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كنترل صحت داده های یک مخرن گاز-ميعانی در جنوب ایران به كمک 
CCE و  CVDو نتایج آزمایش های )Ki( تغييرات ثابت تعادلی

معادالت حالت ابزاري اســتاندارد براي پیش بیني عملکرد مخازن گاز-میعاني هســتند. تنظیم و بررسي اعتبار مدل هاي اين معادالت، به شدت 
وابسته به میزان دقت داده هاي آزمايشگاهي است.

انتخاب نمونه مناسب سیال میدان زماني اهمیت بیشتري پیدا مي كند كه مطالعات روي يکي از وسیع ترين میادين گازي جهان انجام شود. از آنجا 
كه تنوع نمونه هاي در دســترس چنین میادينی بســیار زياد است، انتخاب نمونه مناسب سیال جهت تنظیم معادالت از اهمیت ويژه ای برخوردار 
بوده و نیازمند اتخاذ روش علمی مناسبي است. بنابراين ارائه راهکارهايی با پیش زمینه علمي، می تواند راهنماي خوبي براي انتخاب مناسب ترين 
نمونه و حذف نمونه هاي نامرغوب توســط مهندســان باشد. يکي از عوامل مهم در انتخاب نمونه مناسب، مطالعه دقیق آزمايش هاي انجام شده 
روي نمونه  هاســت. از میان آزمايش هاي مرســوم گاز-میعاني، تنها در آزمايش 4CVD مي توان با مطالعه مــوردي هر يك از اندازه گیري هاي 

آزمايشگاهي، كیفیت آزمايش و نمونه را ارزيابي كرد.
در اين مقاله مجموعه ای از روش هاي بررسي داده هاي آزمايشگاهي با هدف كنترل كیفیت آنها بر روي شش نمونه سیال يکي از مخازن گاز-میعاني 

ايران معرفي شده و پس از انجام اعتبار سنجی روش های ارائه شده، در نهايت مناسب ترين نمونه ها معرفي خواهند شد.

سيد پيمان جزایری1، قاسم زرگر2، محمد جواد نبوی زاده3  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

مقدمه
دقــت مطالعــات مخــازن بســتگی زيادی بــه صحت مدل ســیال 
هیدروكربنی دارد. مدل ســیال، يك بیان رياضی از خواص سیال است 
كه رايج ترين شکل آن، معادالت حالت )EOS( است. معادالت حالت 
مختلــف دارای پارامترهــای متعددی هســتند كه تنظیم آنها براســاس 
اطاعات آزمايش های صورت گرفته روی سیال مخزن انجام می شود.

آزمايش ها در معرض خطاهای ابزاری و انسانی هستند. انعکاس اين 
خطاها در تنظیم معادله حالت منجر به تعريف مدلی از سیال خواهد شد 
كه بیان گر رفتار واقعی ســیال اصلی مخزن نیســتند. به منظور اجتناب از 
اين امر، بايد كیفیت نمونه های آزمايشگاهی موجود از سیال يك مخزن 
كنترل شوند. به اين ترتیب نمونه های با خطاهای زياد حذف شده و مدل 

سیال بر اساس صحیح ترين داده ها ساخته می شود.
كنترل كیفیت داده های آزمايشگاهی سیاالت گاز- میعانی اهمیت 
دو چندانی دارد. اين گونه ســیاالت در شرايط مختلف فشار/حجم/دما 
)PVT( رفتار ويژه ای از خود بروز می دهند. به عنوان مثال در فشــارهای 
پايین تر از نقطه شــبنم پديده چگالش معکوس اتفاق می افتد و فاز مايع 
از فاز گاز منفك می شود. اين پديده تأثیر قابل توجهی بر نحوه عملکرد 
مخازن گاز-میعانی دارد. به همین ســبب، مدل تركیبی ســیاالت گاز-

میعانــی بايد از دقت بااليی برخودار باشــد تــا قابلیت پیش بینی صحیح 
رفتار سیال را در دامنه وسیعی از شرايط ترمودينامیکی كه اين سیاالت از 

درون سازند تا خط لوله با آن مواجه هستند، داشته باشد.
همان طور كه پیش تر گفته شــد اطاعات خواص ســیال )PVT( با 
انجــام آزمايش هايي بر روي نمونه هاي گرفته شــده از میدان به دســت 
مي آيند. اما در هنگام تهیه مدل رياضی ســیال با استفاده از نرم افزارهای 
معادالت حالت، معموالً خطاهای ناشــی از محدوديت هاي عملیاتی در 
نمونه گیري از مخازن گاز-میعاني در نظر گرفته نمی شــود. شناخت اين 
موارد عدم اطمینان برای وزن دهي صحیح به آزمايش ها در هنگام تنظیم 

معادله حالت بسیار مؤثر است.
با توجه به روند مراحل ذكر شــده، واضح است كه انجام رگرسیون 
بدون احراز صحت نتايج به دست آمده مي تواند موجب خطاهاي فاحشی 
در آنالیزهاي رگرســیون و به تبع آن در نتیجه شبیه سازي در مرحله بعد 

شود ]1[.
از ســوی ديگر، به دلیل تنوع روند كاری آزمايشــگاه های مختلف 
در انجام آزمايش ها و نیز عدم شــباهت خواص سیال مخازن گوناگون، 
امکان بسط قضاوتي كلی در مورد صحت تمامی داده های PVT ممکن 
نیســت؛ بلکه بايد بر حســب مورد، كنترل های الزم برای تعیین صحت 

مخزن گاز-میعانی ،CVD ،5CCE ، ثابت تعادلی
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داده های آزمايشــگاهی انجام شــود. در ادامه اين مبحث به طرح برخی 
خطاهای رايج در آزمايش PVT و نیز شیوه های كنترل صحت داده های 

PVT در آزمايش هاي مختلف پرداخته خواهد شد.

در ايــن نوشــتار مجموعــه ای از روش هــای بررســی داده هــای 
آزمايشــگاهی با هدف كنترل كیفیت آنها معرفی شــده اســت. از اين 
روش ها برای كنتــرل كیفیت داده های آزمايشــگاهی موجود از میدان 
گازی مورد مطالعه اســتفاده شــده اســت. برخی از نمونه ها با خطاهای 
عمــده و متنوعي مواجهند؛ در حالی كه تعداد و شــدت خطا در برخی 

نمونه ها كمتر است.

1- نمونه های سيال
بر اســاس مطالعات صورت گرفته روي شــش نمونه ســیال يکي 
از مخــازن گاز-میعاني، ســطوح مختلــف مطالعه به منظــور انتخاب 
مناســب ترين نمونه )هم از بابت آزمايش هاي انجام شده روي نمونه و 
هم از بابت منعکس كردن هرچه بیشــتر خواص واقعي میدان(، معرفي 
شده اســت. در جدول-1 اطاعات كلي نمونه هاي به كار گرفته شده 
در اين  مطلب به صورت خاصه آورده شده است. فشار و دماي ذكر 
شــده در اين جدول همگي در عمق نمونه گیري اندازه گیري شده اند. 
قابل ذكر است با توجه به زياد بودن نمودارها در هر روش بنا به مناسب 

بودن يا نبودن نمونه  ها، چهار نمودار آورده شده است.

