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تبديل سریع مدل سيال در نرمافزار  PVTiبه مدل سيال در نرمافزار PVTSim
مهدی ندریپری ،کارشناسیارشد مهندسی چاه/حفاری حسن گلقندشتی ،کارشناسیارشد مهندسی نفت/مخازن هیدروکربوری

مــدل ســیال یکــی از ارکان اصلــی در
شبیهســازی با نرمافزارهای مختلف است .از
آنجا که هر یک از این نرمافزارها فرمت مدل
ســیال مخصوص به خود دارند بنابراین نیاز
به نرمافزاری جامع که بتواند به نرمافزارهای
مختلف خروجی دهد ،الزامی است.
نرمافزار  PVTsimقابلیت خروجی دادن طبق
فرمت نرمافزارهای مدلسازی سطحاالرضی
و تحتاالرضی را دارا میباشــد .با این وجود
شــرکتها تمایل بیشــتری به اســتفاده از
نرمافــزار  PVTiدارند که متاســفانه قابلیت
مورد اشاره را ندارد.
در این یادداشــت فنی تالش شده است با
ارائهی نمونهی موردی ،رویکردی ارائه شود
تا به آســانی و در مدت زمــان اندک بتوان
مدل ساخته شدهی قبلي در نرمافزار PVTi
را بــه طور مســتقيم به نرمافــزار PVTsim
تبدیل کرد.
در زنجیرهی تولید شامل مخزن ،چاه ،خطوط
لولهی ســطحاالرضی و تاسیســات فرآورشی
برای انجام تحلیلهای فنی و پیشبینی رفتار
جریانــی در آینده نیاز به مدلســازي وجود
دارد .یکی از اجزاي مهم در مدلسازي ،مدل
سیال است.
یکــی از نرمافزارهــای قــوی در زمینــهی
مدلسازي سیال ،نرمافزار  PVTsimاز شركت
 Calsepاست که قابلیت خروجی دادن به دیگر
نرمافزارها مانند  OLGA, Hysys, PROSPERو
غیره را دارد .شکل 1نرمافزارهایی که PVTsim
میتواند خروجی مدل ســیال بــه آنها دهد را
نشان میدهد.
عمدتا در تهيهی مدل سيال براي استفاده در
شبيهســازي تحتاالرضی (نرمافزار )Eclipse

از نرمافزار مدلســازي ســيال  PVTiاستفاده
ميشود.
بــا توجه به عــدم توانايي ايــن نرمافزار در
تهيــهی خروجــي جهت اســتفاده در ديگر
نرمافزارهــا كارشناســان ناچــار بــه انجام
مدلســازي دوبــارهی ســيال مربوطه در
نرمافزار  PVTsimميشــوند .حــال در اين
یادداشــت فنی رويكردي اتخاذ شــده تا با
ترســيم روند تبديل مســتقیم مدل ساخته
شــدهی قبلي در نرمافزار  PVTiبه نرمافزار
 ،PVTsimنياز به انجام مدلســازي دوباره از
ابتدا در اين نرمافزار مرتفع شــده و از طرفي
مدل ايجاد شــده در نرمافزار  PVTiعينا به
نرمافــزار  PVTsimجهت ايجاد خروجيهاي
مورد نياز انتقال يابد.

 1نمايي از پنجرهی نرمافزارهایی که PVTsim
به آنها خروجی مدل سیال میدهد

 -2تبدیل مدل سیال  PVTiبه PVTsim

رونــد تبديل مدل ســيال از نرمافزار  PVTiبه
 PVTsimدر شکل 2نشان داده شده است.

