
  اولین کنفرانس بین الملی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی 

  مرکز همایش هاي بین المللی هتل المپیک تهران

مقایسه کانیهاي رسی و نحوه توزیع آنها در سازندهاي آسماري،پابده و 

گورپی، میادین نفتی مارون و اهواز با استفاده از دو روش ؛ نمودار هاي چاه 

  XRDپیمایی و  روش 

نیما محمدیان
عبدالواحد قادري1̨

  *و2

  
علوم وتحقیقات تهرانواحد  -نفت دانشگاه آزاد اسالمی مهندسی حفاري و استخراج نفت ؛دپارتمان مهندسی ارشد دانشجوي کارشناسی*

  

  

  :چکیده 

کانی هاي رسی به واسطه ویژگی هاي خاص خود  نظیر جذب، تبادل یونی و تورم پذیري میتوانند مشکالتی را در جریان 

فع مشکالت ناشی از بنابراین شناسایی کانی هاي رسی براي ارائه روش هاي مناسب جهت ر. حفاري چاه هاي نفت ایجاد کنند

بررسی و مقایسه  XRDبا استفاده از نمودار هاي چاه پیمایی و روش . شیل از جمله متورم شدن آن ضروري به نظر می رسد

انجام گرفته شد که ضمن شناسایی نوع کانی در هر مقطع، مشخص شد کانی ایلیت در مقایسه با سایر کانی هاي رسی مخلوط 

موریلونیت، کائولینیت و ورمیکولیت غالب است، کائولینیت در میدان نفتی اهواز نسبت به عمق داراي الیه از جمله کلریت، مونت

تغییرات افزایشی ایلیت و ورمیکولیت و . کاهش تدریجی است ولی در سازند هاي پابده و گورپی میدان مارون شناسایی نگردید

با تغییرات دیاژنتیکی یا تغییر در شرایط رسوب گذاري باشد که  تغییرات کاهشی کائولینیت نسبت به عمق می تواند در ارتباط

.بر مقدار مونتموریلونیت نیز تاثیر گذاشته است

  

  XRDروش  -پیمایینمودار چاه- رسوب گذاري-تورم شیل-کانی رسی:واژه هاي کلیدي
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  :مقدمه 

ت ناشی از ناپایداري سازندهاي شیلی چاههاي میادین نفت وگاز  باعث تنگ شدن چاه، گیرکردن لوله ها، تخریب سازند، هرزروي مشکال

گل،فوران چاه، انحراف چاه و کلیه مشکالتی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برافزایش هزینه هاي حفاري موثر است، محققین را مجبور 

ال مناسب براي حفاري الیه هاي شیلی کرده است که بتواند مشکالت مذکور را به حداقل رسانده و به محیط به طراحی فرموالسیون سی

زیست کمترین آسیب را برساند، در این سیال باید خواص بازدارنده از حساسیت الیه هاي شیلی مورد نظر قرار گیرد تا هزینه هاي تحمیلی 

لذا شناسایی الیه هاي شیلی و . این سیال و درمان آن نیز هزینه هاي زیادي را تحمیل میکندتهیه . ناشی از عوامل فوق به حداقل برسد

هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی تغییرات کانی هاي رسی سازند هاي . نوع کانی هاي رسی فعال در آن امري بسیار ضروري است

ر پیش بینی و رفع مشکالت احتمالی ناشی از حضور ترکیبات خاص رسی و آسماري پابده و گورپی در میادین نفتی اهواز و مارون به منظو

  .کاهش هزینه هاي عملیات حفاري با بهینه کردن شرایط سیال حفاري است

شیل ها غالبا داراي کانی هاي رسی غیر . یا غیر فعال هستند) خاصیت جذب آب و متورم شدن(کانی هاي رسی در مواجهه با آب، فعال 

در این پژوهش با استفاده از دو روش استفاده از نمودار هاي .ولینیت و ایلیت و کانی هاي فعالی چون مونتموریلونیت هستندفعال چون کائ

.کانی هاي رسی فعال شناسایی می شوند XRDچاه پیمایی و 

  

:معرفی و موقعیت میادین مارون و اهواز 

  

