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ارائه یک رابطه تجربی و بررسی نتایج آن
در پیشبینی چگالی نفت خام و نفت سنتزی
آسفالتینی
صادق حسنپور ،فرزانه درخواه ،مسعود ریاضی* و محمدرضا مالیری
مرکز تحقیقاتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ،پژوهشکده ازدیاد برداشت ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه شیراز ،ایران

تاريخ دريافت96/3/25 :

تاريخ پذيرش96/10/5 :

چكيده
اندازهگیــری و پیشبینــی چگالــی بهعنــوان یکــی از خــواص مهــم ســیاالت مخزنــي ،در مقــدار تولیــد ســیاالتی همچــون نفــت بســیار
موثــر اســت .در مطالعــه حاضــر اثــر پارامترهــای مختلــف (فشــار ،دمــا و ترکیــب ســیال) بــر چگالــی نفتهــای ســنتزی آســفالتینی و
نفــت خــام (بــا ترکیــب ثابــت) مــورد بررســی قــرار گرفــت .همچنیــن در شــرایط مختلــف عملیاتــی بــرای  546داده آزمایشــگاهی نفــت
ســنتزی آســفالتینی ،یــک رابطــه تجربــی پیشبینــی شــد؛ کــه قابــل اســتفاده بــرای ترکیبهــای نفــت ســنتزی شــامل تولوئــن ،نرمــال
هپتــان و آســفالتین اســتخراج شــده از انــواع نفــت خــام میباشــد .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ضریــب محاســبه
رگرســیون خطــی دادههــای آزمایشــگاهی و رابطــه تجربــی بیــش از  0/97مــی باشــد .ایــن مقــدار نشــاندهنده همبســتگی مقادیــر
چگالــی آزمایشــگاهی بــا روابــط تجربــی میباشــد .رونــد تغییــر چگالــی بــا تغییــر پارامترهــای تاثیرگــذار بــه ایــن صــورت میباشــد:
در یــک دمــای ثابــت ،افزایــش فشــار ســبب افزایــش قابــل توجهــی در چگالــی نفــت بــرای هــر دو نــوع نفــت خــام و ســنتزی آســفالتینی
شــد ،ضمــن آن کــه بــرای هــر دو نــوع نفــت مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه ،افزایــش دمــا در فشــارهای مختلــف ســبب کاهــش چگالــی
گردیــد .شــدت ایــن کاهــش بــا تغییــر دمــا از  50بــه  80°Cمحســوستر بــود .همچنیــن در نفتهــای ســنتزی آســفالتینی افزایــش
درصــد وزنــی آســفالتین افــزوده شــده بــه نفــت ســنتزی بــه ویــژه از  5بــه  ،10افزایــش قابــل توجهــی را در مقــدار چگالــی نفــت در
پیداشــت.
كلمات كليدي :چگالی ،نفت خام ،نفت سنتزی آسفالتینی ،رابطه تجربی و شرایط آزمایشگاهی.

مقدمه

چگالــی ،یکــی از خــواص مهــم ســیاالت مخــزن اســت.

اهمیــت ایــن خاصیــت بــه ویــژه در مقــدار تولیــد
ســیاالت هیدروکربــوری از قبیــل نفــت بســیار موثــر
*مسؤول مكاتبات
mriazi@shirazu.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال ()DOI: 10.22078/pr.2017.2911.2360

اســت .بــا افزایــش چگالــی ســیال در مخــزن ،کاهــش
تولیــد نفــت بهصــورت قابــل توجهــی اتفــاق میافتــد

[ .]1همچنیــن چگالــی ســیال نفتــی ،از پارامترهــاي مهــم
در کششســطحی بیــن ســیاالت ،مشخصهســازی رفتــار
ســیاالتی بــا اســتفاده از نفــت ســنتزی ،کنتــرل ســرعت

تولیــدي چــاه بــوده کــه کاهــش چگالــی ســیال مخــزن بــا
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توجــه بــه روابــط تولیــد ،باعــث افزایــش میــزان بهــرهوري

و همچنیــن همــراه بــا معادلــه ریــدل ،3بــرای محاســبه

چگالــی نفــت بهصــورت جــرم یــک واحــد حجــم از نفــت

اســتفاده از ایــن رابطــه تقریبــا وســیع و از نقطــه انجماد تا

چــاه و افزایــش تولیــد مخــزن نفتــی میشــود [.]2
در فشــار و دمــای مشــخص تعریــف میشــود .همچنیــن

چگالــی نفتهــا در اکثــر مواقــع کمتــر از يــك اســت و

بــا افزایــش تعــداد کربــن ،ايــن مقــدار افزایــش مييابــد.
در صورتــی كــه سیســتم نفتهــای مــورد بررســی

بهترتیــب حــاوی هیدروکربنهــاي اشــباع شــده غيــر
حلقــوي ،اشــباع شــده حلقــوي و آروماتيــك باشــد ،بــه

ازای تعــداد معیــن کربــن ،چگالــی نيــز افزایــش مييابــد

[ .]3معمــوال روابطــی کــه بــرای تعییــن چگالــی نفــت
مخــزن ارائــه مــی شــوند بــه دو گــروه تقســیم میگردنــد

[ :]4الــف) محاســبه چگالــی نفــت بــا اســتفاده از دادههای
 1 PVTســیال (ماننــد فشــار نقطــه جــوش ،نســبت گاز بــه

نفــت و غیــره) و ب) محاســبه چگالــی نفــت بــا مشــخص

نمــودن ترکیبــات نفــت مخــزن .یــادآوری میشــود کــه
روابــط تجربــی زیــادی وجــود دارد کــه چگالــی نفــت را
برحســب دادههــای  PVTنفــت محاســبه میکنــد [.]5

فشــارهای بخــار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .گســتره

نقطــه بحرانــی و از فشــار اشــباع تــا  500 MPaمیباشــد.
در ایــن تحقیــق میانگیــن خطــا از دادههــای تجربــی برای

پیشبینــی حجــم مایــع فشــرده شــده  %0/77میباشــد.
یــادآوری میشــود کــه دانســیته مایــع فشــرده شــده

یــک مشــخصه مهــم بــرای شبیهســازی فرآینــد ،طراحــی
لولههــا و اندازهگیــری مایــع اســت [ .]7یکــی از راههــای

