
Tentamen Petrofysica, juni 2014
Uitwerking door Adriaan vN en Bibi vdH.

Vraag 1

1A) Give the equation to calculate in-situ temperature, when using the geothermal gradient?

T Diepte=Diepte⋅
3.05
100

+T Oppervlakte Zie ook equation 2.1.

1B) What is the bottom hole temperature (see figure 1 for depths)?
Diepte onderin het boorgat: 4370 ft. Gegeven is dat één foot gelijk is aan 30.48 centimeter: 4370 ft. 

is dus gelijk aan 
4370⋅30.48

100
=1332 m . Invullen in de formule van de vorige vraag geeft:

T Diepte=Diepte⋅
3.05
100

+T Oppervlakte=1332⋅
3.05
100

+10=50.6°C .

1C) What is the salinity of the reservoir water, the fluid density, bottom hole fluid pressure 
and resistivity?

• Salinity
Gegeven is dat Rw bij 20 °C gelijk is aan 2.8 Ωm. Aflezen in figure 3 geeft dan een 
zoutgehalte van 2.25 g/kg.

• Fluid density

Op pagina 2.10 wordt de volgende vergelijking gegeven: S1=
S2
ρsol

⋅1000 (eq. 2.3). Hierin 

wordt de salinity in ppm (S1), de salinity in g/l (S2) gelinkt aan de dichtheid in kg/l (ρsol). In 
figure 3 wordt gesteld: 2.25 g/kg = 2250 ppm. De vergelijking is dan oplosbaar:

S1=
S2
ρsol

⋅1000=2250=
2.25
ρsol

⋅1000 , maar het antwoord niet heel verrassend: ρsol = 1 kg/l. 

Hier moet dus een andere methode voor zijn, want het ligt meer voor de hand dat ρsol ≈ 1002 
g/l want 2.25 g/kg vertaald in ≈ 2 kg/m³. (Dit is ook de methode die Wolf in het 
voorbeeldtentamen gebruikt.)

• Bottom hole fluid pressure
Druk van bovenliggende vloeistof plus de atmosferise druk (0.1 MPa, gegeven bovenaan). 
Het boorgat was 1332 meter diep (zie vraag 1B), de dichtheid van de boorvloeistof volgt uit 
voorgaande vraag (ρsol). De druk is dan: 1332 ∙ ρsol ∙ 9.81 + 1∙105. Aangenomen dat  ρsol ≈ 
1002 kg/m³ volgt nu: h ∙ ρsol ∙ g + atm = 1332 ∙ 1002 ∙ 9.81 + 1∙105 = 1.32∙107 Pa ≈ 132 bar.

• Rw at the bottom hole temperature
De temperatuur op de bodem hebben we geschat op 50.6 °C en aan de hand van de Rw bij 
20 °C hebben we een zoutgehalte van 2.25 g/kg bepaald. Aflezen in figure 3 geeft dan een 
weerstand van 1.5 Ωm.



Vraag 2

2A) Give Archie-1 and describe the five parameters, with dimensions.

F=FR=
1
ϕ

m =
Ro

Rw

Gegeven op pagina 5.5.

• F (ratio): Formation resistivity factor.
• φ (ratio): Porosity.
• m: Cementation factor.
• Ro (Ωm): Total rock resistivity.
• Rw (Ωm): Formation water resistivity.

2B) Give Archie-2 and describe the five parameters, with dimensions.

I=I R=
R t

Ro

=Sw
−n Gegeven op pagina 5.8.

• I (ratio): Resistivity index.
• Rt (Ωm): True resistivity.

Te bepalen aan de hand van lab experimenten (zie pagina 5.8).
• Ro (Ωm): Rock resistivity.
• Sw: Water saturation factor.
• n: Saturation exponent.

Niet onbelangrijk: Sw=( Ro

Rw
)

1
n=( FR⋅Rw

R t
)

1
n (pagina 5.7).

2C) Archie-1 can be used with Ro and Rxo. What is the difference in use and is there a 
difference in results for φ?
Ro is de weerstand van het gesteente, Rxo is de weerstand van de flushed zone. (Zie pagina 5.10.) 
Aangezien de boorvloeistof vaak een lage weerstand heeft (door alle opgeloste mineralen) kan de 
Rxo (veel) lager zijn dan de Ro.
Als Ro daalt ten opzicht van Rw daalt FR, bij gevolg moet φ groter zijn om de vergelijking in balans 
te houden. Gevolg is dat de porositeit overschat zal worden.



Vraag 3

Wat zijn de karakteristieken van silty shale, shaly siltstone?..

