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      فهرست مطالب  
  شماره صفحه  عنوان مطالب

    
  1  چكيده
  2  مقدمه
  5  تئوري نفوذ ملكولي )اولفصل 
  5  نفوذ ملكولي در سياالت )1-1
  6  حل معادالت نفوذ) 1-2
  8  تئوري نفوذ در گازها )1-3
  8  تخمين ضريب خود نفوذي با توجه به نمودارروش هاي ) 1-3-1
  10  تئوري نفوذ در مايعات )1-4
  14  بررسي چند مدل براي محاسبه ضريب نفوذ در مايعات هيدروكربني )دومفصل 
  14  تخمين ضريب نفوذ انواع روش هاي آزمايشگاهي )2-1
  14  روش مستقيم )2-1-1
  14  روش غير مستقيم )2-1-2
  15  انواع شرط مرزي )2-2
  Riazi  17مدل )2-3
2-3-1( Set up 18  استفادهآزمايشگاهي مورد  
  19  مدلسازي رياضي )2-3-2
  26  مراحل انجام آزمايش و محاسبات )2-3-3
  30    ارزيابي فرضيات روش )2-3-4
  Zhang   31مدل )2-4
2-4-1(Set up  31  و مراحل آزمايشگاهي  
  Zhang  31فرضيات استفاده شده در مدل  )2-4-2
  32  محاسبات رياضي )2-4-3
  34  بررسي نتايج تجربي و محاسباتي )2-4-4
  P.Creux.Total  39روش  )2-5
2-5-1 (Setup  41  مورد استفاده  
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      فهرست مطالب  
  شماره صفحه  عنوان مطالب

    
2 -5 -1( Setup   41  مورد استفاده  
  41  روش حل معادالت و محاسبه ضريب نفوذ )2- 5- 2
  Mehrotra    43روش  )6- 2
  44  مدل فعاليت نامحدود )6-1- 2
  45  مدل فعاليت محدود )6-2- 2
  46  حل معادالت به روش گرافيكي )6-3- 2
  49  تأثير فشار اوليه روي نتايج )6-4- 2
  53  بررسي تغييرات ضريب نفوذ گازها در مايعات با پارامترهاي فيزيكي )سومفصل 
  53  بررسي ارتباط ضريب نفوذ با ويسكوزيته )1- 3
  55  ارتباط ضريب نفوذ با ساير پارامترها )2- 3
  56  ارتباط ضريب نفوذ با غلظت )3- 3
  61  نتيجه گيري )چهارمفصل 
  63  فارسي  مراجع
  64  التين مراجع
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      جدول هافهرست   
  شماره صفحه  عنوان مطالب

    
  41  خواص فيزيكي نمونه نفتي: 1- 2
  43  نتايج حاصل از سه آزمايش: 2- 2
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      شكل ها فهرست  
  شماره صفحه  عنوان مطالب

    
  7  عنصر هندسي : 1- 1
  9  محاسبه ضريب خود نفوذي با استفاده از نمودار:  2- 1
  Solvent-Heavy oil 15 سيستم :  1- 2
  Visual cell 18نمايي از :  2- 2
  19  نمايي از سل حجم ثابت دكتر رياضي:  3- 2
  20  3پارامترهاي مربوط به شكل :  4- 2
  26  تغييرات فشار بر حسب زمان:  5- 2
  27  درجه سانتي گراد8/37تغيرات ارتفاع بي بعد مايع با زمان در دماي : 6- 2
  28  درجه سانتي گراد8/37تغييرات فشار بي بعد درحجم ثابت در:  7- 2
  29  درجه سانتي گراد براي فاز گاز ومايع8/37پنتان در -ضريب نفوذ سيستم متان:  8- 2
  29  سار روش ها مقايسه ضريب نفوذ ماسبه شده از روش رياضي با:  9- 2
  Zhang 31شرايط استفاده شده در روش :  10- 2
  34  دي اكسيد كربن - زمان براي سيستم نفت –داده هاي فشار :  11- 2
  35  متان - زمان براي سيستم نفت –داده هاي فشار :  12- 2
  36  نفت در صفحه نيمه لگاريتمي-زمان براي سيستم متان -داده هاي فشار:   13- 2
نفت در صفحه نيمه -زمان براي سيستم دي اكسيد كربن  -داده هاي فشار:  14- 2

