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در این مطالعه، سعی ش��ده با استفاده از روش موازنه مولی، 
نمودار هافمن و نمودار باکلی روش استاندارد مقایسه ترکیب 
نف��ت مخزن توضیح داده ش��ود و صحت درصد مولی اجزای 
نمونه س��یال اعتبارسنجی شود. برای پیش بینی میزان تولید 
و شبیه س��ازی مخزن، به نتایج دقیق از نمونه ها نیاز اس��ت و 
همچنین مقایس��ه ی نتایج نمونه های ته چاهی و سر چاهی از 

دیگر موضوعات بررسی شده در این مقاله می باشد.
در صورت وجود مش��کل در درصد مول��ی اجزای نمونه، نیاز 
ب��ه تصحیح آنها ی��ا انجام مجدد آزمایش ه��ای تقطیر جهت 
به دس��ت آوردن اجزای مولی نمونه اس��ت. خزاعی در 1396 
صحت گزارش های ارس��الی از آزمایش��گاه خواص س��یاالت 
را ب��ا روش های موازنه مواد و هافمن بررس��ی کرد. طی این 
مطالعه مشخص ش��د که داده های ارسالی از آزمایشگاه قبل 

از بارگذاری در نرم افزارهای شبیه س��از باید صحت س��نجی و 
راستی آزمایی شوند)خزاعی 1396(.

اکپابیو و همکاران در سال 2015 روی نمونه های گاز میعانی 
از مخ��ازن دلتای نیجر روش های اعتبارس��نجی را روی داده 
ترکیب س��یال انج��ام دادند. آنها در مطالع��ه خود بین رفتار 
س��یاالت هیدروکربن��ی و غیرهیدروکربن��ی تفکی��ک قایل 
ش��دند. در پایان به این نتیجه رس��یدند که اعمال روش های 
اعتبارس��نجی روی داده های آزمایش��گاهی ترکیب س��یال، 
س��بب افزایش دقت نتایج شبیه س��از و پیوستگی بیشتر آنها 
 Julius U.(می ش��ود. لذا استفاده از این روش ها ضروری است

.)Akpabio 2015

شکراله زاده و همکاران در سال 95 صحت روش اختالط تماس 
تعادلی به عنوان روش استاندارد تهیه نمونه سرچاهی بررسی 
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به طور کلی، س��ه روش برای نمونه گیری از مخزن وجود دارد که عبارتند از: نمونه سر چاهی، نمونه 
ته چاهی و همچنین نمونه ای که با استفاده از تفکیک کننده سر چاهی به دست می آید. نمونه ی ته چاهی 
می توان��د اطالعات دقیق تری راجع به س��یاالت درون مخزن به ما بدهد ام��ا این روش تنها زمانی که 
باالی فشار حباب هستیم، نتیجه قابل اعتمادی دارد. همچنین هزینه برتر از سایر روش هاست و نیاز به 
توقف تولید از چاه برای چندین روز دارد.  به عنوان جایگزینی برای نمونه ته چاهی، معموالً از دو نوع 
نمونه گیری دیگر که تجهیزات، هزینه و زمان کمتری نیاز دارد، استفاده می شود. موضوع تشابه نتایج 
نمونه گیری سرچاهی و نمونه ی تفکیک کننده با نمونه ته چاهی موضوعی بحث برانگیز بین کارشناسان 
مرتبط با آنالیز خواص سیاالت است. از سوی دیگر، ارائه روشی قابل اعتماد به منظور تشخیص صحت 
نتایج و اعتبارس��نجی دو روش نیز بخش��ی از خأل دانشی در این حوزه است.  در این مقاله سعی شده 
اس��ت ابتدا با ارائه س��ه روش موازنه مولی، نمودار هافمن1 و نمودار باکلی2 روش اس��تاندارد مقایسه 
ترکیب نفت مخزن توضیح داده ش��ود. س��پس نتایج مربوط به نمونه گیری س��رچاهی و ته چاهی با 
استفاده از این سه روش اعتبارسنجی شده است. نمونه های سرچاهی با استفاده از روش اختالط تماس 
تعادلی ترکیب ش��ده اند و ترکیب نمونه نفت آن با اس��تفاده از ابزار تقطیر میکرو و ترکیب گاز آن با 
استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی اندازه گیری شده است. نتایج آزمایشگاهی حاصل از محاسبات 
نشان می دهد که ترکیب حاصل از دو روش نمونه گیری ته چاهی و سرچاهی تشابه بسیار باالیی با هم 
دارند. از طرفی، روش موازنه مواد و نمودارهای باکلی و هافمن نیز ابزار قدرتمند برای اعتبارس��نجی 