N.B. Omgekeerde volgorde φn!



Definitie van lagen.
1. Zandsteen

Klopt deze meting? Ρb oneindig hoog.
2. Schalie

Hoge Gamma-Ray, ρb=2.6 in overeenstemming met kleimineralen (2.5 – 2.65), φn hoog. 
Weerstand 5Ωm, klopt met Rsh.

3. Zandsteen
Lage Gamma-Ray, ρb=2.6 in overeenstemming met kwarts (2.65), φn laag. Weerstand 
1000Ωm, klopt met Rsst.

4. Shaly sandstone
Middel Gamma-Ray, φn neemt toe, ρb blijft 2.6. Weerstand ca. 800Ωm, tussen Rsst en Rsh.

5. Schalie
Hoge Gamma-Ray, ρb=2.6 in overeenstemming met kleimineralen (2.5 – 2.65), φn hoog. 
Weerstand 5Ωm, klopt met Rsh.

6. Shaly sandstone
Middel Gamma-Ray (40 ipv. 60 API voor schalies), φn neemt toe, ρb blijft 2.6. Weerstand ca.
1000Ωm, meer Rsst dan Rsh.

7. Schalie
Hoge Gamma-Ray, ρb=2.6 in overeenstemming met kleimineralen (2.5 – 2.65), φn hoog. 
Weerstand 5Ωm, klopt met Rsh.

8. Zandsteen? Zéér hoge LLD.
Gamma-Ray heel laag (< 20 API, 10 API), weerstand rond 10 000 Ωm (!), ρb fluctueert sterk
(2.1 – 2.4 g/cm³), terwijl φn ≈ 2.45.

9. Zout
Lage Gamma-Ray, ρb = 2.0 g/cm³ (zie figuur 2 en onderaan tabel pagina 6), weerstand 3000 
Ωm klopt met Rsalt. φn ≈ 0.

10. Zandsteen
Lage Gamma-Ray, begint (weer) met zeer hoge LLD (8000 Ωm) daalt daarna naar slechts 
200 Ωm. Dichtheid (ρb) en porositeit (φn) constant.

11.
Gamma-Ray lijkt op Schalie, weerstand te hoog voor Schalie (200 Ωm).

12. Zandsteen, φ = 26%.
Lage Gamma-Ray, begint (weer) met hoge LLD (200 Ωm) daalt daarna naar slechts 20 Ωm. 
Dichtheid (ρb) en porositeit (φn) constant. Dichtheid (ρb = 2.20 g/cm³) laag. Weerstand raar.

13.
Hoge Gamma-Ray, ρb=2.6 in overeenstemming met kleimineralen (2.5 – 2.65), φn hoog. 
Weerstand bijna 200Ωm, veel hoger dan Rsh!

14. Schalie
Hoge Gamma-Ray, ρb=2.6 in overeenstemming met kleimineralen (2.5 – 2.65), φn hoog. 
Weerstand 5Ωm, klopt met Rsh.

15.
(Zéér) lage Gamma-Ray, weerstand 200 Ωm, φn < 0, ρb < 1.9.

16.
(Zéér) hoge Gamma-Ray (180 API), weerstand 25 Ωm, φn = 32, ρb= < 2.6.

17.
(Zéér) lage Gamma-Ray, weerstand 200 Ωm, φn < 0, ρb < 1.9.

18. Schalie
Hoge Gamma-Ray, weerstand 200 Ωm, ρb=2.4. GR, φn, en LLD in overeenstemming 
Schalie. Weerstand raar hoog.

19. Shaly sandstone
Hoge Gamma-Ray, weerstand 400 Ωm,  ρb=2.4,  φn = 25.

20. Schalie



21. Schalie
Hogere weerstand dan fm. 20 (80 Ωm, ipv. 5 Ωm).

22. Schalie
23. Zandsteen

Lage Gamma-Ray. Waarden voor weerstand, ρb en φn maken opmerklijke dip halverwege.



Vraag 4

4A) Give the shale volume relation when using the gamma-ray results.

V sh=
GR−GRmin

GRsh−GRmin

Gegeven op pagina 8.4.

Er zijn vijf rijen in de tabel, maar naar mijn idee zijn er toch echt maar vier variabelen...
• Vsh (ratio): Shale volume.
• GR (API): Gamma-Ray reading.
• GRmin (API): Gamma-Ray reading in a clean, non-shale interval.
• GRsh (API): Gamma-Ray reading in a shale interval.

4B) Define in the GR-log the sandstone line and the shale line; what are their average values?
• Sandstone:  10 API.
• Shale: 110 API.

