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معم��وال پس از حف��اری هر چاه، نمونه گیری از س��یال مخ��زن انجام 
می شود تا با بررس��ی نمونه های به دس��ت آمده، بتوان رفتار سیال مخزن 
و دیگر پارامترهای وابس��ته به س��یال مانند میزان تقریبی ضریب بازیافت 
از مخ��زن را تخمین زد. بهترین زمان نمونه گی��ری، در اوایل عمر مخزن 
و بالفاصله پس از حفر چاه اکتش��افی اس��ت تا بتوان با به دس��ت آوردن 
اطالعات اولیه دقیق، برنامه ریزی توس��عه میدان را انجام داد. نمونه گیری 
معموال به دو صورت ته چاهی و سرچاهی انجام می شود که ترجیح برای 
نمونه های نفتی به صورت نمونه گیری ته چاهی و برای نمونه های گاز تر 

و گاز میعانی به صورت سرچاهی است.
کنترل و بررس��ی دقت نتایج گزارش ش��ده توس��ط آزمایش��گاه یکی 
از مهم تری��ن گام های تعیین خصوصیات نمونه ای اس��ت که برنامه ریزی 
توسعه میدان بر مبنای آن انجام خواهد شد. منابع وارد شدن خطا در نتایج 
آزمایش های خواص سیاالت مخزن می تواند طیف گسترده ای از عوامل 
نظیر خطای انس��انی، خطای گرد کردن یا برش ارقام، محدود بودن دقت 
دستگاه های اندازه گیری یا کالیبره نبودن آنها را شامل شود. برای بررسی 
صحت نتایج آزمایش های انجام ش��ده بر روی سیال های هیدروکربنی و 
نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاه ها، روش هایی وجود دارد تا بتوان به 
عنوان یک عامل کنترل کننده، از دقت نسبی نتایج به دست آمده اطمینان 
حاص��ل کرد. اکثر ای��ن روش ها بر پایه معادالت ریاض��ی موازنه مواد و 
همچنین آگاهی از روند تغییرات خصوصیات س��یال با تغییر دما و فش��ار 
توس��عه یافته اند. برخ��ی از متداول ترین روش های موجود برای بررس��ی 

صحت نتایج آزمایش های انجام ش��ده بر روی نمونه های سیال مخزن را 
در این مقاله بررسی می کنیم.

1- بررسی شرایط نمونه گیری و پارامترهای اندازه گیری شده اولیه
قبل از ارزیابی نتایج گزارش، باید شرایط نمونه گیری را بررسی کرد. 
برخی از این بررسی ها مانند تعداد نمونه های گرفته شده، سرچاهی یا ته 
چاهی بودن نمونه ها، وضعیت پایداری شرایط تفکیک کننده در هنگام 
نمونه گیری س��رچاهی و فشار باز شدن س��یلندرهای حاوی نمونه حتما 
باید مدنظ��ر قرار گیرد. در صورت وجود نمونه های متعدد، باید فش��ار 
اش��باع نمونه ها نزدیک به هم باشد و با وجود حداقل سه نمونه می توان 
نمونه هایی که بیش��ترین همخوانی را با یکدیگ��ر دارند، در آزمایش ها 
اس��تفاده کرد. برای نمونه های ته چاهی )س��یال نفتی(، باید بررسی کرد 
که فش��ار مخزن از فشار اشباع سیال باالتر باش��د تا نمونه تک فاز وارد 
نمونه گیر ش��ود. به عالوه، اگر فقط دو نمونه س��یال در دس��ترس باشد، 
نمونه ای باید انتخاب شود که فشار سیال درون نمونه گیر به فشار مخزن 
در عمق نمونه گیری نزدیک تر است. برای نمونه های سرچاهی، نمونه ای 
باید انتخاب ش��ود که در دمای شرایط تفکیک، فشار اشباع سیال درون 
نمونه گیر به فش��ار تفکیک گر در هنگام نمونه گیری نزدیک تر اس��ت. 
همچنی��ن باید توجه کرد که نمودار فازی گاز و نفت در فش��ار و دمای 
تفکیک گر با یکدیگر تالقی کند]1[. میزان سولفید هیدروژن ثبت شده 
س��رچاهی در عملیات الیه آزمایی با میزان نمونه ها باید تقریباً با هم برابر 
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تائید نتایج آزمایش های انجام ش��ده بر روی س��یال مخزن یکی از وظایف مهندس مخزن اس��ت. این نتایج در بسیاری از 
مراحل ارزیابی و توس��عه میدان نظیر تعیین میزان هیدروکربن درجا، پیش بینی تولید از مخزن و همچنین شبیه س��ازی 
رفتار مخزن، نقش کلیدی را ایفا می کند. به گونه ای که برآورد نادرس��ت از پارامترهای س��یال مخزن می تواند باعث عدم 
طراحی مناسب زیرساخت ها، تجهیزات سر چاهی و واحدهای بهره برداری شده و برداشت سودآور هیدروکربن را با مشکل 
جدی مواجه کند. به همین دلیل، نتایج آزمایش های انجام شده بر روی سیال مخزن باید با دقت بررسی شده و در صورت 
مش��اهده اش��کال در نتایج یا عدم همخوانی1 با دیگر اطالعات موجود، جهت بررس��ی مجدد نمونه یا آزمایش های انجام 
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روش های دیگر مانند روش باکلی4 برای بررسی دیگر خواص سیال مخزن می پردازیم.
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باش��ند. چراکه برخی ظروف نمونه گیری برای نگهداری س��یال دارای 
س��ولفید هیدروژن مناسب نیس��ت و ممکن است بدنه ظرف مقداری از 
س��ولفید هیدروژن را جذب کرده و میزان آن را در ترکیب سیال مخزن 
کاهش دهد. برای جلوگیری از این خطا، در مواردی که س��یال مخزن 
دارای سولفید هیدروژن است باید از ظرف های نمونه گیری مخصوص 

سولفید هیدروژن استفاده کرد.
در گام بع��د میزان حجم خروجی از نمونه با میزان گنجایش س��یلندر 
مقایسه می شود. هرگونه کاهش در حجم سیال خروجی می تواند به دلیل 
وجود نش��ت در ظرف نمونه گیری باش��د و برای بررس��ی آن میزان هوا5  
و اکس��یژن موجود در ظرف نمونه گیری اندازه گیری می شود. در حالت 
معمول، میزان اکسیژن صفر است. اولویت انتخاب، با نمونه هایی است که 

میزان هوای کمتری همراه دارد]1[.