ترکیب نفت و کنترل کیفیت آزمایش ترکیب سیال است.
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کردند. در این مطالعه ی  شبیه س��ازی مشخص شد که نتایج 
نمونه سرچاهی با روش اختالط تماس تعادلی با دقت باالیی 
به نتایج نمونه ته چاهی اولیه مخزن نزدیک اس��ت. همچنین 
روش اختالط تماس تعادلی می تواند روی مخازن تخلیه شده 
در نیمه دوم عمر آن نیز کارایی داش��ته باش��د. نقصی که در 
این مطالعه وجود داش��ت، نبود داده های آزمایشگاهی جهت 

تأیید ادعای مطرح شده بود)امیری 1395(.
در ای��ن مطالعه پس از اعتبارس��نجی داده ه��ای ته چاهی و 
سرچاهی با استفاده از سه روش، تشابه داده های نمونه گیری 
ته چاهی و س��رچاهی برای دو نمونه نفت س��بک و سنگین 

مقایسه شده است.

1-روش شناسی
به منظور آش��نایی با روش اعتبارس��نجی به کار رفته در این 

مطالعه، در ادامه هر یک از آنها توضیح داده می شود. 

1-1-روش موازنه مولی
یکی از روش های اعتبارس��نجِی محاس��بات ترکیب سیال، 
روش موزانه جرمی است. روش موازنه مولی به دلیل استفاده 
از قانون پایس��تگی جرم، مطمئن ترین روش برای اطمینان 
از صحت محاس��بات مولی ترکیب نمونه مورد نظر اس��ت. 
در بس��یاری از موارد خطای انسانی یا ضعف در محاسبات 
سبب می شود تا موضوع موازنه مولی برای یک یا چند جزء 
از ترکیب دچار مش��کل ش��ود. فرض می کنی��م نمونه نفت 
مخزن دارای F مول ماده اس��ت ک��ه در اثر فرایند تفکیک 
اتمس��فریک به L مول مایع و V مول گاز تبدیل می ش��ود. 

لذا:
F=L+V                                            )1(   

 1  رسم نمودار موازنه مولی برای داده های  نمونه اول و ششم

  بحث و بررسي -2

ها در چاهي و سرچاهي با هم مقايسه شد. اين نمونهنمونه نفت ته شش ،هاي موازنه مواد هافمن و باكليبراي مقايسه اعتبار روش

هاي سبك و سنگين وجود ها نفتگيري شده است. در بين اين نمونهساله با توجه به شرايط از مخازن مختلف نمونهيك بازه پنج

دو نمونه نفت  ،رسي صحت روش موازنه موادبراي برهاي كشور است. تر از نفتقابل استناد در محدوده بزرگ ،دارد. لذا نتايج بررسي

) انتخاب شد. نتايج چاهيبه صورت سر 24) و سنگين (دوم با درجه سنگيني چاهيبه صورت ته 32سبك (اول با درجه سنگيني 

  است. نشان داده شده 1-موازنه مولي در شكل

  
  ششماول و نمونه  هاي اي دادهبر مولي: رسم نمودار موازنه 1شكل

نمودار موازنه در و درصد مولي نفت به مخزن مخزن نسبت درصد مولي گاز به مشخص است كه خط گذرنده از نقاط  1-در شكل

