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چكيده
تعییــن ســطح تمــاس ســیاالت یکــی از چالشهــای برنامهریــزی توســعه میــدان و مدیریــت مخــزن اســت .از دیــدگاه ترمودینامیکــی
ســطح تمــاس گاز -نفــت عمقــی اســت کــه بیشــترین تغییــرات ترکیــب ســيال وجــود دارد ،بهطوريكــه در آن عمــق یــک ناپیوســتگی
بهعلــت تغییــر فــاز آنــی در ســطح تمــاس رخ میدهــد .ایــن تغییــر فــاز آنــی بــهواســطه نیروهــای گرانشــی ،شــیمیایی و حرارتــی
ميتوانــد باشــد .در ایــن پژوهــش ،ســه نمونــه نفــت خــام از مخــزن نفتــی آســماری در یکــی از میادیــن کــه از نــوع شــکافدار اســت،
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .نمونههــای هــر ســه چــاه دارای عمــق مبنــا و در شــرایط بــاالی نقطــۀ حبــاب ناحیــه نفتــی اخــذ
شــدهاند .ایــن پژوهــش بهصــورت کاربــردی بــه ترکیــب خــواص ســیال و شبیهســازی گرادیــان ترکیبــی بــرای کاهــش ریســک
پيشبينــي ســطح تمــاس ســیاالت بــدون نیــاز بــه چــاه جدیــد یــا چــاه پایلــوت پرداختــه اســت .در هــر ســه نمونــه ســطح تمــاس گاز–
نفــت بهصــورت واضــح بهدســت آمــده ،بهطوریکــه در بهتریــن مدلهــای ترمودینامیکــی عمــق ســطح تمــاس گاز -نفــت محاســبه
شــده بهترتیــب  75 ،13 ،1و  73 ftبــا عمــق ســطح تمــاس گاز– نفــت بـهروش الیــه آزمایــی ســازند اختــاف دارنــد .در نهایــت ،نتایــج
ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه روشهــای ترمودینامیکــی قابــل اعتمــاد و مقــرون بهصرفــه بــرای کاهــش عــدم اطمینــان بــراي
تخميــن يــا تعييــن ســطح تمــاس ســیاالت و کاهــش ریســک پروژههــای توســعه میــدان هســتند .در نتیجــه ،ایــنروش بــرای هــر زمــان
کــه اطالعــات خــواص ســیال معتبــر از مخــازن اشــباع همگــن و شــکافدار در دســترس باشــد ،توصیــه میشــود.
كلمــات كليــدي :تئــوری گرادیــان ترکیبی،تعــادل گراویتــی /شــیمیایی ،انتقــال جــرم غیرهمدمــا ،مشخصهســازی
اجــزاء ســنگین ســیال ،محاســبه ســطح تمــاس گاز– نفــت
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مقدمه

تعییــن حجــم درجــای ســیال در مخــزن براســاس

چندیــن فاکتــور اســت کــه یکــی از آنهــا تعریــف مناســب

ســطح تمــاس ســیاالت اســت [ .]1بســته بــه دادههــای در
دســترس ،ســطوح ســیاالت را میتــوان بهطــور مســتقیم

از چــاه حفــاری شــده یــا بهصــورت غیرمســتقیم از آنالیــز
ســایزمیک تعییــن کــرد [ .]2تکنیــک غیرمســتقیم
ارزیابــی ســطح تمــاس گاز -نفــت ( )GOCفقــط نیازمنــد

ایــن اســت کــه در ناحیــه نفتــی یــا گازی نفــوذ کــرده
باشــد ،بهجــای اینکــه در هــر دو ناحیــه (اگــر هــر دو

وجــود داشــته باشــند) نفــوذ کــرده باشــند [ 3و  .]4روابط
فشــار– حجــم– دمــا ( )PVTو آنالیــز گــذاری فشــاری

مثالهایــی از تکنیــک غیرمســتقیم هســتند .تکنیــک

 PVTمبتنــی بــر اصــل گرادیــان ترکیبــی اســت .ایــن

تکنیــک فــرض میکنــد کــه نفــت و گاز در تاریخچــه

زمینشناســی (حالــت اســتاتیک) قبــل از اینکــه
مخــزن تولیــدی داشــته باشــد بهحالــت ترمودینامیــک

تعادلــی رســیده اســت .بنابرایــن ،ایــنروش از دادههــای
 PVTمعتبــر بهدســت آمــده از منطقــه نفتــی یــا گازی

اســتفاده میکنــد تــا وجــود یــا عــدم وجــود هیدروکربــن

اصالحشــده یــا محاســبات نقطــه بحرانــی اصالحشــده و

روش بهبــود یافتــه [ .]7روش نصــف فاصلــه تنهــا بــه یــک
شــرایط مبنــا نیــاز دارد و بــه شــرط آنکــه نــوع اشــباع

بهدرســتی تعییــن شــده باشــد ،قابــل اطمینــان اســت.
قابلیــت پیشبینــی روش نمــودار فــازی اصالحشــده در
سیســتمهای نزدیــک بجرانــی بــا گرادیــان ترکیبــی بــاال

و  GOCاشــباع شــده ضعیفتــر از روش نصــف فاصلــه

اســت .در ایـنروش ،ناحیــه نزدیــک بــه  GOCبــا گرادیــان

ترکیبــی بــاال بهدرســتی تقریــب زده نمیشــود ،اگــر

شــرایط مبنــا دور از ایــن ناحیــه باشــد .همچنیــن ،نیــاز

بــه داشــتن دو شــرایط مبنــا اســت ،یکــی در ناحیــه

نفتــی و دیگــری در ناحیــه گازی ،بهجــای اینکــه تنهــا
یــک نقطــه مبنــا داشــته باشــیم .الگوریتــم بهبــود یافتــه

وابســته بــه ایــن نیســت کــه آیــا شــرایط  GOCاشــباع
شــده اســت یــا نــه .بررســی ســرعت محاســباتی ایـنروش
در انــواع مخــازن نفتــی در مقایســه بــا روش نصــف فاصلــه
ن روش،
ســرعت حداقــل  1/5– 4برابــر بیشــتر اســت .ای ـ 

پیشــنهادی بســیار مفیــد بــرای مــواردی کــه ســیاالت
مخــازن گرادیــان ترکیبــی کــم و نیــز مــواردی کــه دارای

