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Det Teknisk-Vitenskapelige Fakultet 

Institutt for Petroleumsteknologi 

 

 

EKSAMEN: PET 110 Brønnlogging     Date: 23.05.2016 

         Klokken: 09:00-12:00 

Varighet: 3 timer 

Eksamen blir gitt på Norsk. Studenten kan svare på Norsk eller Engelsk.  

Tillatte hjelpemidler: 

 Enkel kalkulator (Casio FX-82, TI-30 eller HP30S) 

 Dictionary  

Eksamensettet består av 9 sider: 1 forside, 4 sider med oppgaver og figurer, 3 kryssplott og 

ett formelark med viktige parametere.  

Alle vedlegg må leveres inn med besvarelsen. 

 

Faculty of Science and Technology  

Institute of Petroleum Technology 

 

 

EXAM: PET110 Well logging      Date: 23.05.2016 

         Time 09:00 – 12:00 

 

Duration: 3 hours 

EXAM IN NORWEGIAN OR ENGLISH 

AUTHORIZED HELP:  

 Simple calculator (Casio FX-82, TI-30 or HP30S) 

 Language dictionary between your mother tongue and English 

The exam consists of 9 pages: One front-page, 4 exercises including figures, 3 cross charts 

and one formula sheet with important parameters. 

All enclosures must be handed in with the answers.  
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Oppgave 1. Brønntolking 
Fra brønn 30/5-10A fra Osebergfeltet er det gitt følgende WL-logger (se neste side). Temperaturen i 

dette området er 90℃, og formasjonsvannet har samme saltholdighet som sjøvann (dvs. 35 000 ppm). 

Følgende logger er gitt: 

- Gamma logg (Skala: 40 til 100 API) 

- Caliper logg 

- Tetthetslogg (Skala: 1.95 til 2.95 g/cm3) 

- Neutron logg (Skala: 45 til -15%) 

- Sonic logg (akustisk logg) (Skala: 140 til 40 𝜇s/ft) 

- Resistivitetslogg (Skala: 0.2 til 200 Ωm) 

Spørsmål: 

a) Tegn inn litologien i dybdespor 1 for hele intervallet. 

(3p) 

b) Hvordan er logg-kvaliteten for alle loggene? Hvilke logger er påvirket? Marker på loggen. 

(1p) 

c) Marker GOC, OWC, og/eller GWC. 

(2p) 

d) Ved 2590 m: Bestem porositet både vha formelmetoden og bruk av det vedlagte krossplottet. 

Bestem i tillegg vannmetningen. 

(3p) 

e) Marker direkte på loggen Net Sand soner. Hva er kravene for Net Sand?  

(1p) 

f) Bestem leirfraksjon (𝑉𝑐𝑙) ved 2550 m fra GR loggen. Rasjonaliser og forklar antagelsene du 

gjør.  

  (1p) 

g) Hva er den geotermiske gradienten i dette feltet? 

(1p) 
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Figur 1. Logg for oppgave 1.   
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Oppgave 2. Formasjonsfaktor og resistivitet for en rørbuntmodell 
I Figur 2 er det skissert en rørbuntmodell bestående av 10 parallelle rør, hver med diameter på 0.3 

cm som er satt sammen til en prøve med diameter på 4 cm. Det gråmarkerte området leder ikke 

strøm. Hele prøven er 6 cm lang. Vi skal i denne oppgaven beregne resistiviteten ved 23°C. 

a) Regn ut totalvolumet til prøven, volumet til rørene og porøsiteten.     

(1p) 

b) Tenk på figuren som en parallellkobling av elektriske ledere. Kombiner dette med 

definisjonen til formasjonsfaktoren på siden for Relevante Formler og vis at formasjons-

faktoren er gitt ved 𝐹 =
1

𝜙
.  

(3p) 

c) Hva er sementeringseksponenten og litologifaktoren i dette tilfellet?     

(1p) 

d) Prøven mettes med en 50 000 ppm NaCl saltvannsløsning. Bruk et av de vedlagte krossplottene 

til å finne resistiviteten til løsningen. Hvilke resistivitet vil man forvente å måle over prøven? 

Hva er resistansen? 

(2p) 

e) I denne oppgaven mettes prøven med 15 cm3 olje (ikke elektrisk ledende) og resten en 

saltvannsløsning (elektrisk ledende) med resistivitet på 0.1 Ωm. Hva er saltmengden (i ppm)? 

Hva blir den målte resistiviteten over prøven i dette tilfellet? 