2- میزان تجمعی تركیب سیال مخزن6 
اولین مرحله بررس��ی گ��زارش ترکیب س��یال مخزن، بررس��ی میزان 
تجمعی ترکیب س��یال است که برابر با واحد یا 100 درصد است. اگرچه 
این مورد بس��یار بدیهی به نظر می رس��د، اما همیش��ه به عنوان اولین گام 
کنترل کیفیت میزان اجزاء یک سیال هیدروکربنی باید مدنظر قرار گیرد. 
هرچند در حال حاضر ب��ا بکارگیری نرم افزارهای پردازش اعداد، امکان 
بروز خطاهایی از این دس��ت نزدیک به صفر است، اما در هنگام بررسی 
گزارش های قدیمی این بررس��ی باید انجام شود. در صورت کمتر بودن 
میزان تجمعی ترکیب اجزاء تشکیل دهنده سیال مخزن، باید از آزمایشگاه 
خواسته ش��ود که میزان گزارش شده برای تمام اجزا دوباره بررسی شده 
و مشخص شود که کدام یک از اجزاء به صورت نادرست گزارش شده 
اس��ت. در صورت عدم موفقی��ت در تعیین میزان دقی��ق ترکیب اجزاء7، 
می توان از نرمال سازی داده ها استفاده کرد که البته خود عامل ایجاد خطا 
خواه��د بود. اگر جمع درصد مولی اجزاء به 100 درصد نزدیک اس��ت، 
روش نرمال س��ازی خطای قابل توجهی را ایجاد نمی کند. برای تشخیص 
تقریبی منب��ع خطا می توان از نمودار لگاریتم ثاب��ت تعادل (Ki) در برابر 
 Brinkmand دمای جوش هر جزء اس��تفاده کرد]2[. براس��اس مطالعه
و Sicking، نم��ودار نیمه لگاریتمی مقادیر ثابت تع��ادل در برابر دمای 
جوش اجزاء موجود در س��یال به صورت خط تقریبا راس��ت اس��ت ]3[. 
بنابراین ترکی��ب هر کدام از اجزای هیدروکربنی ک��ه دارای انحراف یا 
فاصله بیش��تری از خط راست رسم ش��ود، می تواند انتخاب مناسبی برای 
اعمال تصحیح باش��د. شکل-1 نمونه ای از نمودار پیشنهادی فوق را نشان 
می دهد. این روش هم برای سیاالت نفتی و هم برای سیاالت گازی قابل 

استفاده است.

3. استفاده از روش موازنه مواد
روش موازنه مواد در س��ال 1983 توسط Whiston و Torp به صورت 
س��اده و قابل درک بیان ش��د. این روش یکی از بهترین و کاربردی ترین 
روش های بررس��ی صحت نتایج ترکیب مجدد سیال8  است که به تنهایی 
می تواند صح��ت نتایج آزمایش ها را تائید ی��ا رد کند و اصطالحا از آن 
به عنوان دقیق9  بودن آزمایش یاد می ش��ود. براساس این روش، مجموع 
مول های موجود در فازهای گاز و مایع هر جزء بعد از فرآیند تفکیک، با 
میزان مولی اولیه آن جزء قبل از تفکیک برابر است ]4[. این رابطه را برای 

یک مول از سیال در فشار و دمای معین می توان به شکل زیر نشان داد.
zi=xi×L+yi×V                                                                   )1( 

 L برابر با میزان مولی جزء مربوطه قبل از فرآیند فلش بوده و zi که در آن
و V به ترتیب تعداد مول های مایع و گاز است. همچنین xi و yi به ترتیب 

برابر با درصد مولی جزء مورد نظر در فاز مایع و گاز است. 
L+V=1                                                                                  )2(

بنابراین با دانس��تن میزان ه��ر جزء در فاز مایع و گاز و نس��بت گاز به 
نف��ت تولیدی )حالت نفتی( و میعانات به گاز تولیدی-CGR )حالت گاز 
میعانی و گاز تر(، مقدار هر جزء محاسبه می شود. معموال برای نمونه های 
نفتی با دو مرحله جداس��ازی، در مرحله اول می��زان مایع تانک ذخیره و 
گاز خروجی آن با نس��بت گاز تانک ذخیره ترکیب شده و ترکیب مایع 
تفکیک گر س��اخته می ش��ود. در صورت همخوانی قابل قبول این نتایج 
ب��ا موارد گزارش ش��ده، در مرحله دوم مایع و گاز تفکیک گر با نس��بت 
تصحیح ش��ده گاز به نفت تفکیک کننده در ش��رایط آزمایشگاه ترکیب 
ش��ده و ترکیب س��یال مخزن س��اخته می ش��ود. این فرآیند موازنه مواد 
پس رون��ده10  نامیده می ش��ود. در صورت وجود نمون��ه نفتی ته چاهی و 
ع��دم نیاز به انجام فرآیند ترکیب مجدد س��یال مخزن، دقت بیش��تری در 
همخوانی نتایج موازنه مواد با آمار آزمایش��گاهی مورد انتظار اس��ت. در 
این حالت می توان از رابطه موازنه مواد پیش رونده11  استفاده کرد ]5[. به 
دلیل حساس��یت باالتر محاسبه موازنه مواد در حالت پیش رونده نسبت به 

 1   نمودار دمای جوش هر جزء در برابر لگاریتم ثابت تعادل

۴ 
 

. در صورت كمتر بودن ميزان تجمعي تركيب اجزاء تشكيل شودهاي قديمي اين بررسي بايد انجام گزارش

بررسي  دوبارهدهنده سيال مخزن، بايد از آزمايشگاه خواسته شود كه ميزان گزارش شده براي تمام اجزا 

شده است. در صورت عدم موفقيت در  گزارشه و مشخص شود كه كدام يك از اجزاء به صورت نادرست شد

ها استفاده كرد كه البته خود عامل ايجاد خطا سازي دادهتوان از نرمالمي ،7تركيب اجزاءتعيين ميزان دقيق 

زي خطاي قابل توجهي را سا، روش نرمالاستدرصد نزديك  100اگر جمع درصد مولي اجزاء به  خواهد بود.

) در برابر دماي Kiتوان از نمودار لگاريتم ثابت تعادل (كند. براي تشخيص تقريبي منبع خطا ميايجاد نمي

، نمودار نيمه لگاريتمي مقادير ثابت Sickingو  Brinkmandمطالعه  براساس .]2[كردجوش هر جزء استفاده 

تركيب هر  بنابراين .]3[استتعادل در برابر دماي جوش اجزاء موجود در سيال به صورت خط تقريبا راست 

تواند انتخاب ، ميفاصله بيشتري از خط راست رسم شودكدام از اجزاي هيدروكربني كه داراي انحراف يا 

دهد. اين روش هم اي از نمودار پيشنهادي فوق را نشان مينمونه 1-. شكلمناسبي براي اعمال تصحيح باشد

  براي سياالت نفتي و هم براي سياالت گازي قابل استفاده است.