2- روش هاي كنترل كيفيت داده هاي آزمایشــگاهي بر اساس مقادیر 
ثابت تعادلي

مقادير ثابت تعادلی كاربردهای فراوان و گوناگونی در انواع محاسبات 
مهندسی مخازن و مهندســی فرآورش در صنعت نفت و گاز دارد. ثابت 
تعادلی يکی از مهم  ترين اركان كنترل صحت داده  هاست كه از آن به طور 
مستقیم در ترســیم نمودارهای مقادير ثابت تعادلی بر حسب نقطه جوش 
و يا فشــار هر مرحله استفاده می  شــود. به صورت غیرمستقیم نیز با ترسیم 
نمودارهای مقادير ثابت تعادلی در فشار هر مرحله بر حسب عامل مشخصه 
F نمودار هافمن كه در صفحات آينده معرفی خواهد شد، ايجاد می گردد.

2-1- نمودار ثابت تعادلی )Ki( بر حسب فشار هر تركيب
يکی از مهم  ترين و حســاس  ترين كنترل  ها به منظور بررسی صحت 
داده  های آزمايشگاهی، نمودار مقادير ثابت تعادلی در مقیاس لگاريتمی 
به دست آمده از موازنه مواد بر حسب فشار است. منحنی  های رسم شده 
در اين نمودار بايد روندی يکنواخت و نســبتاً موازی و بدون برآمدگی 
ناســازگار و يا متقاطع ايجاد كنند. ثابت تعادلی مربوط به ســبك  ترين 
تركیب بايد بیشــترين مقدار و ثابت تعادلی مربوط به تركیبات ســنگین 
بايد كمترين مقدار را داشــته باشــند و ســاير تركیبات نیز مابین اين دو 
قرار گیرند. بايد توجه داشــت كه مقادير ثابــت تعادلی برای ايزوبوتان 
و ايزوپنتــان همواره بايــد از تركیبات نرمال آنها بیشــتر باشــد ]2[. در 

 1      اطالعات کلي نمونه  هاي سیال گاز-میعاني

محل 
نمونه گیري

فشار نقطه 
شبنم )پام(

آزمایش هاي 
موجود

عمق )متر( فشار مخزن 
)پام(

دماي مخزن )درجه فارنهایت( نام نمونه ردیف

سطحي 4665/7 CCE-CVD 2805 5217/7 207 Sp1 -1 1

سطحي 4825 CCE-CVD 2779 5243/11 202/28 Sp3 -1 2

سطحي 4695 CCE-CVD 2938/5 5275 210/74 Sp3 -2 3

دهانه چاه 4912/7 CCE-CVD 3014/5 5014/73 212 Sp4 -1 4

سطحي 4500 CCE-CVD 3034 5330/7 211 Sp6 -2 5

سطحي 5250 CCE-CVD 2920/5 5018 217 Sp8 -1 6

Sp1- 1 1     نمودار ثابت تعادلی در مقابل فشار مربوط به نمونه  

 
 

  

  
  Sp1-1بوط به نمونه نمودار ثابت تعادلي در مقابل فشار مر  :1شكل 

  

  
  Sp3-1نمودار ثابت تعادلي در مقابل فشار مربوط به نمونه  :2شكل 

  

  
  Sp6-2نمودار ثابت تعادلي در مقابل فشار مربوط به نمونه   : 3شكل 

  
  
 

Sp3- 1 2    نمودار ثابت تعادلی در مقابل فشار مربوط به نمونه  

 
 

  

  
  Sp1-1بوط به نمونه نمودار ثابت تعادلي در مقابل فشار مر  :1شكل 

  

  
  Sp3-1نمودار ثابت تعادلي در مقابل فشار مربوط به نمونه  :2شكل 

  

  
  Sp6-2نمودار ثابت تعادلي در مقابل فشار مربوط به نمونه   : 3شكل 
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شکل  هاي- 1 تا 4 نمودارهای ثابت تعادلی بر حسب فشار در چهار نمونه 
از شش نمونه مورد مطالعه آورده شده است.

با توجه به شکل  هاي-1 تا 4، در نمونه  هايی كه تركیب مايع به دست 
آمده به صورت منفی محاسبه شده، ثابت تعادلی نیز در مقیاس لگاريتمی 
ترســیم نشــده و بنابراين در Sp6-2 ،Sp1-1 و Sp8-1 نمودارها منقطع و 
بســیار در هم ترسیم شــده  اند. نمونه Sp3-1 مناسب  ترين نمونه از لحاظ 
   Sp3-2و Sp4-1 ترتیــب و روند ثابت  های تعادلی بوده و پــس از آن در

نیز به همین منوال ترتیب رعايت شده است.

2-2- نمودار ثابت تعادلی )Ki( بر حسب دمای جوش )Tbi( هر تركيب 
در فشارهای مختلف

در آخرين مطالعات مشــخص شــده كه نمــودار لگاريتمی ثابت 
تعادلی )Ki( بر حســب دمای جوش )Tbi( اجــزای مختلف در مخلوط 

هیدروكربنی نیز همانند كنترل پیشین به تأيید صحت داده  های به دست 
آمده از آزمايشگاه )PVT( كمك می  كند. در صورتی كه آزمايش  های 
PVT به درســتی انجام شده باشند، اين نمودار بايد به صورت يك خط 

تقريباً راست باشد. ]3[
در شکل  هاي-5 تا 8 نمودارهای دمای جوش بر حسب ثابت تعادلی 
اجزای مختلف در فشارهای آزمايش CVD آورده شده كه همان گونه 
كــه انتطار می  رود نمودار مربوط به نمونه  های Sp3-1 و Sp3-2 و پس از 
 ،Sp1-1 نســبت به سايرين وضعیت بهتری دارند. نمونه  هاي Sp 4-1  آنها

Sp6-2 و Sp8-1  هم  خواني نداشته و مورد تأيید نیستند.

2-3 – نمودار لگاریتمی )K×P( بر حسب عامل مشخصه F؛ )نمودار هافمن(
 CVD كنترل ديگری كه می  توان روی داده  های حاصل از آزمايش
انجام داد، رســم نمودار )K×P( در مقیاس لگاريتمی و بر حســب عامل 
مشــخصه هر تركیب اســت. اين عامل مشخصه در ســال 1953 توسط 

Sp8- 1 4     نمودار ثابت تعادلی در مقابل فشار مربوط به نمونه  

 
 

  
  Sp8-1نمودار ثابت تعادلي در مقابل فشار مربوط به نمونه   : 4شكل 

  
، شـده دست آمده به صـورت منفـي محاسـبه    ه هايي كه تركيب مايع ب  ، در نمونه4تا  1-هاي  شكلبا توجه به 
ها منقطـع و  نمودار Sp8-1و  Sp1-1 ،Sp6-2نيز در مقياس لگاريتمي ترسيم نشده و بنابراين در  يثابت تعادل

و بـوده  هاي تعـادلي    ترين نمونه از لحاظ ترتيب و روند ثابت  مناسب  Sp3-1نمونه. اند  بسيار در هم ترسيم شده
  .نيز به همين منوال ترتيب رعايت شده است   Sp3-2و Sp4-1 در پس از آن

  
  مختلفهر تركيب در فشارهاي  )Tbi( بر حسب دماي جوش) Ki(نمودار ثابت تعادلي  - 2- 2

اجـزاي   )Tbi(بر حسب دماي جوش  )Ki(تعادلي لگاريتمي ثابت  شده كه نمودار مشخصدر آخرين مطالعات 
ـ    ييـد صـحت داده  أيز همانند كنتـرل پيشـين بـه ت   مختلف در مخلوط هيدروكربني ن دسـت آمـده از   ه هـاي ب