(2p) 

f) Hva ville den forventede resistiviteten vært dersom eksperimentet, i oppgave e), ble gjort 

ved 100°C? 

(1p) 

 

 

Figur 2. Rørmodell for beregning av formasjonsfaktor. Grå område er isolerende (ikke ledende), mens de hvite rørene leder 
strøm (det vil si, porer fylt med elektrisk ledende væske).  
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Oppgave 3. Elektrisk motstand fra induksjonslogg. Caliperlogg 
I denne oppgaven ser vi på induksjonslogg for elektriske resistivitetsmålinger i nærbrønnsområde 

(sfærisk fokusert, 𝑅𝑆𝐹𝐿), medium distanse ute fra brønnen (induksjonslogg medium, 𝑅𝐼𝑀), og dypt 

inne i formasjonen (induksjonslogg deep, 𝑅𝐼𝐷). Anta at brønnen ble borret med vannbasert slam 

med en lavere salinitet enn formasjonsvannet.  

a) Beskriv ved hjelp av en enkel skisse virkemåten til en induksjonslogg og si litt om hvordan 

man kan estimere resistiviteten ved ulike dybder inn i formasjonen rundt borehullet. 

(1p) 

b) Les av verdiene i Figur 2 samt vedlagte kart til å bestemme midlere 𝑅𝑡 i sandsteinsonen ved 

1030 – 1060 m. 

(2p) 

c) Forklar forholdet mellom filtrat og mudkake og tegn en forventet respons til en caliperlogg i 

utsnittet til høyre i figuren for hele litologien i Figur 2.  

(1p) 

d) Forklar med en enkel skisse virkemåten til en kaliperlogg og beskriv begrepene utvasking 

(‘wash-out’), caving og nøkkelhullskade. 

(1.5p) 

e) Beskriv forholdet mellom henholdsvis avskalling og oppsprekking og når dette vil kunne 

forekomme rundt en brønn. 

(1.5 p) 

f) Beskriv kort hva en imagelog er. I en imagelogg av en kalipermåling, hvordan relaterer 

sprekkeretningene seg til de horisontale hovedspenningene rundt en vertikal brønn? 

(1p) 

 

Figur 3. Resistivitetslogg fra induksjonslogg. Tegn inn caliper og selvpotensialet.  
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Figur 4. Krossplott av salinitet, resistivitet og temperatur. 

 



 

Page 7 of 9 
 

 

Figure 5. Krossplott av tetthetslogg og nøytronporositetslogg. Porositet og litologi kan leses av. 



 

Page 8 of 9 
 

 

Figur 6. Induksjonslogg for avlesing av 𝑅𝑡/𝑅𝐼𝐷. 
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Formler og parametere 

 Archies lov for vannmetning: 𝑆𝑤 = √𝐹𝑅𝑤
𝑅𝑡

⁄ = √
𝑅𝑜

𝑅𝑡
⁄ , hvor 𝑅𝑡 er resistiviteten i oljesonen, 

𝑅𝑤 er resistiviteten til formasjons vannet, og 𝑅𝑜 er resistiviteten til vannsonen. 

 Empirisk relasjon for invader sone (oljesone): 𝑆𝑤 = (
𝑅𝑥𝑜 𝑅𝑡⁄

𝑅𝑚𝑓 𝑅𝑤⁄
)

5/8 

 

 Formasjonsfaktoren er gitt ved 𝐹 =
𝑅𝑜

𝑅𝑤
. Kan også finnes fra 𝐹 =

𝑎

𝜙𝑚. 

 Parallellkobling av ledere: Adder strøm, 𝐼𝑡 = 𝐼1 + 𝐼2 

 Seriekobling av ledere: Adder spenningsfall, 𝑈𝑡 = 𝑈1 + 𝑈2 

 Ohms lov: 𝑈 = 𝑟𝐼, Spenningsfallet er det samme som strømmen ganger elektrisk resistans (𝑟) 

 Resistivitet relatert til resistans: 𝑅 =
𝑟𝐴

𝐿
, (enhet Ωm) 

 Tetthetslogg: 𝜌𝑏 =  𝜙𝐷𝜌𝑓 + (1 − 𝜙𝐷)𝜌𝑚𝑎 (𝑏 – ‘bulk’, 𝐷 – ‘density’). 

 Wyllies antagelse (sonic): Δ𝑡 = Δ𝑡𝑓𝜙𝑠 + (1 − 𝜙𝑠)Δ𝑡𝑚𝑎 (𝑠 – ‘sonic’, 𝑓 – ‘fluid’, 𝑚𝑎 – ‘matrix’)  

 Temperaturkorreksjon for resistivitet til saltvann (se kart): 
𝑅𝑤,2

𝑅𝑤,1
=

𝑇1+21.5°C

𝑇2+21.5°C
 (i °C). 