ســطوح نفــت و گاز دارنــد ،اســت [.]8

همتــا و ســطح تمــاس احتمالــی بیــن دو هیدروکربــن

فیونــک خطاهــای مرتبــط بــا نمونهگیــری و تأثیراتــش

تولیــدی گرادیــان فشــار و دمــا بــه خصوصیــات جریــان

مهــم تقســیم کــرده کــه شــامل :روش نمونهگیــری،

اســتاتیکی نیســت .بهعــاوه در ایــن نــوع مخــازن،
پدیــده پراکندگــی شــدیدا ً فرآینــد انتقــال را تحــت تأثیــر

مخــزن و مشــکالت آزمایشــگاهی هســتند [ .]9شــوکال

و فیروزآبــادی مدلــی را بــرای فاکتــور نفــوذ حرراتــی در

اشــباع ،همرفــت اجبــاری و طبیعــی ناشــی از تغییــرات

فاکتــور نفــوذ حرارتــی در ایــن مــدل تابــع صریحــی از

عاملــی بســیار مؤثــر در کنتــرل تغییــرات ترکیــب ســیال

شــیمیایی و نســبت انرژیهــای بخــار و جریــان ویســکوز

را باعــث میشــوند ،تبدیــل شــود [ .]6هنگامیکــه

ذکــر شــده ،فقــط خــواص تعادلــی را بــه اشــتراک

وجــود داشــته باشــد ،از روشهایــی بــرای تعییــن مــکان

گرفتهانــد.

یــا هیدروکربــن و آب را بررســی کنــد [ .]5در مخــازن

بــرروی محاســبات گرادیــان همدمــا را بــه پنــج بخــش

ســیال بســتگی داشــته و قابــل بررســی بــا گرادیــان

بــازه نمونهگیــری ،زمینشناســی مخــزن ،حالــت ســیال

قــرار میدهــد .در مخــازن تخلیــه شــده تــا زیــر فشــار

مخلوطهــای دوتایــی ســیاالت مخزنــی ارائــه دادنــد.

چگالــی توســعه یافتــه در هــر ســتون ســیال میتوانــد بــه

انرژیهــای داخلــی ،حجمهــای مولــی جزئــی ،پتانســیل

در مقایســه بــا عاملهــای کــه تعــادل ترمودینامیکــی

اســت [ .]10فاکتــور نفــوذ حرارتــی 1مدلهــای دوتایــی

اطالعــات محــدودی در مــورد میــدان تــازه کشــف شــده

گذاشــتهاند و وابســتگی خــواص غیرتعادلــی را نادیــده

 GOCمیتــوان اســتفاده کــرد .برخــی از اینروشهــا

عبارتنــد از نصــف فاصلــه ،محاســبات نمــودار فــازی

)1. Thermal Diffusion Factor (TDF
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فاکتــور نفــوذ حرارتــی بــرای مخلوطهــای چنــد جزئــی

توســط ایتایــو و همکارانــش بــا اســتفاده از شبیهســازی

اســت ،چــون گرمــای انتقــال ویــژه ( )Qهــر جــزء متفــاوت

بهصــورت دو مطالعــه مــوردی کــه در مجمــوع متشــکل

(ســهجرئی و باالتــر) متفــاوت از مخلوطهــای دو جرئــی

گرادیــان ترکیبــی بــه ارزیابــی ســطح تمــاس گاز– نفــت

از مخلــوط دوتایــی بــرای مخلوطهــای چنــد جزئــی

از  6مخــزن اســت ،پرداختنــد [ .]17در ایــن پژوهــش،

بــرای مخلوطهــای چنــد جزئــی در دمــا و فشــار مختلــف

در محیــط متخلخــل توســط مفهــوم  PVTبــا اســتفاده

اســت .فیروزآبــادی و همــکاران فاکتــور نفــوذ حرارتــی را

بهدســت آوردنــد [ .]11لیــو و باروفیــت بــه بررســی نقــش
شبیهســازی گرادیــان ترکیبــی در توســعه مخــازن نزدیــک

بــه شــرایط بحرانــی پرداختنــد .نتایــج نشــان میدهــد

گرادیــان ترکیبــی تأثیــر قابــل توجهــی بــرروی تخمیــن

نفــت درجــا و پیشبینــی خــواص ســیال ،امــا تأثیــر
کمــی بــرروی بازیافــت تخلیـهای دارد اگــر ترکیــب ســیال
مبنــا نزدیــک بــه میانــه مخــزن قــرار داشــته باشــد [.]12

بهصــورت کاربــردی ارزیابــی ســطح تمــاس گاز -نفــت

از شبیهســازی نمونــه نفتهــای خــام یکــی از میادیــن
فــوق عظیــم واقــع در جنــوب ایــران نشــان داده شــده
اســت .عالوهبــر نشــان دادن روش کار ،قابلیــت اطمینــان

1

ایــنروش و محدودیتهایــش برجســته شــده اســت.

تئــوری عمومــی تعــادل فــازی و پدیدهــای
برگشــتناپذیر در مخــازن هیدروکربــوری

گرادیــان ترکیبــی شــدید میتوانــد منجــر بــه تشــکیل

ترمودینامیــک بــا فرآیندهــای تعادلــی ،غیــر تعادلــی يــا

آب– نفــت در مخــزن شــود [ .]13پدرســن و هجیرمســتاد

تعادلــی چارچــوب ترمودینامیــک برگشــتناپذیر را

شــمال بررســی و آنالیــز کردنــد .همــۀ پنــج مخــزن ســطح

كالســيك ،اثــر نيروهــاي جاذبــه در روابــط ترموديناميكــي
معمــوالً در نظــر گرفتــه نمیشــود .در شــرایطی خــاص و

هــر پنــج مخــزن گرادیــان ترکیبــی باالتــر از آن اســت کــه

خــواص و ترکیــب فــازی ،تغییــرات ترکیــب در مخــازن

بیشــترین گرادیــان ترکیبــی در مخزنــی مشــاهده شــده

بــه مخــازن هیدروکربنــی ،بهدلیــل تولیــد آنتروپــی

توســط اورتیگــون و همــکاران بــه مشحصهســازی و ایجــاد

معیــار تعــادل گیبــس اســتفاده کــرد [ .]18در ادامــه ،ابتدا

پرداختنــد .ایــن پژوهــش منجــر بــه درک بهتــری از

بهحالــت ایســتا در مخــازن ،ترمودینامیــک برگش ـتناپذبر

جانبــی اســت ،شــده و همچنیــن ،بــه مدیریــت دسترســی

وجــود جابهجایــی آزاد (طبیعــی) فرمولبنــدی شــده

نفــت بــا ویســکوزیته بــاال در نزدیکــی ســطح تمــاس

برگشــتناپذیر ســروکار دارد .ترمودینامیــک فرآیندهــای

گرادیــان ترکیبــی را در پنــج مخــزن متفــاوت در دریــای

نیــز مشــخص میکنــد .در محاســبات تعــادل فــازی

تمــاس گاز -نفــت و بــرای هــر مخــزن یــک ترکیــب از

بــاال و دو یــا بیشــتر از زیــر  GOCوجــود داشــت .بــرای

بــرای مســائلی خــاص ،بهدلیــل تأثیــر میــدان جاذبــه بــر

بهتنهایــی توســط جدایــش ثقلــی توضیــح داده شــود.