رین میادین میادین نفتی در ناحیه فرو افتادگی دزفول  و به صورت طاقدیس هاي میادین مارون و اهواز به موازات زون زاگرس و از بزرگت

سازند پابده با لیتولوژي شیل و آهک هاي شیلی و سازند . می باشند که در دشت خوزستان واقع شده اندNW_SEسینوسی شکل با روند

ین میدان ها جهت دسترسی به مخازن گروه بنگستان گورپی با ترکیب آهک و آهک هاي رسی از جمله سازندهاي مشکل ساز در حفاري ا

.و خامی این میادین می باشد

  

:معرفی و روش کاربرد نمودار هاي چاه پیمایی 

  

هسته . مناسب ترین نمودار جهت شناسایی الیه هاي شیلی، نمودار پرتو گاما است. در صنعت نفت از نمودار هاي متفاوتی استفاده می شود

در نمودار گاماي طبیعی این پرتو ها بر . و زا همچون پتاسیم ، توریوم و اورانیوم بطور طبیعی پرتو گاما ساطع می کننداتم هاي عناصر پرت

از آنجایی که پتاسیم ، توریوم و اورانیوم به مقدار زیادي در مینرال هاي رسی متمرکز می شوند، لذا این نمودار . حسب عمق ثبت می شوند

همچنین با استفاده از طیف نگار اشعه گاماي طبیعی می توان . ار جهت شناسایی الیه هاي شیلی تبدیل کرده استرا به مناسب ترین نمود

به تفکیک، میزان هر یک از عناصر فوق را مشخص کرد و به کمک روابط و جداول ارائه شده توسط شرکت نفتی شلمبرژر، کانی هاي رسی 

  .شناسایی خواهند شد

نمودار گاماي  1بترتیب از سمت چپ در تراك  1- 2مارون است که در شکل  246متی از نمودار چاه پیمایی چاه ، قس 2نمودارهاي شکل 

نمودار تفکیک شده  3و در تراك ) Th/k،u/k،Th/u( نمودار نسبت عناصر پرتوزا  2طبیعی به همراه طیف نگار اشعه گاما، در تراك 

سپس با استفاده از نمودار .ر عنصر در هر مقطع با استفاده از این نمودار بدست می آیدمیزان ه. ثبت شده است  K،Th،Uعناصر پرتوزاي 

.، نوع کانی رسی در آن نقطه شناسایی خواهد شد)2شکل ( هاي شرکت شلمبرژر

  

نمودار هاي تجربی شرکت شلمبرژر) . 1( شکل
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، نمودار چگالی و نمودار  PEاین نمودارها شامل طیف نگار اشعه گاما، . مجموعه نمودار هاي رادیو اکتیو مشاهده می شود 2-2در شکل 

و میزان درصد پتاسیم و سایر نمودار نسبت ها، در نمودارهاي تجربی شرکت شلمبرژر قادر به  PEبا استفاده از نمودار . نوترون می باشند

  .مشخص کردن نوع کانی هاي رسی در هر مقطع خواهیم بود

  

میدان نفتی مارون 246ر چاه پیمایی چاه نمودا) . 1-2(شکل
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  میدان نفتی مارون 246نمودار چاه پیمایی رادیو اکتیو چاه ) . 2- 2( شکل 
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  :XRDمعرفی و شیوه کار روش 

  

آماده سازي نمونه ها جهت . یکی از روش هاي مفید و کاربردي در شناسایی و آنالیز مواد ریز دانه نظیر کانی هاي رسی است XRDروش 

  :شامل مراحل زیر است XRDآزمایش 

  تهیه اسالید) تعلیق و آماده سازي محلول   د ) خرد کردن   ج ) شستشوي نمونه ها   ب ) الف 

اي هر نمونه ،دو مورد جهت تیمارهاي حرارتی و اتیلن گلیکوله و سومی بعنوان اسالید معمولی مورد آزمایش از هر سه اسالید تهیه شده بر

 2اسالید حرارتی به مدت . از هر تیمار ، کانی هاي سازنده نمونه ها شناسایی گردید) 3شکل (قرار گرفت و با استفاده از نتایج بدست آمده 

  .اد قرار گرفته استدرجه سانتی گر 550ساعت تحت دماي 

  

  

  ).متري  2960، آسماري زیرین، عمق  234چاه ( یکی از نمونه هاي مورد مطالعه در میدان نفتی اهواز  XRDنمودار ) . 3(شکل 

  



  اولین کنفرانس بین الملی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی 

  مرکز همایش هاي بین المللی هتل المپیک تهران

  
N–  ، اسالید نرمالE–  ، اسالید اتیل گیلکولهH– اسالید حرارت داده شده.  

