش هاي 
در  فيزيكي  تخريب  بدون  سنگ  درون  ساختار  كه 
و  سنگ  ناهمگني  يا  و  همگني  و  شده  شناسائي  آن 
شناسائي  و  روئيت  قابل  شناسي  زمين  عارضه هاي 
داخلي  ساختار  و  بافت  شناسائي  براي  تصاوير  اين  است. 
است. ضروري  ويژه  انتخاب جهت آزمايشات  براي  نمونه ها 

تصاويري از ساختار داخلي نمونه 
سنگ مخزن
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50
تعيين و مطالعه 

كشش سطحي به روش
 Pendant Drop 
در شرايط محيط

كشش سطحي ناشي از اختالف در خواص مولكولي دو سيال 
است  كه در تماس با يكديگر قراردارند و نشان از تمايل يك 
سيال براي به حداقل رسانيدن سطح آزاد آن مي باشد. در 
اين روش با پردازش تصوير قطره اي از يك سيال در توده اي 
از سيال ديگر در نرم افزار دستگاه و با بهره گيري از روش 
شرايط  در  سطحي  كشش   Pendant Drop محاسباتي 

محيط محاسبه مي گردد.

كشش بين سطحي دو سيال 
در شرايط محيط

51
تعيين كشش سطحي به روش 

 Pendant Drop
در شرايط فشار و دما
 با نفت خام مخزن

كشش سطحي ناشي از اختالف در خواص مولكولي دو سيال 
است  كه در تماس با يكديگر قراردارند و نشان از تمايل يك 
سيال براي به حداقل رسانيدن سطح آزاد آن مي باشد. در 
اين روش با پردازش تصوير قطره اي از يك سيال در توده اي 
از سيال ديگر در نرم افزار دستگاه و با بهره گيري از روش 
شرايط  در  سطحي  كشش   Pendant Drop محاسباتي 

فشار و دما محاسبه مي گردد.

كشش بين سطحي دو سيال 
در شرايط فشار و دما

52

اندازه گيري نماي اشباعي 
و فشار مويينگي به روش صفحه 

متخلخل در سيكل تخليه با 
 CAPRI دستگاه
در شرايط محيط

فشار هاي  در  نفت  متخلخل،  سراميكي  صفحات  طريق  از 
تزريق  آب  از  اشباع  پالگ  نمونه  به  سو  يك  از  مختلف 
مي گردد.  خارج  آن  از  نمونه  درون  آب  ديگر  سوي  از  و 
با تعادل در اشباع سياالت درون نمونه و مقاومت الكتريكي 
موئينگي  فشار  مختلف،  فشار   اختالف  چند  در  آن 

و نماي اشباعي بدست مي آيد.

نماي اشباعي و فشار مويينگي 
تخليه اوليه نمونه پالگ 

در شرايط محيط
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53

اندازه گيري نماي اشباعي 
و فشار مويينگي به روش صفحه 

متخلخل در سيكل تخليه با 
 CAPRI دستگاه
در شرايط مخزن

سراميكي  صفحات  طريق  از  دما،  و  فشار  شرايط  اعمال  با 
نمونه  به  سو  يك  از  مختلف  فشار هاي  در  نفت  متخلخل، 
پالگ اشباع از آب تزريق و از سوي ديگر آب درون نمونه 
درون  سياالت  اشباع  در  تعادل  با  مي گردد.  خارج  آن  از 
فشار   اختالف  چند  در  آن  الكتريكي  مقاومت  و  نمونه 
مي آيد. بدست  اشباعي  نماي  و  موئينگي  فشار  مختلف، 

نماي اشباعي و فشار مويينگي 
تخليه اوليه نمونه پالگ 

در شرايط مخزن

54
مطالعه و تعيين واحد هاي جريان 

هيدروليكي با استـفاده از 
داده هاي پتروفيزيكي مغزه هاي 

يك چاه

يكي از روش هاي طبقه بندي سنگ هاي مخزن مي باشد كه 
در آن از خواص پتروفيزيكي اندازه گيري شده در آزمايشگاه 
كه  نمونه هايي  طبقه بندي  روش  اين  در  مي گردد.  استفاده 
خواص جرياني و مخزني مشابه دارند شناسائي و از يكديگر 
طبقه بندي  اين  كه  است  ذكر  به  الزم  مي گردند.  تفكيك 
مخزني بوده و با طبقه بندي زمين شناسي متفاوت مي باشد.