هیدروکربنــی مهــم اســت .در برخــی کاربردهــای مربــوط

کــه غنــی از آســفالتین بــوده اســت [ .]14در پژوهشــی

مخالــف صفــر ،حتــی در حالــت ایســتا نیــز نمیتــوان از

نقشــه (توزیــع خــواص) ســیال در میــدان بــزرگ برگــن

معیارهــای تعــادل در میــدان جاذبــه و ســپس بــا توجــه

توزیــع ســیاالت کــه در آن گرادیــان ترکیبــی بهصــورت

معرفــی و تأثیــر تغییــرات دمــا بــر تغییــر ترکیــب بــدون

بــه ناحیههــای نفــت ســنگین کمــک میکنــد [.]15

اســت .بــرای یــک ســیال چنــد جزئــی زمانیکــه جــرم

الگوریتــم ویتســون در محاســبات تغییــر ترکیــب بــا

مختلــف از سیســتم ،کار شــیمیایی وجــود دارد کــه بــرای

m

صداقــت و همــکاران بــه بهبــود و ســرعت همگرایــی

از  hبــه  h+dhجابهجــا میشــود بهدلیــل انتقــال اجــزای

عمــق پرداختنــد .ایــن بهبودهــا بــا انتخــاب مقــدار

جــزء  iمقــدار آن برابــر  μidniاســت.

مناســب محاســبه شــده از پارامتــر جایگزینــی متوالــی ()ʎ

و اســتفاده از روش مناســبتری بــرای انتخــاب تخمیــن
فشــار در الگوریتــم انجــام شــده اســت [ .]16در پژوهشــی

1. Robustness
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عبــارت iاnاdاμiا ∑ic=1شــکلی از کار اســت کــه یک سیســتم
در حجــم ثابــت بــر اثــر تغییــر ترکیــب جزئــی انجــام

میدهــد .کار همــراه بــا جابهجایــی جــرم متناظــر،
 ،dmiبــرای جــزء  iبرابــر بــا  ghdmiاســت .چــون

سیســتم بــه مــکان  h+dhبــرده میشــود بهترتیــب کار،

انــرژی درونــی و انــرژی آزاد گیبــس از رابطــه  1بهدســت
میآینــد [.]18

(i=1,2...N )1

N

N

= ' dW
= ∑ µdn + ∑ ghdm i
∑ ( µi + M i gh )dni
=i 1

=i 1 =i 1

N

dU =Tds − PdV + mgdh + ∑ ( µi + M i gh )dn i
i =1

N

= dG
−SdT +V dP + mgdh + ∑ ( µi + M i gh )dn i
i =1

در حالــت تعــادل  dGبایــد صفــر باشــد .چــون  hو

وابســته هســتند:
()2

i=1,2...N

, z 10 , z 20 ,..., z N0 −1 ) exp

()6

i=1,2...N

mi=niMi

اســت hdmi=Mi hdni ،خواهــد بــود .بــرای زمانیکــه

N

f i (T , P , z 1 , z 2 ,..., z N −1 ) − f i

P

dT = 0
0
= µi + M i gh

= V dP + mgdh
0

بهشرطیکه:

عبارتــی میدهــد کــه در آن مطابــق رابطــه بــاال بــرای
یــک ســتون ســیال جزئــی در شــرایط همدمــا ،پتانســیل
شــیمیایی جــزء  iتابعــی از مــکان  hخواهــد بــود .رابطــه

(T , P

 M i g )h − h 0 ( 
−
 =0
RT



()7

=1

N

i

∑z
i =1

بــرای حــل معــادالت غیرخطــی بــاال از روش جایگزینــی
متوالــی شــتابیافته 1بــا روش عمومــی غالــب مقادیــر

ویــژه 2بــرای ترکیــب و از روش نیوتــن– رافســون بــرای

فشــار اســتفاده میشــود .از روابــط ارائــه شــده  3و ،7
جهــت محاســبه فشــار اشــباع میتــوان اســتفاده کــرد.

میشلســن روش مؤثــری را بــرای حــل محاســبه فشــار
اشــباع کــه در اینجــا بــرای حــل تعــادل گراویتــی/

شــیمیایی اصالحشــده اســت را بهصــورت زیــر ارائــه

داده اســت [:]19
()8

Q ) p, z (= 1−
N

N



z i  f i ) p 0 , z 0 ( / )f i ) p , z (  = 1 − ∑Y i
∑


=i 1
i 1

عبــارت دوم رابطــه تهنشــینی گیبــس را بهدســت

میدهــد .مفهــوم تعــادل تفکیــک جاذبــهای در نهایــت

0

Fi

()9
()10

−

−

Y i = z i  f i ) p 0 , z 0 ( / )f i ) p , z ( 


−
 M g )h − h 0 ( 
=
f i ) p 0 , z 0 ( f i ) p 0 , z 0 ( exp  − i

RT



 3ترکیــب و فشــار را بهصــورت تابعــی از عمــق (ارتفــاع)

بــرای حــل رابطــه  8از دو روش ارائــه شــده در بــاال بــرای

d µi = )M i gdh (T

ابتــدا فوگاســیته از ترکیــب مبنــا ()p0.z0اfiا محاســبه و

میدهــد.
()3

i=1,2...N

بــا جایگــذاری مقــدار پتانســیل شــیمیایی رابطــه بــاال

بهصــورت  4و انتگرالگیــری از آن ،رابطــه  5از عمــق

مرجــع صفــر تــا  hبهدســت میآیــد:
()4

i=1,2...N

()5

i=1,2...N

(RTd ln f i = −M i gdh )T

0

 M g )h − h ( 
=
f i )h ( f i ) h 0 ( exp  − i

RT



رابطــه  5فوگاســیته جــزء  iیــک فــاز را برحســب مــکان

ارائــه میکنــد .بــا داشــتن مقادیــر ترکیــب و فشــار در
یــک نقطــه مرجــع میتــوان ترکیــب و فشــار را در هــر