پیشبینــی چگالــی نفــت غیــر اشــباع مخــزن ،اســتفاده از
شــبکه عصبــی میباشــد .از معایــب ایــن روش نیازمنــد

بــودن آن بــه اطالعــات جامعــی از ترکیبــات ســیال جهــت
تخمیــن خــواص ســیال اســت .عالوهبرایــن ،نتایــج

اســتفاده از معادلــه هــای حالــت بــرای تخمیــن خــواص
ســیال در شــرایط بحرانــی مثــل فشــار بــاال و نزدیــک

بــه فشــار بحرانــی بــرای سیســتمهای پیچیــده ،بــا خطــا

همــراه میباشــد [ .]4اخیــرا ســالگادو و همــکاران بــر
پایــه شــبکه عصبــی مصنوعــی ،بــا اســتفاده از سیســتم

اکبــرزاده و همــکاران بــا اســتفاده از یــک ســری دانســیته

شناســایی هندســه پرتوهــای گســترده (شــامل منبــع

کانــادای غربــی ،معادلــه حالــت اصالحشــده مشــفقیان-

بــرای پیشبینــی چگالــی نفــت ارائــه دادنــد .نتایــج نشــان

اندازهگیــری شــده مربــوط بــه نفتهــای ســنگین

نصــری فــر را ارائــه دادنــد .از ایــن معادلــه بــرای پیشبینی
دانســیته بــدون تعییــن پارامترهــای دیگــر ،اســتفاده
میشــود .نتایــج دادههــای  MNM EOSبــدون هیچگونــه

تصحیــح حجــم ،میتوانــد دانســیتههای ترکیبــات
SARA

(هیدروکربنهــای اشــباع ،آروماتیکهــا،

رزینهــا و آســفالتینها) را بــا دقتــی مشــابه

SRK

اشــعه گامــا ســزیم 4و یــک آشکارســاز ،)5روش جدیــدی

داد کــه روش پیشــنهادی بــرای پیشبینــی چگالــی انــواع
مــواد میتوانــد مفیــد باشــد [ .]8همچنیــن در همیــن
ســال االمیــر و همــکاران مدلــی بــرای پیشبینــی

چگالــی و ویســکوزیته نفــت ســنگین در یــک محــدوده

وســیع دمایــی ( 20تــا  )160°Cارائــه دادنــد .در ایــن
مطالعــه چگالــی نفــت ســنگین بــا اســتفاده از درجــه API

 EOSبــرای حالتــی کــه تصحیــح حجــم انجــام شــده

و دمــا پیشبینــی شــده و ســپس از ایــن مقادیــر چگالــی

خطــای کوچــک تاییــد میکنــد کــه معادلــه ارائــه شــده

نتایــج آزمایشــگاهی بــا رابطــه تجربــی نشــان میدهــد

باشــد ،محاســبه کنــد .همچنیــن نتایــج ایــن تحقیــق بــا
میتوانــد دانســیته نفــت و قیرهــای ســنگین کانــادای

غربــی را پیشبینــی کنــد [ .]6نصــری فــر و همــکاران
یــک رابطــه جدیــد بــرای محاســبه دانســیته مایع فشــرده
شــده از ترکیبــات خالــص و مخلوطهــا ارائــه دادنــد کــه

ایــن معادلــه همــراه بــا معادلــه هانکینســون -تامســون

2

( ،)COSTALDبــرای محاســبه دانســیته مایــع اشــباع

بــرای توســعه روابــط ویســکوزیته بهــره گرفتنــد .مقایســه

کــه میانگیــن خطــای مطلــق بیــن ایــن نتایــج کمتــر از
 %8و ضریــب همبســتگی خطــی در دماهــای معمولــی و
بــاال بهترتیــب  0/97و  0/92میباشــد [.]9

1. Pressure-Volume-Temperature
2. Hankinson–Thomson
3. Riedel
4. 137 Cs Gamma-ray
5. NaI(T1) Detector
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چگالــی نفــت مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.

از آنجاییکــه کشــش ســطحی بیــن ســیاالت بــه عوامــل
مختلــف از جملــه ترکیــب ســیاالت وابســته اســت ،چگالی

روش تحقیق

ســیاالت بهعنــوان یکــی از دادههــای ورودی و پیــش نیــاز

مــواد ،ابــزار و دســتگاههای اســتفاده شــده در ایــن

بــرای محاســبه عــدد کشــش ســطحی بیــن ســیاالت

مطالعــه آزمایشــگاهی ،در ادامــه معرفــی میگردنــد .نفــت

(رابطــه  )1در شــرایط مختلــف مــورد نیــاز اســت [.]10
∆ρ g De 2
H

()1

خــام مــورد اســتفاده از میــدان منصــوری بــا درصــد مولــی
اشــاره شــده در جــدول  1میباشــد.

=γ

بنابرایــن دادههــای چگالــی بــرای نفتهــای مختلــف در

محلولهــای نفــت ســنتزی مــورد اســتفاده در ایــن

محاســبه کشــش بیــن ســطحی نفــت و ســیاالت دیگــر

قــرار گرفتنــد .در مرحلــه اول ،محلــول ســنتزی بــدون

شــدند .از آن جایــی کــه تعــداد دادههــای چگالــی

غلظــت تولوئــن از  %60حجمــی ( %40حجمــی نرمــال

منظــور مقایســه چگالــی نفتهــای مختلــف در شــرایط

 %10حجمــی بــه غلظــت تولوئــن (کاهــش %10حجمــی

آزمایشــگاهی جهــت دس ـتیابی بــه یــک رابطــه تجربــی

 %100حجمــی تولوئــن (صفــر درصــد حجمــی تولوئــن)

در ایــن مطالعــه توســط دســتگاه پیشــرفته چگالیســنج

T-60اT-70 ،اT-80 ،ا T-90 ،و  T-100نمایــش داده شــدهاند.

قابلیــت اندازهگیــری در شــرایط مختلــف دمایی و فشــاری،

 5و  10بــه محلــول نفــت ســنتزی (حــاوی تولوئــن و

بهدســت آمــده در ایــن تحقیــق نیــاز بــه اندازهگیــری

ســاخته میشــود .جهــت توزیــع ذرات آســفالتین و

مطالعــه حاضــر ،بهعنــوان یــک هــدف فرعــی بــه منظــور

پژوهــش در دو مرحلــه ســاخته شــده و مــورد آزمایــش

ماننــد گاز یــا آب (بهعنــوان هــدف اصلــی) اندازهگیــری

آســفالتین حــاوی تولوئــن و نرمــال هپتــان میباشــد.