به درستي انجام شده باشند، ايـن نمـودار    PVT هاي  در صورتي كه آزمايش. كند  كمك مي )PVT(آزمايشگاه 
  ]3. [باشدراست  يك خط تقريباًبه صورت  بايد

 آزمـايش هاي اي مختلـف در فشـار  زهاي دماي جوش بر حسب ثابـت تعـادلي اجـ   نمودار 8تا  5-هاي  در شكل
CVD هاي  رود نمودار مربوط به نمونه  آورده شده كه همان گونه كه انتطار مي Sp3-1 و Sp3-2   و پس از آنهـا

Sp 4-1  هـاي    نمونه .نسبت به سايرين وضعيت بهتري دارندSp1-1 ،Sp6-2  وSp8-1   خـواني نداشـته و     هـم
  .يستييد نأمورد ت

  

Sp6- 2 3      نمودار ثابت تعادلی در مقابل فشار مربوط به نمونه  

 
 

  

  
  Sp1-1بوط به نمونه نمودار ثابت تعادلي در مقابل فشار مر  :1شكل 

  

  
  Sp3-1نمودار ثابت تعادلي در مقابل فشار مربوط به نمونه  :2شكل 

  

  
  Sp6-2نمودار ثابت تعادلي در مقابل فشار مربوط به نمونه   : 3شكل 

  
  
 

Sp3- 1 5      نمودار ثابت تعادلی در مقابل دمای جوش مربوط به نمونه  
 

 

  
  Sp8-1نمودار ثابت تعادلي در مقابل فشار مربوط به نمونه   : 4شكل 

  
، شـده دست آمده به صـورت منفـي محاسـبه    ه هايي كه تركيب مايع ب  ، در نمونه4تا  1-هاي  شكلبا توجه به 
ها منقطـع و  نمودار Sp8-1و  Sp1-1 ،Sp6-2نيز در مقياس لگاريتمي ترسيم نشده و بنابراين در  يثابت تعادل

و بـوده  هاي تعـادلي    ترين نمونه از لحاظ ترتيب و روند ثابت  مناسب  Sp3-1نمونه. اند  بسيار در هم ترسيم شده
  .نيز به همين منوال ترتيب رعايت شده است   Sp3-2و Sp4-1 در پس از آن

  
  مختلفهر تركيب در فشارهاي  )Tbi( بر حسب دماي جوش) Ki(نمودار ثابت تعادلي  - 2- 2

اجـزاي   )Tbi(بر حسب دماي جوش  )Ki(تعادلي لگاريتمي ثابت  شده كه نمودار مشخصدر آخرين مطالعات 
ـ    ييـد صـحت داده  أيز همانند كنتـرل پيشـين بـه ت   مختلف در مخلوط هيدروكربني ن دسـت آمـده از   ه هـاي ب

به درستي انجام شده باشند، ايـن نمـودار    PVT هاي  در صورتي كه آزمايش. كند  كمك مي )PVT(آزمايشگاه 
  ]3. [باشدراست  يك خط تقريباًبه صورت  بايد

 آزمـايش هاي اي مختلـف در فشـار  زهاي دماي جوش بر حسب ثابـت تعـادلي اجـ   نمودار 8تا  5-هاي  در شكل
CVD هاي  رود نمودار مربوط به نمونه  آورده شده كه همان گونه كه انتطار مي Sp3-1 و Sp3-2   و پس از آنهـا

Sp 4-1  هـاي    نمونه .نسبت به سايرين وضعيت بهتري دارندSp1-1 ،Sp6-2  وSp8-1   خـواني نداشـته و     هـم
  .يستييد نأمورد ت

  

Sp3- 2 6    نمودار ثابت تعادلی در مقابل دمای جوش مربوط به نمونه  

 
 

  Sp3-1بت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به نمونه نمودار ثا  :5شكل 
  

  
  Sp3-2نمودار ثابت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به نمونه   :6شكل 

  
  Sp6-2نمونه   نمودار ثابت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به  :7شكل

  
  Sp8-1نمودار ثابت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به نمونه   :8شكل 

  
  ، نمودار هافمن Fبر حسب فاكتور مشخصه  (K×P)لگاريتمي  نمودار – 2-3

در مقيـاس   (K×P)انجام داد، رسم نمـودار   CVD آزمايشهاي حاصل از   روي دادهتوان   ميكنترل ديگري كه 
عنـوان   هتوسط هافمن ب 1953كتور مشخصه در اين فا. بر حسب فاكتور مشخصه هر تركيب استو لگاريتمي 

Sp6- 2 7      نمودار ثابت تعادلی در مقابل دمای جوش مربوط به  نمونه  

 
 

  Sp3-1بت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به نمونه نمودار ثا  :5شكل 
  

  
  Sp3-2نمودار ثابت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به نمونه   :6شكل 

  
  Sp6-2نمونه   نمودار ثابت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به  :7شكل

  
  Sp8-1نمودار ثابت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به نمونه   :8شكل 

  
  ، نمودار هافمن Fبر حسب فاكتور مشخصه  (K×P)لگاريتمي  نمودار – 2-3

در مقيـاس   (K×P)انجام داد، رسم نمـودار   CVD آزمايشهاي حاصل از   روي دادهتوان   ميكنترل ديگري كه 
عنـوان   هتوسط هافمن ب 1953كتور مشخصه در اين فا. بر حسب فاكتور مشخصه هر تركيب استو لگاريتمي 

Sp8 - 1 8    نمودار ثابت تعادلی در مقابل دمای جوش مربوط به نمونه  

 
 

  Sp3-1بت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به نمونه نمودار ثا  :5شكل 
  

  
  Sp3-2نمودار ثابت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به نمونه   :6شكل 

  
  Sp6-2نمونه   نمودار ثابت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به  :7شكل

  
  Sp8-1نمودار ثابت تعادلي در مقابل دماي جوش مربوط به نمونه   :8شكل 

  
  ، نمودار هافمن Fبر حسب فاكتور مشخصه  (K×P)لگاريتمي  نمودار – 2-3

در مقيـاس   (K×P)انجام داد، رسم نمـودار   CVD آزمايشهاي حاصل از   روي دادهتوان   ميكنترل ديگري كه 
عنـوان   هتوسط هافمن ب 1953كتور مشخصه در اين فا. بر حسب فاكتور مشخصه هر تركيب استو لگاريتمي 
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مقــــالـــــات

هافمن به عنوان فاكتور f معرفی شد و به صورت تابعی از فشار بحرانی، 
دمای بحرانی، فشار اتمسفر، دمای جوش و دمای سیستم تعريف گرديد. 