نقطــه دیگــر در جهــت عمــودی حســاب کــرد [:]18

فشــار و ترکیــب اســتفاده میشــود .بدیــن صــورت کــه

ســپس گراویــت– فوگاســیته اصالحشــده

( ) p 0 .z 0

−
i

f

از رابطــه  10بهدســت میآیــد .ایــن محاســبات فقــط

یــک مرحلــه نیــاز اســت تــا انجــام شــود .ترکیــب و فشــار

بهعنــوان حدسهــای اولیــه در عمــق  hهمــان مقادیــری
()1
اولیــه در عمــق مبنــا  z .) h ( = z 0و p )1( .) h ( = p 0

هســتند .فوگاســیته از ترکیــب تخمینــی  zدر فشــار
تخمینــی  pمحاســبه شــده اســت .عــدد مولــی از رابطــه

 9حســاب میشــود .فوگاســیته نســبی اصالحشــده از
رابطــه  11محاســبه میشــود [19و :]20

1. Successive Substitution Accelerated
)2. General Dominant Eigenvalue Method (GDEM

بررسی روش ارزیابی تعیین ...
()11

35
−

f )p0,z 0( N
ri = i
)∑Y j ( −1
f i ) p , z ( j =1

اعداد مولی توسط رابطه  12بروز رسانی میشوند.

()12

=Y i ) n ( [ri ) n ( [λ

() n +1

Yi

کــه جایگزینــی متوالــی ( )ʎ=1بــا اســتفاده از چهــار تکــرار
براســاس افزایــش

GDEM

میآیــد:

بهصــورت زیــر بهدســت
b11
=λ
b11 − b01

()13

(ri ) n −1

() n −1

N

∑r

i

N

; (b01 = ∑ ri n ri ) n −1

=
=i 1
i 1

( zi (n+1از ( Yi (n+1بــا اســتفاده از رابطــه زیــر محاســبه

میشــو د :
()14

−1

N

( z i =Y i / )∑Y j
j =1

بــروز رســانی فشــار تخمینــی بــا اســتفاده روش
رافســون صــورت میگیــرد:

()15

( Q )n
( )∂Q / ∂p () n

()16

نیوتــن–

را خنثــی میکنــد و ســبب ایجــاد تغییــر ترکیــب کمتــری
میشــود .حالتــی کــه گرادیــان دمایــی وجــود داشــته

باشــد ولــی از اثــر نفــوذ گرمایــی صــرف نظــر شــده باشــد

1

( ،)FTi=0. ∇ T≠0رابطــه بهصــورت زیــر در میآیــد کــه

بــا روشهــای عــددی میتــوان آن را حــل کــرد [:]7
()20

=∇µ
M i g − S i ∇T
i

()21

∂µi
∂T

Si = −

در ایــن حالــت میتــوان از تابعیــت دمایــی  Siصرفنظــر

نمــود .بــا توجــه بــه ایــن کــه بــا داشــتن گرمــا
( ) ∇ T=dT/dhو شــرایط نقطــه مبنــا ( ،)T0.P0دمــای هــر

مکانــی قابــل محاســبه اســت ،خواهیــم داشــت:
( M g ( h − h ) + S (dT / dh )  )22

=
f ) h ( f ) h ( exp  −
i




0

RT

i




0

i

i

در غیــاب گرانــش گرادیــان دمــا میتوانــد گرادیــان

(+1
=p ) n
p )n ( −

∂f i / ∂p
∂Q N
= ∑Y i ri
∂p i =1
( f i )p, z

همگرایــی بــا اســتفاده از دو بــازه زیــر بررســی میشــود.
تــا رســیدن بــه همگرایــی ،تکــرار ادامــه مییابــد.

N

1 − ∑Y i < 10−13

()17

محاســبه هســتند [ FTi .]6بــا قطعیــت خیلــی کمــی
تعییــن میشــود و اینکــه پیشبینــی آن غالبــاً گرانــش

I =1


ln(ri ) 
−8
∑
 < 10
(ln
Y
/
z
)
 i =1
i
i 
N

ترکیبــی را توســط نفــوذ حرارتــی ایجــاد کنــد .ایــن تأثیــر
اغلــب بــه اثــر ســورت اشــاره دارد .در ایــن صــورت رابطــه
 18بهصــورت زیــر نوشــته میشــود:
()23

 ∂µi 
∇T
= ∇z k
FTi

T
k =1 
k  p ,T , z j =k
n −1

∑  ∂z

فاکتــور نفــوذ گرمایــی یــا اثــر ســورت تمایــل یــک مخلوط

بــدون جابهجایــی بــه تفکیــک بــر اثــر اختــاف دمــا
اســت و معمــوالً باعــث رانــده شــدن اجــزای ســبک بــه
قســمتهای گرمتــر (اعمــاق مخــزن) و اجــزای ســنگین

از ای ـنرو رابطــه کلــی بــرای محاســبه تغییــرات ترکیــب

بــه نواحــی ســرد (بــاالی مخــزن) میشــود .پــس ایــن

شــیمیایی ،گرانشــی و گرادیــان حرارتــی اســت ،بهصــورت

نفــوذ حرارتــی را نشــان میدهــد .هــر چــه بزرگتــر

∑ ) ∂z

تعییــن فاکتــور نفــوذ حرارتــی پیشــنهاد شــده ،کــه دو

نفــت و گاز کــه شــامل نیروهــای رانشــی ،انــرژی

پارامتــر میــزان قــدرت جــدا شــدن دو ســیال در فرآینــد

زیــر نوشــته میشــود [:]7

باشــد ،جداســازی قویتــر اســت [ .]10انــواع مدلهــای

()18

∇T
T

(∇z k = FGi − FTi

∂µi

n −1

k

k =1

()19
( M i − ρV i ) g
 FGiتــرم گراویتــی جــزء  iو  FTiفاکتــور نفــوذ گرمایــی
=
FGi

بــرای محاســبه شــار جرمــی ناشــی از نفــوذ گرمایــی
جــزء  iاســتفاده شــده اســت [ .]7در رابطــه  18دانســیته،

