
به نام خدا

مکانیک سیاالت دوفازی



:ٔمذٔٝ

  در عزاحی ثزای خزیبٖ اٍِٛٞبی ٚ ٔبیغ ٔب٘ذٌی فؾبر، ٌزادیبٖ ثیٙی پیؼ -
.اعت ضزٚری ٚ٘فت ؽٕیبیی فٙبیغ

 فبسی دٚ ٞبی خزیبٖ ثب خزیبٖ خغٛط ٚ چبٜ ٞبی تیٛة در غبِجب ٘فت ٟٔٙذعبٖ-
.ثبؽذ ػٕٛدی یب ؽجیذار افمی، اعت ٕٔىٗ فبسی دٚ خزیبٖ .ؽٛ٘ذ ٔی ٔٛاخٝ

 ٔثُ تدٟیشاتی عزاحی ٚ ؽیٕیبیی ٞبی فزآیٙذ در غبِجب دٚفبسی خزیبٟ٘بی -
.افتذ ٔی اتفبق فزآیٙذ ِِٛٝ خغٛط ٚ راوتٛرٞب حزارتی، ٞبی ٔجذَ ٞب، وٙذا٘غٛر

 اٍِٛی ٚ حزارت ا٘تمبَ اٞذاف ٚ ٔبیغ ٔب٘ذٌی فؾبر، افت ثیٙی پیؼ ثزای -
 .ؽٛد اعتفبدٜ ای ٚیضٜ ٞبی رٚػ اس ثبیذ خزیبٖ



:ا٘زصی ٔٛاس٘ٝ
.ثبؽذ ٔی ا٘زصی ػٕٛٔی ٔؼبدِٝ عیبَ خزیبٖ  ٔؼبدالت اس ثغیبری تئٛری پبیٝ



ا٘زصی ٔٛاس٘ٝ



:ا٘زصی ٔٛاس٘ٝ
:ثٍیزیٓ ٘ظز در را افك ثٝ ٘غجت φ ساٚایٝ ثب ؽیجذار ِِٛٝ خظ یه اٌز

dz=dL sin φ

:داریٓ وٙیٓ ضزة ρ/dL در را ثبال ٔؼبدِٝ اٌز



:خزْ ثمبء ٔؼبدِٝ

steady ؽزایظ فزك ثب state ، ρv= constant ٚ ْخزْ تدٕغ ػذ:

:ٔٛٔٙتٓ ثمبء ٔؼبدِٝ



:ٔٛٔٙتٓ ثمبء ٔؼبدِٝ
steady فزك ٚ وٙیٓ تزویت را S4 تب S2 رٚاثظ اٌز state                ٖثٛد  

:داریٓ ثٍیزیٓ ٘ظز در را خغی ٔٛٔٙتٓ تدٕغ ٘زخ حذف ثزای خزیبٖ

:وٙیٓ حُ فؾبر ٌزادیبٖ ثزای را ثبال راثغٝ اٌز



:ٔٛٔٙتٓ ثمبء ٔؼبدِٝ

.ؽٛد ٔی ٘بٔیذٜ ٔىب٘یىی ا٘زصی ٔٛاس٘ٝ ٔؼبدِٝ غبِجب ٔؼبدِٝ ایٗ

steady فؾبر ٌزادیبٖ وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ راثغٝ ایٗ state تؾىیُ خشء عٝ اس 
Shear) ثزؽی تٙؼ یب افغحىبن ثٝ اَٚ ثخؼ .اعت ؽذٜ Stress) دیٛارٜ در 
 .ؽٛد ٔی ٔزثٛط ِِٛٝ

 ثٝ را ٞب چبٜ در فؾبر افت وُ اس %20-5 ٔؼٕٛال افغحىبن اس ٘بؽی ٞبی افت
 تمزیجب افمی ثٝ ٘شدیه ٚ افمی ٞبی ِِٛٝ در حبِیىٝ در دٞٙذ ٔی اختقبؿ خٛد
.ؽٛد ٔی ٔزثٛط ثخؼ ایٗ ثٝ فؾبر افت تٕبْ



:ٔٛٔٙتٓ ثمبء ٔؼبدِٝ

 ٔؼٕٛال) ثبؽذ ٔی ارتفبع تغییزات ثٝ ٘غجت فؾبر ٌزدیبٖ ثبال ٔؼبدِٝ در دْٚ تزْ-
.(ؽٛد ٔی ٘بٔیذٜ ٞیذرٚعتبتیه ٞذ