پارامتر F از فرمول-1به دست می  آيد. 

log(pc)-log(patm)
F= ( )1

Tb

1
Tc

-
1
Tb

1
T-                                             )1(

در رابطــه فوق Tc ، Tb و T به ترتیب دمای جوش، دمای بحرانی هر 
تركیب و دما بر حسب درجه فارنهايت است. Pc و Patm نیز به ترتیب فشار 
بحرانی و فشــار اتمسفر بر حسب psia هستند. در اين نمودار بايد نقاط 
مربوط به تركیبات C1  تا C6 بر روی يك خط تقريباً راســت و همگرا 
قرار گیرند. از آنجايی كه نمودار مذكور فقط در فشــارهای نسبتا   پايین 
خطی است، اين روش، كنترل بسیار حساس و دقیقی جهت تأيید كیفیت 
داده  های آزمايشگاهی به شمار نمی  آيد. هم  چنین با توجه به اينکه نمودار 
هافمن برای اجزای هیدروكربنی خالص صادق اســت، معموالً   در رسم 
اين نمودار داده  های مربوط به تركیبات CO2، N2 و H2S حذف می  شوند 
]4[. در شــکل  های-9 تا 12 نمودارهای فشار در ثابت تعادلی بر حسب 
عامل هافمن آورده شــده است. در نمونه  هايی كه به دلیل محاسبه منفی 
تركیب مايع ثابت تعادلی برای اجزا وجود ندارد، نمودارها بسیار درهم 
و ناقص هستند. از اين جمله می  توان به نمودارهای مربوط به نمونه  های 

Sp6-2 ،Sp1-1 و Sp8-1 اشاره كرد.

 در نمونه  هــای Sp3-2 ، Sp3-1 و Sp4-1 روند خط راســت، تقريباً 

مناسب  تر از ساير نمونه  ها رعايت شده است.

3- روش  های كنترل داده  های آزمایشــگاهی از طریق مقایســه نتایج 
CCE و CVD آزمایش  های

به طور كلی مشــاهده می  شــود كه به هم  نواختی نتايــج حاصل از 
آزمايش  هــای CCE و CVD كمتر پرداخته شــده اســت. در آزمايش 
انبســاط با تركیب ثابت )CCE(، با افزايش تدريجی حجم سلول، فشار 
سیال كاهش می  يابد. در اين آزمايش هیچ بخشی از سیال از سلول خارج 

نمی  شود و در نتیجه كاهش فشار، تنها تغییر فاز اتفاق می  افتد.
از آنجايی كه تاكنون كنترل مناســبی جهت بررســی آزمايش  های
 CCE به تنهايی ارائه نشــده، در اين قسمت روش  هايی معرفی می  شوند 
كه به كمك آنهــا می  توان هم  نواختی آزمايش  هــای CCE و CVD را 
بررسی كرد. چنان  چه در ادامه توضیح داده خواهد شد، با رسم هم  زمان 
نمودارهايــی از اين دو آزمايش ، اطاعات مهمی حاصل می  شــود كه 

می  توانند در تأيید و يا رد آزمايش  ها مورد استفاده قرار گیرند.

  CVD3-1– رسم هم  زمان منحنی  های توليد ميعانات6 در آزمایش  های
و CCE بر مبنای حجم كل

به طــور معمول يکی از خواصی كه در تنظیم معادله حالت بســیار 

 نمودار حاصل ضرب ثوابت تعادلی در فشار نسبت به فاکتور F مربوط 
Sp1-1 به نمونه

    9  

 
 

معرفي شد و به صورت تابعي از فشار بحراني، دماي بحراني، فشـار اتمسـفر، دمـاي جـوش و دمـاي       Fفاكتور 
  .آيد  بدست مي 1از فرمول Fپارامتر . سيستم تعريف گرديد

 

                                              )1(  
  

ي هر تركيب و دما بـر حسـب درجـه فارنهايـت     ترتيب دماي جوش، دماي بحرانه ب Tو Tb ،  Tcدر رابطه فوق 
نقـاط   بايـد در اين نمـودار  . هستند psiaترتيب فشار بحراني و فشار اتمسفر بر حسب ه نيز ب Patmو  Pc. است

از آنجايي كه نمـودار مـذكور   . راست و همگرا قرار گيرند بر روي يك خط تقريباً C6تا   C1مربوط به تركيبات 
يـد كيفيـت   أيكنترل بسيار حسـاس و دقيقـي جهـت ت    ،پايين خطي است، اين روش   فقط در فشارهاي نسبتا

چنين با توجه به اينكه نمودار هـافمن بـراي اجـزاي هيـدروكربني       هم. آيد  هاي آزمايشگاهي به شمار نمي  داده
 دشـون   حذف مي N2 ، CO2 ،H2Sبه تركيبات  هاي مربوط  نمودار دادهاين در رسم    خالص صادق است، معموال

در . هاي فشار در ثابت تعادلي بر حسـب فـاكتور هـافمن آورده شـده اسـت     نمودار 12تا  9-يها  در شكل .]4[
دليل محاسبه منفي تركيب مايع براي اجزا وجود ندارد، نمودارها بسيار درهم و ه هايي كه ثابت تعادلي ب  نمونه

  .دكراشاره   Sp8-1و Sp1-1 ،Sp6-2هاي   نمونههاي مربوط به توان به نمودار  از اين جمله مي .هستندناقص 
  .استها رعايت شده   تر از ساير نمونه  مناسب تقريباً ،روند خط راست Sp4-1و  Sp3-1  ،Sp3-2هاي   در نمونه 

  
  Sp1-1مربوط به نمونه  Fنمودار حاصل ضرب ثوابت تعادلي در فشار نسبت به فاكتور   :9شكل 

 F نمودار حاصل  ضرب ثوابت تعادلی در فشــار نســبت به فاکتور  
Sp6-2 مربوط به نمونه

    12  

 
 

معرفي شد و به صورت تابعي از فشار بحراني، دماي بحراني، فشـار اتمسـفر، دمـاي جـوش و دمـاي       Fفاكتور 
  .آيد  بدست مي 1از فرمول Fپارامتر . سيستم تعريف گرديد

 

                                              )1(  
  

ي هر تركيب و دما بـر حسـب درجـه فارنهايـت     ترتيب دماي جوش، دماي بحرانه ب Tو Tb ،  Tcدر رابطه فوق 
نقـاط   بايـد در اين نمـودار  . هستند psiaترتيب فشار بحراني و فشار اتمسفر بر حسب ه نيز ب Patmو  Pc. است

از آنجايي كه نمـودار مـذكور   . راست و همگرا قرار گيرند بر روي يك خط تقريباً C6تا   C1مربوط به تركيبات 
يـد كيفيـت   أيكنترل بسيار حسـاس و دقيقـي جهـت ت    ،پايين خطي است، اين روش   فقط در فشارهاي نسبتا

چنين با توجه به اينكه نمودار هـافمن بـراي اجـزاي هيـدروكربني       هم. آيد  هاي آزمايشگاهي به شمار نمي  داده
 دشـون   حذف مي N2 ، CO2 ،H2Sبه تركيبات  هاي مربوط  نمودار دادهاين در رسم    خالص صادق است، معموال

در . هاي فشار در ثابت تعادلي بر حسـب فـاكتور هـافمن آورده شـده اسـت     نمودار 12تا  9-يها  در شكل .]4[
دليل محاسبه منفي تركيب مايع براي اجزا وجود ندارد، نمودارها بسيار درهم و ه هايي كه ثابت تعادلي ب  نمونه

  .دكراشاره   Sp8-1و Sp1-1 ،Sp6-2هاي   نمونههاي مربوط به توان به نمودار  از اين جمله مي .هستندناقص 
  .استها رعايت شده   تر از ساير نمونه  مناسب تقريباً ،روند خط راست Sp4-1و  Sp3-1  ،Sp3-2هاي   در نمونه 