  

 
  نمودار دماي جوش هر جزء در برابر لگاريتم ثابت تعادل - 1شكل

  

  . استفاده از روش موازنه مواد3

  



مقاالت تحلیلی - کاربردی

16

وجود خطا در داده ها، معم��وال برای پیدا کردن خطا در اطالعات از این 
روش استفاده می شود. در روش پیش رونده با انجام عملیات آزادسازی12  
ترکیب س��یال مخزن به ترکیب مای��ع و گاز تفکیک کننده مرحله اول و 
سپس با انجام دوباره فرآیند آزادسازی برای سیال تفکیک گر، به ترکیب 
مایع و گاز تفکیک کننده دوم )یا مخزن ذخیره( می رسیم]5[. این فرآیند 
می تواند ب��رای تمامی مراح��ل تفکیک بکار رود. ب��رای نمونه های گاز 

میعان��ی و گاز تر نیز همین روش انجام می ش��ود. البته این روش با فرض 
دقت و صحت میزان نس��بت گاز به نفت یا گاز به میعان اندازه گیری شده 
اس��ت که براس��اس آن می توان نتای��ج فرآیند ترکیب مج��دد را با نتایج 
گزارش ش��ده مقایسه کرد. بدیهی است در صورت وجود خطا در میزان 
GOR یا CGR، میزان به دست آمده برای ترکیب اولیه سیال دارای خطا 

است.
از آنج��ا ک��ه ترکیب س��یال مخ��زن توس��ط روش کروماتوگرافی13  
اندازه گیری می شود، وجود اختالف اعداد محاسبات و اندازه گیری شده، 
نشان دهنده وجود خطا در میزان اندازه گیری شده GOR و CGR است. 
این امکان در اکثر نرم افزارهای تجاری شبیه سازی رفتار سیال وجود دارد. 
جدول-1 نتایج به دس��ت آمده از فرآیند ترکیب س��یال مخزن با نرم افزار 
اکس��ل و مقایسه آن با نتایج گزارش ش��ده برای یک سیال نفتی را نشان 
می دهد. وجود میزان خطا در نتایج ترکیب مجدد سیال، نشان دهنده خطا 

در نسبت گاز به نفت اندازه گیری شده در آزمایش است. 

4. روش ترسیم موازنه مواد14 
ای��ن روش با وجود تش��ابه با روش موازن��ه مواد، میزان دقیق نس��بت 
گاز به نف��ت )میعانات به گاز( ب��رای انطباق15 مقدار هر ک��دام از اجزاء 
با میزان گزارش ش��ده را مش��خص می کن��د. از آنجایی که نس��بت گاز 
به نفت )میعانات به گاز( در آزمایش��گاه اندازه گیری می ش��ود، می توان 
میزان خطای موجود در آن را نس��بت ب��ه حالت ایده آل تعیین کرد. برای 
رس��م نمودار فوق برای F مول از ترکیب سیال قبل و بعد از فرآیند فلش 

معادله-3 برقرار است:
 F×zi=xi×L+Yi×V                                                                      )3(
 با بازنویس��ی معادله-3 و دس��تیابی به معادله-4 و رسم yi/zi بر حسب 
xi/zi، در صورت مطابقت بین داده ها، خط راس��تی با ش��یب ((-V/(L)و 

yiعرض از مبدا F/V به دست خواهد آمد. xi
zi zi= +-L()V

F
V                                                                              )4(

مش��اهده هرگونه انحراف از خط راست، نش��ان دهنده عدم انطباق بین 
داده ها و وجود اش��کال در یک یا چند مورد از داده های ورودی اس��ت. 
البته به دلیل اس��تفاده از نرم افزارهای تجاری محاس��به اجزا هیدروکربنی 
توس��ط آزمایش��گاه ها، تقریبا هم��ه نمونه ها ب��ر روی خط راس��ت قرار 
می گیرند، اما در صورتی که اجزاء هر فاز اندازه گیری شود، نقاط ممکن 
اس��ت باالتر یا پایین تر از خط راس��ت ترسیم ش��وند. برای محاسبه میزان 
دقی��ق نس��بت گاز به نفت از قدر مطلق عکس ش��یب به دس��ت آمده در 
نمودار فوق استفاده می شود. این پارامتر در معادله-5 محاسبه می شود که 

نیازمند وزن مولکولی و چگالی سیال است.
 2   نمودار موازنه مواد مایع تفکیک گر برای یک مخزن گازی میعانی

٨ 
 

اين پارامتر در . شودمينسبت گاز به نفت از قدر مطلق عكس شيب به دست آمده در نمودار فوق استفاده 

  وزن مولكولي و چگالي سيال است.نيازمند  شود كهمحاسبه مي 5-معادله

  

  ) 5معادله (

 

. شودمشخص ميآن  يمقايسه و ميزان خطا 5-عادلهعدد محاسبه شده از مبا  گزارش شده GORمقدار 

دهنده اشكال در تواند نشان. خطاهاي باال در اين پارامتر مياستدرصد  5بهترين حالت خطاي كمتر از 

نمودار باال فقط براي اجزاء هيدروكربني رسم  البته. ]7و6[باشدگيري چگالي مايع يا وزن مولكولي اندازه

  و اجزاء غيرهيدروكربني مانند نيتروژن و سولفيد هيدروژن نبايد در رابطه فوق وارد شوند. شودمي

  

 
  گر براي يك مخزن گازي ميعانينمودار موازنه مواد مايع تفكيك - 2شكل

  

نمودار موازنه مواد را براي سيال  2-شكلتوان براي سياالت نفتي و گازي استفاده كرد. اين روش را مي

چگالي و جرم مولكولي  با استفاده از ميزان ).4-معادلهدهد (براساس نشان مي 1-جدولمخزن با تركيب 

ميزان نسبت گاز به نفت تركيب اوليه سيال مخزن محاسبه و در نرم افزار موازنه مواد  5-معادله ومايع 

. با بكارگيري اين روش نتيجه تركيب سيال ديد توانمي 2- جدولدر  را . نتايج اين محاسباتشودمياستفاده 

  .بودخواهد يكسان مخزن با ميزان به دست آمده از كروماتوگرافي 

 1  ترکیب اولیه سیال مخزن پس از فرآیند ترکیب مجدد و مقایسه با میزان 
گزارش شده

Error (%)
ترکیب سیال اولیه مخزن 

 )Recombination(
ترکیب اولیه سیال 

(GC) مخزنComponents

00.000.00H2S

4.590.180.18N2

4.590.991.04CO2

4.598.228.61C1

4.514.594.81C2

4.423.423.58C3

1.880.880.90iC4

0.353.653.66nC4

-0.773.373.34iC5

-0.863.543.51nC5

-1.098.978.88C6

-1.094.244.20C7

-1.074.274.23C8

-1.156.236.16C9

-1.163.603.56C10

-1.163.843.80C11

-1.1640.0139.56C12+
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  .بودخواهد يكسان مخزن با ميزان به دست آمده از كروماتوگرافي 

مقدار GOR گزارش ش��ده با عدد محاس��به ش��ده از معادله-5 مقایسه 
و میزان خطای آن مش��خص می ش��ود. بهترین حالت خط��ای کمتر از 5 
درصد اس��ت. خطاهای باال در این پارامتر می تواند نشان دهنده اشکال در 
اندازه گی��ری چگالی مایع یا وزن مولکولی باش��د]6و7[. البته نمودار باال 
فقط برای اجزاء هیدروکربنی رس��م می ش��ود و اج��زاء غیرهیدروکربنی 

مانند نیتروژن و سولفید هیدروژن نباید در رابطه فوق وارد شوند.
این روش را می توان برای سیاالت نفتی و گازی استفاده کرد. شکل-2 
نمودار موازنه مواد را برای سیال مخزن با ترکیب جدول-1 نشان می دهد 
)براساس معادله-4(. با اس��تفاده از میزان چگالی و جرم مولکولی مایع و 
معادله-5 میزان نسبت گاز به نفت ترکیب اولیه سیال مخزن محاسبه و در 
نرم افزار موازنه مواد استفاده می شود. نتایج این محاسبات را در جدول-2 
می توان دید. با بکارگیری این روش نتیجه ترکیب سیال مخزن با میزان به 

دست آمده از کروماتوگرافی یکسان خواهد بود.