  فؾبر ٌزادیبٖ اس تٛخٟی لبثُ ثخؼ ٔؾبثٝ ٞبی عبختبر ٚ ٞب چبٜ در ػبُٔ ایٗ -
 .دٞذ ٔی اختقبؿ خٛد ثٝ را (80-95%)

 ٔمذاری ٘ظز اس غبِجب ِٚی اعت تز وٛچه ثغیبر ِِٛٝ خغٛط ثزای ارتفبع ثخؼ -
.ثبؽذ ٔی ٔمبیغٝ لبثُ ؽجیذار ِِٛٝ خغٛط در افغحىبن ثخؼ ثب

 (خٙجؾی ا٘زصی تزْ یب ؽتبة تزْ غبِجب)اعت عزػت تغییزات دِیُ آخزثٝ تزْ -
 تزاوٓ فبس یه اٌز تٟٙب ٚ اعت فزفٙظز لبثُ ٔؼٕٛال ؽتبة تزْ .ؽٛد ٔی ٘بٔیذٜ
.ؽٛد ٔی إٞیت دارای ثبؽذ داؽت ٚخٛد پبییٗ ٞبی فؾبر در پذیز



 اعت ٔؼَٕٛ .یبثذ ٔی وبٞؼ خزیبٖ خٟت در ٕٞیؾٝ فؾبر ثبال ثٝ رٚ خزیبٖ ثزای
 ٔی لزار اعت ٔثجت خزیبٖ خٟت در فؾبر افت وٝ دادی لزار ػالٔت یه وٝ

  .دٞٙذ

 فبوتٛر یه تؼزیف ثب افغحىبن اس ٘بؽی ٞبی افت یب دیٛارٜ ثزؽی تٙؼ ارسیبثی
 تٙؼ ٘غجت اس ػجبرتغت پبرأتز ایٗ .اعت دعتیبثی لبثُ ثؼذ ثذٖٚ افغحىبن

:حدٓ ٚاحذ در عیبَ خٙجؾی ا٘زصی ثٝ دیٛارٜ ثزؽی

 ٔٛدی افغحىبن ضزیت .اعت Fanning افغحىبن ضزیت ’f راثغٝ ایٗ در
.ثبؽذ ٔی فٙیًٙ افغحىبن ضزیت ثزاثز چٟبر



.دارد افغحىبن ضزیت تؼییٗ ثٝ ٘یبس افغحىبن اس ٘بؽی فؾبر ٌزادیبٖ ٔحبعجٝ
  اس وٕتز ٞبی ریِٙٛذس در .آؽفتٝ یب اعت آراْ خزیبٖ وٝ ؽٛد ٔؾخـ ثبیذ اثتذا

.اعت آراْ خزیبٖ 2000

:آراْ خزیبٖ
 ٔحبعجٝ لبثُ افغحىبن ضزیت ثزای تحّیّی ػجبرت یه آراْ خزیبٖ ثزای
.اعت



:آؽفتٝ خزیبٖ
 ٔؾخقبت ثٝ ٘غجت فؾبر ٌزادیبٖ ٚ عزػت پزٚفبیُ ؽذٜ ا٘دبْ ٔغبِؼبت عجك

.ثبؽٙذ ٔی حغبط ثغیبر ِِٛٝ دیٛارٜ

 ثبایٗ .اعت ؽذٜ دیذٜ ٌبس ٚ ٘فت تِٛیذ در ثٙذرت فبف دیٛارٜ ثب ِِٛٝ خغٛط
 ؽیؾٝ یب پالعتیىی ای ِِٛٝ ثب آسٔبیؾٍبٜ در ؽذٜ ا٘دبْ آسٔبیؾٍبٞی ٔغبِؼبت حبَ

 .ٞغتٙذ ٘شدیه فبف دیٛارٜ ثب ِِٛٝ تؼزیف ثٝ خیّی ای



:آؽفتٝ خزیبٖ

 لبثُ اثز اعت لبدر سثزی آؽفتٝ خزیبٖ در ٚ ٘یغت فبف اغّت ِِٛٝ داخّی دیٛارٜ
 دیٛارٜ سثزی .ثبؽذ داؽتٝ فؾبر ٌزادیبٖ ٘تیدتب ٚ افغحىبن ضزیت رٚی تٛخٟی

 اعتفبدٜ ٔٛرد وٝ ٔحیغی ٚ ِِٛٝ عٗ آٖ، تِٛیذ رٚػ ِِٛٝ، خٙظ اس اعت تبثؼی
 .اعت ٌزفتٝ لزار