اندازهگیــری شــده فــراوان بودنــد ،ایــن مطالعــه بــه

هپتــان) شــروع میشــود .ترکیبهــای بعــدی بــا افزایــش

گوناگــون عملیاتــی و همچنیــن رابطــه تجربــی ایــن نتایــج

نرمــال هپتــان) ســاخته شــده و ایــن رونــد تــا غلظــت

جامــع انجــام گرفــت .همچنیــن اندازهگیریهــای چگالــی

ادامــه مییابــد .ایــن پنــج ترکیــب بهترتیــب بهصــورت

انجــام شــده اســت .از جملــه ویژگیهــای ایــن دســتگاه

در مرحلــه دوم ،آســفالتین بــا درصدهــای وزنــی ،2/5 ،1

دقــت بســیار بــاالی آن میباشــد .بنابرایــن رابطــه تجربــی

نرمــال هپتــان) اضافــه شــده و نفــت ســنتزی آســفالتینی

چگالــی بهصــورت آزمایشــگاهی را بــرای محاســبه کشــش

همگــن نمــودن محلــول ،محلــول ســنتزی را بهترتیــب

هزینــه و در کمتریــن زمــان مرتفــع مینمایــد .در ادامــه

درون دســتگاه لرزاننــده 2بــا ســرعت  150 rpmو 30 min

بیــن ســطحی در شــرایط فشــار و دمــای مختلــف ،بــدون

بهمــدت)  5 hروی دســتگاه همــزن مغناطیســی24 hr ،1

ایــن مطالعــه ابتــدا مقایســهای بیــن چگالــی نفتهــای

درون دســتگاه فــرا صوتــی 3قــرار داده شــد .نمایــش

رابطــه تجربــی جهــت محاســبه چگالــی نفــت ســنتزی

بــرای مثــال بــرای ترکیــب  %60حجمــی تولوئــن ،نرمــال

شــد .در بخشهــای پایانــی نیــز اثــر پارامترهــای موثــر بــر

 T60-As. 5 wt%اســت.

خــام و ســنتزی آســفالتینی انجــام گرفتــه ،ســپس

ترکیبهــای نفــت ســنتزی آســفالتینی در ادامــه مقالــه

آســفالتینی در شــرایط مختلــف عملیاتــی پیشبینــی

هپتــان بهمیــزان  %40حجمــی و  %5آســفالتین بهصــورت

جدول  1ترکیب نفت خام مورد استفاده در این مطالعه
C12+

C11

C10

3/701 2/453 43/241

C9

C8

C7

C6

nC5

iC5

nC4

iC4

C3

C2

C1

4/196

4/027

3/393

3/189

1/811

1/402

2/326

0/74

4/159

5/707

18/46

CO2

N2

جزء

 0/293 0/902درصد
مولی
1. Magnetic Stirrer
2. Shaker
3. Sonic
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همچنیــن چگالیهــای نفــت خــام و نفتهــای ســنتزی

اســتفاده میشــود بایــد بــه گونــهای باشــد کــه در

( 10تــا  130 barبــا گام فشــاری  )10 barبا دســتگاه دی

رســوب را از خــود عبــور ندهــد .بــرای بهدســت آوردن

شــد .همچنین شــکل  1نمــودار کالیبراســیون دســتگاه را

و اینبــار در دســتگاه ساکســوله 3بــا عمــل بــاز گردانــی

دســتگاه ارائــه شــده و قبــل از اســتفاده از دســتگاه بــا

فرآینــد آن قــدر تکــرار میشــود تــا محلــول جمــع

در بــازه دمایــی  50 ،30و  80°Cو بــازه فشــاری ثابــت

ام ای اچ پــی ام( 1آنتــوان پــار - 2اســترالیا) ،اندازهگیــری

نشــان میدهــد کــه مقادیــر آن توســط شــرکت ســازنده

عیــن عبــور ســریع ســیال از خــود ،کوچکتریــن ذرات

نمونــه خالصتــر ،آســفالتین در تولوئــن حــل میشــود
4

توســط نرمــال هپتــان ،رســوب داده مــی شــود .ایــن

اســتفاده از ایــن مقادیــر ،تنظیمــات کالیبراســیون انجــام

شــده در مخــزن ساکســوله شــفاف شــود.

استخراج آسفالتین و تهیه نفت سنتزی

بحث و نتایج

جداســازی آســفالتین از نمونــه نفتــی مــورد آزمایــش،

نتایــج ایــن مطالعــه در پنــج بخــش مــورد بحــث قــرار

روش کار بــه ایــن صــورت بــود کــه نرمــال هپتــان بــا

و نفــت ســنتزی صــورت گرفتــه اســت و ســپس بــرای

گرفــت.

بــا اســتفاده از روش اســتاندارد [ ]12صــورت گرفــت.

نســبت  40بــه  1بــه نفــت خــام اضافــه گردیــد .ســپس
مخلــوط بــه مــدت دو روز و در هــر روز بهمــدت

hr

گفتــه اســت .ابتــدا مقایس ـهای بیــن چگالــی نفــت خــام
دادههــای نفــت ســنتزی آســفالتینی رابطــه تجربــی
ارائــه شــده اســت .در ادامــه اثــر پارامترهــای موثــر

 4بهوســیله دســتگاه همــزن مغناطیســی ،مخلــوط

بــر چگالــی نفــت ســنتزی یعنــی فشــار ،دمــا و غلظــت

مخلــوط نفــت خــام و نرمــال هپتــان ،رســوب آســفالتین

بخشهــا تطابــق بیــن مقادیــر چگالــی حاصــل از رابطــه

شــده تــا همگــن شــود .ســپس بعــد از همگــن نمــودن
بــا اســتفاده از کاغــذ صافــی از مخلــوط جــدا میشــود.

بافــت کاغــذ صافـیای کــه بــرای جــدا کــردن آســفالتین

آســفالتین ارزیابــی شــده اســت .ضمــن آن کــه در ایــن

تجربــی بــا نتایــج آزمایشــگاهی مــورد ســنجش قــرار

گرفتــه اســت.