4C) Define the shale point from the FDC-CNL and plot it in figure 2.
FDC: Density log.
CNL: Neutronen porositeit log.

Plotten in figuur 2 geeft:
• Gemiddelde van elke formaties: CNL = 25½, FDC = 2.59.
• Extremen van de formaties: CNL = 29½, FDC = 2.6.

4D) Calculate and reconstruct the shale volume from the GR and FDC-CNL for layers 1 to 5. 
Reconstruct the effective porosity.
Eerst de shalepoint(zie opgave 4C) verbinden met de 0% sandstone line. Deze getrokken lijn wordt 
verdeeld in %. (bijvoorbeeld in 25%, 50% en 75% en 100%(voor het schalie)). Vervolgens worden 
deze 4 percentages parallel getrokken met de limestone line. 
De punten teken je er nu in. 
Nu kan je bepalen hoeveel %schalie de punten bevatten.
Vanaf deze punten ga je een horizontale lijn trekken en dan kan je de totale porositeit op de 
zandsteenlijn aflezen. 
Vanaf deze punten ga je een parallelle lijn aan de schalielijn trekken en dan kan je de effectieve 
porositeit aflezen op de zandsteenlijn. 

Veder kan je ook de gamma ray aflezen en met de formule: V sh=
GR−GR min

GRsh−GRmin

.

Layer № Depth (ft) GR (API) Vsh GR Vsh FDC-
CNL

φtot φeff

1 4302 110 100% 100% 6% 2%

2 4305 25 15% 20% 2% 1½%

3 4336 105 95% 65% 6% 4%

4 4350 100 90% 60% 11% 9%

5 4362 80 70% 60% 11% 9%

4E) Sometimes there is a serious difference between the readings from the two shale volume 
methods. Name one reason.
Niet alle kleimineralen vertonen evenveel radioactiviteit (= hoge Gamma Ray). Mica, glauconite en 
zircon zijn nauwelijks radioactief. Ook bij cave-in lage reading (afstand tot boorwand en/of mud).





Vraag 5

5A) Use figure 3 to define the total/effective porosity and Rt of the layers 6 to 10 in the table 
below.

Sw=( Ro

Rw
)

1
n Gegeven op pagina 5.7.

C t=ϕ
m
⋅Sw

n
⋅Cw en Rt=ϕ

−m
⋅Sw

−n
⋅Rw gegeven op pagina 5.9.

Het totale interval is niet meer dan twintig meter van de bodem van het boorgat. We kunnen dus 
veilig stellen dat de Rw gelijk is aan de Rw gevonden in vraag 1C: 1,5 Ωm. Gegeven is verder n = 2, 
m = 2, φ is af te lezen uit figuur 2. Rt kunnen we aflezen uit de log (LLD).

Layer № Depth (ft) Rt φeff Sw Shc

6 4316 10 000 24% 0.051 0.95

7 4322 6 000 16% 0.10 0.90

8 4332 500 12½% 0.44 0.56

9 4341 100 26% 0.47 0.53

10 4348 20 26% 1.05 -0.05

5B) All of the mentioned layers that are almost free of shale or clay, the effective porosity and 
the combined Archie-equation can be used to calculate the hydro-carbon saturation (Shc) of 
the layers.

Shc=1−Sw

5C) Specify the transition depths for a gas and/or oil and/or water zone?

Depth from Depth to Pore content Based on

4315 4320 Gas Low density, high resistivity.

4320 4335 Oil High resistivity. High density?..

4337 4350 Water Low resistivity. Low density?..



Vraag 6

6A) What is cycle skipping?
Een fout in een sonic log meting waarbij het terugkomende signaal in eerste instantie niet de 
drempelwaarde haalt. Omdat de tweede (of latere) golf gemeten wordt is de gemeten 
(geluids)snelheid te laag. Zie ook pagina 7.11.



Vraag 7

7A) Name the three gamma-ray effects on the atoms that occur in your rocks when you use 
the density tool.
Overzicht van pagina 6.9:

1. Compton scattering
2. Photoelectric effect
3. Pair production

7B) Explain one of these.
Bij het photoelectric effect slaat gamma-straling met een lage energie elektronen uit een lagere band
(van een atoom) naar een hogere band. De (gamma) straling die vrijkomt bij het terugvallen van het 
elektron naar de originele band (lagere energietoestand) heeft een karakteristiek spectrum. (Pagina 
6.9 – 6.10)



Vraag 8

8A) Give the Darcy equation for flow expressed in k and explain the parameters and their 
dimensions.