Ki و Yi 5- بررسی روند تغییرات
بررسی تغییرات ثابت تعادل16  و اجزاء مولی گاز با تغیرات فشار، یکی 
 CVD 17از اصلی تری��ن و اولین گام های بررس��ی صحت نتای��ج آزمایش
اس��ت. این روش در سال 1981 توس��ط Bashbush ]8[ پیشنهاد و در آن 
مقادی��ر میزان اجزاء فاز بخار (yi) و ثابت تعادل (Ki) در نمودارهای نیمه 
لگاریتمی در برابر فش��ار رسم می ش��ود. نمودارها باید به صورت خطوط 
تقریبا افقی بوده و دارای روند تقریبا موازی باشند. هرگونه مقادیر منفی، 
کوهانک18  و تالقی با دیگر نمودارها برای هر یک از اجزاء، نشان دهنده 

خطای احتمالی در محاسبه میزان اجزای مولی است.
معموال ترتی��ب قرارگیری نمودار ثابت تعادل از ب��اال، نیتروژن و پس 
از آن به ترتیب متان، دی اکس��ید کربن، اتان یا س��ولفید هیدروژن است. 
محل قرارگیری اتان و س��ولفید هیدروژن به دمای مخزن و ترکیب سیال 
بس��تگی دارد. پس از نمودارهای باال، دیگر اجزاء براساس روند افزایشی 
وزن مولکولی یا دمای جوش نرمال قرار می گیرد. البته مقادیر ثابت تعادل 
برای ایزو بوتان و ایزوپنتان از مقادیر آن برای حالت نرمال باالتر اس��ت. 
ترتیب قرارگیری نمودارهای ثابت تعادل برحس��ب فش��ار در جدول-3 

آمده است.
اگر نمودار مش��ابه برای ترکیب فاز گاز رس��م شود، ترتیب قرارگیری 
هر جزء با توجه به میزان درصد مولی آن جزء مش��خص می ش��ود. مشابه 
ب��ا نمودار ثاب��ت تعادل، روند تغیی��رات باید به صورت خط��ی و با روند 

مونوتونیک بوده و کوهانک در نمودار مشاهده نشود )شکل-4(.
اگرچ��ه در آزمای��ش تخلیه در حج��م ثاب��ت (CVD)، در هر مرحله 
فشاری ترکیب اجزاء مختلف گاز خروجی مشخص و گزارش می شود، 
اما ترکیب فاز مایع مش��خص نیس��ت و بنابراین نمی توان ثابت های تعادل 
را به دست آورد. Bashbush روش��ی را براساس موازنه مواد ارائه کرده 
اس��ت که می توان با بکارگیری آن، میزان اجزاء ف��از مایع در هر مرحله 

 2   نتایج محاسبات تصحیح نسبت گاز به نفت گزارش شده با استفاده از 
روش موازنه مواد ترسیمی

واحدمقدارپارامتر

3/9743-شیب نمودار

320lb/lb Moleجرم مولکولی مایع

58lb/ft3چگالی مایع

GOR91/82SCF/STB گزارش شده

GOR98/17SCF/STB محاسبه شده

GOR 5/25میزان خطا در%

  3   موقعیت قرارگیری خطوط ثابت تعادل برای اجزاء سیال در نمودار 
Log Ki بر حسب فشار

جزء سیالموقعیت قرارگیری

1N2 )باالترین(

2C1

3CO2

4C2

5H2S

6C3

7i-C4

8n-C4

9i-C5

10n-C5

11C6

+12C7 )پایین ترین(
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از آزمای��ش تخلیه در حجم ثابت و ثابت تعادل را محاس��به کرد]8[. این 
روش به صحت مقادیر گزارش ش��ده برای فاز بخار بس��یار حساس است 
و هرگون��ه خطا در میزان گزارش ش��ده برای مقادی��ر Yi منجر به تولید 
مقادیر منفی برای فاز مایع خواهد شد. پس از محاسبه مقادیر Xi می توان 
ثابت تعادل را محاسبه کرده و نمودارهای تغییرات هر دو پارامتر را رسم 
کرد. رون��د تغییرات هر ج��زء از فاز مایع باید خط��ی و بدون کوهانک 
و تقاطع با نمودار دیگر اجزاء باش��د )ش��کل-5(. در شکل-5 تقاطع بین 
خطوط مربوط به متان و جزء +C7 نش��ان دهنده وجود خطا در مقدارهای 
اندازه گیری شده در میزان مولی فاز مایع یکی از این دو جزء یا هر دو آن 

است. این روش برای مخازن گازی هم قابل استفاده است.

19 Hoffman-Crump 6- روش ترسیمی 
هافمن و همکاران )1953( روش ترسیمی را ارائه کردند که به صورت 
کیف��ی صحت میزان اج��زاء مایع و بخ��ار در فرآیند ترکی��ب مجدد در 
  K-Valueتفکیک کننده را بررسی می کند. این روش با استفاده از مقادیر
ه��ر جزء (Ki) و میزان دما و فش��ار بحرانی و همین طور دمای جوش آن 
جزء قابل اس��تفاده است. روابط 6 و 7 محاسبات انجام شده توسط هافمن 

را نشان می دهد]9[.

١٢ 
 

  

صحت ميزان اجزاء مايع و بخار ت كيفي كه به صور كردند) روش ترسيمي را ارائه 1953هافمن و همكاران (

هر جزء   K-Valueد. اين روش با استفاده از مقاديركنميكننده را بررسي در فرآيند تركيب مجدد در تفكيك

)Ki 7و  6وابط است. ر استفاده) و ميزان دما و فشار بحراني و همين طور دماي جوش آن جزء قابل 

  .]9[دهدمحاسبات انجام شده توسط هافمن را نشان مي

  

   )6(معادله 

  

   )7(معادله 

 

 Tbعرض از مبدا است. همچنين  0Aشيب خط و  Fi ،1Aبرحسب  در نمودار نيمه لگاريتمي 

. استفشار شرايط استاندارد  Pscفشار بحراني هر جزء و  Pcدماي آزمايش،  Tدماي بحراني،  Tcدماي جوش، 

برحسب  SPLog(Ki*P(در تمامي فشارها، بايد خط راست عبوري از مقادير  6Cتا  1Cبراي اجزاء هيدروكربني 

كمترين ميزان انحراف را داشته باشد. همچنين اجزاء غيرهيدروكربني سبك نيز بايد  )،Fفاكتور هافمن (

عالوه، معموال اما ممكن است بر روي خط راست قرار نگيرد. به ،رفتاري شبيه اجزاء سبك هيدروكربني داشته

تر در براي اجزاء سنگين همچنين .گيرندميبوتان و پنتان ايزو و نرمال در يك طرف خط راست قرار 

تواند به دليل وجود ولي انحناي زياد مي ،فشارهاي پايين، نمودار انحناي كمي به سمت پايين خواهد داشت