0/66
0/64

نرمال پنتان دما= °Cا۶۳/۸۵

0/6
0/58

نرمال پنتان دما= °Cا96/۸۵

دانسیته ()g/mL

0/62

0/56
150

100

50

0

0/54

200 250 300 350
فشار ()bar
شکل  1نمودار کالیبراسیون دستگاه چگالیسنج دی ام ای اچ پی با استفاده از سیال نرمال پنتان در دماهای  36/85°Cو  96/85°Cو
فشارهای مختلف []11
1. DMA-HPM
2. Anton-Paar
3. Soxhlet
4. Reflux

ارائه یک رابطه تجربی ...
مقایسه چگالی نفت خام با نفت سنتزی آسفالتینی

در اولیــن گام از بخــش بحــث و نتیجهگیــری ،مقایسـهای
بیــن چگالــی نفــت خــام انتخــاب شــده و نفــت ســنتزی

آســفالتینی بــا ترکیــب  %60حجمــی تولوئــن%40 ،
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نفــت بــر میگــردد .نفــت ســنتزی حــاوی تولوئــن ،نرمــال

هپتــان و مقــداری آســفالتین اســت در حالــی کــه نفــت
خــام حــاوی ترکیبــات مختلــف میباشــد بــه ســنگینتر
شــدن آن کمــک میکنــد.

حجمــی نرمــال هپتــان و  %5وزنــی آســفالتین اســتخراج

عالوهبرایــن افزایــش دمــا در یــک فشــار ثابــت ،ســبب

انتخــاب ایــن ترکیــب ســنتزی در بیــن ترکیبهــای

آســفالتینی) شــده اســت .دلیــل ایــن تغییــرات ،بــه

 60/40تولوئــن بــه نرمــال هپتــان ،حداقــل میــزان

بهعبــارت دیگــر بــا افزایــش دمــا ترکیبــات فــرار ســیال

در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنیــن مقــدار بهینــه

کــه در نتیجــه حجــم ســیال بیشــتر و چگالــی آن کاهــش

شــکل  2رونــد تغییــرات چگالــی نفتهــای ســنتزی

موثــر ،اثــر متضــادی بــر تغییــرات چگالــی ،در هــر دو نــوع

میدهــد .همانطــور کــه در شــکل 2مشــاهده شــد،

یکســان تغییــر چگالــی بــا تغییــر دمــا بــرای هــر دو نــوع

ســنتزی آســفالتینی بــا بــاال رفتــن فشــار ،افزایشــی اســت.

متناظــر تقریبــا برابــر اســت .همچنیــن افزایــش دمــا از 50

افزایــش فشــار بــر نفــت ،حجــم ســیال در محفظــه کمتــر

بــه افزایــش دمــا از  30بــه  50°Cایجــاد کــرده اســت.

چگالــی نفــت افزایــش مــی یابــد [ .]13-15عالوهبــر آن

نشــاندهنده تغییــرات حجــم و بــه تبــع آن تغییــرات

نفــت ســنتزی اســت .ایــن رونــد در همــه فشــارها قابــل

دیگــر عامــل دمــا در مقادیــر باالتــر و نزدیــک بــه دمــای

شــده از همــان نفــت خــام صــورت گرفتــه اســت .دلیــل

کاهــش چگالــی بــرای هــر دو نــوع نفــت (خــام و ســنتزی

ســنتزی مختلــف ،ایــن اســت کــه در نســبت حجمــی

افزایــش حجــم ســیال بــا افزایــش دمــا مربــوط میشــود.

تولوئنــی کــه میتوانــد آســفالتین را در خــود حــل کنــد

تمایــل بــه تغییــر فــاز از فــاز مایــع بــه فــاز گاز را دارد

آســفالتین نفــت مــورد اســتفاده %5 ،وزنــی میباشــد.

مییابــد [ .]16بنابرایــن دمــا و فشــار بهعنــوان دو عامــل

و خــام را در شــرایط دمایــی و فشــاری مختلــف نشــان

نفــت گذاشــتند .نکتــه جالــب در شــکل ،2رونــد تقریبــا

رونــد کلــی تغییــرات چگالــی بــرای نفــت خــام و نفــت

نفــت میباشــد؛ بــه عبــارت دیگــر شــیب هــر دو خــط

دلیــل آن ایــن اســت کــه در دســتگاه چگالــی ســنج بــا

بــه  ،80°Cکاهــش بیشــتری در میــزان چگالــی نســبت

شــده (ارتبــاط معکــوس فشــار بــا حجــم) ،بنابرایــن

ایــن رونــد بــرای هــر دو نــوع نفــت نیــز مشــابه اســت کــه

در یــک فشــار ثابــت چگالــی نفــت خــام بیشــتر از چگالــی

ملموستــر چگالــی در دماهــای باالتــر اســت ،بهعبــارت

مشــاهده اســت .دلیــل ایــن اتفــاق ،بــه ترکیــب دو نــوع

مخــزن ،اثــر بیشــتری در رونــد تغییــرات چگالــی دارد.

نفت خام دما= °Cا30
نفت خام دما= °Cا50

تولوئن ۶۰ ،درصد حجمی -آسفالتین۵ ،
درصد وزنی  -دما= °Cا30
تولوئن ۶۰ ،درصد حجمی -آسفالتین۵ ،
درصد وزنی  -دما= °Cا50
تولوئن ۶۰ ،درصد حجمی -آسفالتین۵ ،
درصد وزنی  -دما= °Cا80

150

100

50

دانسیته ()g/mL

نفت خام دما= °Cا80

0/94
0/92
0/9
0/88
0/86
0/84
0/82
0/8
0/78
0/76
0/74

200 250 300 350
فشار ()bar
شکل  2اختالف چگالی بین نفت خام و محلول نفت سنتزی ( )T60-As. 5 wt%در دماهای مختلف و بازه فشاری ثابت
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شــرایط یکســان ،همــه نتایــج ارائــه شــده در شــکلها

رابطه تجربی دادههای چگالی نفت سنتزی

بــرای نمونــه نفــت خــام تنهــا متغیرهــای موجــود
فشــار و دمــا بــوده در حالــی کــه بــرای ترکیــب نفــت

ســنتزی عالوهبــرفشــار و دمــا ترکیــب نفــت ســنتزی

(غلظــت تولوئــن ،نرمــال هپتــان و آســفالتین) نیــز
موثــر بــر چگالــی میباشــند .بــا در نظــر گرفتــن ایــن
مالحظــات ،بــرای نفــت خــام 39 ،داده در حالیکــه