  
نمودار حاصل  ضرب ثوابت تعادلی در فشار نسبت به فاکتور Sp1-1   Fمربوط به نمونه  Fنمودار حاصل ضرب ثوابت تعادلي در فشار نسبت به فاكتور   :9شكل 

Sp4-1 مربوط به نمونه
    10  

 
 

  
  Sp4-1مربوط به نمونه  Fب ثوابت تعادلي در فشار نسبت به فاكتور ضر  نمودار حاصل  :1 0شكل

  
  Sp3-1مربوط به  نمونه  Fضرب ثوابت تعادلي در فشار نسبت به فاكتور   نمودار حاصل  :11شكل 

  
  Sp6-2مربوط به نمونه  Fضرب ثوابت تعادلي در فشار نسبت به فاكتور   نمودار حاصل  :12شكل 

  
  CCEو  CVD هاي  آزمايشهاي آزمايشگاهي از طريق مقايسه نتايج   ادههاي كنترل د  روش -3

پرداختـه  كمتـر   CVDو  CCEهـاي    آزمـايش نواختي نتايج حاصـل از    كه به هم شود  به طور كلي مشاهده مي
، با افزايش تدريجي حجم سـلول، فشـار سـيال كـاهش     )CCE(انبساط با تركيب ثابت  آزمايشدر . شده است

 F نمودار حاصل  ضرب ثوابت تعادلی در فشار نسبت به فاکتور 
Sp3-1 مربوط به  نمونه

    11  

 
 

  
  Sp4-1مربوط به نمونه  Fب ثوابت تعادلي در فشار نسبت به فاكتور ضر  نمودار حاصل  :1 0شكل

  
  Sp3-1مربوط به  نمونه  Fضرب ثوابت تعادلي در فشار نسبت به فاكتور   نمودار حاصل  :11شكل 

  
  Sp6-2مربوط به نمونه  Fضرب ثوابت تعادلي در فشار نسبت به فاكتور   نمودار حاصل  :12شكل 

  
  CCEو  CVD هاي  آزمايشهاي آزمايشگاهي از طريق مقايسه نتايج   ادههاي كنترل د  روش -3

پرداختـه  كمتـر   CVDو  CCEهـاي    آزمـايش نواختي نتايج حاصـل از    كه به هم شود  به طور كلي مشاهده مي
، با افزايش تدريجي حجم سـلول، فشـار سـيال كـاهش     )CCE(انبساط با تركيب ثابت  آزمايشدر . شده است
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مــورد توجه قرار می  گیرد تولید میعانات اســت كــه در هر دو آزمايش 
CCE و CVD اندازه  گیــری می  شــود. در آزمايــش CVD ايــن میزان 

عموماً نســبت به حجم در نقطه شــبنم گزارش می  شود، در حالی كه در 
آزمايش های CCE حجم میعان تولیدی نسبت به حجم در نقطه شبنم و 
يا حجم كل سلول بیان می  شود. رسم هم  زمان تولید میعانات از آزمايش 
CCE نســبت به حجم كل و تولید میعانات از آزمايش CVD نســبت به 

حجم در نقطه شــبنم نتايجی كاربردی به دست می  دهد. در رسم اين دو 
منحنی، بايد نقاط شــبنم در هر دو آزمايش بر روی يکديگر قرار گرفته 
و همــواره تولیــد میعانات در آزمايش CVD بیــش از تولید میعانات بر 
مبنای حجم كل در آزمايش CCE باشــد. عاوه بر اين موارد، بیشترين 
تولید میعانات در آزمايش CVD بايد در فشار كمتری از بیشترين تولید 
میعانات در آزمايش CCE بــر مبنای حجم كل رخ دهد ]5[. در هنگام 
افت فشــار و تولیــد میعانات در آزمايش CVD ، اجــزای فاز گازی كه 
سبك  تر از فاز مايع هســتند به تدريج از سلول خارج می  شوند. بنابراين 
 CCE نسبت به آزمايش CVD اجزای گاز باقی  مانده در ظرف آزمايش
ســنگین  تر هســتند. هم چنین از آنجايی كه كل اجزای ســیال آزمايش 
CVD سنگین  تر از آزمايش CCE هستند، تولید میعانات اين آزمايش در 

مقايســه با حجم كل مبنا بیشتر خواهد بود. نکته قابل  توجه اين است كه 
در اين كنترل فقط هم  خوانی دو آزمايش CCE و CVD بررسی می  شود 
و میزان دقت هر يك از آزمايش  ها ماك ارزيابی اين كنترل نیست. در 
صورتــی كه نتیجه میعان تولیدی در آزمايــش CCE بر مبنای حجم در 
نقطه شبنم در اختیار باشد، به كمك فرمول-2 مقدار میعانات تولیدی بر 

مبنای حجم كل به دست می  آيد ]5[.
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با توجه     به شــکل  هاي-13 تا 16 مشاهده می  شود در تمامی موارد 
)به جز Sp8-1( بیشــینه منحنی CVD نســبت به بیشــینه منحنی CCE در 
فشــار كمتــری بر مبنای حجم كل به دســت می  آيد. عــاوه بر اين در 
آزمايش  های Sp1-1 و Sp8-1 در نزديکی نقطه شبنم بر خاف آنچه كه 
 CVD بر مبنای حجم كل در باالی منحنی CCE انتظــار می  رود، منحنی
قرار گرفتــه و بنابراين می  توان گفت در اين دو نمونه آزمايش، CCE و 

CVD هم  خوانی مناسبی با يکديگر ندارند.

3-2- رســم هم  زمان منحنی  های توليد ميعانــات آزمایش  های CEE و 
CVD بر مبنای حجم در نقطه شبنم

رســم هم  زمان ايــن دو منحنــی نیز در بررســی هم  خوانــی نتايج 
آزمايش  هــای CCE و CVD كمــك شــايانی می  كنــد. در اين نمودار 
منحنی تولید میعانات در آزمايش CCE در بازه فشارهای باال تا فشارهای 
متوســط و در بیشــینه نمودارها، بايد باالتر از منحنی حاصل از آزمايش 
CVD قــرار گیرد. دلیل اين موضوع از دســت دادن زودهنگام مقداری 

از تركیبات ســنگین طی مراحل تخلیه آزمايش CVD اســت. از سوی 
ديگــر، فرآينــد تبخیر مجدد كه در فشــارهای پايین اتفــاق می  افتد در 
آزمايش CCE شــدت بیشتری می  يابد. علت اين امر باقی ماندن فاز گاز 
در محفظه اســت كه موجب تغییر كمتر  منحنی فازی اولیه سیال شده و 
برگشت  پذيری فرآيند چگالش معکوس را ممکن می  سازد. در محفظه 

 مقایســه منحنی تولید میعانات دو تســت CCE و CVD مربوط به 
Sp1-1 نمونه

    13  

 
 

   
  Sp1-1مربوط به نمونه  CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست  :13شكل  

  
  Sp4-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست  : 14شكل 

  
  Sp3-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست :  15شكل

  
  Sp8-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEيسه منحني توليد ميعانات دو تست مقا : 16شكل

 CVDبيشـينه منحنـي    )Sp8-1بـه جـز   (در تمـامي مـوارد    شود  مشاهده مي 16تا  13-هاي  به شكل با توجه
عـالوه بـر ايـن در     .آيـد   بـه دسـت مـي   بر مبناي حجم كـل  در فشار كمتري  CCEت به بيشينه منحني بنس