نمونه يك مربوط به يك  باشد.يك خط راست مي دقيقاًدرستي گفته شده، هايي كه درصد مولي اجزاي آن بهبراي نمونه نفت مولي

 24مربوط به تركيب يك نمونه سرچاهي با درجه سنگيني  ششمت و نمونه اس 32چاهي نفت سبك با درجه سنگيني نمونه ته

و تفاوت شيب موجود در دونمونه به تفاوت نسبت مولي  خطي استآزمايشگاهي كرده از نقاط . در هر دو نمونه نمودار گذر باشدمي

  است. ششممونه نفت سنگين گردد. نفت سبك نمونه اول داراي اندازه شيب بيشتري نسبت به نگاز به نفت آنها برمي

دهنده اشتباه در محاسبات مربوط به موازنه مولي يك يا چند نشان ،در صورتي كه نمودار موازنه مولي از حالت خطي خارج شود

  قابل مشاهده است. 2-در شكل چهارماين موضوع با بررسي نتايج گزارش شده براي تركيب نمونه  عدد از اجزاست.

y = -2.2875x + 3.2875
R² = 1

y = -0.8777x + 1.8777
R² = 1
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 3  رسم نمودار موازنه مولی برای داده های اصالح شده نمونه چهارم

   

  چهارمنمونه  هاي اي دادهبر مولي: رسم نمودار موازنه 2شكل

شود كه انحراف نقاط از خط راست بسيار مشاهده مي نفت سنگين هاي آزمايشگاهي مربوط به يك نمونه سرچاهيداده 2-در شكل

گيري و محاسبه پس از اعالم اين موضوع به گروه اندازه است. چهارمزياد است و اين نشان از نادرستي درصد مولي اجزاي نمونه 

  اصالح شد. 3-شكل بهها ييد قرار گرفت و دادهأآزمايشگاه، خطا در محاسبات مورد ت

  

 

 

 

 

  

  چهارمنمونه  اصالح شدههاي اي دادهبر مولي: رسم نمودار موازنه 3شكل

��� است كه مقدار هافمننمودار  ،استفاده شدسنجي صحت منظورديگري كه به روش را بر حسب ضريب هافمن  ءبراي هر جز��

  دهد. نتايج محاسبات هافمن را براي نمونه اول نشان مي 4 -كند. شكلرسم مي (����

y = -١٫٢١٩٩x + ٢٫۵٣٠٢
R ²  =٠٫۵۴۶٣
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y = -1.1097x + 2.1061
R² = 1
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  4   رسم نمودار هافمن  برای داده های نمونه اول

  نمونه اول هايهافمن  براي داده: رسم نمودار 4شكل

  

  پنجمنمونه  هايهافمن  براي داده: رسم نمودار 5شكل

شد كه خط بيني ميخط راست شد، پيش تقريباًهاي اول ر موازنه مولي براي نمونهگذرنده از نقاط نمودابا توجه به اينكه خط 

  مشخص است. 4-اين موضوع در شكلييد أتكه  خط راست شود يك من نيز تقريباًگذرنده از نقاط نمودار هاف

كه اين اتفاق در  تقريبي است، نمودار هافمن خط راست باشدراست مي كامالً كه نمودار موازنه مولي، يك خط ييهادر همه نمونه

انتظار خطي بودن نمودار هافمن به دليل  كنيد.نمودار هافمن اين نمونه را مشاهده مي 5-در شكل است كهنمونه پنجم رخ داده 

y = ١٫٢٧۵١x + ٠٫٠٣٢۵
R ²  =٠٫٩۵٠٩
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y = ١٫٧۶٢۵x - ١٫٧٨۴٧
R ²  =٠٫٩٧٨٢
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y = 1,2751x + 0,0325

R2= 0.9509 

 2  رسم نمودار موازنه مولی برای داده های  نمونه چهارم
   

  چهارمنمونه  هاي اي دادهبر مولي: رسم نمودار موازنه 2شكل

شود كه انحراف نقاط از خط راست بسيار مشاهده مي نفت سنگين هاي آزمايشگاهي مربوط به يك نمونه سرچاهيداده 2-در شكل