طبقه بندي واحد هاي جريان 
هيدروليكي نمونه هاي مغزه چاه

55
اندازه  گيري تراوايي مطلق 

نمونه تمام مغزه نسبت به آب در 
شرايط فشار و دما

اشباع  كامال  مغزه  تمام  نمونه  درون  به  آب  تزريق  با 
تراوايي  اندازه گيري  و  مختلف  دبي هاي  با  آب  از 
مطلق  تراوايي  دارسي،  معادله  از  مخزن  شرايط  در 
مي آيد. بدست  آب  به  نسبت  مغزه  تمام  نمونه  متوسط 

تراوايي مطلق متوسط نمونه 
تمام مغزه نسبت به آب 
در شرايط فشار و دما
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56

اندازه  گيري تراوايي
مطلق مغزه تركيبي 

 (Composite Core)
نسبت به آب در 
شرايط محيط

با تزريق آب به درون نمونه مغزه تركيبي كامال اشباع از آب 
با دبي هاي مختلف و اندازه گيري تراوايي در شرايط محيط از 
معادله دارسي، تراوايي مطلق متوسط نمونه تركيبى نسبت 

به آب بدست مي آيد.

تراوايي مطلق متوسط نمونه 
مغزه تركيبي نسبت به آب 

در شرايط محيط

57
اندازه  گيري تراوايي مطلق مغزه 
 (Composite Core) تركيبي
نسبت به آب در شرايط فشار 

و دما

نمونه  درون  آب  تزريقي  مختلف  هاي  جريان  اعمال  با 
تراوايي  اندازه گيري  و  آب  از  اشباع  كامال  تركيبي  مغزه 
تراوايي  دارسي،  معادله  از  مخزن  دماي  و  فشار  شرايط  در 
مي آيد. بدست  آب  به  نسبت  تركيبى  نمونه  متوسط  مطلق 

تراوايي مطلق متوسط نمونه مغزه 
تركيبي نسبت به آب در شرايط 

فشار و دما

58
تعيين كشش سطحي به روش  

 Pendant Drop
در شرايط فشار و دماي مخزن  با 

نفت زنده مخزن 

دو  مولكولي  خواص  در  اختالف  از  ناشي  سطحي  كشش 
از  نشان  و  قراردارند  يكديگر  با  تماس  در  كه  است   سيال 
آن  آزاد  سطح  رسانيدن  حداقل  به  براي  سيال  يك  تمايل 
يك  از  قطره اي  تصوير  پردازش  با  روش  اين  در  مي باشد. 
سيال در توده اي از سيال ديگر در نرم افزار دستگاه و با بهره 
گيري از روش محاسباتي Pendant Drop كشش سطحي 
مي گردد. محاسبه   150°C دماي  تا  و  پام   10000 فشار  تا 

كشش بين سطحي دو سيال  
در شرايط فشار و دماي مخزن
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59
اندازه گيري نماي اشباعي نمونه 

پالگ به روش Cell در سيستم 
گاز-آب و 

در شرايط محيط

مخصوص،  سل  يك  درون  را  آب  از  اشباع  پالگ  نمونه 
عبور  خود  از  را  آب  فقط  كه  خاصي  سراميكي  صفحه  روي 
مختلف  فشار  چند  در  مرطوب  گاز  و  گذاشته  دهد  مي 
مرحله  هر  در  مي شود.  تزريق  نمونه  به  پام   50 حداكثر  تا 
فشاري با به تعادل رسيدن اشباع آب درون نمونه مقاومت 
الكتريكي آن اندازه گيري و نماي اشباعي محاسبه مي شود.

تعيين نماي اشباعي نمونه پالگ 
در سيستـم گـاز-آب 
و در شرايط محيط

60
اندازه گيري فشار مويينگي نمونه 

پالگ در سيستم گاز-آب در 
حالت تخليه به روش Cell و در 

شرايط محيط

مخصوص،  سل  يك  درون  را  آب  از  اشباع  پالگ  نمونه 
خود  از  را  آب  فقط  كه  خاصي  سراميكي  صفحه  روي 
فشار  چند  در  مرطوب  گاز  و  گذاشته  دهد  مي  عبور 
مي شود.  تزريق  نمونه  به  پام   50 حداكثر  تا  مختلف 
هر  در  نمونه   درون  آب  اشباع  رسيدن  تعادل  به  با 
مي آيد. بدست  مويينگي  فشار  منحني  فشاري،  مرحله 