 Leire-sand fraksjon (gamma ray): 𝐺𝑅 = 𝑉𝑐𝑙𝐺𝑅max + (1 − 𝑉𝑐𝑙)𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛 

 Leire-sand fraksjon (nøytronlogg) er gitt ved nøytronporositeten (𝜙𝑁) til sand/leire-laget 

delt på nøytronporositeten til et leirelag i nærheten (ellers alt annet likt). 

 Porositetkorreksjon ved gass: 𝜙 = √𝜙𝐷
2 +𝜙𝑁

2

2
 

 Oljekolonne i en formasjon (i enhet m3/m2):
𝑉

𝐴
= Gross × Net to gross × porositet × oljemetning 

 Turtuositet (𝜏) er gitt ved veilengden til en fluid partikkel delt på den rette lengden. 

 Konstitusjonelle ligninger for flerfase tetthet (her: tre mineralfaser og tre væskefaser):  

𝜌𝑏 = (1 − 𝜙)[𝑐1𝜌𝑚𝑎,1 + 𝑐2𝜌𝑚𝑎,2 + (1 − 𝑐1 − 𝑐2)𝜌𝑚𝑎,3] + 𝜙[𝑆𝑤𝜌𝑤 + 𝑆𝑜𝜌𝑜 + (1 − 𝑆𝑤 − 𝑆𝑜)𝜌𝑔] 

𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 = 1 og 𝑆𝑤 + 𝑆𝑜 + 𝑆𝑔 = 1 

 Hastighet: kompressjonsbølge: 𝑣𝑝 = √
𝐸𝑏+

4𝐸𝑆
3⁄

 𝜌
 og skjærbølge 𝑣𝑠 = √

𝐸𝑠

 𝜌
 

 Strain: 𝜀𝑣𝑜𝑙 = −
Δ𝑉

𝑉0
, 𝜀𝑥𝑧 = −

Δ𝑙𝑥

𝑙𝑧,0
  (hvor både 𝑥 og 𝑧 kan være henholdsvis 𝑥, 𝑦 og 𝑧) 

 Bulk modulus: 𝐸𝑏 =
𝜎𝑝

𝜀𝑣𝑜𝑙
. Skjærmodulus: 𝐸𝑆 =

𝜎𝑥𝑧

𝜀𝑥𝑧
 (hvor både 𝑥 og 𝑧 kan være henholdsvis 𝑥, 𝑦 

og 𝑧, men ikke det samme samtidig). Youngs modulus: 𝐸 =
𝜎𝑥𝑥

𝜀𝑥𝑥
 (hvor 𝑥 kan være henholdsvis 

𝑥, 𝑦 og 𝑧). 

 Snells lov for bølger: 
sin Θinn

𝑣𝑝,𝑖𝑛𝑛
=  

sin Θ𝑢𝑡

𝑣𝑝,𝑢𝑡
 

 Varmeledning: 𝑄 = 𝑘
𝑇ℎ−𝑇𝐿

Δ𝐿
 

 Hydrostatisk trykk: 𝑃ℎ𝑦𝑑 = 𝜌𝑓𝑔Δℎ 

Lydhastighet, matrix 43-55 𝜇s/ft 

Lydhastighet, væske 189 𝜇s/ft (avh. av komposisjon (olje, gass, vann, og trykk) 

Tetthet, anhydritt 2.98 g/cm3 

Tetthet, karbonat 2.71 g/cm3 

Tetthet, dolomitt  2.85-2.90 g/cm3 

Tetthet, kvarts 2.65 g/cm3 

Tetthet, mica og kaolinitt 2.82 og 2.41 g/cm3 

Tetthet væske, [g/cm3] Vann: 1.0, saltvann: 1.1 (avhenger av salinitet), olje: 0.7, 
gass avhenger av trykk (PVT) 

Tyngdens aksellerasjon 9.81 m/s2 

Litologifaktor, sandstein Oseberg fm: 0.98, Humble fm: 0.62, Timur fm: 1.13 

Litologifaktor, kalkstein Varierer endel, gjsn. 1.0 

Sementeringseksponent, sandstein Oseberg fm: 1.84, Humble fm: 2.15, Timur fm: 1.73 

Sementeringseksponent, kalkstein Varierer mellom 1.3 og 2.6 (gjsn. 2.00) 

 