گيري و محاسبه پس از اعالم اين موضوع به گروه اندازه است. چهارمزياد است و اين نشان از نادرستي درصد مولي اجزاي نمونه 

  اصالح شد. 3-شكل بهها ييد قرار گرفت و دادهأآزمايشگاه، خطا در محاسبات مورد ت

  

 

 

 

 

  

  چهارمنمونه  اصالح شدههاي اي دادهبر مولي: رسم نمودار موازنه 3شكل

��� است كه مقدار هافمننمودار  ،استفاده شدسنجي صحت منظورديگري كه به روش را بر حسب ضريب هافمن  ءبراي هر جز��

  دهد. نتايج محاسبات هافمن را براي نمونه اول نشان مي 4 -كند. شكلرسم مي (����

y = -١٫٢١٩٩x + ٢٫۵٣٠٢
R ²  =٠٫۵۴۶٣
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ف��رض می کنی��م ترکیب م��واد در نفت مخزن براب��ر با Zi و 
ترکیب مواد در فاز مایع و گاز به ترتیب برابر با Xi و Yi باشد. 

لذا رابطه موازنه مولی جزء i به صورت رابطه 2  خواهد بود.
F× Li = L × xi + v × Yi               )2(

با اس��تفاده از دستکاری ریاضی، رابطه خطی 3 با استفاده از 
دو متغیر مستقل به دست می آید. 

L F
V V

Yi

Zi

Xi

Zi

                           )3(

  Yi

Zi

در معادله )3(، بدیهی اس��ت که خط گذرنده از داده های 
Xi  باید دارای شیب ثابت باشد و به عبارت دیگر 

Zi

برحس��ب  
میزان  انح��راف از خط راس��ت برای تم��ام نقاط صفر باید 

باش��د. این موضوع حتی برای اجزایی ک��ه در ترکیب گاز یا 
مایع وجود ندارد نیز صادق است.

1-2-روش ترسیمی هافمن
یک��ی دیگر از روش های صحت س��نجی درصد مولی ترکیب 
نمونه، اس��تفاده از نمودار هافمن است که مقدار logki برای 
هر جزء را بر حس��ب ضریب هافمن )Fi( برای آن جزء رس��م 

می کنند که ki همان مقدار   برای هر جزء است.
ضری��ب هافم��ن بر حس��ب دما بحران��ی و فش��ار بحرانی و 
همچنین دمای نرمال جوش هر جزء متفاوت اس��ت و برای 

هر جزء مقدار خاص خود را دارد.
                    )4(

که در معادله ی )Pci ،)4، بیانگر فشار بحرانی جزء مورد نظر 
بر حس��ب psi است، Tbi، بیانگر دمای استاندارد جوش جزء 
 ،Tci ،مورد است که بر حسب رانکین یا کلوین می تواند باشد

 7  رسم نمودار کمپبل-باکلی  برای داده های نمونه پنجم

بندي تركيب تقسيم كهاين موضوع به اين دليل است انتظاري غير واقعي است.  5تر از تنوع ساختاري مواد با عدد كربن بزرگ

همه اجزا  %100توان انتظار تشابه نميو شود براساس عدد كربن سبب ناديده گرفتن تفاوت خواص فيزيكي مانند دماي جوش مي

  را داشت.