بــرای ترکیــب نفــت ســنتزی  546داده دراختیــار بــود.
بنابرایــن چگالــی دادههــای آزمایشــگاهی ترکیــب نفــت
ســنتزی ،در شــرایط مختلــف عملیاتــی (دمــا و فشــار)،

بــا اســتفاده از یــک رابطــه تجربــی بــه کمــک نرمافــزار

( Design Expertنســخه  ،)7بــه شــرحی کــه در بخــش
روش تحقیــق بیــان شــد ،بهدســت آمــد .ایــن رابطــه

تجربــی بــه دو صــورت بعــددار (رابطــه )2و بــدون بعــد

(رابطــه )3نشــان داده شــده اســت.
()2

Density (Synthetic oil) gr/cc = 0.7069+

(0.0017 X toluene)+(0.0031W asphaltene)+(0.0001
))Pressure (Bar))–(0.0009 Temprature(°C

()3

=Density (Synthetic oil) gr/cc

 0 . 7 0 7 + ( 0 . 0 0 1 7 X t o l u e n e ) + ( 0 . 0 0 3 1 Wa s p h a l)*tene)+(0.0001 Pressure*)–(0.0214 Temprature
*Pressure

و

*Temprature

بهترتیــب فشــار و دمــای

بدونبعــد هســتند کــه بهصــورت نســبت مقادیــر ایــن
کمیتهــا در شــرایط مختلــف بــه مقادیــر آنهــا در
شــرایط محیــط 1تعریــف میشــود .فشــار بهدلیــل انجــام

مقایســه بیــن دادههــای آزمایشــگاهی و رابطــه تجربــی در

و جــداول ایــن مقالــه ،براســاس رابطــه  1محاســبه

گردیــده اســت .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان
داد کــه ضریــب محاســبه رگرســیون خطــی (ضریــب

همبســتگی) دادههــای آزمایشــگاهی و رابطــه تجربــی

بیــش از  0/97میباشــد .ایــن مقــدار نشــاندهنده
مطابقــت بــاالی مقادیــر چگالــی آزمایشــگاهی بــا روابــط

تجربــی مــی باشــد .در مرحلــه بعــد ،بــا اســتفاده از ایــن
رابطــه ،چگالــی دو نــوع نفــت ســنتزی دیگــر (ســبک و

ســنگین) حــاوی تولوئــن و نرمــال هپتــان بــا غلظتهــای

متفــاوت و همچنیــن نــوع آســفالتین متفــاوت در شــرایط

دمایــی مختلــف پیشبینــی شــد .چگالــی بهدســت
آمــده از نتایــج آزمایشــگاهی بــا روش رابطــه تجربــی

مــورد مقایســه قــرار گرفــت و مقادیــر آن در جــداول  2و3

گــزارش شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود

میانگیــن خطــا بیــن دادههــای آزمایشــگاهی و رابطــه
تجربــی در فشــارهای مختلــف بــرای نمونــه نفتهــای

ســنتزی ســبک و ســنگین بهترتیــب  0/42و %0/98

میباشــد کــه قابــل چشــم پوشــی میباشــد .بنابرایــن

رابطــه پیشبینــی شــده نشــاندهنده دقــت مطلــوب آن
بــرای محاســبه چگالــی ترکیــب نفــت ســنتزی میباشــد
و محــدوده کاربــردی آن در ترکیبــات نفــت ســنتزی

شــامل تولوئــن ،نرمــال هپتــان و هــر نــوع آســفالتین
(نفتهــای خــام متفــاوت) بــا غلظتهــای مختلــف و
انــواع شــرایط عملیاتــی دمــا ( 50 ،30و  )80°Cو فشــار
( 10تــا  )130 barمیباشــد.

جدول  2اختالف چگالی نتایج آزمایشگاهی و رابطه تجربی برای ترکیب نفت سنتزی آسفالتینی سبک ( )T60-As. 5 wt%در شرایط دما
ثابت ( )50°Cو بازه فشاری ثابت
40

50

60

فشار

نتایج
آزمایشگاهی

0/7897 0/7887 0/7875

0/791

0/7922

0/7933

0/7985 0/7975 0/7965 0/7954 0/7942

نتایج
رابطه تجربی

0/7834 0/7824 0/7814 0/7804

0/7844

0/7854

0/7904 0/7894 0/7884 0/7874 0/7864

0/98

0/99

()bar

درصد خطا

10

0/90

20

0/93

30

0/92

0/96

80

70

0/98

1/01

90

1/02

100

1/02

110

1/01

120

130

0/7996

0/8008

0/7914

0/7924

1/03

1/05

1. P (ambient)=14.7 psi =1.01353 bar and t (ambient)=25 °C
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جدول  3اختالف چگالی نتایج آزمایشگاهی و رابطه تجربی برای ترکیب نفت سنتزی آسفالتینی سنگین ( )T90-As. 10 wt%در شرایط
دما ثابت ( )80 °Cو بازه فشاری ثابت ()g/cm3
فشار ()bar

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

نتایج
آزمایشگاهی

0/8161

0/8170

0/8181

0/8192

0/8204

0/8214

0/8225

0/8235

0/8246

0/8256

0/8266

0/8278

0/8290

نتایج
رابطهتجربی

0/8199

0/8209

0/8219

0/8229

0/8239

0/8249

0/8259

0/8269

0/8279

0/8289

0/8299

0/8309

0/8319

درصد خطا

0/46

0/47

0/46

0/45

0/42

0/42

0/41

0/41

0/40

0/39

0/39

0/37

0/349

بــه ایــن ترتیــب بــا صرفهجویــی در زمــان و هزینــه ،نیــاز

همچنیــن بــا وجــود اختــاف در غلظــت آســفالتین (در دو

محاســبه کشــش بیــن ســطحی در شــرایط مختلــف،

در یــک فشــار ثابــت میشــود ،رونــد تغییــرات چگالــی در

بــه اندازهگیــری چگالــی بهصــورت آزمایشــگاهی بــرای
مرتفــع میشــود.

شــکل  3و  )4کــه منجــر بــه اختــاف در مقادیــر چگالــی

هــر دو شــکل مشــابه اســت.

