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PVTSim به مدل سیال در نرم افزار PVTi تبدیل سریع مدل سیال در نرم افزار

در  اصلــی  ارکان  از  یکــی  مــدل ســیال 
شبیه ســازی با نرم افزارهای مختلف است. از 
آنجا که هر یک از این نرم افزارها فرمت مدل 
ســیال مخصوص به خود دارند بنابراین نیاز 
به نرم افزاری جامع که بتواند به نرم افزارهای 

مختلف خروجی دهد، الزامی است. 
نرم افزار PVTsim قابلیت خروجی دادن طبق 
سطح االرضی  مدل سازی  نرم افزارهای  فرمت 
و تحت االرضی را دارا می باشــد. با این وجود 
شــرکت ها تمایل بیشــتری به اســتفاده از 
نرم افــزار PVTi دارند که متاســفانه قابلیت 

مورد اشاره را ندارد. 
در این یادداشــت فنی تالش شده است با 
ارائه ی نمونه ی موردی، رویکردی ارائه شود 
تا به آســانی و در مدت زمــان اندک بتوان 
 PVTi مدل ساخته شده ی قبلي در نرم افزار
 PVTsim را بــه طور مســتقيم به نرم افــزار

تبدیل کرد. 
در زنجیره ی تولید شامل مخزن، چاه، خطوط 
لوله ی ســطح االرضی و تاسیســات فرآورشی 
برای انجام تحلیل های فنی و پیش بینی رفتار 
جریانــی در آینده نیاز به مدل ســازي وجود 
دارد. یکی از اجزاي مهم در مدل سازي، مدل 

سیال است. 
نرم افزارهــای قــوی در زمینــه ی  از  یکــی 
مدل سازي سیال، نرم افزار PVTsim از شركت 
Calsep است که قابلیت خروجی دادن به دیگر 
نرم افزارها مانند OLGA, Hysys, PROSPER و 
 PVTsim غیره را دارد. شکل1 نرم افزارهایی که
می تواند خروجی مدل ســیال بــه آنها دهد را 

نشان می دهد.
عمدتا در تهيه ی مدل سيال براي استفاده در 
 )Eclipse )نرم افزار  تحت االرضی  شبيه ســازي 

از نرم افزار مدل ســازي ســيال PVTi استفاده 
مي شود. 

بــا توجه به عــدم توانايي ايــن نرم افزار در 
تهيــه ی خروجــي جهت اســتفاده در ديگر 
نرم افزارهــا كارشناســان ناچــار بــه انجام 
در  مربوطه  ســيال  دوبــاره ی  مدل  ســازي 
اين  PVTsim مي شــوند. حــال در  نرم افزار 
یادداشــت فنی رويكردي اتخاذ شــده تا با 
ترســيم روند تبديل مســتقیم مدل ساخته 
PVTi به نرم افزار  شــده ی قبلي در نرم افزار 
PVTsim، نياز به انجام مدل ســازي دوباره از 
ابتدا در اين نرم افزار مرتفع شــده و از طرفي 
مدل ايجاد شــده در نرم افزار PVTi عينا به 
نرم افــزار PVTsim جهت ايجاد خروجي هاي 

يابد. انتقال  نياز  مورد 

PVTsim به PVTi 2- تبدیل مدل سیال
رونــد تبديل مدل ســيال از نرم افزار PVTi به 

PVTsim در شکل2 نشان داده شده است. 

در تبدیل مدل سیال از PVTi به PVTsim الزم 
است چند نکته ی مهم مدنظر قرار گیرد:

 نخست آنكه مدل هاي سيال مورد استفاده در 
اين دو نرم افزار با اندكي تفاوت در نامگذاري 
روبرو اســت كه الزم اســت معادل سازي آنها 
انجام شــود، مثال در یک نمونــه ی موردی، 
پنگ رابینسون ســه پارامتری که با PR3 در 
نرم افزار PVTi شــناخته می شود در نرم افزار 

PVTsim به صورت Peneloux PR78 است. 
 نكته ی حائزاهميت ديگر آن است كه عبارت

Volume Shift  كــه در نرم افــزار PVTi مورد 
استفاده قرار مي گيرد در نرم افزار PVTSim به 
عنوان عبارت Cpen می باشــد كه الزم است با 
استفاده از داده هاي مدل PVTi مقادير مذكور 
بر طبق رابطه ی آن محاســبه و مورد استفاده 

قرار گيرد. 
در نرم افــزار PVTsim به صــورت پیش فرض 
برای برخی از اجزای ســیال Cpen وجود دارد. 
پیشــنهاد می شود محاسبه ی Cpen فقط برای 
اجزایی از ســیال انجام شــود که در نرم افزار 

PVTsim به صورت پیش فرض وجود ندارد.