منحني فشار مويينگي تخليه اوليه 
نمونه پالگ در سيستم گاز-آب 

و در شرايط محيط

61

اندازه گيري نماي اشباعي 
و فشار مويينگي نمونه تمام  مغزه 

 Cell به روش
در سيستم گاز-آب 
و در شرايط محيط

مخصوص،  سل  يك  درون  را  آب  از  اشباع  مغزه  تمام  نمونه 
عبور  خود  از  را  آب  فقط  كه  خاصي  سراميكي  صفحه  روي 
مختلف  فشار  چند  در  مرطوب  گاز  و  گذاشته  دهد  مي 
مرحله  هر  در  مي شود.  تزريق  نمونه  به  پام   50 حداكثر  تا 
فشاري با به تعادل رسيدن اشباع آب درون نمونه مقاومت 
الكتريكي آن اندازه گيري و نماي اشباعي محاسبه مي شود.

نماي اشباعي و فشار مويينگي 
تخليه اوليه نمونه تمام مغزه 

در سيسـتم گـاز-آب 
و در شرايط محيط
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62

اندازه گيري فشار مويينگي نمونه 
تمام مغزه در سيستم گاز-آب در 

حالت تخليه 
به روش Cell و در 

شرايط محيط

مخصوص،  سل  يك  درون  را  آب  از  اشباع  تمام مغزه  نمونه 
خود  از  را  آب  فقط  كه  خاصي  سراميكي  صفحه  روي 
فشار  چند  در  مرطوب  گاز  و  گذاشته  دهد  مي  عبور 
مي شود.  تزريق  نمونه  به  پام   50 حداكثر  تا  مختلف 
هر  در  نمونه   درون  آب  اشباع  رسيدن  تعادل  به  با 
مي آيد. بدست  مويينگي  فشار  منحني  فشاري،  مرحله 

منحني فشار مويينگي تخليه اوليه 
نمونه تمام مغزه در سيستم گاز-آب 

و در شرايط محيط

63
ايجاد اشباع آب اوليه 

در نمونه  پالگ 
Cell به روش

با  سيالب زني  نسبي  تراوايي  آزمايشات  انجام  براي 
غير  آب  اشباع  شرايط  در  بايد  سنگ  نمونه  گاز،  و  آب 
متخلخل  صفحه  روش  از  استفاده  با  باشد.  كاهش  قابل 
آب  اشباع  وضعيت  محيط،  شرايط  در  گاز  تزريق  و 
مي شود. ايجاد  مغزه  پالگ  نمونه  در  كاهش  قابل  غير 

ايجاد وضعيت اشباع آب اوليه در 
نمونه  پالگ در شرايط محيط براي 

انجام آزمايشات بعدي

64
ايجاد اشباع آب اوليه 

در نمونه  تمام مغزه 
Cell به روش

با  سيالب زني  نسبي  تراوايي  آزمايشات  انجام  براي 
غير  آب  اشباع  شرايط  در  بايد  سنگ  نمونه  گاز،  و  آب 
متخلخل  صفحه  روش  از  استفاده  با  باشد.  كاهش  قابل 
آب  اشباع  وضعيت  محيط،  شرايط  در  گاز  تزريق  و 
مي شود. ايجاد  تمام مغزه  نمونه  در  كاهش  قابل  غير 

ايجاد وضعيت اشباع آب 
اوليه در نمونه  تمام مغزه در 
شرايط محيط براي انجام 

آزمايشات بعدي
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65
تعيين تراكم پذيري سنگ مخزن 

در دماي محيط 
با استفاده از دستگاه

RCS-1000 

بر  سيال  فشار  و  روباره  فشار  اوليه  شرايط  اعمال  با 
ايجاد  امكان  مخزن،  آب  از  اشباع شده  پالگ  نمونه  روي 
هيدروستاتيك  يا  و  روباره  جانبي،  متفاوت  فشار هاي 
حجم  كاهش  ميزان  اندازه گيري  با  مي باشد.  سيستم  در 
محاسبه  تراكم پذيري  پارامتر  پمپ،  توسط  متخلخل  فضاي 
است. اعمال  قابل   10000  psiفشار حداكثر  مي شود. 