بررســی اثــر فشــار بــر چگالــی حاصــل از دادههــای

بررســی اثــر دمــا بــر چگالــی حاصــل از دادههــای

آزمایشــگاهی و رابطــه تجربــی در نفت ســنتزی آســفالتینی

آزمایشــگاهی و رابطــه تجربــی در نفت ســنتزی آســفالتینی

شــکلهای  3و  4تاثیــر افزایــش فشــار را بــر چگالــی

یکــی دیگــر از پارامترهــای تاثیرگــذار بــر چگالــی ،دمــا

محلولهــای حــاوی  %60حجمــی تولوئــن) بــا غلظــت

بــرای دو ترکیــب نفــت ســنتزی آســفالتینی ســبک

نفتهــای ســنتزی آســفالتینی (بهعنــوان نمونــه بــرای

میباشــد .بــه منظــور نمایــش بهتــر اثــر دمــا بــر چگالــی،

 5و  %10آســفالتین در دمــای ثابــت نشــان میدهــد.

در

()T60-As. 5 wt%

و ســنگین

()T90-As. 5 wt%

همچنیــن در ایــن شــکلها مقایســهای بیــن دادههــای

فشــارهای منتخب ( 70 ،10و  )130 barو ســه دمای ،30

یــادآوری میشــود کــه عالئــم  EXو  CORRدر شــکلها

رونــد تغییــر چگالــی بــا افزایــش دمــا در شــکلهای  5و

و رابطــه تجربــی میباشــد.

شــده قبلــی [ ،]16در هــر فشــار ،افزایــش دمــا موجــب

آزمایشــگاهی و رابطــه تجربــی صــورت گرفتــه اســت.

 50و  ،80°Cشــکلهای  5و  6در نظــر گرفتــه شــدهاند.

بهترتیــب معــرف نتایــج حاصــل از دادههــای آزمایشــگاهی

 6نزولــی اســت .بهعبــارت دیگــر بــه اســتناد دالیــل ذکــر

مطابــق شــکلهای  3و  ،4رونــد تغییــرات چگالــی

کاهــش چگالــی میشــود .ایــن مطلــب بــرای دادههــای

نفــت ســنتزی هــم بــه روش آزمایشــگاهی و هــم بــا
اســتفاده از رابطــه تجربــی ،بــا افزایــش فشــار صعــودی

اســت .عالوهبرایــن ،بهدلیــل بیشــتر بــودن چگالــی
و غلظــت تولوئــن نســبت بــه نرمــال هپتــان در ترکیــب
نفــت ســنتزی ،هــر چقــدر غلظــت تولوئــن نفــت ســنتزی

بیشــتر باشــد ،چگالــی نفــت ســنتزی بیشــتر خواهــد بــود.
همچنیــن مقایســه چگالیهــای بهدســت آمــده از روش
آزمایشــگاهی بــا دادههــای رابطــه تجربــی ،اختــاف اندک

مقادیــر حاصــل از دو روش را نشــان میدهــد .بنابرایــن

بــا توجــه بــه شــکلهای بــاال نیــز میتــوان گفــت کــه
دقــت رابطــه ریاضــی بهدســت آمــده قابــل قبــول اســت.

رابطــه تجربــی هماننــد دادههــای آزمایشــگاهی تــا حــد
زیــادی صــادق اســت .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه
ایــن تغییــرات هــم بــرای ترکیبهــای نفــت ســنتزی

و هــم بــازه فشــاری ثابــت کامــا مشــابه میباشــد

کــه نشــاندهنده اثــر کلــی افزایــش دمــا بــر چگالــی
اســت .بــرای مثــال در جــدول  4مقایس ـهای بیــن نتایــج
آزمایشــگاهی و رابطــه تجربــی بهصــورت جداگانــه بــا

خــود و همچنیــن بــا همدیگــر در شــرایط فشــار ثابــت
 130 barو ســه دمــای  50 ،30و  80°Cبــرای همیــن دو
ترکیــب ســبک و ســنگین انتخــاب شــده ،انجــام گرفتــه

اســت.
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0/86
0/84
0/82
0/8
0/78

چگالی ()g/mL

تولوئن ۶۰ ،درصد حجمی-آسفالتین ۵ ،درصد
وزنی-آزمایشگاهی
تولوئن ۶۰ ،درصد حجمی-آسفالتین ۵ ،درصد
وزنی-رابطه تجربی
تولوئن 70 ،درصد حجمی-آسفالتین ۵ ،درصد
وزنی-آزمایشگاهی
تولوئن 70 ،درصد حجمی-آسفالتین ۵ ،درصد
وزنی-رابطه تجربی
تولوئن 80 ،درصد حجمی-آسفالتین ۵ ،درصد
وزنی-آزمایشگاهی
تولوئن 80 ،درصد حجمی-آسفالتین ۵ ،درصد
وزنی-رابطه تجربی
تولوئن 90 ،درصد حجمی-آسفالتین ۵ ،درصد
وزنی-آزمایشگاهی
تولوئن 90 ،درصد حجمی-آسفالتین ۵ ،درصد
وزنی-رابطه تجربی
تولوئن 100 ،درصد حجمی-آسفالتین ۵ ،درصد
وزنی-آزمایشگاهی
تولوئن 100 ،درصد حجمی-آسفالتین ۵ ،درصد
وزنی-رابطه تجربی

0/88

0/76
140

120

100

80

60

40

0

20

0/74

فشار ()bar
شکل  3اختالف چگالی بین دادههای آزمایشگاهی و رابطه تجربی در محلولهای مختلف نفت سنتزی با  %5وزنی آسفالتین در فشار ثابت
و دمای 50°C

0/86
0/84
0/82
0/8
0/78

چگالی ()g/mL

تولوئن ۶۰ ،درصد حجمی-آسفالتین 10 ،درصد
وزنی-آزمایشگاهی
تولوئن ۶۰ ،درصد حجمی-آسفالتین 10 ،درصد
وزنی-رابطه تجربی
تولوئن 70 ،درصد حجمی-آسفالتین 10 ،درصد
وزنی-آزمایشگاهی
تولوئن 70 ،درصد حجمی-آسفالتین 10 ،درصد
وزنی-رابطه تجربی
تولوئن 80 ،درصد حجمی-آسفالتین 10 ،درصد
وزنی-آزمایشگاهی
تولوئن 80 ،درصد حجمی-آسفالتین 10 ،درصد
وزنی-رابطه تجربی
تولوئن 90 ،درصد حجمی-آسفالتین 10 ،درصد
وزنی-آزمایشگاهی
تولوئن 90 ،درصد حجمی-آسفالتین 10 ،درصد
وزنی-رابطه تجربی
تولوئن 100 ،درصد حجمی-آسفالتین 10 ،درصد
وزنی-آزمایشگاهی
تولوئن 100 ،درصد حجمی-آسفالتین 10 ،درصد
وزنی-رابطه تجربی