  باكلي- كمپبلروش ترسيمي -3

 ،است كه در آن باكلي-كمپبلنمودار گيرند، بهره مياز آن روش ديگري كه براي اطمينان از صحت درصد مولي تركيب نمونه 

 كنند.رسم مي ءآن جز مجذور دماي بحراني را بر حسب ءبراي هر جز مقدار

 

  نمونه اول هايبراي داده  باكلي-كمپبل: رسم نمودار 6شكل

  

  پنجمنمونه  هايباكلي  براي داده-كمپبل : رسم نمودار7شكل
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 5  رسم نمودار هافمن  برای داده های نمونه پنجم

 

  نمونه اول هايهافمن  براي داده: رسم نمودار 4شكل

  

  پنجمنمونه  هايهافمن  براي داده: رسم نمودار 5شكل

شد كه خط بيني ميخط راست شد، پيش تقريباًهاي اول ر موازنه مولي براي نمونهگذرنده از نقاط نمودابا توجه به اينكه خط 

  مشخص است. 4-اين موضوع در شكلييد أتكه  خط راست شود يك من نيز تقريباًگذرنده از نقاط نمودار هاف

كه اين اتفاق در  تقريبي است، نمودار هافمن خط راست باشدراست مي كامالً كه نمودار موازنه مولي، يك خط ييهادر همه نمونه

انتظار خطي بودن نمودار هافمن به دليل  كنيد.نمودار هافمن اين نمونه را مشاهده مي 5-در شكل است كهنمونه پنجم رخ داده 

y = ١٫٢٧۵١x + ٠٫٠٣٢۵
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 6  رسم نمودار کمپبل-باکلی  برای داده های نمونه اول

بندي تركيب تقسيم كهاين موضوع به اين دليل است انتظاري غير واقعي است.  5تر از تنوع ساختاري مواد با عدد كربن بزرگ

همه اجزا  %100توان انتظار تشابه نميو شود براساس عدد كربن سبب ناديده گرفتن تفاوت خواص فيزيكي مانند دماي جوش مي

  را داشت.

  باكلي- كمپبلروش ترسيمي -3

 ،است كه در آن باكلي-كمپبلنمودار گيرند، بهره مياز آن روش ديگري كه براي اطمينان از صحت درصد مولي تركيب نمونه 

 كنند.رسم مي ءآن جز مجذور دماي بحراني را بر حسب ءبراي هر جز مقدار

 

  نمونه اول هايبراي داده  باكلي-كمپبل: رسم نمودار 6شكل

  

  پنجمنمونه  هايباكلي  براي داده-كمپبل : رسم نمودار7شكل

y = -۵٧٠٣٠x + ٢١٠٣٢١
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 8   مقایسه نتایج ترکیب نمونه سرچاهی و ته چاهی مخزن نفت سبک

دهد كه نشان همان نتايج روش هافمن را مي باكلي تقريباً-كنيم، نتايج روش كمپبلمشاهده مي 7و  6 -هايهمانطور كه در شكل

  هاي درصد مولي نمونه پنجم است.غيرقابل اطمينان بودن داده ي اول و تقريباًي درصد مولي اجزاي نمونههااز صحت داده

هاي اول و چاهي است. نمونهگيري سرچاهي به روش اختالط تماس تعادلي با نمونه تهبررسي صحت نمونه ،يك از اهداف تحقيق

به روش سرچاهي و اختالط تماس  مچاهي و نمونه دواند كه نمونه اول به روش تهدوم مربوط به سياالت يك مخزن و يك اليه

م نيز با همين وضعيت از يك مخزن نفت سنگين با درجه سنگيني هاي پنجم و ششنمونه ،تعادلي تهيه شده است. از سوي ديگر

  تهيه شده است. 24

  

  چاهي مخزن نفت سبك: مقايسه نتايج تركيب نمونه سرچاهي و ته8شكل 
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بیانگر دمای بحرانی جزء مورد نظر است که بر حسب رانکین 
یا کلوین می تواند باش��د و T دمایی است که آزمایش در آن 
دما انجام ش��ده است که می تواند بر حسب رانکین یا کلوین 
باش��د. همچنین PSC ، فشار در ش��رایط استاندارد بر حسب 

psi است که مقدار تقریبی آن 14/69 می باشد.