تراكم پذيري منافذ سنگ مخزن 
در فشار مخزن

66
تعيين تراكم پذيري سنگ مخزن  

در شرايط دما و
فشار با استفاده از دستگاه

RCS-1000 

با اعمال شرايط اوليه دما، فشار روباره و فشار سيال بر روي 
فشار هاي  ايجاد  امكان  مخزن،  آب  از  اشباع  پالگ  نمونه 
 100 °C متفاوت جانبي، روباره و يا هيدروستاتيك و تا دماي
در سيستم مي باشد. با اندازه گيري ميزان كاهش حجم فضاي 
متخلخل توسط پمپ، پارامتر تراكم پذيري محاسبه مي شود. 
حداكثر فشار psi 10000 و دماي C° 100  قابل اعمال است.

تراكم پذيري منافذ سنگ مخزن 
در شرايط فشار و دماي مخزن

67

اندازه گيري اشباع 
گاز باقيمانده و يا 

محبوس  شده به روش 
 Counter-current

Imbibition

تبخير  با  سپس  و  شده  اشباع  تولوئن  از  پالگ  نمونه 
اشباع  وضعيت  به  نمونه  آن،  داخل  تولوئن  از  مقداري 
تولوئن،  در  آن  كردن  غوطه ور  با  مي رسد.  باقيمانده  تولوئن 
از  گاز  و  مي كند  آشام  را  تولوئن  خودبخودي  طور  به  نمونه 
برسد.  باقيمانده  گاز  اشباع  به  نمونه  تا  مي شود  خارج  آن 
مي شود. انجام  متفاوت  اوليه  اشباع هاي  در  آزمايش  اين 

اشباع گاز باقيمانده و يا محبوس شده
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اشباع مغزه 68
با سيال تحت فشار

ابتدا نمونه مغزه توسط پمپ وكيوم خالء مي شود و سپس با 
نمونه مغزه اشباع از سيالسيال مورد نظر تحت فشار اشباع مي شود.

خشك كردن 69
نمونه  مغزه با كنترل رطوبت

نمونه  مغزه حساس و حاوي كاني هاي رسي پس از شستشو، 
-در آون با كنترل رطوبت مورد نظر خشك مي شود.

پالگ گيري 70
از نمونه هاي سست

غير  نمونه هاي  در  سنگ  ساختار  حفظ  منظور  به 
پال گ گيري  آن  از  مغزه  كردن  فريز  از  پس  سيماني، 

مي شود.
-
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مربوط به فعاليت رديف1

مربوط به فعاليت رديف3
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مربوط به فعاليت رديف4مربوط به فعاليت رديف5 , 21

مربوط به فعاليت رديف52 و53مربوط به فعاليت رديف7
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مربوط به فعاليت رديف13 , 14 , 17مربوط به فعاليت رديف2 , 6 , 11 , 19

مربوط به فعاليت رديف10مربوط به فعاليت رديف 9 ,  12 , 16
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مربوط به فعاليت رديف18مربوط به فعاليت رديف18

مربوط به فعاليت رديف24مربوط به فعاليت رديف 22و 24 و 36
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پرديس پژوهش و توسعه صنايع باال دستى نفت

مربوط به فعاليت رديف27 ،29

مربوط به فعاليت رديف28مربوط به فعاليت رديف27
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مربوط به فعاليت رديف35

مربوط به فعاليت رديف40مربوط به فعاليت رديف40مربوط به فعاليت رديف40

مربوط به فعاليت رديف32 ، 45
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مربوط به فعاليت رديف50 ، 51 ، 58مربوط به فعاليت رديف50 ، 51 ، 58مربوط به فعاليت رديف41 ، 42

مربوط به فعاليت رديف52 ، 53 مربوط به فعاليت رديف59 ، 64،63،62،61،60
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مربوط به فعاليت رديف54

مربوط به فعاليت رديف65 ،66مربوط به فعاليت رديف69مربوط به فعاليت رديف70

مربوط به فعاليت رديف52 ، 53
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

تخليه با حجم ثابت1
آزمايش تخليه با حجم ثابت در مخازن گازي   به همراه 
آناليز گازهاي خروجي تـا +C11 ،   اندازه گيري ضريب 
هر  در  خروجي  گازهاي  حجم  و   ،  Z گاز  پذيري  تراكم 

5 مرحله. 

نمودار P-V / آناليز گازهاي خروجي
و اندازه گيري Z, , دانسيته و ساير خواص آن / 
منحني مايعات متشكله. در صد تخليه سيال در 

هرمرحله بر اساس درصد مولي و جرمي.