 حسن گلقندشتی، کارشناسی ارشد مهندسی نفت/مخازن هیدروکربوری  مهدی ندری پری، کارشناسی ارشد مهندسی چاه/حفاری 

 PVTsim 1  نمایي از پنجره ی نرم افزارهایی که 

به آنها خروجی مدل سیال می دهد

 2  روند تبدیل مدل سیال تطابق یافته در 

PVTsim به PVTi
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 نكته ی ظريف و با اهميت ديگر كه اكثرا مغفول 
واقع مي شــود دقت در واحد هاي به كار رفته در 

مدل ها و تبديل مقادير در مواقع الزم است. 
در ادامه يك مطالعه ی موردي جهت شفاف تر 

شدن روند كار ارائه مي شود.

3- نمونه ی موردی
تبديــل يك مدل ســيال در نرم افزار PVTi به 
نرم افــزار PVTSim براي يك پروژه ی واقعي به 

صورت مرحله به مرحله در ارائه شده است.

به صورت  اول: گرفتن خروجی  1-3- مرحله ی 
ســیال  مدل  از   )Compositional( تركيبي 

PVTi تطابق یافته در نرم افزار
در این مرحله، از مدل ســیال تطابق یافته در 
دمای مخزن، خروجی تركيبي گرفته می شود. 

این خروجی شــامل خصوصیات ترموديناميكي 
 Binary Coefficient  تمامي اجزای سیال به همراه

ها و LBC Coefficients است.
جدول1 خصوصیات ســیال تطابــق یافته در 
نرم افزار PVTi را نشــان می دهد که به صورت 
تركيبي از این نرم افزار خروجی گرفته شــده 
و از فرمــت خروجــي در Notepad به نرم افزار 

Excel منتقل شده است.

فنی

PVTi 1   خصوصیات اجزای مدل سیال تطابق یافته در نرم افزار   

Critical Volumesft3 /lb-moleCritical Pressures(psia)Critical Temperatures(R)OMEGABOMEGAAMolecular WeightsCNAMES

1.442492.313227.1600.0690.37328.013N2

1.5061071.331548.4600.0970.68644.010CO2

1.5701296.178672.4800.0690.37334.076H2S

1.570667.782343.0800.0690.37316.043C1

2.371708.342549.7740.0970.68630.070C2

3.204615.758665.6400.1170.68344.097C3

4.213529.052734.5800.1170.58358.124IC4

4.085550.655765.3600.1170.58358.124NC4

4.934491.578828.7200.0390.49472.151IC5

4.982488.786845.2800.0390.49472.151NC5

ZICritical Z-FactorsVCRITVIS(ft3 /lb-mole)PARACHORAcentric FactorsSSHIFT(Volume Shift)CNAMES

0.0040.2911.44241.0000.0400.000N2

0.0050.2741.50678.0000.225-0.153CO2

0.0000.2821.57080.0000.1000.000H2S

0.2520.2851.57077.0000.0130.000C1

0.0790.2852.371108.0000.099-0.370C2

0.0550.2763.204150.3000.152-0.225C3

0.0110.2834.213181.5000.185-0.136IC4

0.0340.2744.085189.9000.201-0.119NC4

0.0140.2734.934225.0000.227-0.041IC5

0.0170.2684.982231.5000.251-0.030NC5
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2-3- مرحله ی دوم: ایجــاد یک فایل اولیه ی 
PVTsim مدل سیال در نرم افزار

ابتدا بــا تعييــن معادله ی حالــت به صورت 
 PVTi متناظــر با معادله ی حالــت در نرم افزار
يك سيال جديد به صورت Characterized  در 
نرم افزار PVTSim تعريف مي شــود. برای این 
نمونــه با توجه به اســتفاده از معادله ی حالت 

پنگ رابينســون ســه پارامتره در مدل سیال 
 Peneloux PR78 معادله ی حالــت ،PVTi در

انتخاب شد.