0/88

0/76
140

120

80
100
فشار ()bar

60

40

0

20

0/74

شکل  4اختالف چگالی بین دادههای آزمایشگاهی و رابطه تجربی در محلول های مختلف نفت سنتزی با  %10وزنی آسفالتین در فشار
ثابت و دمای 50°C
T60-As. 5 wt%

فشار=  -۱۰ barآزمایشگاهی
فشار=  -۱۰ barرابطه تجربی

0/88
0/86

فشار=  -70 barآزمایشگاهی

0/82

فشار=  -70 barرابطه تجربی

0/8

فشار=  -130 barآزمایشگاهی

0/78

چگالی ()g/mL

0/84

0/76

فشار=  -130 barرابطه تجربی
T80

T50

0/74

T30

دما ()°C
شکل  5تغییرات چگالی بین دادههای آزمایشگاهی و رابطه تجربی با افزایش دما در محلول نفت سنتزی  T60-As. 5 wt%در بازه فشاری
ثابت
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فشار=  -۱۰ barآزمایشگاهی

0/88

T60-5wt.%As.

0/86

فشار=  -۱۰ barرابطه تجربی
فشار=  -70 barآزمایشگاهی

0/82

فشار=  -70 barرابطه تجربی

0/8

فشار=  -130 barآزمایشگاهی

0/78

چگالی ()g/mL

0/84

0/76

فشار=  -130 barرابطه تجربی
T80

T30

T50

0/74

دما ()°C
شکل  6تغییرات چگالی بین دادههای آزمایشگاهی و رابطه تجربی با افزایش دما در محلول نفت سنتزی  T90-As. 5 wt%در فشار ثابت

جدول  4اختالف چگالی نتایج آزمایشگاهی و رابطه تجربی برای ترکیبهای سبک و سنگین نفت سنتزی آسفالتینی در شرایط فشار ثابت
و دمایی مختلف
30°C

ترکیب نفت سنتزی

80°C

50°C

نتایج رابطه
تجربی چگالی

نتایج
آزمایشگاهی
چگالی

نتایج رابطه
تجربی
چگالی

نتایج
آزمایشگاهی
چگالی

نتایج رابطه
تجربی چگالی

نتایج
آزمایشگاهی
چگالی

T60-As. 5 wt%

0/810

0/800

0/793

0/791

0/767

0/763

T90-As. 5 wt%

0/860

0/854

0/843

0/841

0/817

0/814

درصد خطا برای ترکیب
T60-As. 5 wt%

درصد خطا برای ترکیب
T90-As. 5 wt%

1/25

0/2

0/5

0/7

0/2

0/4

همانگونــه کــه مشــاهده شــد ،نتایــج جــدول  4بــا

وجــود ایــن کــه تــا ســه رقــم اعشــار انتخــاب شــده انــد،

بررسـی اثر غلظت آسـفالتین بـر چگالی حاصـل از دادههای
آزمایشـگاهی و رابطه تجربی در نفت سـنتزی آسـفالتینی

بــه خوبــی ســازگاری قابــل قبــول نتایــج رابطــه تجربــی

در آخریــن قســمت ایــن مطالعــه ،غلظــت آســفالتین

ترکیــب ســبک و ســنگین نشــان میدهــد.

ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .بــرای نمایــش بهتــر اثــر ایــن

را بــا نتایــج آزمایشــگاهی بــا تغییــرات دمــا در هــر دو

بهعنــوان یکــی از عوامــل موثــر بــر چگالــی ،مــورد

درصــد خطــای نتایــج رابطــه تجربــی بــا نتایــج

پارامتــر ،نمودارهایــی در شــکل  7تهیــه شــده اســت کــه

میباشــد کــه قابــل صــرف نظــر کــردن میباشــد.

بــرای نفــت ســنتزی حــاوی  %60حجمــی تولوئــن (%40

نفــت ســنتزی ،رونــد منطقــی مناســبی را در هــر دو

( 5 ، 2/5 ،1 ،0و  %10وزنــی) نشــان میدهــد.

آزمایشــگاهی بســیار پاییــن و در محــدوده  0/2تــا %1

بنابرایــن افزایــش چگالــی بــا ســنگینتر شــدن ترکیــب
نتایــج (آزمایشــگاهی و رابطــه تجربــی) بیــان میکنــد.

چگالــی را در فشــارهای منتخــب (10و 70و )130 bar

حجمــی نرمــال هپتــان) بــا مقادیــر مختلــف آســفالتین
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فشار=  -۱۰ barآزمایشگاهی

0/88

T60+[X]5wt.%As.

0/86

فشار=  -۱۰ barرابطه تجربی
فشار=  -70 barآزمایشگاهی

0/82

فشار=  -70 barرابطه تجربی

0/8

فشار=  -130 barآزمایشگاهی

0/78

چگالی ()g/mL

0/84

0/76

فشار=  -130 barرابطه تجربی

%10

%5

% 2/5

%1

نوع نفت سنتزی (درصد وزنی آسفالتین)

%0

0/74

شکل  7تغییرات چگالی بین دادههای آزمایشگاهی و رابطه تجربی با افزایش غلظت آسفالتین در محلولهای نفت سنتزی در فشار ثابت و
دمای 50°C

دادههــای آزمایشــگاهی در شــکل  7تاییــد میکننــد

دادههــا بســیار کمتــر از ســایر دادههاســت کــه میــزان

آســفالتینی بــا افزایــش غلظــت آســفالتین ،صعــودی

از ســوی دیگــر مقایســه بیــن دادههــای آزمایشــگاهی بــا

کــه رونــد تغییــر چگالــی بــرای نفتهــای ســنتزی
اســت .همانگونــه کــه پیــش از ایــن بیــان شــد ،در فشــار
ثابــت بــا افزایــش درصــد آســفالتین ،جــرم نمونــه نفــت

ســنتزی بیشــتر شــده اســت از ســوی دیگــر حجــم آن بــا
توجــه بــه ثابــت بــودن فشــار ،تقریبــا ثابــت میمانــد.