افت فشار با جرم ثابت2

با  مخزن  دماي  در  ثابت  جرم  با  فشار  افت  آزمايش 
سيال  با  مرتبط  خواص   PVT سلول  در  فشار  كاهش 
تك  سيال  مشخصات  تعيين  گردد./  مي  گيري  اندازه 
و دو فازي براي فشارهاي مخزن تا فشار ترك مخزن 

اندازه گيري مي گردد.

شامل فشار نقطه شبنم، حجم نسبي 
سيال، تراكم پذيري سيال يك فاز. حجم 
ميعانات متشكله در مخزن. حجم ميعانات 

متشكله در ناحيه معكوس تا فشار برگشت 
منحني اندازه گيري مي گردد. ضريب تراكم 
پذيري سيال تك فاز و دانسيته سيال اندازه 

گيري مي گردد.

تركيب مجدد 3
نفت و گاز

گر  تفكيك  از  شده  گرفته  گاز  و  نفت  مجدد  تركيب 
سيار بر اساس GOR تصحيح شده جهت تهيه حداقل 

ml 1000 سيال مخزن.
فشار  از  استفاده  با  شده  ساخته  نمونه  صحت  بررسي 

اشباع  و نسبت گاز به نفت

ساخت فيزيكي نفت مخزن در آزمايشگاه با 
استفاده از نفت و گاز تفكيك كننده

4PVT آزمايش مقدماتي
فشار  تعيين  شامل  مخزن  دماي  در  مقدماتي  آزمايش 

نقطه اشباع نفت،
و  باقيمانده  نفت  مخصوص  ،وزن  نفت  به  گاز  نسبت 

گازهاي همراه نفت 

P-V نمودار
فشار نقطه حباب در دماي مخزن

API  و  GOR



155
زن
مخ

ت 
اال
سي

زن
مخ

ت 
اال
سي

پرديس پژوهش و توسعه صنايع باال دستى نفت
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انبساط تعادلي5
در  نفتى  مخازن  در  ثابت  جرم  با  فشار  افت   آزمايش 
به  شده  شارژ  مخزن  سيال  از  استفاده  با  مخزن  دماي 

PVT سلول
شامل تعين فشار نقطه اشباع ، حجم نسبي، 

Y ضريب تراكم پذيري نفت، تابع

انبساط مرحله اي 6

در اين آزمايش نفت مخزن در دماي مخزن و  در 5 تا 
كاهش  اتمسفريك  فشار  تا  مخزن  فشار  از  مرحله   10
فشار داده و گازهاي همراه نفت در اين مراحل فشاري 
گيري  اندازه  آنها  خواص  و  حجم  و  شده  جدا  نفت  از 

ميشود

، FVF ،اندازه گيرى دانسيته نفت
C11+ آناليز گازهاي خروجي تا

ضريب تراكم پذيري Z و وزن 
 GOR ،مخصوص و گرانروي گاز

در فشارهاى مختلف

آزمايش تفكيك 7
براي يك مرحله

آزمايش تفكيك براي يك مرحله در دما و فشار باال، 
حجم زيادي از نمونه در سل PVT فشار باال تفكيك 

شده و به فشار محيط تقليل مي يابد. 

نسبت گاز به نفت GOR توليدي
ضريب انقباض سيال

C11+ آناليز گاز خروجي تا
API  نفت باقيمانده در هر مرحله

آزمايش گرانروي8
گرانروي سيال مخزن در دماي مخزن و از  فشار مخزن 
از  استفاده  با  مختلف  فشارهاي  در  اتمسفر  فشار  تا 
 (Rolling Ball Viscometer (RBVويسكومتر

اندازه گيري مى شود   

منحني گرانروي سيال مخزن در دماي مخزن و 
فشارهاي مختلف
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آزمايش تعيين عناصر 9
متشكله سيال مخزن 

عناصر متشكله سيال مخزن با تفكيك نفت موردنظر 
نسبت به  عناصر  تركيب  و  گاز  و  نفت  اجزاي  تعيين  و 

GOR  به روش محاسباتي 

عناصر متشكله سيال مخزن
عناصر متشكله سيال تفكيك كننده

ارزيابي 10
نمونه ته چاهي

تعيين فشار داخل نمونه گير و اندازه گيري نقطه حباب 
و  نمونه ها  بودن  يكسان  مقايسه  و  محيط  دماي  در 
مخزن  از  موجود  اطالعات  با  حاصله  اطالعات  مقايسه 