Darcy vergelijking gegeven als Q=
k⋅A⋅Δ P

η⋅L
op pagina 4.12. Omschrijven geeft: k=

Q⋅η⋅L
A⋅ΔP

.

• K (Darcy): Permeability.
• Q (cm³/s): Volumetric velocity.
• A (cm²): Surface area.
• ΔP (atm): Drukverschil.
• Η (cpoise, kg/sec∙cm): Dynamic viscosity of the fluid.
• L (cm): Length.

In het voorbeeld tentamen geeft hij echter een andere reeks aan eenheden:
• K (m2): Permeability.
• Q (m³/s): Volumetric velocity.
• A (m²): Surface area.
• ΔP (Pa): Drukverschil.
• Η (Pa∙s, kg/sec∙m): Dynamic viscosity of the fluid.
• L (m): Length.

8B) Give the Kozeny relation and explain the parameters and their dimensions.

k=
1

2⋅τ⋅Svgr
2

⋅
ϕ

3

(1−ϕ )2
Gegeven op pagina 4.15.

• k (cm2 ≈ 108 D): Permeability.
• τ (ratio): (actual flow path length divided by the minimum length between two ends of the 

flow path)2.
• Svgr (cm3): Total area of pore space per unit of grain volume.
• φ (ratio): Porosity.
• m: Cementation factor.

Twee formules, voor de volledigheid: τ=( La

L )
2

en SVgr=SVp⋅
ϕ

1−ϕ
.

8C) A core with a length of 10 inch, diametre of 4 inch was used for reservoir permeability 
calculations. When water at 20 °C, with a viscosity of 10-3 Pa∙s, was injected with a flow rate of
0.778 m3 per hour, the pressure measured over the sample was 13000 Pa. Calculate k.
Eerst omrekenen. Handig om te weten: 12 inch = 1 foot = 30.48 cm, alleen dat laatste is gegeven in 
de opgave. 10 inch = (10/12) ∙ 30.48 = 25.4 cm = 0.254 m; 6 inch = (6/12)∙30.48 = 15.24 cm = 0.152 m.
De flow rate van 0.778 m3 per uur vertaald naar 0.778/3600 = 2.16 ∙ 10-4 m³/s.
Nu kunnen we de Darcy formule invullen:

k=
Q⋅η⋅L
A⋅ΔP

=
(2.16⋅10−4 )⋅10−3

⋅0.254

(π⋅( 0.152
2 )

2

)⋅13000
=2.3⋅10−10 Darcy . Dit komt overeen met een aardig 

permeabel gesteente (in de meeste tabellen is k in cm2 in plaats van m2), gezien de hoge 
doorlatendheid (bijna een kuub per uur), kan dat wel kloppen.

8D) The same core was placed in a CT-scan and the grain size distribution was determined.

Total grain volume: Vgr1 ∙ Nogr1 + Vgr2 ∙ Nogr2 + Vgr3 ∙ Nogr3 = 2.65 ∙ 10-11 m3.



Total grain area: Agr1 ∙ Nogr1 + Agr2 ∙ Nogr2 + Vgr3 ∙ Nogr3 = 1.05 ∙ 10-5 m2.
Total pore volume in m3: 8.83 ∙ 10-12 m3, als het sample 25% poreus is, moeten de grains 75% van 
het sample beslaan. De grains hebben een gezamenlijk volume van 2.65 ∙ 10-11 m3 = 75%,

2.65⋅10−11 m3⋅
0.25
0.75

=8.83⋅10−12 m3 .

Svgr in m2: SVgr=SVp⋅
ϕ

1−ϕ
=1.05⋅10−5⋅

0.25
1−0.25

=3.5⋅10−6 m2

De permeabiliteit: k=
1

2⋅τ⋅Svgr
2 ⋅

ϕ3

(1−ϕ)
2=

1

2⋅5⋅(3.5⋅10−6 )
2⋅

0.253

(1−0.25 )
2=2.2⋅10

8 … Eh…

8E) Name two different reasons why the outcome of the two calculations will be different and 
in some cases very different?



Vraag 9

9A) Name three effects which occur when a porous core with water and oil is transported 
from 2000 m depth to the surface.
Op pagina's 3.6 en 3.7 staat een reeks illustraties van de effecten.

1. Door de drukverlaging vormt het in de olie opgeloste gas belletjes. Olie wordt uit het 
monster verdrukt door de expansie van deze gasbelletjes.

2. De druk op de matrix van het monster wordt verlaagd, hierdoor kunnen nieuwe breuken 
ontstaan of bestaande breuken verder propageren.

3. Boorvloeistof dringt binnen in het monster.