حجــم مولــی جزئــی و تغییــرات پتانســیل شــیمیایی بــا
ترکیــب ســیال ،همگــی بــا یــک رابطــه حالــت قابــل

مــدل پــر کاربــرد صنعتــی شــامل مدلهــای هــاس و

کمپــرس اســت ،کــه مــدل هــاس از رابطــه  24بهدســت
میآیــد [:]7
()24

1
=
F
( )M H − MH
i
i
M
H
T ,i

1. Passive Thermal Diffusion
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ک  Hiآنتالپــی مولــی جزئــی اســت M .و  Hبهصــورت

باشــد ،نصــف فاصلــه بــا اجــرای یــک محاســبات همدمــا

N
M = ∑ zi M
i
i =1
N
H = ∑ zi H
i
i =1

[ hn =0/5 [hT+hBمقــدار دهــی اولیــه شــده خواهــد شــد.

زیــر محاســبه میشــوند:
()25

مدل کمپرس از رابطه  26بهدست میآید:

1
( )V H −V H
i
V i

()26

=
FTK,i

کــه  Viحجــم مولــی جزئــی اســت V .و  Viبهصــورت زیــر
محاســبه میشــود:
()27



T , P , z
j +1

و غیرهمدمــا پیــرو محاســبات فشــار اشــباع در عمــق
 -3اگــر اشــباع در عمــق  hاز نــوع نقطــه شــبنم باشــد،
 h=hTمیشــود .در غیــر اینصــورت h=hB ،اســت .نصــف
فاصلــه بــا مقادیــر جدیــد بــرای  hTیا  hBبــا رابطــه [h=0/5

 [hT+hBاجــرا میشــود .مرحلــه  3تــا اینکــه اختــاف بیــن

عمــق جدیــد  hدر  nتکــرار و در عمــق قدیمــی در تکــرار
 n-1کمتــر شــود نســبت بــه معیــار همگرایــی تکــرار

N
V = ∑ z iV
i
i =1
 ∂ )nV ( 
 ∂V
=
V
=


i


مراحل کار
∂
n
 ∂z
i T , P , n

j +1

میشــود [.]7

در روشهــای غیرهمدمــا بــرای حــل معــادالت غیرخطــی
از رویکــرد جایگزینــی متوالــی شــتابیافته بــا روش

عمومــی غالــب مقادیــر ویــژه بــرای ترکیــب و رویکــرد
جایگزینــی متوالــی شــتابیافته بــرای فشــار اســتفاده

میشــود [ .]7پــس از یافتــن ترکیــب ()hاzا و فشــار

( p (hاز معــادالت مربوطــه ،تســت پایــداری فــازی انجــام
میشــود تــا مشــخص گــردد کــه آیــا راه حــل معتبــر

اســت .یــک حــل معتبــر ایــن اســت کــه ســیال تــک فــاز

باشــد (پایــداری از لحــاظ ترمودینامیکــی) .حــل ناپایــدار

نشــاندهنده ایــن اســت کــه  zو  pمحاســبه شــده بــه دو

فــاز (یــا بیشــتر) تقســیم میشــوند .اگــر حــل گرادیانــی

ناپایــدار باشــد ،بنابرایــن تســت پایــداری ترکیــب  zبایــد
بــرای محاســبات گرادیــان مجــددا ً اســتفاده شــود .بایــد

توجــه گــردد کــه حلهــای گرادیانــی ناپایــدار معمــوالً

فقــط در فاصلــه نزدیــک  GOCاشــباع شــده رخ میدهــد

[ 7و  .]20بــرای یافتــن ســطح تمــاس احتمالــی از

الگوریتــم ســعی و خطــا نصــف فاصلــه اســتفاده شــده ،کــه
در زیــر مراحــل اجــرای ایــن الگوریتــم آورده شــده اســت:

 -1ابتــدا ترکیــب و فشــار در بــاال ( )hTو پاییــن ( )hBمخزن،
از روشهــای همدمــا و غیرهمدمــا محاســبه میشــود.

 -2فشــار اشــباع در بــاال و پاییــن مخــزن،

hT

و

hB

محاســبه میشــود .اگــر انــواع اشــباعهای (نقطــه

حبــاب /نقطــه شــبنم) در بــاال و پاییــن یکســان باشــند،

بنابرایــن ســطح تمــاس وجــود نــدارد .اگــر وجــود نداشــته

رونــد کاری پژوهــش پی ـشروی مطابــق آنچــه در شــکل
 1ارائــه داده شــده ،شــامل جمـعآوری دادههــای کلیــدی

مــورد نیــاز محاســبات ،مدلســازی ســياالت مخــازن

(تنظيــم معــادالت حالــت) ،اجــرای شبیهســازی گرادیــان

ترکیبــی بــا اســتفاده از مــدل ترمودینامیــک تعادلــی

گراویتــی /شــیمیایی (نفــوذ ملکولــی) یــا همدمــا و
مدلهــای برگشــتناپذیر نفــوذ حرارتــی اســتاتیکی و

اعتبارســنجی نتایــج اســت .جمــعآوری دادههــا شــامل

ترکیــب ســیال ،تســتهای آزمایشــگاهی تفکیــک
تفاضلــی و ترکیــب ثابــت ،مشــخص نمــودن فشــار،

دمــا در عمــق مبنایــی کــه نمونــه ســیال گرفتــه شــده
اســت و بررســي دادههــای آزمایــش مکــرر ســازند اســت.
مدلســازی ســياالت مخــازن شــامل گروهبنــدی

اجــزاء ،مشخصهســازی بــرش ســنگین و تطابــق رابطــه
حالــت بــا دادههــای آزمایشــگاهی اســت .شبیهســازی

گرادیــان ترکیبــی اســتفاده از مدلهــای ترمودینامیکــی
تعادلــی یــا همدمــا و ترمودینامیــک برگشــتناپذیر کــه

شــامل مدلهــای ضریــب نفــوذ حراراتــی ،مــدل هــاس

و مــدل کمپــرس اســت .ایــن مدلهــا جهــت ارزیابــی

ســطح تمــاس گاز– نفــت در میــدان مــورد مطالعــه در
بوتــۀ آزمایــش قــرار داده شــدهاند .نهایتــاً ،مدلهــای

ترمودینامیکــی بــا ســایر تکنیکهــای ارزیابــی ســطح
تمــاس ســیاالت در مطالعــات مخــازن اعتبارســنجی شــده

اســت.