در صورت موجود بودن.
به     (  10  ml  ) سيال  از  كوچكي  نمونه  كردن  خارج 

منظور تعيين ميزان آب موجود در نمونه 

تعيين نمونه نماينده سيال مخزن جهت انجام 
PVT آزمايشات

تعيين صحت نمونه 11
سر چاهي (مايعات)

تعيين فشار داخل نمونه گير و تعيين فشار نقطه حباب 
در دماي تفكيك گر / گرم كردن نمونه گازي تا دمايي 
باالتر از دماي تفكيك گر و اندازه گيري فشار باز شدن 

C11+ ميزان هوا و تركيب عنصري تا ,

تعيين نمونه هاي مناسب 
جهت تركيب مجدد
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نمونه گيري 12
از سياالت مخازن

مقدار  گيري  گيرواندازه  نمونه  داخل  فشار  تعيين 
گيري  اندازه  نمونه،  كردن  يكفاز  براي  تزريقي  سيال 
نمونه ها  مقايسه   / محيط  دماي  در  حباب  نقطه  فشار 
آماده   /  PVTسيلندر به  مناسب   نمونه هاي  انتقال  و 
فشار  لوله هاي  شامل  كه  گيري  نمونه  تجهيزات  كردن 
قوي، اتصاالت، فشار سنج كاليبره شده,   پايه هاي نگه 
سـولفيد،  هيـدروژن  اندازه گيري  و  سيلندر  دارنده 
در  جيوه،  اكسيد،  كربن  دي   مركاپتان،  سولفورهاي 

منطقه عملياتى 

بررسي مشخصه هاي فشار اشباع سيال  ، ميزان 
آب تزريقي و فشار باز شدن نمونه گير وانتخاب 
نمونه هاي مناسب و انتقال نمونه به سيلندر

13
آزمايش ظروف، 

حجم محدود 
در فشارهاى باال

فشار  تا  قوى  فشار  پمپ  و  آب  با  فشار  تحت  ظروف 
مورد نظر آزمايش مى گردد

كنترل كيفى راكتور 
يا ظرف تحت فشار

اندازه گيري 14
درصد آب در گازها

آب  بخار  شبنم  نقطه  دماي  گيري  اندازه  از  استفاده  با 
روش  اساس  بر  عملياتي  منطقه  در  توليدي  گاز  در 

1142-ASTM D استاندارد
نقطه شبنم بخار آب در گاز توليدي

اندازه گيري 15
فشار نقطه شبنم 

آزمايش افت فشار در دماي مخزن و اندازه گيري فشار 
نقطه شبنم گازنقطه شبنم گاز
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آزمايش 16
امتزاج پذيري

و  تخلخل   ) گيري  اندازه  تجهيزات  مشخصه   تعيين  
تراوايي ) وجابجايي سيال مخزن از لوله قلمي به طول 
در  بازيافتي  نفت  اندازه گيري  و  تزريقي  گاز  با  متر   20
فشارهاي مختلف و تعين فشار بهينه امتزاج گاز با نفت

حداقل فشار بهينه جهت امتزاج گاز 
با نفت يا نوع گاز بهينه جهت 

امتزاج گاز با نفت

آزمايش اثرات تورمي 17
تزريق گاز 

و  مخزن   نفت  به  تزريقي  گاز  مختلف  مقادير  افزودن 
  GORاندازه گيري فشار اشباع و ضريب تورم نفت در

هاي مختلف  
فشار اشباع و ضريب تورم نفت براي نسبت هاي 

مختلف گاز تزريقي

اندازه گيري فشار نقطه 18
حباب در آزمايشگاه

اندازه  و  دما  درهر  ثابت  جرم  با  فشار  افت  آزمايش 
فشار اشباع نفتگيري فشار اشباع نفت

آناليز گاز 19
C11+ تا

تعيين اجزاي سيال گاز با استفاده از گاز كروماتوگرافي 
C11+ اجزاي سيال گازتا جزء

آناليز ميعانات گازي تا 20
C17+

الفين،  ايزوپارافين،  پارافين،  گروه هاي  كربني  آناليز 
دستگاه  از  استفاده  با   PIONA نفتانيك و آروماتيك 

C17+ تا جزء DHA گاز كروماتوگرافي و نرم افزار
اجزاي سيال ميعانات گازي
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نتايج انجام فعاليتشرح فعاليتنام فعاليترديف