 2روند تبدیل مدل سیال تطابق یافته در
 PVTiبه PVTsim

در تبدیل مدل سیال از  PVTiبه  PVTsimالزم
است چند نکتهی مهم مدنظر قرار گیرد:
نخست آنكه مدلهاي سيال مورد استفاده در
اين دو نرمافزار با اندكي تفاوت در نامگذاري
روبرو اســت كه الزم اســت معادلسازي آنها
انجام شــود ،مثال در یک نمونــهی موردی،
پنگرابینسون ســه پارامتری که با  PR3در
نرمافزار  PVTiشــناخته میشود در نرمافزار
 PVTsimبه صورت  Peneloux PR78است.
نكتهی حائزاهميت ديگر آن است كه عبارت
 Volume Shiftكــه در نرمافــزار  PVTiمورد
استفاده قرار ميگيرد در نرمافزار  PVTSimبه
عنوان عبارت  Cpenمیباشــد كه الزم است با
استفاده از دادههاي مدل  PVTiمقادير مذكور
بر طبق رابطهی آن محاســبه و مورد استفاده
قرار گيرد.
در نرمافــزار  PVTsimبه صــورت پیشفرض
برای برخی از اجزای ســیال  Cpenوجود دارد.
پیشــنهاد میشود محاسبهی  Cpenفقط برای
اجزایی از ســیال انجام شــود که در نرمافزار
 PVTsimبه صورت پیشفرض وجود ندارد.
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نكتهی ظريف و با اهميت ديگر كه اكثرا مغفول
واقع ميشــود دقت در واحدهاي بهكار رفته در
مدلها و تبديل مقادير در مواقع الزم است.
در ادامه يك مطالعهی موردي جهت شفافتر
شدن روند كار ارائه ميشود.
 -3نمونهی موردی

تبديــل يك مدل ســيال در نرمافزار  PVTiبه
نرمافــزار  PVTSimبراي يك پروژهی واقعي به

این خروجی شــامل خصوصیات ترموديناميكي
صورت مرحله به مرحله در ارائه شده است.
تمامي اجزای سیال به همراه Binary Coefficient
ها و  LBC Coefficientsاست.
 -3-1مرحلهی اول :گرفتن خروجی به صورت جدول 1خصوصیات ســیال تطابــق یافته در
تركيبي ( )Compositionalاز مدل ســیال نرمافزار  PVTiرا نشــان میدهد که به صورت
تركيبي از این نرمافزار خروجی گرفته شــده
تطابق یافته در نرمافزار PVTi
در این مرحله ،از مدل ســیال تطابق یافته در و از فرمــت خروجــي در  Notepadبه نرمافزار
دمای مخزن ،خروجی تركيبي گرفته میشود Excel .منتقل شده است.

 1خصوصیات اجزای مدل سیال تطابق یافته در نرمافزار PVTi
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Critical Volumesft3 /lb-mole

)Critical Pressures(psia

)Critical Temperatures(R

OMEGAB

OMEGAA

Molecular Weights

CNAMES

1.442

492.313

227.160

0.069

0.373

28.013

N2

1.506

1071.331

548.460

0.097

0.686

44.010

CO2

1.570

1296.178

672.480

0.069

0.373

34.076

H2S

1.570

667.782

343.080

0.069

0.373

16.043

C1

2.371

708.342

549.774

0.097

0.686

30.070

C2

3.204

615.758

665.640

0.117

0.683

44.097

C3

4.213

529.052

734.580

0.117

0.583

58.124

IC4

4.085

550.655

765.360

0.117

0.583

58.124

NC4

4.934

491.578

828.720

0.039

0.494

72.151

IC5

4.982

488.786

845.280

0.039

0.494

72.151

NC5

ZI

Critical Z-Factors

)VCRITVIS(ft3 /lb-mole

PARACHOR

Acentric Factors

)SSHIFT(Volume Shift

CNAMES

0.004

0.291

1.442

41.000

0.040

0.000

N2

0.005

0.274

1.506

78.000

0.225

-0.153

CO2

0.000

0.282

1.570

80.000

0.100

0.000

H2S

0.252

0.285

1.570

77.000

0.013

0.000

C1

0.079

0.285

2.371

108.000

0.099

-0.370

C2

0.055

0.276

3.204

150.300

0.152

-0.225

C3

0.011

0.283

4.213

181.500

0.185

-0.136

IC4

0.034

0.274

4.085

189.900

0.201

-0.119

NC4

0.014

0.273

4.934

225.000

0.227

-0.041

IC5

0.017

0.268

4.982

231.500

0.251

-0.030

NC5
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 3ایجاد یک فایل ســیال جدید در نرمافزار  PVTsimبه صورت  Characterizedقبل از وارد کردن اطالعات خروجی نرمافزار PVTi

 4فایل ســیال اولیه در نرمافزار  PVTsimبعد از کپی اطالعات خروجی نرمافزار PVTi

 -3-2مرحلهی دوم :ایجــاد یک فایل اولیهی
مدل سیال در نرمافزار PVTsim

ابتدا بــا تعييــن معادلهی حالــت به صورت
متناظــر با معادلهی حالــت در نرمافزار PVTi
يك سيال جديد به صورت  Characterizedدر
نرمافزار  PVTSimتعريف ميشــود .برای این
نمونــه با توجه به اســتفاده از معادلهی حالت