بنابرایــن چگالــی ترکیــب نفــت ســنتزی بیشــتر شــده
اســت .همچنیــن رونــد تغییــرات دادههــای رابطــه تجربــی

نفــت ســنتزی نیــز در حالــت بــدون آســفالتین تــا %5

خطــای بیشــتری را در رابطــه تجربــی نشــان میدهــد.

رابطــه تجربــی ،نشــان از تطابــق مناســب ایــن دادههــا بــه
ویــژه در غلظتهــای پاییــن آســفالتین میدهــد .جهــت

بهتــر نشــان دادن ایــن مطلــب ،جــدول  ،5اثــر تغییــر
آســفالتین را بــر چگالــی بهصــورت عــددی و دقیقتــر

نشــان داده اســت و دقــت رابطــه تجربــی ارائــه شــده را
بررســی مینمایــد.

همانطــور کــه مشــاهده میشــود درصدهــای خطــای

وزنــی آســفالتین نیــز صعــودی اســت ،در حالــی کــه بــا

نتایــج آزمایشــگاهی بــا نتایــج رابطــه تجربــی در

خــاف دادههــای آزمایشــگاهی رونــد نزولــی پیــدا کــرده

غلظــت  %5وزنــی ،حــدود  %1و در غلظــت  %10وزنــی

در غلظــت  %10در مقایســه بــا ســایر غلظتهــا بایــد

و قابــل صــرف نظــر کــردن اســت .بنابرایــن افزایــش

میــزان آســفالتین نفــت خــام مــورد اســتفاده  %5وزنــی

جهــت افزایــش غلظــت آســفالتین ،نشــاندهنده تطابــق

و برنامــه ریــزی شــده و در غلظــت  %10وزنــی تعــداد

میباشــد.

افزایــش غلظــت آســفالتین از  5تــا  ،%10ایــن دادههــا بــر

غلظتهــای صفــر 1 ،و  %2/5وزنــی کمتــر از  ،%1در

اســت .علــت ایــن امــر را در تعــداد کمتــر ایــن دادههــا

بیــش از  1/5میباشــد کــه ایــن مقــدار خطــا نیــز ناچیــز

جســتجو کــرد .بــه عبــارت دیگــر بــا توجــه بــه ایــن کــه

چگالــی بــا ســنگینتر شــدن ترکیــب نفــت ســنتزی بــه

میباشــد ،آزمایشــات بــر روی ایــن غلظــت متمرکــز

بــاال بیــن هــر دو نتایــج آزمایشــگاهی و رابطــه تجربــی
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جدول  5اختالف چگالی و درصد خطا نتایج آزمایشگاهی و رابطه تجربی برای ترکیبهای نفت سنتزی با غلظت آسفالتین متفاوت در
شرایط دما ( )50°Cو بازه فشاری ثابت
10 bar

غلظت آسفالتین

130 bar

70 bar

نتایج رابطه نتایج آزمایشگاهی نتایج رابطه نتایج آزمایشگاهی
چگالی
تجربی چگالی
چگالی
تجربی چگالی
صفر  %وزنی

0/765

درصد خطا
 %1وزنی

0/768

درصد خطا

0/777

0/776

0/797

0/778

0/782

0/786

0/782

0/803

1/01

0/793
0/810

1/2
0/809

1/60

نتیجهگیری

0/788
0/63

0/793

0/802

0/785
0/38

0/51
0/789

0/796

0/25

0/12

0/51

درصد خطا
 %10وزنی

0/772

0/772

0/777

0/779

0/77

0/51

درصد خطا
 %5وزنی

0/772

0/26

درصد خطا
 %2/5وزنی

0/767

0/778

نتایج رابطه
تجربی
چگالی

نتایج آزمایشگاهی
چگالی

0/800
1/25

0/815

0/808

1/59

0/822
1/70

ســبب کاهــش چگالــی شــده اســت.

چگالــی ســیال نفتــی یکــی از پارامترهــاي مهــم در جهــت

• رابطــه تجربــی ارائــه شــده در ایــن مطالعــه بــا ضریــب

مخــزن بــا توجــه بــه روابــط تولیــد ،باعــث افزایــش میــزان

چگالــی حاصــل از نتایــج آزمایشــگاهی و رابطــه تجربــی را

کنتــرل ســرعت تولیــدي چــاه و کاهــش چگالــی ســیال
بهــره وري چــاه و افزایــش تولیــد مخــزن نفتــی می شــود.

همچنیــن تعییــن چگالــی بهعنــوان یکــی از عوامــل
موثــر بــر کشــش ســطحی بیــن ســیاالت میتوانــد نقــش
تاثیرگــذاری بــر فرآینــد ازدیادبرداشــت از منابــع نفتــی

داشــته باشــد .بــر ایــن اســاس ،مهمتریــن نتایــج مطالعــه

حاضــر بهصــورت زیــر ارائــه شــدهاند:

همبســتگی حــدود  ،0/97تطابــق باالیــی بیــن دادههــای
نشــان داده و پیشبینــی قابــل قبولــی را بــرای محاســبه
چگالــی نفــت ســنتزی آســفالتینی بــا اســتفاده از رابطــه
تجربــی ارائــه مینمایــد.

• رابطــه تجربــی ارائــه شــده مطابــق آن چــه کــه نشــان
داده شــد ،قابــل اســتفاده بــرای نفتهــای ســنتزی

حــاوی تولوئــن ،نرمــال هپتــان و آســفالتین (انــواع

• از هــر ســه پارامتــر فشــار ،دمــا و غلظــت آســفالتین،

مختلــف) قابــل اســتفاده اســت کــه ایــن ســبب بینیــازی

بــودن دو پارامتــر دیگــر ،مقــدار چگالــی افزایــش یافتــه و

شــرایط مختلــف فشــار و دمــا و صرفهجویــی در هزینــه

بــا افزایــش فشــار یــا غلظــت آســفالتین بــا فــرض ثابــت
افزایــش دمــا (بــا شــرط ثابــت بــودن پارامترهــای دیگــر)

از دســتگاههای گــران قیمــت اندازهگیــری چگالــی در

انجــام آزمایشهــا میشــود.
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