21
اندازه گيري فشار تشكيل 
رسوب آسفالتين نفت زنده 

در دماي معيين

كاهش فشار سيال مخزن در دماي ثابت و اندازه گيري 
از  استفاده  با  آسفالتين  رسوب  تشكيل  فشار  تعيين 

(SDS)دستگاه
اندازه گيري فشار تشكيل رسوب آسفالتين

اندازه گيري مقدار رسوب 22
آسفالتين در فشار و دما

دما  در  باال  دماي  و  فشار  فيلتر  از  سيال  دادن  عبور 
گيري  اندازه  و  مختلف  فشارهاي  شرايط  و  مخزن  ي 
فيلتر  روي  بر  كرده  رسوب  آسفالتين  مقدار  ومحاسبه 

بر اساس در صد وزني سيال 

منحني مقدار رسوب آسفالتين 
در فشار هاي مختلف

اندازه گيري دماي تشكيل 23
هيدرات گازي

تزريق سيال مخزن گازي و آب به نسبت دستورالعمل 
به سلول PVT و كاهش دما و مشاهده دماي تشكيل 

هيدرات گازي در فشار ثابت.
دماي تشكيل هيدرات گازي

24
اندازه گيري دماي نقطه 

تشكيل واكس 
در نفت اتمسفريك

دماهاي  در  اتمسفريك  سيال  گرانروي  گيرى  اندازه 
واكس  تشكيل    نقطه  تعيين  و  نمودار  رسم  مختلف، 

سيال 
اندازه گيري دماي نقطه 

تشكيل واكس در نفت اتمسفريك

اندازه گيري جرم مولكولي 25
نفت يا كاندنسيت

اساس  بر  اتمسفريك  نفت  مولكولي  جرم  اندازه گيري 
دستگاه  از  استفاده  با   86-IP استاندارد  روش 

OSMOMAT10
اندازه گيري 

جرم مولكولي نفت
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اندازه گيري وزن مخصوص 26
نفت 

روش  اساس  بر  اتمسفريك  نفت  دانسيته  اندازه گيري 
دستگاه  از  استفاده  با   ASTM D-4052 استاندارد 

Anton Parr شركت
اندازه گيري 

دانسيته نفت در شرايط استاندارد

اندازه گيري گرانروي نفت 27
اتمسفريك 

استفاده  با  اتمسفريك  نفت  گرانروي  گيري  اندازه 
استاندارد  روش  اساس  بر  و   SVM3000 دستگاه  از 

ASTM D-445
اندازه گيري 

گرانروي نفت اتمسفريك

اندازه گيري 28
تركيبات گوگردي

مركپتان  اجزاي  سولفيد،  هيدروژن  اندازه گيري 
كروماتوگرافي  گاز  دستگاه  از  استفاده  با 
استاندارد  روش  اساس  بر  و   CHROMATOTEC

ASTM D3530

اندازه گيري 
تركيبات گوگردي در فاز گاز
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مربوط به فعاليت رديف8مربوط به فعاليت رديف1 , 2

مربوط به فعاليت رديف22مربوط به فعاليت رديف6 , 5
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مربوط به فعاليت رديف28مربوط به فعاليت رديف27مربوط به فعاليت رديف26
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پژوهشگاه صنعت نفت
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نتايج انجام فعاليتشـرح فعاليتنام فعاليترديف

1
آزمايش تعيين  سازگارى 
آب تزريقي  و  آب سازند 

به صورت استاتيك 
در شرايط محيط

در آزمايشات سازگارى در شرايط محيط بين آب هاى كانديد 
متفاوت  اختالط  غلظت هاى  با  سازند  آب  با  تزريق  جهت 
موجود،  يون هاى  ميزان    بررسى  به  تركيب  از  بعد  و  انتخاب 
فعاليت بار يونى و ميزان حالليت      و مقايسه آنها با رسوب 

تشكيل شده پرداخته مي شود.