پنگرابينســون ســه پارامتره در مدل سیال اول در مــدل ســیال ارائه شــده در مرحلهی
در  ،PVTiمعادلهی حالــت  Peneloux PR78دوم متناظــر با هر یک از اجزای ســیال کپی
میشود(.شکل )4در قســمت Interact Param
انتخاب شد.
در نرمافــزار  PVTSimنیــز ضرايــب باينري
 -3-3مرحلهی ســوم :کپی کــردن اطالعات ( )BinaryCoefficientمربوطه در ماتریس(kij)-
کپی میشود(.شکل)5
خروجی  PVTiدر مدل سیال PVTsim
در این مرحله اطالعات ارائه شده در مرحلهی
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 5وارد کــردن ضرايب باينري در نرمافزار PVTsim

 6خطای  PVTsimدر هنگام خروجی گرفتن برای  OLGAو  PROSPERدر صورت نبود پارامتر Cpen

 -3-4مرحلهی چهارم :محاسبهی  Cpenبرای
اجزای مدل ســیال و وارد کردن آن در مدل
سیال PVTsim

مقادير مربوط به  Volume Shiftكه در معادلهی
حالت مورد استفاده قرار ميگيرد و در نرمافزار
 PVTiنيز با همين پارامتر خوانده ميشــود در
نرمافزار  PVTSimتحت عنوان  Cpenشــناخته
میشــود .در نرمافزار  PVTsimجهت خروجی
گرفتن برای نرمافزارهای  OLGAو PROSPER
پارامتر  Cpenاهمیت زیادی دارد که در صورت
نبود آن ،خطای شکل 6ایجاد میشود.
برای محاســبهی این پارامتر باید به این صورت
عمل کرد:
Cpen (ft3/lbmol)=SSHIFT*b

b=Omegab*R(psi.ft 3/(lbmol.R))*TC(R)/
)PC(psia
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) R=10.732psi.ft3/(lbmol.Rتعیین معادلهی حالت در نرمافزار  PVTsimکه
مقادير  Cpenمحاســبه شده براي هر جزء بايد متناظر معادلهی حالت در نرمافزار  PVTiاست،
در ستون مربوطه به عنوان يكي از خواص اجزا استفاده میشود.
وارد شود.
مراحــل بعدی صرفا برای کنترل مدل ســیال  -3-6مرحلهی ششــم :مقایســهی خروجی
ایجاد شده در نرمافزار  PVTsimبراي اطمينان نمودارهای Phase Envelope, BO, GOR,
از صحت تبديل و پيشبينيهاي مدل است.
 RelativeVolumeو OilViscosity
برای اطمینان از صحت مدل ایجاد شــده در
 -3-5مرحلهی پنجم :مقایسهی فشار اشباع یا نرمافــزار  PVTsimموارد مورد اشــاره نیز باید
شبنم در دو مدل ساخته شده
مورد بررسی قرار گیرد.
در نرمافزار  PVTsimدر قسمت  PVT Simulationsدر این نمونــهی موردی phase envelope, BO
فشار اشباع ( )Saturation Pointدر دمای مخزن  GOR, RelativeVolumeو  OilViscosityدر هر
محاســبه میشــود که در این نمونهی موردی دو نرمافزار اختالف ناچیزی با یکدیگر داشتند
حدود  1716 psiaمحاسبه شد که با عدد نرمافزار که در اشکال  7تا  11نشان داده شده است.
 PVTiکه  1719 psiaهمخوانی مناسبی دارد.
همچنین از این قســمت به عنوان معیار برای
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 7منحنــی فازی در دو نرمافزار

 9نمودار نســبت گاز به نفت در دو نرمافزار

 8نمــودار ضریب حجمی نفت در دو نرمافزار

 10نمودار حجم نســبی در دو نرمافزار

 11نمــودار گرانروی نفت در دو نرمافزار

نتيجهگيري
آن و ذکــر یک نمونهی موردی ارائه شــود تا الزم بــه دیگــر نرمافزارهای ســطحاالرضی و
در این یادداشــت فنی سعی شد تا روند کاری شرکتها بتوانند بدون نیاز به انجام مدلسازي تحتاالرضی را ارائه دهند.
تبدیل مدل ســیال ساخته شــده در نرمافزار دوبــاره از ابتدا ،با ســرعت و دقــت الزم این
 PVTiبه نرمافزار  PVTsimبه همراه نکات مهم فعالیــت را انجــام داده و متعاقب آن خروجی
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