، ترکیب، ناخالصی ها، جهت یافتگی کانی هاي رسی و کالیبراسیون دستگاه، محاسبه اگرچه به دلیل تأثیر فاکتورهایی نظیر کریستالینتی

 کمی دقیق از مقدار رسها با مشکالتی روبرو است ولی می توان با ایجاد شرایط یکسان در آماده سازي و انجام آنالیز، میزان خطاها را به

  :درصد کانی هاي رسی ارائه شده اندعالوه بر این روش هاي نیمه کمی براي محاسبه . حداقل رساند

  

  
  .ارائه شده است) 2و 1( کانیهاي رسی عمده در سازندهاي مورد مطالعه در جداول 

  

  :بحث 

  

با مقایسه نوع و تغییرات درصد کا نیهاي رسی در سازندهاي مورد مطالعه از بخش قاعده آسماري به سمت گورپی، نتایج زیر بدست می 

  :آید 

  

  

  و درصد کانی هاي رسی در سازندهاي آسماري، پابده و گورپی در میادین اهواز و ماروننوع  –1جدول 

  

میدان نفتی اھواز                                               میدان نفتی مارون             
گورپی پابده آسماری گورپی پابده آسماری

32 59.5 42.4 33-38 48-34.5 30-31 ایلیت
0 0 21.5 9.1-17 0.5-6.5 29.7-30.8 کائولینیت

13 16 34 8.3-3 15-4.2 4.6-5.5 کلریت
24 10.5 16.6 21.6-0 9.5-23 12.6-9 مونتموریلونیت

30.7 14 14.5 0-0 0-0 4.3-6 مخلوط الیھ
0 0 7.2 28--26.2 14-31.7 14-19 ورمیکولیت
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  :دهاي آسماري، پابده و گورپی میدان مارون کانیهاي رسی نمونه هاي برداشت شده از سازن

  

  بررسی کانی هاي رسی میدان نفتی مارون. 1-2جدول 

  

  

w no & F Depth (m) illite Kaolinite Mixed layerscholorite mont. ver.
Z3-As-291 2498 35 13 36 0 16 0
Z3-As-204 2500 23 30 30 0 17 0
Z3-As-224 2724 53 0 0 0 23.5 23.5
Z3-As- 224 2763 29 41.5 0 0 11.5 18
Z4-As-291 2536 42 0 28 11 19 0
Z4-As-291 2664 69 0 0 12 19 0
Z4-As-291 2704 38 0 30 9 23 0
Z4-As-204 2680 43 0 0 0 36 21
Z4-As-204 2690 28 27 21 0 0 24
Z4-As-218 2717 38 23 29 0 0 0
Z5-As-204 2788 42 24 0 0 34 0
L.As-218 2773 59 21.5 0 19.5 0 0
average 42.24 15 14.5 4.3 16.6 7.2
As-Pb-218 2811 77 0 0 23 0 0
Pd-291 2824 42 0 28 9 21 0
average 59.5 0 14 16 10.5 0
Gu-267 3140 34 0 25 11 30 0
Gu-267 3250 30.5 0 36.5 15 18 0
average 32 0 30.7 13 24 0  
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  :کانیهاي رسی نمونه هاي برداشت شده از سازندهاي آسماري، پابده و گورپی میدان اهواز

  