هاي سنگين فاز گاز باشد. اگر نقاط رسم شده بخش گزارش شده براي تركيب سيال بخصوص خطا در ميزان

گيري شيب خط راست عبوري زان همبستگي آنها براي اندازهو ميختالف زيادي نسبت به خط راست داراي ا

گر زيرا عدم پايداري شرايط تفكيك .ي بررسي كردگيرنمونهگر را هنگام ، بايد شرايط تفكيكبودپايين 

عدم تعادل اجزاي موجود در سيال و بروز خطا در ميزان ثبت شده براي آنها شود. اين  تواند منجر بهمي

نمودار  نمونهيك  6-شكل. كرد راي انواع مخازن هيدروكربني (بجز گاز خشك) استفادهتوان بروش را مي

                                                     )6(
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                                                             )7(

در نمودار نیمه لگاریتمی )Log (Ki×Psp برحس��ب A1 ،Fi شیب خط و 
 T ،دمای بحرانی Tc ،دمای جوش Tb عرض از مبدا است. همچنین A0
دمای آزمایش، Pc فش��ار بحرانی هر جزء و Psc فش��ار شرایط استاندارد 
اس��ت. برای اجزاء هیدروکربنی C1 تا C6 در تمامی فش��ارها، باید خط 
 ،(F) برحس��ب فاکت��ور هافمن Log(Ki*PSP(راس��ت عبوری از مقادی��ر
کمترین میزان انحراف را داش��ته باش��د. همچنین اجزاء غیرهیدروکربنی 
س��بک نیز باید رفتاری شبیه اجزاء س��بک هیدروکربنی داشته، اما ممکن 
اس��ت بر روی خط راست قرار نگیرد. به عالوه، معموال بوتان و پنتان ایزو 
و نرمال در یک طرف خط راس��ت ق��رار می گیرند. همچنین برای اجزاء 
س��نگین تر در فشارهای پایین، نمودار انحنای کمی به سمت پایین خواهد 
داش��ت، ولی انحنای زیاد می تواند به دلیل وجود خطا در میزان گزارش 
شده برای ترکیب س��یال بخصوص بخش های سنگین فاز گاز باشد. اگر 
نقاط رس��م ش��ده دارای اختالف زیادی نس��بت به خط راس��ت و میزان 
همبستگی آنها برای اندازه گیری شیب خط راست عبوری پایین بود، باید 
ش��رایط تفکیک گر را هنگام نمونه گیری بررسی کرد. زیرا عدم پایداری 
شرایط تفکیک گر می تواند منجر به عدم تعادل اجزای موجود در سیال و 
بروز خطا در میزان ثبت ش��ده برای آنها شود. این روش را می توان برای 
انواع مخازن هیدروکربنی )بجز گاز خشک( استفاده کرد. شکل-6 یک 
نمونه نمودار سیال را نش��ان می دهد که قرار گرفتن نقاط روی یک خط 
راست نشان دهنده کیفیت مناسب داده های به دست آمده از فرآیند فلش 

سیال تفکیک گر است.
البته برخی محققان روش پیش��نهادی هافمن را با عدم اس��تفاده از فشار 
تفکیک گر اس��تفاده کرده اند. در مطالع��ات Akpabio و همکاران ]6[ و 
Lawrence و هم��کاران ]7[، فاکتور هافمن بدون تغییر نس��بت به حالت  CVD بر حسب فشار در آزمایش Log Ki 3   نمودار 

١١ 
 

گيري شده در ميزان مولي فاز مايع يكي از اين دو جزء نشان دهنده وجود خطا در مقدارهاي اندازه 7C+جزء 

  قابل استفاده است. هم اين روش براي مخازن گازي .است آن يا هر دو

  

 
  CVDبر حسب فشار در آزمايش  Log Kiنمودار  - 3شكل

  

 
  CVDبر حسب فشار در آزمايش  Log Yiنمودار  -4شكل 

 
  CVDبر حسب فشار در آزمايش  Log Xiنمودار   - 5شكل

  

  Crump‐Hoffman19 . روش ترسيمي6

CVD بر حسب فشار در آزمایش Log Yi 4   نمودار 

١١ 
 

گيري شده در ميزان مولي فاز مايع يكي از اين دو جزء نشان دهنده وجود خطا در مقدارهاي اندازه 7C+جزء 

  قابل استفاده است. هم اين روش براي مخازن گازي .است آن يا هر دو

  

 
  CVDبر حسب فشار در آزمايش  Log Kiنمودار  - 3شكل

  

 
  CVDبر حسب فشار در آزمايش  Log Yiنمودار  -4شكل 

 
  CVDبر حسب فشار در آزمايش  Log Xiنمودار   - 5شكل

  

  Crump‐Hoffman19 . روش ترسيمي6

CVD بر حسب فشار در آزمایش Log Xi  5   نمودار 

١١ 
 

گيري شده در ميزان مولي فاز مايع يكي از اين دو جزء نشان دهنده وجود خطا در مقدارهاي اندازه 7C+جزء 

  قابل استفاده است. هم اين روش براي مخازن گازي .است آن يا هر دو

  

 
  CVDبر حسب فشار در آزمايش  Log Kiنمودار  - 3شكل

  

 
  CVDبر حسب فشار در آزمايش  Log Yiنمودار  -4شكل 

 
  CVDبر حسب فشار در آزمايش  Log Xiنمودار   - 5شكل

  

  Crump‐Hoffman19 . روش ترسيمي6
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 پیش��نهادی توس��ط هافمن روی محور افق��ی قرار می گی��رد ولی بجای
 LogKi×Psp در محور عمودی، پارامتر LogKi رسم می شود. روش فوق 
بر مبنای اصول مشابه با اصول بیان شده توسط هافمن به دست آمده است. 
ش��کل-7 نمونه ای از داده های بررسی شده با این روش را نشان می دهد. 
در این نمودار نیز به استثناء اجزاء سنگین که دارای انحراف کمی از خط 
راست هستند، بقیه داده ها روی یک خط راست قرار گرفته و اشکالی در 
نتایج ثبت ش��ده مشاهده نمی شود. این روش برای سیاالت نفتی و گازی 

قابل استفاده است.
 

Campbell-Buckley ۷- روش ترسیمی
براساس مطالعه Buckley و همکاران، برای داده های فاقد خطا نمودار 
لگاریت��م ثابت تعادل (Ki) بر حس��ب مجذور دمای بحرانی (Tc2) س��یال 
مخزن، یک خط راس��ت اس��ت. برای اجزاء هیدروکربن��ی، نمودار نیمه 
لگاریتمی Ki بر حس��ب مجذور دمای بحرانی، به ش��کل خط راس��تی با 
شیب منفی است که برای اجزاء سنگین تر انحراف از خط راست به سمت 
پایین دیده می ش��ود]1و6[. اگرچه محتمل اس��ت که نقاط کامال بر خط 
برازش ش��ده قرار نگیرند، اما اختالف قابل توجه بین نقطه رس��م شده و 

خط راس��ت می تواند دلیل وجود خطا در نتایج گزارش شده برای میزان 
ترکیب فاز گاز، مایع و یا هر دو باش��د. ش��کل-8 نمودار مذکور را نشان 
می دهد. ای��ن روش را می توان برای انواع مخازن هیدروکربنی اس��تفاده 

کرد.