بررسی روش ارزیابی تعیین ...
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شکل  1جریان کاری ارزیابی سطح تماس گاز  -نفت در میدان مورد مطالعه

مطابــق شــکل  1در مرحلــه اعتبارســنجی در صــورت عدم

اســتفاده در پژوهــش حاضــر ب ـهکار گرفتــه شــده اســت،

بهصــورت مشــترک بــرای خــواص بحرانــی و ضریــب

تطابــق ســطح تمــاس بهدســت آمــده از روش گرادیــان
ترکیبــی بــا آزمایــش مکــرر ســازند ،مجــددا ً مــدل ســیال

بیمرکــزی ،خــواص فیزیکــی ،رابطــه حالــت ،ویســکوزیته

درنظــر گرفتــن مــدل ترکیــب اولیــه یــا گروهبنــدی ،نــوع

رابینســون ســه پارامتــری ( ،)PR3لورنــز -بــرای -کالرک

ســاخته شــده از نظــر اختصــاص پارامترهــای برازشــی،

مــدل گرادیــان ترکیبــی مــورد بازنگــری قــرار داده شــده
اســت.

بحث و بررسی

در ایــن بخــش بــه مراحــل مدلســازیهای صــورت

گرفتــه پرداختــه شــده اســت .مطابــق شــکل  2ترکیــب
درصــد ســیال مــورد اســتفاده بــرای هــر ســه چــاه در
آنالیــز آورده شــده اســت .بــا داشــتن ترکیــب درصــد
ســیال امــکان رســم نمــودار پــوش فــازی فراهــم اســت.

همانطــور کــه در شــکل  2مشــاهده میشــود ،ترکیــب
درصــد اجــزء بــرای نمونههــای چاههــا نزدیــک بــه

همدیگــر هســتند .بــا رســم نمــودار پــوش فــازی میتــوان

در صــورت اعمــال تغییــرات تخریبــی ،پارامترهای برازشــی
مــورد نظــر خــود را تغییــر داد .روابطــی کــه جهت ســاخت
مــدل ســیال بــرای هــر ســه نمونــه مخــزن نفتــی مــورد

و روش گروهبنــدی شــامل؛ لــی -کســلر ،تــو ،پنــگ-
( )LBCو میانگیــن وزنــی اســت .بهکارگیــری اســتراتژی

انتخــاب دینامیــک پارامتــر بــرای میزانســازی رابطــه
حالــت نیازمنــد حــل مســئله حداقــل مربعــات غیرخطــی
اســت .در ایــن پژوهــش ،از روش اســتاندارد لیونبــرگ–

مارکــوردت 1کــه تکنیکــی اســتاندارد بــرای حــل مســئله

حداقــل مربعــات غیرخطــی اســت ،اســتفاده شــده اســت.

بــرای هــر نمونــه ســیال در مــدل ترکیــب اولیــه و ترکیــب

گروهبنــدی شــده مطابــق جــدول  1از ضرایــب تأثیرگــذار
رابطــه حالــت ،ضرایــب برهمکنــش دوتایــی و وزندهــی
جهــت تطابــق دادههــای آزمایشــگاهی بــا رابطــه حالــت

اســتفاده گردیــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه

گروهبنــدی بــرای نمونــه ســیال چــاه 18-بــا توجــه

بــه اینکــه عمــق ســطح تمــاس مناســبی توســط مــدل
ترکیــب اولیــه بهدســت آمــده صــورت نگرفتــه اســت.

1. Levenberg – Marquardt Method
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چاه 5-چاه18-
چاه1-
شکل  2ترکیب درصد نمونههای سیال چاههای مورد مطالعه در میدان
جدول  1ضرایب رابطه حالت اعمالی در فرآیند برازش مدل سیال ترکیب اولیه و ترکیب گروهبندی شده
نام چاه

ترکیب اولیه

ترکیب گروهبندی شده
C2-C6

C7+

F-C6

C7+

چاه1 -

Pc-Tc-MW

Pc-Tc-WM-ω

Pc-cT

Pc-Tc-WM-ω

چاه5 -

Pc-Tc-MW

Pc-Tc-WM-ω

Tc

Pc-Tc-MW-Ωa
Ωb-ω

چاه18 -

-

-

-

Pc-Tc-WM-ω

در شــکلهای  6 -3تطابــق دادههــای آزمایشــگاهی و

گرادیــان دمایــی اســت .بــرای محاســبه گرادیــان دمایــی

ســازند ( ،)Boنســبت گاز بــه نفــت ( ،)GORدانســیته نفــت

مخــزن اســت کــه مطابــق شــکل  7دمــا در برابــر عمــق

رابطــه حالــت بــرای پارامترهــای ضریــب حجمــی نفــت

نیــاز بــه در اختیــار داشــتن دمــا در عمقهــای مختلــف

( )ρoو ویســکوزیته نفــت ( )μoدر یکــی از چاههــای مــورد

توســط دمــای ســایر چاههــا کــه در عمقهــای مختلــف

بهطــور خالصــه مقادیــر آزمایشــگاهی و مدلســازی شــده

نمــودار آنهــا رســم گردیــده اســت .براســاس نمــودار زیــر

مطالعــه نشــان داده شــده اســت .همچنیــن در جــدول ،2

نمودارهــای بــاال و چاههــای دیگــر در شــرایط نقطــه

از آنهــا نمونــه ســیال اخــذ شــده اســت ،گــردآوری شــده و

گرادیــان دمایــی  0/01– 0/02 °F⁄ftاســت.

حبــاب آورده شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده

ســطح تمــاس ســیاالت را میتــوان توســط تغییــر

و مدلســازی شــده بــرای پارامترهــا در نقطــه حبــاب

بهدســت آورد .بدیــن صــورت کــه محــل تغییــر شــیب

شــده توســط هــر یــک از مدلهــای ترمودینامیکــی

 8نقاطــی جهــت بــرازش انتخــاب شــده کــه هــم راســتا

مدلهــا شــامل کمپــرس ،هــاس ،ضریــب نفــوذ حرارتــی

نفــت و آب -نفــت حاصــل شــده اســت و بایــد نقــاط

مطابــق جــدول  3ورودیهــای مــورد نیــاز جهــت انجــام

داد .در شــکل  8ســطح تمــاس گاز– نفــت و آب– نفــت

میشــود تطابــق مناســبی میــان دادههــای آزمایشــگاهی

شــیب در فشــارهای اندازهگیــری برحســب عمــق واقعــی

بهدســت آمــده اســت .در ادامــه ،مدلســازیهای انجــام

بــه ســطح تمــاس ســیاالت تعبیــر میشــود .در شــکل

یــا همــان گرادیــان ترکیبــی آورده شــده اســت .ایــن

هســتند ،نقطــه تقاطعــی بیــن شــیب خــط ناحیــه

صفــر و مــدل ترمودینامیــک تعادلــی یــا همدمــا هســتند.