بـر   CCEرود، منحنـي    شبنم بر خالف آنچـه كـه انتظـار مـي     در نزديكي نقطه Sp8-1و  Sp1-1هاي   آزمايش

  مقایســه منحنی تولید میعانات دو تست CCE و CVD مربوط به 
Sp4-1  نمونه

    14  

 
 

   
  Sp1-1مربوط به نمونه  CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست  :13شكل  

  
  Sp4-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست  : 14شكل 

  
  Sp3-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست :  15شكل

  
  Sp8-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEيسه منحني توليد ميعانات دو تست مقا : 16شكل

 CVDبيشـينه منحنـي    )Sp8-1بـه جـز   (در تمـامي مـوارد    شود  مشاهده مي 16تا  13-هاي  به شكل با توجه
عـالوه بـر ايـن در     .آيـد   بـه دسـت مـي   بر مبناي حجم كـل  در فشار كمتري  CCEت به بيشينه منحني بنس

بـر   CCEرود، منحنـي    شبنم بر خالف آنچـه كـه انتظـار مـي     در نزديكي نقطه Sp8-1و  Sp1-1هاي   آزمايش

 مقایســه منحنی تولید میعانات دو تســت CCE و CVD مربوط به 
Sp3-1  نمونه

    15  

 
 

   
  Sp1-1مربوط به نمونه  CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست  :13شكل  

  
  Sp4-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست  : 14شكل 

  
  Sp3-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست :  15شكل

  
  Sp8-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEيسه منحني توليد ميعانات دو تست مقا : 16شكل

 CVDبيشـينه منحنـي    )Sp8-1بـه جـز   (در تمـامي مـوارد    شود  مشاهده مي 16تا  13-هاي  به شكل با توجه
عـالوه بـر ايـن در     .آيـد   بـه دسـت مـي   بر مبناي حجم كـل  در فشار كمتري  CCEت به بيشينه منحني بنس

بـر   CCEرود، منحنـي    شبنم بر خالف آنچـه كـه انتظـار مـي     در نزديكي نقطه Sp8-1و  Sp1-1هاي   آزمايش

  مقایســه منحنی تولید میعانات دو تســت CCE و CVD مربوط به 
Sp8-1  نمونه

    16  

 
 

   
  Sp1-1مربوط به نمونه  CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست  :13شكل  

  
  Sp4-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست  : 14شكل 

  
  Sp3-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات دو تست :  15شكل

  
  Sp8-1مربوط به نمونه   CVDو  CCEيسه منحني توليد ميعانات دو تست مقا : 16شكل

 CVDبيشـينه منحنـي    )Sp8-1بـه جـز   (در تمـامي مـوارد    شود  مشاهده مي 16تا  13-هاي  به شكل با توجه
عـالوه بـر ايـن در     .آيـد   بـه دسـت مـي   بر مبناي حجم كـل  در فشار كمتري  CCEت به بيشينه منحني بنس

بـر   CCEرود، منحنـي    شبنم بر خالف آنچـه كـه انتظـار مـي     در نزديكي نقطه Sp8-1و  Sp1-1هاي   آزمايش
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آزمايش CVD در فشــارهای پايین به طور عمده میعاناتی باقی می  مانند 
كه منحنی فازی متفاوتی داشته و احتمال تبخیر مجدد آنها كمتر است. 
بنابراين منحنی میعان تولیدی آزمايش CCE در فشــارهای پايین در زير 

منحنی مربوط به آزمايشCVD  قرار می  گیرد ]6[.
در شــکل  های-17 تــا 20، كنترل مد نظر به خوبی تصديق شــده؛ 
 CCE به طــوری كــه در آنهــا نمــودار تولیــد میعانــات در آزمايش
بیــش از آزمايش CVD اســت. با توجــه به اينکــه آزمايش  های انجام 
شــده بر روی نمونه  های در دســترس تا فشــارهای پايین انجام نشــده 
نمی  تــوان بــه صراحت گفــت كه در فشــارهای بســیار پايیــن جای 
 نمودارهــای CCE و CVD عوض خواهد شــد. البتــه روند نمودارهای
 Sp3-1،Sp4-1 و Sp3-2 به گونه ايست كه می  توان انتظار داشت با كمی 

كاهش فشار اين نمودارها جابجا شوند.

4– انتخاب مناسب  ترین نمونه
به منظور درك هرچه بهتر مراحل انجام شده و انتخاب مناسب  ترين 
نمونه جهت استفاده در ساخت مدل سیال مخزن، در جدول-2 نمونه  ها 

و روش  های كنترل آنها آورده شده است.
در اين جدول روش ارائه شــده در مقاله حاضر و بخش  های متناظر 
با آنها برای نمونه  های سیال در دسترس میدان آورده شده است. حرف 
N به معنای عدم تصديق كنترل مذكور و حرف Y به معنای تأيید كنترل 
اســت. البته در برخی موارد تأيید نسبی است و به طور حتمی نمی  توان 
نشــان داد كه كنترل مدنظر تأيید شده اســت. بنابراين پیشنهاد می  شود 
پیش از حذف نمونه  های نامناسب، روی هركدام از نمونه  های باقی  مانده 

مطالعه  ای مختصر انجام شود.

 ،Sp1-1 همان گونه كه در جدول-2 مشــاهده می  شــود، نمونه  های
Sp6-2 و Sp8-1 را نمی  تــوان به عنوان نمونه  های مناســب معرفی كرد و 

SP3- ،همان طور كه در متن مقاله اشاره شده از بین نمونه های باقی مانده
1 از داده  هــا و نتايج قابل  قبول  تری برخوردار اســت. پس از آن می  توان 
بــه ترتیب از Sp3-2 و Sp4-1 به عنوان نمونه  های مناســب بعدی نام برد.
كنترل كیفیت داده  های آزمايشــگاهی PVT به ويژه در مورد ســیاالت 

گاز-میعانی بسیار ضروری به نظر می رسد. 
نکته جالب توجه اين اســت كه پس از انتخاب مناسب  ترين نمونه و 
وارد كردن آن به نرم  افزار Winprop )كه از مجموعه نرم  افزار CMG بوده 
و جهت ســاخت مدل سیال استفاده شده( مشاهده گرديد كه بدون هیچ 
عملیات رگرســیون و تنظیم پارامترهای معادله حالت PR3، نمودارهای 
محاسبه شده توســط معادله حالت از هم  خوانی بسیار خوبی با داده  های 

آزمايشگاهی برخوردارند.
در شکل  هاي-23 و 24 نمودارهای تولید مايع، تولید گاز و ضريب 

تراكم  پذيری گاز در آزمايش CVD نشان داده شده است.