ای��ن نمودار تعادل اجزا در فاز گاز به نفت را نش��ان می دهد. 
نتایج این نم��ودار عالوه بر صحت محاس��بات موازنه مواد به 
صحت انج��ام آزمایش ه��ای تعیین ترکی��ب گاز و نفت نیز 
مربوط است. در این نمودار الزامی به خطی بودن تمام نقاط 
نیس��ت و با توجه به محدودیت ابزارهای اندازه گیری، انتظار 

دقت کامل وجود ندارد.

1-3- روش ترسیمی کمپبل-باکلی
روش دیگری که برای اطمینان از صحت درصد مولی ترکیب 
نمونه بهره می گیرند، اس��تفاده از نمودار کمپبل-باکلی است 
که در آن، مقدار logkiبرای هر جزء را بر حسب مجذور دمای 
بحرانی آن جزء رس��م می کنند. این نمودار نیز مانند نمودار 
هافمن تعادل اجزا در فاز گاز به نفت را نشان می دهد. نتایج 
ای��ن نمودار عالوه بر صحت محاس��بات موازنه مواد به صحت 
انجام آزمایش های تعیین ترکیب گاز و نفت نیز مربوط است. 
با مقایس��ه س��ه روش موازنه مولی، هافمن و باکلی می توان 
گفت روش موازنه مواد، خطای در محاسبات را نشان می دهد 
و روش های باکلی و هافمن عالوه بر صحت محاسبات، صحت 

اندازه گیری آزمایشگاهی را نیز نشان می دهند.

2- بحث و بررسی
برای مقایسه اعتبار روش های موازنه مواد هافمن و باکلی، 

ش��ش نمونه نفت ته چاهی و سرچاهی با هم مقایسه شد. 
ای��ن نمونه ه��ا در یک بازه پنج س��اله با توجه به ش��رایط 
از مخ��ازن مختلف نمونه گیری ش��ده اس��ت. در بین این 
نمونه ها نفت های سبک و س��نگین وجود دارد. لذا نتایج 
بررس��ی، قابل اس��تناد در محدوده بزرگ ت��ر از نفت های 
کش��ور است. برای بررس��ی صحت روش موازنه مواد، دو 
نمونه نفت س��بک )اول با درجه س��نگینی 32 به صورت 
ته چاهی( و سنگین )دوم با درجه سنگینی 24 به صورت 
س��ر چاهی( انتخاب ش��د. نتایج موازنه مولی در شکل-1 

نشان داده شده است.
در ش��کل-1 مشخص اس��ت که خط گذرنده از نقاط نسبت 
درص��د مولی گاز به مخ��زن و درصد مولی نفت به مخزن در 
نم��ودار موازنه مولی برای نمونه نفت های��ی که درصد مولی 
اج��زای آن به درس��تی گفته ش��ده، دقیقاً یک خط راس��ت 
می باشد. نمونه یک مربوط به یک نمونه ته چاهی نفت سبک 
با درجه س��نگینی 32 است و نمونه ششم مربوط به ترکیب 
یک نمونه سرچاهی با درجه سنگینی 24 می باشد. در هر دو 
نمونه نمودار گذر کرده از نقاط آزمایش��گاهی خطی است و 
تفاوت شیب موجود در دونمونه به تفاوت نسبت مولی گاز به 
نفت آنها برمی گردد. نفت سبک نمونه اول دارای اندازه شیب 

بیشتری نسبت به نمونه نفت سنگین ششم است.
در صورتی که نمودار موازنه مولی از حالت خطی خارج شود، 
نشان دهنده اشتباه در محاسبات مربوط به موازنه مولی یک 
یا چند عدد از اجزاس��ت. این موضوع با بررسی نتایج گزارش 
ش��ده برای ترکیب نمونه چهارم در ش��کل-2 قابل مشاهده 

است.
  در ش��کل-2 داده های آزمایش��گاهی مرب��وط به یک نمونه 
س��رچاهی نفت سنگین مشاهده می شود که انحراف نقاط از 
خط راس��ت بسیار زیاد اس��ت و این نشان از نادرستی درصد 
مولی اجزای نمونه چهارم اس��ت. پس از اعالم این موضوع به 
گروه اندازه گیری و محاس��به آزمایشگاه، خطا در محاسبات 