CVD 20 وCCE  8- مقایسه میزان مایع تولیدی در آزمایش های
آزمایش ه��ای اصلی که بر روی نمونه ه��ای گاز میعانی و گازتر انجام 
می ش��وند، آزمایش ه��ای انبس��اط در ترکیب ثاب��ت (CCE) و تخلیه در 
حجم ثابت (CVD) اس��ت. به عالوه، پارامتر دیگ��ری که می تواند برای 
کنترل کیفیت این آزمایش ها اس��تفاده شود، مقایسه میزان مایع چگالش 
ش��ده در هر مرحله فشاری اس��ت. البته باید توجه داشت که حجم مرجع 
این دو آزمایش می تواند یکس��ان یا متفاوت باش��د. معموال حجم مرجع 
مورد اس��تفاده برای آزمایش CVD، حجم نقطه ش��بنم اس��ت. اما حجم 
مرجع آزمایش CCE می تواند، حجم نقطه ش��بنم یا حجم کل و یا هر دو 
باش��د]7[. در صورت رسم مقادیر مایع چگالش شده در این دو آزمایش 
در یک نمودار با مرجع حجم نقطه شبنم، میزان چگالش شده در آزمایش 
CCE از مقادیر CVD بیشتر است. البته این مقایسه اطالعات چندانی را به 

دست نمی دهد، اما در صورت کمتر بودن مقادیر CCE از CVD می توان 
از وج��ود خطا در مقادیر ثبت ش��ده اطالع یافت. برای به دس��ت آوردن 
 CCE اطالع��ات تکمیل��ی، باید مقادیر مایع چگالش ش��ده در آزمایش
با مرجع حج��م کل در برابر مقادیر چگالش ش��ده در آزمایش CVD با 
مرجع حجم نقطه شبنم رسم شود. در این حالت باید میزان چگالش شده 
در آزمایش CVD از آزمایش CCE بیشتر باشد. چرا که در هر مرحله از 
آزمایش CVD، مقداری از گاز که دارای ترکیبات سبک است از حجم 
آزمایش خارج می شود و سیال باقیمانده نسبت به سیال موجود در محفظه 
آزمایش CCE که گاز س��بکی از آن خارج نش��ده است دارای ترکیب 
غنی تری اس��ت و می تواند مقدار بیش��تری از مایع را به نسبت حجم خود   6   نمودار هافمن-کرامپ برای یک مخزن گازی میعانی )حالت اصلی(

١٣ 
 

هاي به داده كيفيت مناسبدهنده قرار گرفتن نقاط روي يك خط راست نشانكه  دهدرا نشان مي سيال

  .استگر دست آمده از فرآيند فلش سيال تفكيك

. در انداستفاده كردهگر البته برخي محققان روش پيشنهادي هافمن را با عدم استفاده از فشار تفكيك

فاكتور هافمن بدون تغيير نسبت به حالت  ،]7[و همكاران  Lawrenceو  ]6[همكاران و  Akpabio مطالعات

پارامتر  در محور عمودي، ولي بجاي  گيردميپيشنهادي توسط هافمن روي محور افقي قرار 

د. روش فوق بر مبناي اصول مشابه با اصول بيان شده توسط هافمن به دست آمده است. شوميرسم  

اجزاء  استثناءنيز به  نموداردهد. در اين هاي بررسي شده با اين روش را نشان مياي از دادهنمونه 7- شكل

اشكالي ها روي يك خط راست قرار گرفته و است هستند، بقيه دادهسنگين كه داراي انحراف كمي از خط ر

  سياالت نفتي و گازي قابل استفاده است. براي. اين روش شودمينتايج ثبت شده مشاهده ن در

 
  كرامپ براي يك مخزن گازي ميعاني (حالت اصلي)-نمودار هافمن -6شكل

  

 7   نمــودار هافمن-کرامــپ بــرای یــک مخــزن گازی میعانــی، روش 
Lawrence و Akpabio

١۴ 
 

 
  Lawrenceو  Akpabioكرامپ براي يك مخزن گازي ميعاني، روش -نمودار هافمن - 7شكل

 

  Campbell-Buckley. روش ترسيمي 7

  

بر حسب  )Ki( نمودار لگاريتم ثابت تعادل هاي فاقد خطاو همكاران، براي داده Buckleyبراساس مطالعه 

. براي اجزاء هيدروكربني، نمودار نيمه استيك خط راست  ،سيال مخزن) 2Tc(مجذور دماي بحراني 

كه براي اجزاء  استبه شكل خط راستي با شيب منفي  بر حسب مجذور دماي بحراني، Kiلگاريتمي 

اگرچه محتمل است كه نقاط كامال بر  .]6و1[شودميتر انحراف از خط راست به سمت پايين ديده سنگين

تواند دليل وجود اختالف قابل توجه بين نقطه رسم شده و خط راست مي اما خط برازش شده قرار نگيرند،

نمودار مذكور را نشان  8-شكلخطا در نتايج گزارش شده براي ميزان تركيب فاز گاز، مايع و يا هر دو باشد. 

  .كردتوان براي انواع مخازن هيدروكربني استفاده دهد. اين روش را ميمي

  

 8    نمودار باکلی برای یک مخزن گازی میعانی

١۵ 
 

 
  نمودار باكلي براي يك مخزن گازي ميعاني - 8شكل

  

  CVDو  20CCEهاي مقايسه ميزان مايع توليدي در آزمايش .8

 

هاي انبساط در تركيب شوند، آزمايشي گاز ميعاني و گازتر انجام ميهانمونههاي اصلي كه بر روي آزمايش

تواند براي كنترل كيفيت پارامتر ديگري كه مي ،عالوهبه. است) CVD) و تخليه در حجم ثابت (CCEثابت (

مقايسه ميزان مايع چگالش شده در هر مرحله فشاري است. البته بايد توجه  شود،ها استفاده اين آزمايش

تواند يكسان يا متفاوت باشد. معموال حجم مرجع مورد استفاده داشت كه حجم مرجع اين دو آزمايش مي

حجم نقطه شبنم يا  تواند،مي CCEحجم مرجع آزمايش  اما .بنم استحجم نقطه ش ،CVDبراي آزمايش 

در صورت رسم مقادير مايع چگالش شده در اين دو آزمايش در يك نمودار با  .]7[باشدحجم كل و يا هر دو 

. البته اين مقايسه استبيشتر  CVDاز مقادير  CCEمرجع حجم نقطه شبنم، ميزان چگالش شده در آزمايش 

توان از وجود خطا مي CVDاز  CCEاما در صورت كمتر بودن مقادير  ،دهدچنداني را به دست نمياطالعات 

. براي به دست آوردن اطالعات تكميلي، بايد مقادير مايع چگالش شده در يافتدر مقادير ثبت شده اطالع 

م نقطه شبنم با مرجع حج CVDبا مرجع حجم كل در برابر مقادير چگالش شده در آزمايش  CCEآزمايش 

در  چرا كه بيشتر باشد. CCEاز آزمايش  CVDد. در اين حالت بايد ميزان چگالش شده در آزمايش شورسم 