3-3- مرحله ی ســوم: کپی کــردن اطالعات 
PVTsim در مدل سیال PVTi خروجی

در این مرحله اطالعات ارائه شده در مرحله ی 

اول در مــدل ســیال ارائه شــده در مرحله ی 
دوم متناظــر با هر یک از اجزای ســیال کپی 
 Interact Param می شود.)شکل4( در قســمت
در نرم افــزار PVTSim نیــز ضرايــب باينري 
   kij)-(مربوطه در ماتریس )BinaryCoefficient(

کپی می شود.)شکل5(

PVTi قبل از وارد کردن اطالعات خروجی نرم افزار Characterized به صورت PVTsim 3  ایجاد یک فایل ســیال جدید در نرم افزار 

PVTi بعد از کپی اطالعات خروجی نرم افزار PVTsim 4  فایل ســیال اولیه در نرم افزار 
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فنی

PVTsim 5  وارد کــردن ضرایب باینري در نرم افزار 

Cpen در صورت نبود پارامتر PROSPER و OLGA در هنگام خروجی گرفتن برای PVTsim 6  خطای 

4-3- مرحله ی چهارم: محاسبه ی Cpen برای 
اجزای مدل ســیال و وارد کردن آن در مدل 

PVTsim سیال
مقادير مربوط به Volume Shift كه در معادله ی 
حالت مورد استفاده قرار مي گيرد و در نرم افزار 
PVTi نيز با همين پارامتر خوانده مي شــود در 
نرم افزار PVTSim تحت عنوان Cpen شــناخته 
می شــود. در نرم افزار PVTsim جهت خروجی 
 PROSPER و OLGA گرفتن برای نرم افزارهای
پارامتر Cpen اهمیت زیادی دارد که در صورت 

نبود آن، خطای شکل6 ایجاد می شود.
برای محاســبه ی این پارامتر باید به این صورت 

عمل کرد:
Cpen )ft3/lbmol(=SSHIFT*b
b=Omegab*R)psi.ft3/)lbmol.R((*TC)R(/
PC)psia(

R=10.732 psi.ft3/)lbmol.R(
مقادير Cpen محاســبه شده براي هر جزء بايد 
در ستون مربوطه به عنوان يكي از خواص اجزا 

وارد شود.
مراحــل بعدی صرفا برای کنترل مدل ســیال 
ایجاد شده در نرم افزار PVTsim براي اطمينان 

از صحت تبديل و پيش بيني هاي مدل است.

5-3- مرحله ی پنجم: مقایسه ی فشار اشباع یا 
شبنم در دو مدل ساخته شده

 PVT Simulations در قسمت PVTsim در نرم افزار
فشار اشباع )Saturation Point( در دمای مخزن 
محاســبه می شــود که در این نمونه ی موردی 
حدود psia 1716 محاسبه شد که با عدد نرم افزار 

PVTi که psia 1719 همخوانی مناسبی دارد.
همچنین از این قســمت به عنوان معیار برای 

تعیین معادله ی حالت در نرم افزار PVTsim که 
متناظر معادله ی حالت در نرم افزار PVTi است، 

استفاده می شود.

6-3- مرحله ی ششــم: مقایســه ی خروجی 
 Phase Envelope, BO, GOR, نمودارهای 

OilViscosity و RelativeVolume
برای اطمینان از صحت مدل ایجاد شــده در 
نرم افــزار PVTsim موارد مورد اشــاره نیز باید 

مورد بررسی قرار گیرد.
 phase envelope, BO  در این نمونــه ی موردی
GOR, RelativeVolume و OilViscosity در هر 
دو نرم افزار اختالف ناچیزی با یکدیگر داشتند 

که در اشکال 7 تا 11 نشان داده شده است.
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 9  نمودار نســبت گاز به نفت در دو نرم افزار

 10  نمودار حجم نســبی در دو نرم افزار

 7  منحنــی فازی در دو نرم افزار

 8  نمــودار ضریب حجمی نفت در دو نرم افزار

 11  نمــودار گرانروی نفت در دو نرم افزار

نتيجه گيري
در این یادداشــت فنی سعی شد تا روند کاری 
تبدیل مدل ســیال ساخته شــده در نرم افزار 
PVTi به نرم افزار PVTsim به همراه نکات مهم 

آن و ذکــر یک نمونه ی موردی ارائه شــود تا 
شرکت ها بتوانند بدون نیاز به انجام مدل سازي 
دوبــاره از ابتدا، با ســرعت و دقــت الزم این 
فعالیــت را انجــام داده و متعاقب آن خروجی 

الزم بــه دیگــر نرم افزارهای ســطح االرضی و 
تحت االرضی را ارائه دهند.