مورد تأیید قرار گرفت و داده ها به شکل-3 اصالح شد.
 روش  دیگری که به منظور صحت سنجی استفاده شد، نمودار 
هافمن است که مقدار logkiبرای هر جزء را بر حسب ضریب 
هافمن  )Fi( رس��م می کند. شکل-4 نتایج محاسبات هافمن 

را برای نمونه اول نشان می دهد. 
 ب��ا توجه به اینکه خط گذرن��ده از نقاط نمودار موازنه مولی 

 9  مقایسه نتایج ترکیب نمونه سرچاهی و ته چاهی مخزن نفت سنگین

  

  چاهي مخزن نفت سنگين: مقايسه نتايج تركيب نمونه سرچاهي و ته9شكل 

گيري سازي در مورد تشابه نمونهمقاله قبلي و مطالعات شبيه بررسي شده در يدهد كه ادعنشان مي 9و  8- هايشكلنتايج 

چاهي به صورت آزمايشگاهي نيز قابل اثبات است. الزم به ذكر است كه گيري تهسرچاهي (به روش اختالط تماس تعادلي) با نمونه

  هاي اول تا ششم در بخش ضميمه قابل مشاهده است.نمونه تركيب نفت و گازِ هاي كاملِداده

  گيريتيجهن

، همواره همراه با هاي درصد مولي اجزاباشد، دادهاي دستگاه و خطاي انساني مييل وجود خطاهاي آزمايشگاهي كه شامل خطلدهب

بدين منظور  باشند.ها قابل استفاده ميان حاصل شود كه اين دادهنتا اطمي محاسبه شده ،در نتيجه بايد ميزان خطا .باشندخطا مي

با توجه به اين نكته كه روش  شد.استفاده  ي آزمايشگاهي و اعتبارسنجي آنهاهاصحت داده براي اين مقالهروش ذكر شده در  سهاز 

نشانه خطاي انساني در  ،انحراف از خط راست زياد بود ،باشد، اگر در نمودار آنترل كيفيت ميترين روش كنموازنه جرم مطمئن

مجدد دارند، اما اگر در روش  محاسبههاي درصد مولي اجزا قابل استفاده نيستند و نياز به ادهد محاسبات موازنه مواد است. لذا

- لبهاي هافمن و كمپروش گيري آزمايشگاهي را با استفاده ازتوان صحت اندازهمي انحراف از خط راست صفر بود، موليموازنه 

كم  هاي آزمايشگاهياگر انحراف از خط راست براي داده كهطوريبه ،كردها محاسبه براي آن و انحراف از خط راست را بررسيباكلي 

  .سيال استهاي صحت دادهدهنده اعتبار باال و نشان، باشد
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برای نمونه های اول تقریباً خط راست شد، پیش بینی می شد 
ک��ه خط گذرنده از نقاط نم��ودار هافمن نیز تقریباً یک خط 
راست شود که تأیید این موضوع در شکل-4 مشخص است.
در هم��ه نمونه هایی که نم��ودار موازنه مولی، یک خِط کاماًل 
راست می باش��د، نمودار هافمن خط راست تقریبی است که 
این اتف��اق در نمونه پنجم رخ داده اس��ت که در ش��کل-5 
نمودار هافمن این نمونه را مش��اهده می کنید. انتظار خطی 
ب��ودن نمودار هافم��ن به دلیل تنوع س��اختاری مواد با عدد 
کربن بزرگ تر از 5 انتظاری غیر واقعی اس��ت. این موضوع به 
این دلیل اس��ت که تقسیم بندی ترکیب براساس عدد کربن 
سبب نادیده گرفتن تفاوت خواص فیزیکی مانند دمای جوش 

می شود و نمی توان انتظار تشابه 100% همه اجزا را داشت.