رسوبات تشكيل شده در اثر 
اختالط آب هاي تزريقي و آب سازند 
در نسبت هاي مختلف اندازه گيري 
شده و سازگاري اين آب ها مورد 

مطالعه قرار مي گيرد

2
آزمايش تعيين سازگارى 
آب تزريقي و آب سازند 
در شرايط دما و فشار 
مخزن بصورت استاتيك

غلظت هاى  با  مخزن  شرايط  در  سازگارى  آزمايشات  در 
رفتار  تغيير  بررسى  به  مخزن  وفشار  دما  در  مختلف 
شرايط  تغيير  اعمال  با  رسوب  تشكيل  نظر  نقطه  از  آب 

ترموديناميكى بر روى آب ها پرداخته مي شود

اندازه گيري ميزان رسوبات معدني 
در شرايط مخزن در اثر اختالط 

آب  تزريقي  و  آب  سازند

3
آزمايش آسيب ديدگى سنگ 

مخزن در اثر تزريق آب تزريقى 
به مغزه در شرايط اتمسفر

با تزريق آب تزريقى به درون مغزه به دليل حضور امالح و 
همچنين تشكيل رسوب، امكان گرفتگى گلوگاه ها و كاهش 

نفوذپذيرى وجود دارد. 
مغزه  بدرون  تزريق   آزمايشات  تا  است  الزم  رو  اين  از 
ميزان  و   نفوذپذيرى  كاهش  ميزان  بررسى  به منظور 
در  شرايط  اتمسفريك  انجام گيرد.  آسيب ديدگى  سازند  

تعيين منحني كاهش تراوايي 
سنگ مخزن در اثر تزريق آب
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4
آزمايش آسيب ديدگى سازند در 

اثر تزريق آب تزريقى 
به مغزه در شرايط مخزن

با  مخزن  شرايط  در  مغزه  به  تزريقى  آب  تزريق  آزمايشات 
هدف تعيين ميزان آسيب ديدگى سازند در اثر تغيير شرايط 

ترموديناميكى انجام مى شود.
اندازه گيري كاهش تراوايي 
سنگ مخزن در اثر تزريق آب

5
آزمايش آسيب ديدگي 

سنگ مخزن در اثر تزريق 
ميكروب مرده به سنگ مخزن در 

دما و فشار مخزن

سبب  است  ممكن  تزريقى  آب  در  ميكروب ها  حضور 
حتى  گردد  نفوذپذيرى  كاهش  و  گلوگاه ها  انسداد 
است  ممكن  آن ها  تجمع  باشند  كوچك  ميكروب ها  اگر 
حضور  اثر  ميزان  بررسى   . گردد  سازند  آسيب  سبب 
و  محيط  دماى  در  تزريقى  آب  در  مرده  ميكروب 
قرار  ارزيابى  مورد  مغزه  تزريق  آزمايشات  در  مخزن  فشار 

مي گيرد.

تعيين كاهش تراوايي 
سنگ مخزن در اثر تزريق 
ميكروب مرده به سنگ مخزن

6
آزمايش آسيب ديدگي 

سنگ مخزن در اثر تزريق 
ميكروب زنده به سنگ مخزن در 

دما و فشار مخزن

آسيب ديدگى  سبب  تزريقى  آب  در  زنده  ميكروب  حضور 
سازند خواهد گرديد. از اين رو در شرايط دما و فشار مخزن 
قرار  بررسى  مورد  مغزه  به  زنده  ميكروب  تزريق  آزمايشات 

گرفته و آسيب ديدگى سازند مورد ارزيابى واقع مي شود.

تعيين كاهش تراوايي
سنگ مخزن در اثر تزريق

ميكروب زنده به سنگ مخزن
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7
آزمايش تعيين مقدار نشست 

رسوب آسفـالتين بر روي سنـگ 
مخزن در فرآيند تخليه طبيعي 

پس از اشباع سنگ مخزن با آب و نفت مخزن و رساندن به 
شرايط دما و فشار مخزن، مقدار آسفالتين نشستي بر روي 
مي شود اندازه گيري  طبيعي  تخليه  فرآيند  در  مخزن  سنگ 

تعيين مقدار آسفالتين نشست كرده 
بر روي سنگ در اثر كاهش 

فشار مخزن

8
آزمايش تعيين مقدار نشست 

رسوب آسفالتين بر روي سنگ 
مخزن در فرآيند تزريق گاز 

پس از اشباع سنگ مخزن با آب و نفت مخزن و رساندن به 
شرايط دما و فشار مخزن، مقدار آسفالتين نشستي بر روي 
مي شود اندازه گيري  گاز  تزريق  فرآيند  در  مختلخل  محيط 

تعيين مقدار آسفالتين نشست كرده 
بر روي سنگ مخزن در اثر 

تزريق گاز به مخزن
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