دیگــر را کــه در ناحیــه نفتــی هســتند ،مدنظــر قــرار

محاســبه گرادیــان ترکیبــی پارامترهــای فشــار ،دمــا و
عمــق نمونهگیــری اســت .پارامتــر دیگــر تأثیرگــذار

براســاس آزمایــش مکــرر ســازند بهترتیــب ft ssا 3035و

ورودی بــه مدلهــای ترمودینامیــک برگشــتناپذیر

ft ssا 6237بــرآورد شــده اســت.

گاز–
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شکل  6نمودار برازش برای ویسکوزیته نفت

جدول  2مقایسه مقادیر پارامترهای محاسبه شده بهروشهای مختلف با مقادیر آزمایشگاهی
مقدار
آزمایشگاهی

پارامتر

مقدار محاسبه شده بهروش ترکیب اولیه

مقدار محاسبه شده بهروش ترکیب
گروهبندی شده

چاه18 -

چاه5 -

چاه1 -

چاه18 -

چاه5 -

چاه1 -

چاه18 -

چاه 5 -

چاه 1 -

(psi) Pb

2416/3

2310/4

2235/0

2416/3

2310/7

2235/0

-

2310/4

2235/0

(rb/stb) Bo

1/36

1/31

1/32

1/36

1/31

1/34

-

1/31

1/32

)scf/stb( GOR

630/0

550/0

561/5

633/0

556/0

585/0

-

540/5

552/5

(cp) μO

1/06

1/20

1/16

1/06

1/20

1/16

-

1/21

1/15

(lb/ft3) ρO

46/15

47/08

46/93

46/15

47/08

46/86

-

47/34

46/93

جدول  3پارامترهای عمق نمونهگیری (مبنا)
پارامتر

چاه 1-

چاه 5-

چاه 18-

تاریخ نمونهگیری (میالدی)

1965

1964

1970

عمق نمونهگیری ()ft ss

4950/8

3901

5095

فشار در عمق نمونهگیری ()psi

2860/1

2533/2

2595/5

دما در عمق نمونهگیری ()°F

163/4

167

157
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دما ()°F

عمق ()ft ss

شکل  7دما در مقابل عمق

فشار ()psi

عمق ()ft ss

شکل  8نمودار آزمایش مکرر سازند در سازند مورد مطالعه
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نتایــج تمامــی مدلهــای ترمودینامیکــی در ســه چــاه

افزایــش یافتــه اســت .مطابــق شــکل  9مــدل همدمــا بــا

آزمایــش مکــرر ســازند داشــته آورده شــده اســت.

چــاه شــماره  ،1مــدل ضریــب نفــوذ حرارتــی صفــر بــا

مــورد آنالیــز کــه تطابــق بســیار مطلوبــی بــا دادههــای

بهطوریکــه از ســایر مدلهــای کــه تطابقــی بــا
دادههــای آزمایــش مکــرر ســازند نداشــتهاند پرهیــز شــده

اســت .در شــکل  9نمودارهــای فشــار مخــزن و فشــار
اشــباع پیشبینــی شــده توســط مدلهــای همدمــا،

غیرهمدمــا و دادههــای فشــاری در ســایر چاههــای

ترکیــب ســیال گروهبنــدی شــده و مــدل هــاس بــرای
ترکیــب ســیال گروهبنــدی شــده بــرای چــاه شــماره 5-و
مــدل کمپــرس بــرای چــاه شــماره 18-بهتریــن مدلهایی

هســتند کــه تطابــق بســیار نزدیکــی بــا نمــودار آزمایــش
مکــرر ســازند مطابــق جــدول  4دارنــد .همانطــور کــه
در ایــن جــدول مشــاهده میشــود چــاه شــماره  5نســبت

دیگــر میــدان جهــت ارزیابــی ســطح تمــاس گاز– نفــت در

بــه دو چــاه دیگــر عمــق نمونهگیــری نزدیــک بــه ســطح

تمــاس گاز– نفــت فشــار نقطــه حبــاب نفــت برابــر فشــار

گاز -نفــت براســاس آزمایــش مکــرر ســازند نســبت بــه دو

هــر چــاه رســم شــدهاند .بهطــور کلــی فقــط در ســطح
نقطــه شــبنم اســت .در کالهــک گازی فشــار نقطــه شــبنم

بــا افزایــش عمــق تــا ســطح تمــاس گاز -نفــت افزایــش
مییابــد .در زیــر ســطح تمــاس گاز -نفــت ،فشــار حبــاب

نفــت بــه خاطــر تجمــع پاییــن اجــزاء ســبکتر بهســمت

پاییــن ســاختار مخــزن کاهــش مییابــد .فشــار اســتاتیک

بــا یــک شــیب قابــل توجــه در ناحیــه نفتــی کــه ناشــی از

دانســیته قابــل توجهتــر نفــت نســبت بــه فــاز گاز اســت،

تمــاس گاز– نفــت دارد ،امــا دقــت محاســبه ســطح تمــاس

چــاه دیگــر کــه ســطح تماسشــان از عمــق مبنــا فاصلــه

بیشــتری دارنــد ،کمتــر اســت .مطابــق شــکل  10و شــکل
 11بــا توجــه بــه عمــق ،ترکیــب از نظــر وجــود اجــزاء
ســنگینتر غنــی شــده و حــاوی اجــزاء کمتــری ماننــد

متــان اســت .تغییــرات ترکیــب و دمــای ســیال بــا عمــق

باعــث تغییــر فشــار اشــباع بــا عمــق میشــود.