  بررسی کانی هاي رسی میدان نفتی اهواز. 2-2جدول 

  

w no & F Depth (m) illite Kaolinite cholorite mont. ver. mixed . L
L. As, 202 2734 25 22 10 20 23 0
L. As, 248 2744 26 14.5 22.5 13 24 0
L. As, 216 2822 25 53 0 8 14 0
L. As, 206 2946 30 18 0 0 33 19
L. As, 234 2960 39 45 0 0 0 16
L. As, 206 2964 35.5 32.5 0 13 19 0
average 30 30.8 5.5 9 19 6
As-Pb 202 2822 33 29 7 19 0 0
As-Pb 226 2840 27 38.3 6.7 0 15 13
As-Pb 216 2929 32 22 0 19 27 0
average 31 29.7 4.6 12.6 14 4.3
T. Pb, 228 2955 31 27 0 0 27 15
U. Pb, 203 2888 38 28 0 0 19 15
U. Pb, 211 2966 45 27 0 28 0 0
U. Pb, 230 2966 19 44.2 12.8 7 17 0
U. Pb, 250 2920 30 28.6 4.4 0 37 0
U. Pb, 231 3055 31 12.8 14.2 14 28 0
U. Pb, 235 3058 27 24 0 12 23 14
average 31.6 27.4 4.5 8.7 25.2 6.3
M. Pb, 228 3026 36 0 8.5 22 33.5 0
M. Pb, 211 3008 33 13 0 24 30 0
Sum 34.5 6.5 4.2 23 31.7 0
L. Pb, 239 3120 49 0 17 0 34 0
L. Pb, 234 3186 47 21 13 19 0 0
average 48 10.5 15 9.5 17 0
T. Gu, 226 3013 41 15 12 0 32 0
U. Gu, 206 3154 36 13 0 0 32 19
U. Gu, 226 3054 48 19 0 0 0 33
U. Gu, 209 3057 38 21 0 0 41 0
average 38 17 3 0 26.2 13
M. Gu, 202 3100 28 10 0 27 35 0
M. Gu, 212 3139 31 13 0 25 31 0
M. Gu, 211 3202 30 3 22 45 0 0
M. Gu, 223 3221 32 18 0 0 50 0
M. Gu, 228 3228 42 20 0 0 38 0
M. Gu, 207 3250 48 0 22 30 0 0
M. Gu, 207 3252 20 0 14 24 42 0
average 33 9.1 8.3 21.6 28 0  
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:نتیجه گیري 

نی ها، ایلیت بیشترین مقدار را دارا بوده و به عنوان عمده ترین کانی در سازندهاي مورد مطالعه محسوب می شود که در در میان این کا

  .جهت قائم با افزایش عمق بر مقدار آن افزوده می شود ولی در زون گورپی میانی مقدار آن دچار کاهش می شود

کانیهاي . قریباً دریایی حوضه و یا تبدیل بخشی از آن به ایلیت در نظر گرفته شودحضور کمرنگ مونتموریلونیت می تواند بواسطه شرایط ت

مونت موریلونیت  - رسی بندرت از یک ساختمان تشکیل می شوند و اکثر رسهاي طبیعی، مخلوطی از امتدادهاي منظم و یا نامنظم ایلیت

  .الیه متداول تر است این نوع کانی مخلوط الیه از سایر حاالت مخلوط. هستند) مخلوط الیه(

  .حضور درصد باالي کلریت در میدان مارون نشان دهنده تفاوت شرایط رسوب گذاري یا دیاژنتیکی سازند ها است

بخش میانی سازند پابده و بخش باالیی و میانی سازند گورپی در میدان نفتی اهواز و مارون متشکل از مقادیر قابل توجهی از کانی هاي 

اکثر فرایند . ی رسی فعال مونت موریلونیت است که همواره در عملیات حفاري سبب ایجاد مشکالت فراوان  شده استرسی از جمله کان

  .گیر کردن لوله ها در این دو زون گزارش شده اند که هزینه هاي گزافی را به عملیات حفاري تحمیل کرده است

ینه هاي تأمین و درمان سیال حفاري، واکنشی مناسب در هر شرایط با دانستن شرایط کانی شناسی هر سازند ضمن صرفه جویی در هز

( ، کلسیم کلرید )KCL( این واکنش شامل استفاده از مواد بازدارنده تورم شیل از جمله استفاده از پتاسیم کلرید . انجام خواهد گرفت

CaCL2 (گل گالیکولی و حتی استفاده از سیستم گل پایه روغنی است ،.  
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