3-روش ترسیمی کمپبل-باکلی
روش دیگری که برای اطمینان از صحت درصد مولی ترکیب 
نمون��ه از آن بهره می گیرند، نمودار کمپبل-باکلی اس��ت که 
در آن، مقدار logkiبرای هر جزء را بر حس��ب مجذور دمای 

بحرانی آن جزء رسم می کنند.
 همانطور که در ش��کل های- 6 و 7 مشاهده می کنیم، نتایج 
روش کمپبل-باکل��ی تقریب��اً همان نتای��ج روش هافمن را 
می ده��د که نش��ان از صحت داده های درص��د مولی اجزای 
نمونه ی اول و تقریباً غیرقابل اطمینان بودن داده های درصد 

مولی نمونه پنجم است.
یک از اهداف تحقیق، بررس��ی صحت نمونه گیری سرچاهی 
ب��ه روش اخت��الط تماس تعادل��ی با نمونه ته چاهی اس��ت. 
نمونه ه��ای اول و دوم مربوط به س��یاالت یک مخزن و یک 
الیه ان��د که نمونه اول به روش ته چاهی و نمونه دوم به روش 
س��رچاهی و اختالط تماس تعادلی تهیه شده است. از سوی 
دیگر، نمونه های پنجم و شش��م نیز با همین وضعیت از یک 

مخزن نفت سنگین با درجه سنگینی 24 تهیه شده است.
 نتایج ش��کل های-8 و 9 نش��ان می دهد که ادعای بررسی 

ش��ده در مقاله قبلی و مطالعات شبیه سازی در مورد تشابه 
نمونه گیری س��رچاهی )به روش اختالط تماس تعادلی( با 
نمونه گیری ته چاهی به صورت آزمایشگاهی نیز قابل اثبات 
است. الزم به ذکر اس��ت که داده های کامِل ترکیب نفت و 
گاِز نمونه های اول تا ششم در بخش ضمیمه قابل مشاهده 

است.

نتیجه گیری
به دلی��ل وج��ود خطاهای آزمایش��گاهی که ش��امل خطای 
دستگاه و خطای انسانی می باشد، داده های درصد مولی اجزا، 
همواره همراه با خطا می باش��ند. در نتیجه باید میزان خطا، 
محاس��به شده تا اطمینان حاصل ش��ود که این داده ها قابل 
اس��تفاده می باشند. بدین منظور از س��ه روش ذکر شده در 
این مقاله برای صحت داده های آزمایشگاهی و اعتبارسنجی 
آنها استفاده ش��د. با توجه به این نکته که روش موازنه جرم 
مطمئن تری��ن روش کنترل کیفیت می باش��د، اگر در نمودار 
آن، انحراف از خط راس��ت زیاد بود، نشانه خطای انسانی در 
محاسبات موازنه مواد اس��ت. لذا داده های درصد مولی اجزا 
قابل اس��تفاده نیستند و نیاز به محاسبه مجدد دارند، اما اگر 
در روش موازنه مولی انحراف از خط راست صفر بود، می توان 
صحت اندازه گیری آزمایش��گاهی را با اس��تفاده از روش های 
هافمن و کمپبل-باکلی بررس��ی و انحراف از خط راس��ت را 
برای آنها محاسبه کرد، به طوری که اگر انحراف از خط راست 
برای داده های آزمایشگاهی کم باشد، نشان دهنده اعتبار باال 

و صحت داده های سیال است.
در ای��ن مطالعه پس از اعتبارس��نجی داده های س��رچاهی و 
ته چاهی، دوالیه نفت س��بک و سنگین مشخص شد. ترکیب 
سیال به دست آمده از هر دو روش تشابه بسیار زیادی از نظر 
موازنه مولی دارد. تئوری اختالط تماس تعادلی که در گذشته 
به صورت محاسبات شبیه سازی مطرح شده بود، با استفاده از 

این مطالعه از نگاه آزمایشگاهی نیز اثبات می شود.
پانویس هاپانویس ها

1. Hoffman plot 2. Campbel-buckley plot
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