و  شودمي، مقداري از گاز كه داراي تركيبات سبك است از حجم آزمايش خارج CVDهر مرحله از آزمايش 

سبكي از آن خارج نشده است داراي كه گاز  CCEسيال باقيمانده نسبت به سيال موجود در محفظه آزمايش 
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چگال��ش کند. البته مطابقت میزان مایع چگالش ش��ده نمی تواند معیاری 
ب��رای تصمیم گیری در خصوص کیفیت و دق��ت آزمایش های بوده و به 
عبارت دیگر ش��رط الزم برای تائید نتایج آزمایش ها اس��ت ولی ش��رط 
کافی نیست. در صورتی که حجم گزارش شده در آزمایش CCE دارای 
حجم مرجع نقطه ش��بنم باشد، می توان با استفاده از رابطه-8 حجم مرجع 

را به حجم کل تغییر داد]7[.
 )8(

١۶ 
 

تواند مقدار بيشتري از مايع را به نسبت حجم خود چگالش كند. البته مطابقت مي و تري استتركيب غني

و  بودههاي كيفيت و دقت آزمايشگيري در خصوص تواند معياري براي تصميمنميميزان مايع چگالش شده 

ولي شرط كافي نيست. در صورتي كه حجم  استها آزمايشبه عبارت ديگر شرط الزم براي تائيد نتايج 

حجم  8-توان با استفاده از رابطهمي ،داراي حجم مرجع نقطه شبنم باشد CCEگزارش شده در آزمايش 

  .]7[دادمرجع را به حجم كل تغيير 

  

  ) 8معادله (

 

نسبت به  تردر فشار پايين CVDميزان بيشينه مايع توليدي در آزمايش و ميزان فشار نقطه شبنم  يبرابر

CCE (با حجم مرجع حجم كل) براي اجزاء داراي  در مقايسه اين دو آزمايش بايد مشاهده شود. همچنين

گيري شده در آخرين درصد در فاز مايع، مقادير تركيب سيال محاسبه شده و اندازه 4/0از زء مولي باالتر ج

مقايسه نمودارهاي مربوط به ميزان  9- لشك .]7[دباشداشته  اختالفدرصد  1مرحله فشاري نبايد بيشتر از 

نشان  را آلسيال مايع شده در دو آزمايش مورد نظر و موقعيت نسبي آنها نسبت به يكديگر براي حالت ايده

  دهد.مي

 
 CVDو  CCEهاي مقايسه ميزان مايع چگالش شده در آزمايش - 9شكل

  

  CVDو  CCEهاي . مقايسه روند تغييرات چگالي فاز بخاردر آزمايش9

برابری میزان فش��ار نقطه شبنم و میزان بیشینه مایع تولیدی در آزمایش 
CVD در فش��ار پایین تر نس��بت به CCE )با حج��م مرجع حجم کل( در 

مقایس��ه این دو آزمایش باید مشاهده ش��ود. همچنین برای اجزاء دارای 
جزء مولی باالتر از 0/4 درصد در فاز مایع، مقادیر ترکیب س��یال محاسبه 
شده و اندازه گیری شده در آخرین مرحله فشاری نباید بیشتر از 1 درصد 
اختالف داش��ته باشد]7[. ش��کل-9 مقایس��ه نمودارهای مربوط به میزان 
س��یال مایع ش��ده در دو آزمایش مورد نظر و موقعیت نسبی آنها نسبت به 

یکدیگر برای حالت ایده آل را نشان می دهد.
  

CVD و CCE 9- مقایسه روند تغییرات چگالی فاز بخاردر آزمایش های
چگالی فاز بخار گزارش ش��ده در آزمایش CCE به فش��ارهای باالتر 
از فش��ار اشباع و در آزمایش CVD به فش��ارهای پایین تر از فشار اشباع 
مرتبط اس��ت. روند تغییرات میزان چگالی فاز بخار با تغییر فش��ار در این 
دو آزمایش باید همخوانی داش��ته باشد. در صورتی که داده های فوق در 
کنار هم رس��م ش��وند، انتظار می رود که روند افزایش میزان چگالی فاز 
بخ��ار در آزمای��ش CCE در ادامه روند افزایش چگال��ی برای آزمایش 

CVD باشد ]7[. 

بعضی آزمایش��گاه ها داده های چگالی ف��از بخار در آزمایش CVD را 
گزارش نکرده و فقط اطالعات z-factor را گزارش می کنند. با داش��تن 
مقادیر z می توان دانس��یته گاز را با استفاده از معادله-9 در واحد دانسیته 
مولی محاس��به و با ضرب آن در جرم مولکولی (MW) به دانسیته جرمی 
تبدیل کرد. عدم همخوانی بین این اطالعات، نشان دهنده خطا حداقل در 
یکی از آزمایش ها )یا هر دو( است. البته این روش، آزمایش دارای خطا 
را مشخص نمی کند. همچنین مش��اهده مقادیر منفی در داده های چگالی 
سیال، نش��ان دهنده عدم اختصاص زمان کافی برای ایجاد تعادل فازها در 
هر مرحله از آزمایش CVD اس��ت. نمونه ای از این رفتار در شکل-10 

نشان داده شده است.
ρ= ZRT

P                                                                                        )9(

10- روند تغییرات پارامترهای مربوط به سیاالت نفتی
معموال بررسی روند تغییر پارامترهای اندازه گیری شده سیاالت نفتی 
با تغییر فش��ار، یکی دیگر از روش  های بررس��ی کیفی��ت گزارش های 
آزمایش��گاه های خواص س��یال اس��ت. ای��ن پارامترها معموال ش��امل 
گران��روی، چگال��ی و ضری��ب حجم��ی نفت ب��وده و رون��د تغییرات 
ای��ن پارامترها خصوصا در فش��ارهای باالی نقطه حب��اب باید منطقی و 

مونوتونیک باشد.

 11   نمودار اثر انگشتی مربوط به یک نمونه سیال مخزن بدون آلودگی

١٩ 
 

تركيب سيال مخزن در محدوده جرم مولكولي  24انگشتيو آناليز نمودار اثر  است 23Cتا  10Cهيدروكربني بين 

 روشاين . )11-شكل( بايد به صورت خط راست باشد است 8Cتر ازات سنگينكه معادل با تركيببه بعد  100

اين روش براي سياالت نفتي و گازي قابل استفاده  .]01[ستا كردهو همكاران توسعه پيدا  Gozalpourتوسط 

  است.