 مقایســه منحنی تولید میعانات در CCE و CVD بر مبنای حجم در 
Sp3-1 نقطه شبنم مربوط به نمونه

    18  

 
 

 CCE آزمـايش، توان گفت در اين دو نمونه   بنابراين مي و قرار گرفته CVDمبناي حجم كل در باالي منحني 
  .ندارندبا يكديگر خواني مناسبي   هم CVDو 
  
بر مبناي حجم در نقطه  CVDو  CEE هاي  زمايشآهاي توليد ميعانات   زمان منحني  رسم هم -3-2

  شبنم
. كند  كمك شاياني مي CVDو  CCEهاي   آزمايشخواني نتايج   زمان اين دو منحني نيز در بررسي هم  رسم هم

متوسط و در بيشـينه  فشارهاي در بازه فشارهاي باال تا  CCE آزمايشدر اين نمودار منحني توليد ميعانات در 
هنگـام  دليل اين موضوع از دست دادن زود .قرار گيرد CVD آزمايشباالتر از منحني حاصل از  بايدنمودارها، 

ر، فرآيند تبخير مجدد كه در از سوي ديگ. استCVD آزمايش مقداري از تركيبات سنگين طي مراحل تخليه 
مانـدن فـاز گـاز در    علت اين امر باقي . يابد  شدت بيشتري ميCCE آزمايش افتد در   هاي پايين اتفاق ميفشار

پـذيري فرآينـد چگـالش      و برگشـت  شـود   مـي منحني فازي اوليه سـيال   تغيير كمتر محفظه است كه موجب 
ميعانـاتي بـاقي    در فشـارهاي پـايين بـه طـور عمـده     CVD آزمـايش  در محفظه . سازد  معكوس را ممكن مي

بنـابراين منحنـي ميعـان    . متـر اسـت  كه منحني فازي متفاوتي دارند و احتمال تبخير مجدد آنهـا ك  مانند  مي
  .]6[گيرد   قرار مي CVD آزمايشدر فشارهاي پايين در زير منحني مربوط به CCE آزمايش توليدي 

  
  Sp4-1بر مبناي حجم در نقطه شبنم مربوط به نمونه  CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات در :   17شكل 

  
  Sp3-1بر مبناي حجم در نقطه شبنم مربوط به نمونه  CVDو  CCEر مقايسه منحني توليد ميعانات د:   18شكل 

  مقایســه منحنی تولید میعانات در CCE و CVD بر مبنای حجم در 
Sp4-1 نقطه شبنم مربوط به نمونه

    17  

 
 

 CCE آزمـايش، توان گفت در اين دو نمونه   بنابراين مي و قرار گرفته CVDمبناي حجم كل در باالي منحني 
  .ندارندبا يكديگر خواني مناسبي   هم CVDو 
  
بر مبناي حجم در نقطه  CVDو  CEE هاي  زمايشآهاي توليد ميعانات   زمان منحني  رسم هم -3-2

  شبنم
. كند  كمك شاياني مي CVDو  CCEهاي   آزمايشخواني نتايج   زمان اين دو منحني نيز در بررسي هم  رسم هم

متوسط و در بيشـينه  فشارهاي در بازه فشارهاي باال تا  CCE آزمايشدر اين نمودار منحني توليد ميعانات در 
هنگـام  دليل اين موضوع از دست دادن زود .قرار گيرد CVD آزمايشباالتر از منحني حاصل از  بايدنمودارها، 

ر، فرآيند تبخير مجدد كه در از سوي ديگ. استCVD آزمايش مقداري از تركيبات سنگين طي مراحل تخليه 
مانـدن فـاز گـاز در    علت اين امر باقي . يابد  شدت بيشتري ميCCE آزمايش افتد در   هاي پايين اتفاق ميفشار

پـذيري فرآينـد چگـالش      و برگشـت  شـود   مـي منحني فازي اوليه سـيال   تغيير كمتر محفظه است كه موجب 
ميعانـاتي بـاقي    در فشـارهاي پـايين بـه طـور عمـده     CVD آزمـايش  در محفظه . سازد  معكوس را ممكن مي

بنـابراين منحنـي ميعـان    . متـر اسـت  كه منحني فازي متفاوتي دارند و احتمال تبخير مجدد آنهـا ك  مانند  مي
  .]6[گيرد   قرار مي CVD آزمايشدر فشارهاي پايين در زير منحني مربوط به CCE آزمايش توليدي 

  
  Sp4-1بر مبناي حجم در نقطه شبنم مربوط به نمونه  CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات در :   17شكل 

  
  Sp3-1بر مبناي حجم در نقطه شبنم مربوط به نمونه  CVDو  CCEر مقايسه منحني توليد ميعانات د:   18شكل 

  مقایســه منحنی تولید میعانات در CCE و CVD بر مبنای حجم در 
Sp3-2 نقطه شبنم مربوط به نمونه

    19  

 مقایســه منحنی تولید میعانات در CCE و CVD بر مبنای حجم در 
Sp8-1 نقطه شبنم مربوط به نمونه

    20  

 2      جمع بندي نمونه هاي مورد مطالعه

5 4 3 2 1 کنترل

2-2-2 1-2-2 3-1-2 2-1-2 1-1-2 بخش
Y N N N N Sp1 -1
Y Y Y Y Y Sp4 -1
Y Y Y Y Y Sp3 -1
Y Y Y Y Y Sp3 -2
Y Y N N N Sp6 -2
Y N N N N Sp8 -1

 
 

  
  Sp3-2بر مبناي حجم در نقطه شبنم مربوط به نمونه  CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات در :   19شكل 

  
  Sp8-1بر مبناي حجم در نقطه شبنم مربوط به نمونه  CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات در :   20شكل 

  
كه در آنها نمودار توليد ميعانـات در   طوريه ب ؛د نظر به خوبي تصديق شده، كنترل م20تا  17-هاي  شكلدر 

هـاي در    بـر روي نمونـه   انجام شدههاي   آزمايشبا توجه به اينكه . است CVDآزمايش بيش از  CCE آزمايش
جـاي   هاي بسـيار پـايين  كـه در فشـار  اظهار كرد توان به صراحت   هاي پايين انجام نشده نميدسترس تا فشار

به گونه ايست كه  Sp3-2و  Sp4-1،Sp3-1هاي البته روند نمودار. عوض خواهد شد CVDو  CCEنمودارهاي 
 .جابجا شوندار داشت با كمي كاهش فشار اين نمودارها توان انتظ  مي

 
  ترين نمونه  انتخاب مناسب –4

اسـتفاده در سـاخت مـدل     جهـت ترين نمونـه    تخاب مناسبو ان انجام شدهبه منظور درك هرچه بهتر مراحل 
  .هاي كنترل آنها آورده شده است  ها و روش  نمونه 2-جدول ، درسيال مخزن

  
 5 4 3 2 1  كنترل

 2-2-2 1-2-2 3-1-2 2-1-2 1-1-2 بخش

Sp1-1 N N N N Y 
Sp4-1 Y Y Y Y Y 
Sp3-1 Y Y Y Y Y  

 

  
  Sp3-2بر مبناي حجم در نقطه شبنم مربوط به نمونه  CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات در :   19شكل 

  
  Sp8-1بر مبناي حجم در نقطه شبنم مربوط به نمونه  CVDو  CCEمقايسه منحني توليد ميعانات در :   20شكل 

  
كه در آنها نمودار توليد ميعانـات در   طوريه ب ؛د نظر به خوبي تصديق شده، كنترل م20تا  17-هاي  شكلدر 

هـاي در    بـر روي نمونـه   انجام شدههاي   آزمايشبا توجه به اينكه . است CVDآزمايش بيش از  CCE آزمايش
جـاي   هاي بسـيار پـايين  كـه در فشـار  اظهار كرد توان به صراحت   هاي پايين انجام نشده نميدسترس تا فشار