شکل  9مقایسه نمودارهای فشار و فشار اشباع محاسبه
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جدول  4عمق سطح تماس گاز– نفت برای هر یک از مدلها
مدل

نام چاه

عمق نمونهگیری
()ft ss

عمق سطح تماس
گاز– نفت ()ft ss

ترمودینامیک تعادلی همدما

چاه– 1

4950/8

3034

هاس

چاه– 1

4950/8

2962

نفوذ گرمایی غیرفعال

چاه5 -

3901

2960

کمپرس

چاه18 -

5095

3022

شکل  10مقایسه نمودارهای متان محاسبه شده

سطح تماس گاز -نفت آزمایش مکرر
سازند ()ft ss

3035
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شکل  11مقایسه نمودارهای برش سنگین محاسبه

بهطــور کلــی ،میــزان فشــار اشــباع نفــت بــا کاهــش

میــزان تغییــرات ترکیــب از مخــازن همگــن کمتــر

شــبنم بــا افزایــش اجــزاء ســنگین زیــاد میشــود .بــا

درصــد متــان و بــرش ســنگین بــرای تغییــر شــدید در

غلظــت متــان کاســته میشــود .درحالیکــه نقطــه
توجــه بــه ایــن دو شــکل ایــن نکتــه دریافــت میشــود

کــه گرادیــان ترکیبــی نــه تنهــا در مخــازن معمولــی
بلکــه در مخــازن شــکافدار هــم رخ میدهــد .امــا در

مخــازن شــکافدار بهدلیــل وجــود پدیــده همرفــت

اســت .شــکل  12تمایــات دانســیته را پیــرو ترکیــب

ســطح تمــاس گاز– نفــت بــرای هــر ســه چــاه نشــان
میدهــد .از ای ـنرو نمودارهــای دانســیته چنیــن تقــارن
رفتــاری مشــابهای را دارنــد.
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شکل  12مقایسه نمودارهای دانسیته محاسبه شده

نتیجهگیری

هــدف از انجــام ايــن پژوهــش بهكارگيــري و اســتفاده
از ابــزار ترموديناميكــي گراديــان تركيــب در ارزيابــي يــا

پيشبينــي ســطح تمــاس ســياالت در مخــازن نفتــي
اســت .همانطــور كــه در ايــن كار نشــان داده شــده

اســت بــه نظــر ميرســد بــا رعايــت مالحظــات مرتبــط

بــا ايــن موضــوع ميتــوان از ايــن ابــزار جهــت نيــل بــه
هــدف تعييــن شــده اســتفاده كــرد .در ذیــل مهمتريــن

نتايــج حاصــل از ايــن كار آورده شــده اســت:

* تخمیــن گرادیــان ترکیبــی میتوانــد بــه قابــل اطمینــان

بــودن نمونههــای ســیال گرفتــه شــده از اعمــاق مختلــف

کمــک نماید.

* مشــاهده شــده کــه در مدلهــای غیرهمدمــا تغییــرات

ترکیــب بــا عمــق بیشــتر اســت نســبت بــه مــدل همدمــا

* ایــن پژوهــش نشــان میدهــد یکــی از عواملــی کــه

بــه شــدت در محاســبه عمــق ســطح تمــاس گاز– نفــت
و تغییــر ترکیــب بــا عمــق در نرمافزارهــای تجــاری

تأثیرگــذار اســت ،کنتــرل همگرایــی اســت .ایــن کنتــرل

همگرایــی میتوانــد بــا در نظــر گرفتــن پارامتــر  ʎباشــد،

کــه دقــت محاســبات بســیار پاییــن اســت و بــدون در
نظــر گرفتــن پارامتــر  ʎو اســتفاده از حلگــر غیرخطــی کــه
تجربــه ایــن پژوهــش نشــان میدهــد دقــت محاســبات

بســیار بــاال اســت.

* تکنیــک گرادیــان ترکیبــی قــادر اســت مکملــی بــرای

روشهــای مرســوم ماننــد الگهــا ،الیــه آزمایــی ســازند

و آنالیزهــای ســایزمیک بــرای ارزیابــی ســطح تمــاس
گاز– نفــت باشــد .لــذا بــا اســتفاده مناســب از ايــن ابــزار

ميتــوان نتايــج ســاير بخشهــا را ارزيابــي كــرد.

* انتخــاب نــوع رابطــه حالــت ،روابــط ویســکوزیته ،روابــط
تخمیــن خــواص تأثیــر قابــل توجهــی بــرروی محاســبه

عمــق ســطح تمــاس گاز– نفــت دارد.

* در شبیهســازی دینامیکــی مخــزن جهــت بررســی

اثــر تغییــر ترکیــب بــر حجــم درجــا و بازیافــت نفــت
از مخــزن ،مــدل ســیالی بهعنــوان ورودی بــرای مــدل

دینامیــک معتبرتــر اســت کــه فرآینــدی ماننــد پژوهــش
حاضــر را طــی کــرده باشــد و بــه ســطح تمــاس گاز–
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 آنتالپی مولی جزئی:Hi

نفتــی مطمئــن مطابــق بــا روشهــای الیــه آزمایی ســازند

 ارتفاع باالی سازند:hT

عالئم و نشانهها

 کسر مولی جزء، ترکیب:Z

 پارامتر شتابدهنده در روش:ʎ
 ارتفاع پایین سازند:hB

)i(

 پتانسیل شیمیایی جزء:μi

.یــا الگ رســیده باشــد

 ضریب حجمی نفت سازند:Bo
)GCE(

)ʎ(

 وزن ملکولی:M

 تعدد مولهای جرء:ni

 فوت زیر سطح دریا:ft ss

 ضریب در محاسبه:b01
 گاز محلول در نفت:Rs

 تعداد اجزاء:N

)i(

 تابعی برای حل مسأله:Q

)ʎ(

 ضریب در محاسبه:b11

 فوگاسیته نسبی اصالحشده:r
)i(

بشــکه نفــت در شــرایط/ بشــکه نفــت در شــرایط مخزن:rb/stb

 آنتروپی:S

اســتاندارد

تشکر و قدردانی

از مســئولین محتــرم مرکــز فنــاوری مپصــا جهــت در

 فوگاسیته جزء:fi

)i(

 جزء، ترم گراویتی:FGi
 انرژی داخلی:U

)i(

 فاکتور نفوذ حرارتی جزء:FTi

 بــرایPVT PRO اختیــار قــرار دادن نرمافــزار بومــی
.انجــام ایــن پژوهــش کمــال تشــکر و قدردانــی را داریــم

 حجم مولی جزئی:Vi
 انرژی آزاد گیبس:G

)i(

 عدد مولی جزء:Yi
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