  لگاريتمي
36  

  37  دي اكسيد كربن در فشارهاي تعادلي مختلف  - ضريب نفوذ سيستم نفت:  15 - 2
  37  متان در فشارهاي تعادلي مختلف - ضريب نفوذ سيستم نفت:  16 - 2
  38  نفت -روش عددي سيستم دي اكسيد كربن: :  17- 2
  38  نفت - رسم داده هاي روش عددي سيستم متان:  18- 2
  39  مقايسه نتايج اين روش با ديگر تحقيقات:  19- 2
  Blind Cell  41نمايي از يك :  20- 2
  42  فشار بر حسب زمان:  21- 2
  42  نمايش داده ها در صفحه نيمه لگاريتمي:  22- 2
  47  مگاپاسكال 8نتايج آزمايشگاهي در مشار :  23- 2
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      فهرست مطالب  
  شماره صفحه  عنوان مطالب

    
  47  درجه سانتي گراد 50نفت در دماي -داده هاي فشار بر حسب زمان سيستم متان:  24- 2
  48  زمان اتمام استفاده از مدل نامحدود و استفاده از مدل محدود:  25- 2
  48  مقايسه ضريب بدست آمده از اين روش با روش هاي ديگر:  26- 2
  49  تاثير فشار اوليه روي پروفايل نزولي فشار:  27- 2
  50  اختالف فشار اوليه روي شيب خط راست 5/0%تاثير:  28- 2
  51  مقايسه ضريب نفوذ محاسبه شده در اين روش با ساير روشها:  29- 2
  54  تغييرات ضريب نفوذ با ويسكوزيته فاز مايع:  1- 3
3 -2  :(a)حسب تابعي از دما وفشار حالليت متان در دودكان وحجم مولي بر(b) حالليت

  متان در نفت
55  

  58  حالليت متان در دودكان بر حسب تابعي از دما و فشار:  3- 3
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  كيدهچ
 .مخازن نفتي جهت ازدياد برداشت مي باشدنفوذ ملكولي يكي از عوامل مؤثر در تزريق امتزاجي گاز به 
جرم بين دو فاز شده كه در نهايت منجر به اختالف گراديان غلظت بين گاز و نفت  درون مخزن باعث انتقال 

حالليت گاز در نفت مي شود كه اين فرآيند با كاهش ويسكوزيته نفت و تثبيت فشار مخزن باعث بهتر جاروب 
  .ه جداره هاي محيط متخلخل سنگ مي گرددكردن نفت بخصوص نفت چسبيده ب

 بوده ودر اين فرآيند پارامتر نفوذ ملكولي به عنوان پارامتر كنترل كننده ازدياد برداشت داراي اهميت 
همچنين پيش بيني دقيق مقدار ضريب نفوذ گازها در هيدروكربن هاي مايع،يكي از پارامتر هاي اساسي براي 

در اين تحقيق چند مدل محاسبه ضريب نفوذ سيستم هاي دو جزئي گاز در نفت يا .شبيه سازي مخازن مي باشد
  .باشند مي ,Riazi, Zhangشده است كه از جمله آنها روش  فيمعرمايعات هيدروكربوري 

اين روش . مي باشد PVTاز متداول ترين روش هاي آزمايشگاهي محاسبه ضريب نفوذ استفاده از سل
شامل مانيتور كردن فصل مشترك و بررسي تغييرات فشار سل با زمان است ، سپس با استفاده از مدل سازي 

فوذ يا پارامترهاي فيزيكي از قبيل مچنين در پايان ارتباط ضريب نه.رياضي داده ها ضريب نفوذ محاسبه مي شود
به تحقيقات انجام شده ضريب نفوذ با دما و اختالف غلظت  بررسي شده كه با توجه.... فشار،ويسكوزيته،و دما،

  .ته نسبت عكس دارديجسم نفوذكننده نسبت مستقيم و با ويسكوز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