 
  نمودار اثر انگشتي مربوط به يك نمونه سيال مخزن بدون آلودگي -11شكل

  

  نتيجه گيري

  

بل از استفاده در فرآيندهاي شوند، قيي كه بر روي سياالت مخزن انجام ميهاآزمايشگزارش نتايج 

ي مختلف بررسي شده و از صحت آنها هاروشي و طراحي تجهيزات سطحي بايد با دقت و توسط سازشبيه

شرط  هاروشد و معموال اين كننبه صورت كيفي نتايج را بررسي مي هاروشكرد. بيشتر اين  حاصلاطمينان 

 هاآزمايش نتايج كميباشند. تنها روش بررسي نميلزوما شرط كافي  و الزم براي تائيد صحت نتايج بوده

  .نتايج استفاده شودتمامي  بررسي كه بايد براي بوده موازنه مواد
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CVD و CCE 9   مقایسه میزان مایع چگالش شده در آزمایش های 

١۶ 
 

تواند مقدار بيشتري از مايع را به نسبت حجم خود چگالش كند. البته مطابقت مي و تري استتركيب غني

و  بودههاي كيفيت و دقت آزمايشگيري در خصوص تواند معياري براي تصميمنميميزان مايع چگالش شده 

ولي شرط كافي نيست. در صورتي كه حجم  استها آزمايشبه عبارت ديگر شرط الزم براي تائيد نتايج 

حجم  8-توان با استفاده از رابطهمي ،داراي حجم مرجع نقطه شبنم باشد CCEگزارش شده در آزمايش 

  .]7[دادمرجع را به حجم كل تغيير 

  

  ) 8معادله (

 

نسبت به  تردر فشار پايين CVDميزان بيشينه مايع توليدي در آزمايش و ميزان فشار نقطه شبنم  يبرابر

CCE (با حجم مرجع حجم كل) براي اجزاء داراي  در مقايسه اين دو آزمايش بايد مشاهده شود. همچنين

گيري شده در آخرين درصد در فاز مايع، مقادير تركيب سيال محاسبه شده و اندازه 4/0از زء مولي باالتر ج

مقايسه نمودارهاي مربوط به ميزان  9- لشك .]7[دباشداشته  اختالفدرصد  1مرحله فشاري نبايد بيشتر از 

نشان  را آلسيال مايع شده در دو آزمايش مورد نظر و موقعيت نسبي آنها نسبت به يكديگر براي حالت ايده

  دهد.مي

 
 CVDو  CCEهاي مقايسه ميزان مايع چگالش شده در آزمايش - 9شكل

  

  CVDو  CCEهاي . مقايسه روند تغييرات چگالي فاز بخاردر آزمايش9

CVD و CCE 10   مقایسه روند تغییرات چگالی فاز بخار در آزمایش های 

١٧ 
 

 

به  CVDبه فشارهاي باالتر از فشار اشباع و در آزمايش  CCEدر آزمايش گزارش شده چگالي فاز بخار 

. روند تغييرات ميزان چگالي فاز بخار با تغيير فشار در اين دو مرتبط استفشارهاي پايين تر از فشار اشباع 

د كه روهاي فوق در كنار هم رسم شوند، انتظار ميآزمايش بايد همخواني داشته باشد. در صورتي كه داده

 CVDدر ادامه روند افزايش چگالي براي آزمايش  CCEروند افزايش ميزان چگالي فاز بخار در آزمايش 

  .]7[باشد

را  z-factorرا گزارش نكرده و فقط اطالعات  CVDهاي چگالي فاز بخار در آزمايش ها دادهبعضي آزمايشگاه

در واحد دانسيته مولي  9-معادله استفاده ازتوان دانسيته گاز را با مي zكنند. با داشتن مقادير گزارش مي

) به دانسيته جرمي تبديل كرد. عدم همخواني بين اين MWمحاسبه و با ضرب آن در جرم مولكولي (

آزمايش داراي  ،البته اين روش است.ها (يا هر دو) يكي از آزمايش در لحداق خطانشان دهنده  ،اطالعات

دهنده عدم ، نشانهاي چگالي سيالمشاهده مقادير منفي در داده. همچنين كندرا مشخص نميخطا 

در  رفتاراي از اين نمونه .است CVDفازها در هر مرحله از آزمايش  ايجاد تعادلاختصاص زمان كافي براي 

  نشان داده شده است. 10- شكل

  

  ) 9معادله (

  

 
  CVDو  CCEهاي آزمايشمقايسه روند تغييرات چگالي فاز بخار در  -10شكل
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یک��ی دیگر از بررس��ی های معمول، مقایس��ه API نف��ت باقیمانده در 
آزمای��ش DL ب��ا API تانک ذخی��ره در آزمایش تفکیک گر اس��ت. به 
دلیل باالتر بودن دما در آزمایش DL، سیال باقیمانده در این آزمایش در 
مقایسه با س��یال باقیمانده در آزمایش تفکیک گر سنگین تر بوده و دارای 
API پایین تری است. یکس��ان بودن این دو عدد در گزارش های موجود 

نشان دهنده وجود خطای احتمالی در یکی از این اعداد است.

11- بررسی آلوده بودن سیال مخزن به گل پایه روغنی
در مواردی که برای حفاری مخزن از گل پایه روغنی استفاده می شود، 
ممکن اس��ت سیال نمونه گیری ش��ده به دلیل آلوده شدن با گل حفاری، 
نماین��ده س��یال مخزن نباش��د. در هنگام بررس��ی نمونه ه��ا باید گزارش 
می��زان هرزروی گل و میزان حجم س��یال تولید ش��ده از چ��اه در مرحله 
پاک س��ازی21 را بررس��ی کرد. اگر حجم س��یال تولی��دی از حجم گل 
هرزرفتی کمتر اس��ت، احتمال آلوده شدن نمونه سیال با فیلتره گل بسیار 
باال اس��ت. این مسئله باعث ایجاد تغییر در ترکیب سیال نمونه گیری شده 

از مخزن خواهد شد. 
در صورت مش��خص بودن ترکیب اجزاء گل حفاری، برای حذف 
اث��ر گل می توان از روش موازنه م��واد -در نرم افزارهای تجاری روش 
تفری��ق22 - اس��تفاده کرد. در صورت عدم دسترس��ی ب��ه ترکیب گل 

حف��اری، می توان از روش صاف��ی کردن23  برای تعیی��ن ترکیب اولیه 
س��یال مخزن اس��تفاده کرد که البته به صورت تقریبی بوده و از روش 
قب��ل دقت پایین ت��ری دارد. این روش بر این اصل اس��توار اس��ت که 
گل های پایه روغنی دارای ترکیبات هیدروکربنی بین C10 تا C23 است 
و آنالیز نمودار اثر انگش��تی24  ترکیب س��یال مخ��زن در محدوده جرم 
مولکولی 100 به بعد که معادل با ترکیبات سنگین تر از C8 است باید به 
صورت خط راست باشد )شکل-11(. این روش توسط Gozalpour و 
همکاران توس��عه پیدا کرده  است]10[. این روش برای سیاالت نفتی و 

گازی قابل استفاده است.
 

نتیجه گیری
گ��زارش نتای��ج آزمایش های��ی که بر روی س��یاالت مخ��زن انجام 
می شوند، قبل از استفاده در فرآیندهای شبیه سازی و طراحی تجهیزات 
س��طحی باید با دقت و توس��ط روش های مختلف بررس��ی ش��ده و از 
صحت آنها اطمینان حاصل کرد. بیش��تر این روش ها به صورت کیفی 
نتایج را بررس��ی می کنند و معموال این روش ها ش��رط الزم برای تائید 
صحت نتایج بوده و لزوما ش��رط کافی نمی باش��ند. تنها روش بررس��ی 
کمی نتای��ج آزمایش ها موازنه مواد بوده که باید برای بررس��ی تمامی 

نتایج استفاده شود.
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