به گونه ايست كه  Sp3-2و  Sp4-1،Sp3-1هاي البته روند نمودار. عوض خواهد شد CVDو  CCEنمودارهاي 
 .جابجا شوندار داشت با كمي كاهش فشار اين نمودارها توان انتظ  مي

 
  ترين نمونه  انتخاب مناسب –4

اسـتفاده در سـاخت مـدل     جهـت ترين نمونـه    تخاب مناسبو ان انجام شدهبه منظور درك هرچه بهتر مراحل 
  .هاي كنترل آنها آورده شده است  ها و روش  نمونه 2-جدول ، درسيال مخزن

  
 5 4 3 2 1  كنترل

 2-2-2 1-2-2 3-1-2 2-1-2 1-1-2 بخش

Sp1-1 N N N N Y 
Sp4-1 Y Y Y Y Y 
Sp3-1 Y Y Y Y Y 
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نتيجه  گيري
در اين مقالــه مجموعه  ای از روش  های كنتــرل صحت داده  های 
آزمايش  های نمونه ســیال گاز-میعانی حاصل شــد كه می  توان از آن 
برای انتخاب مناسب  ترين نمونه در مجموعه  ای از نمونه  های سیال يك 

میدان جهت شبیه  سازی سیال آن استفاده كرد.
از میــان روش  هــای ارائه شــده برای كنتــرل كیفیــت داده  های 
آزمايشگاهی، روش  هايی كه خواص ترمودينامیکی داده  ها را ارزيابی 
می  كنند از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و صحت آنها اعتبار بیشتری 

به داده  ها می بخشد.
هرچنــد عدم صحت و دقــت كافی برخی از نمونه  های بررســی 
شــده كاما محرز اســت، اما عمومــاً نتايج كنتــرل كیفیت هیچ يك 

از نمونه  های بررســی شــده بی  نقص نبوده و بايد به طور نســبی مورد 
ارزيابی و قیاس قرار گیرند.

با انتخاب نمونه مناســب  تر به دلیل تأيیــد هم  خوانی داده  ها تنطیم 
معادله حالت ساده  تر بوده و در زمان كمتری اتفاق خواهد افتاد. عاوه 
بــر اين با انجــام مطالعات مذكور می  توان جهت تشــخیص اهمیت و 
دقت داده  هــا در تنظیم پارامترهای معادله حالــت، وزن داده  ها را نیز 

مشخص كرد.

CCE 21     حجم نسبی در تست  

 
 

Sp3-2 Y Y Y Y Y 
Sp6-2 N N N Y Y 
Sp8-1 N N N N Y 

  جمع بندي نمونه هاي مورد مطالعه:   2جدول 
  

هـاي سـيال در دسـترس      هاي متناظر با آنها براي نمونه  و بخشحاضر مقاله روش ارائه شده در  جدولاين در 
كنتـرل  ييـد  أبـه معنـاي ت   Y اي عدم تصديق كنترل مذكور و حـرف به معن N حرف. ميدان آورده شده است

ييد شده أر تدنظتوان نشان داد كه كنترل م  يد نسبي است و به طور حتمي نميأيترخي موارد در بالبته . .است
مانـده    هـاي بـاقي    روي هركـدام از نمونـه   ،مناسـب هـاي نا   از حذف نمونه شد پيشو  بنابراين پيشنهاد مي. است

  .شود مختصر انجام اي  مطالعه
تـوان بـه عنـوان      را نمـي  Sp8-1و  Sp1-1 ،Sp6-2اي هـ   د، نمونـه شـو   مشاهده مي 2-جدولهمان گونه كه در 

 SP3-1، از بين نمونه هاي باقي ماندههمان طور كه در متن مقاله اشاره شده د و كرهاي مناسب معرفي   نمونه
ـ    ميپس از آن . تري برخوردار است  قبول  ها و نتايج قابل  از داده بـه عنـوان    Sp4-1و   Sp3-2ازترتيـب  ه تـوان ب
-بـه ويـژه در مـورد سـياالت گـاز      PVTهاي آزمايشگاهي   كنترل كيفيت داده.مناسب بعدي نام برد ايه  نمونه

   .رسد!ميعاني بسيار ضروري به نظر مي
از كه ( Winpropافزار   دن آن به نرمكرترين نمونه و وارد   ست كه پس از انتخاب مناسبا نكته جالب توجه اين

عمليات مشاهده گرديد كه بدون هيچ  )استفاده شدهاخت مدل سيال سبوده و جهت  CMG افزار  نرم مجموعه
خـواني    هاي محاسبه شده توسط معادله حالت از همنمودار ،PR3هاي معادله حالت رگراسيون و تنطيم پارامتر

  .ندهاي آزمايشگاهي برخوردار  ا دادهبسيار خوبي ب

 
  CCEحجم نسبي در تست :  21شكل 

CVD 23     تولید مایع در تست  

 
 

  
  CCEتست  توليد مايع در:  22شكل 

  
نشـان   CVD آزمـايش پـذيري گـاز در     نمودارهاي توليد مايع، توليد گاز و ضريب تراكم 24و  23-هاي  در شكل

  .داده شده است
  

  
  CVDتوليد مايع در تست : 23شكل  

  
  

CCE 22     تولید مایع در تست  

 
 

  
  CCEتست  توليد مايع در:  22شكل 

  
نشـان   CVD آزمـايش پـذيري گـاز در     نمودارهاي توليد مايع، توليد گاز و ضريب تراكم 24و  23-هاي  در شكل

  .داده شده است
  

  
  CVDتوليد مايع در تست : 23شكل  

  
  

CVD 24    تولید گاز و ضریب تراکم پذیری گاز در تست  

 
 

  
  CVD توليد گاز و ضريب تراكم پذيري گاز در تست: 24شكل 

  
  گيري  نتيجه

 حاصل شدميعاني -هاي نمونه سيال گاز  آزمايشهاي   ي كنترل صحت دادهها  از روشاي   در اين مقاله مجموعه
 جهـت هـاي سـيال يـك ميـدان       اي از نمونـه   ترين نمونه در مجموعـه   از آن جهت انتخاب مناسبتوان   كه مي
 .دكرسازي سيال آن استفاده   شبيه

هايي كه خـواص ترمودينـاميكي     وشهاي آزمايشگاهي، ر  هاي ارائه شده براي كنترل كيفيت داده  از ميان روش
  .ها مي بخشد  از اهميت بيشتري برخوردار بوده و صحت آنها اعتبار بيشتري به داده كنند  ميها را ارزيابي   داده

نتايج كنترل  ، اما عموماًاستهاي بررسي شده كامال محرز   هرچند كه عدم صحت و دقت كافي برخي از نمونه
به طـور نسـبي مـورد ارزيـابي و قيـاس قـرار       بايد نقص نبوده و   ي بررسي شده بيها  كيفيت هيچ يك از نمونه

 .گيرند

زمان كمتـري   درو بوده تر   ها تنطيم معادله حالت ساده  خواني داده  ييد همه دليل تأتر ب  با انتخاب نمونه مناسب
در هـا    اهميـت و دقـت داده  ص جهت تشـخي توان   ميمذكور عالوه بر اين با انجام مطالعات  .اتفاق خواهد افتاد

 .كرد را نيز مشخص ها  دادهوزن  ،هاي معادله حالتتنطيم پارامتر
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