.ؽٛد ٔی دادٜ ٘ؾبٖ ε ثب ِِٛٝ ٔغّك سثزی



:آؽفتٝ خزیبٖ
 ثٝ ثّىٝ ٘یغت ٔغّمؼ اثؼبد خبعز ثٝ سثزی اثز وٝ وٙذ ٔی پیؾٟٙبد اثؼبدی ا٘بِیش

.دارد ثغتٍی ε/d یؼتی ِِٛٝ، داخّی لغز ثٝ ٘غجت اثؼبدػ

:سثز وبٔال ای ِِٛٝ ثزای                                     راثغٝ

:                            راثغٝ

:                                                    راثغٝ



 ِِٛٝ ثزای ؽذٜ تٛفیٝ ٔمذار .اعت ٘یبس عزاحی ٔحبعجبت ثزای سثزی اِٚیٝ ٔمبدیز
 تِٛیذ ثزای اعتفبدٜ ٔٛرد ٔؼَٕٛ ٔمذار .ثبؽذ ٔی ε=0.00005ft خذیذ ٞبی

 در وٝ ٞبیی ِِٛٝ ثزای .اعت ثٛدٜ ε=0.00015ft فؾبر ٌزادیبٖ ٞبی ٔٙحٙی
 ؽذٜ آٟ٘ب سثزی تٛخٝ لبثُ تغییز ثبػث ا٘ذ ٌزفتٝ لزار اعتفبدٜ ٔٛرد ٞبیی ٔحیظ
.ؽٛد ٔی ٌزفتٝ ٘ظز در ε=0.00075ft ٔمذار (وثیف خیّی ٞبی ِِٛٝ) اعت
 ا٘زصی تزْ ثب ٔمبیغٝ در فؾبر ٌزادیبٖ افغحىبن تزْ ٞب چبٜ اس ثغیبری ثزای

.اعت وبفی ٔؼٕٛال سثزی تمزیجی ٔمبدیز ٘تیدتب .اعت ٘بچیش پتب٘غیُ







:ٔثبَ
:اعت ٔٛخٛد سیز ٞبی دادٜ .وٙیذ ٔحبعجٝ را آة تشریك چبٜ یه در فؾبر تغییزات



:حُ

 ٚ 181.9psi- افغحىبن دِیُ ثٝ افت یه ؽبُٔ فؾبر تغییزات وٝ وٙیذ دلت
.ؽٛد ٔی 3466.4psi+ ارتفبع دِیُ ثٝ افشایؼ یه



  :راثغٝ ایٗ در

 ٚ خٙجؾی ا٘زصی تغییز دِیُ ثٝ تٟٙب فؾبر افت یب ا٘زصی تّفبت افمی ِِٛٝ خغٛط در
 ٔی اتفبق ِِٛٝ دیٛارٜ در ثزؽی تٙؼ ثیؾتزیٗ چٖٛ .ثبؽذ ٔی افغحىبن تّفبت

 ثٝ ٘غجت دیٛارٜ رٚی تٙؼ ٘غجی إٞیت خٙجؾی ا٘زصی ثٝ ثزؽی تٙؼ ٘غجت افتذ،
 .وٙذ ٔی ٔٙؼىظ را تّفبت وُ



 تٙؼ ٚ فؾبری ٘یزٚٞبی ثیٗ ٘یزٚ ٔٛاس٘ٝ یه تٛاٖ ٔی ثزؽی تٙؼ ارسیبثی ثزای
.٘ٛؽت دیٛارٜ ثزؽی

 ػجبرتغت افغحىبن اس ٘بؽی فؾبر افت وٙیٓ و1.8ٓ ٔؼبدِٝ اس را 1.9 ٔؼبدِٝ اٌز
:اس

:یب



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف

 خقٛفیبت ٚ عزػت ٔثُ خزیبٖ ٔؾخقبت ٔمبدیز فؾبر ٌزادیبٖ ٔحبعجٝ ثزای
.اعت ٘یبس (عغحی وؾؼ ٔٛارد ثؼضی در ٚ ٚیغىٛسیتٝ دا٘غیتٝ، ٔثُ) عیبَ

Liquid) ٔبیغ ٔب٘ذٌی Holdup):
 اؽغبَ ٔبیغ ٚعیّٝ ثٝ وٝ ِِٛٝ اس لغٕت یه در حدٓ ٘غجت ػٙٛاٖ ثٝ ٔبیغ ٔب٘ذٌی

 .ؽٛد ٔی تؼزیف لغٕت آٖ حدٓ وُ ثٝ اعت ؽذٜ



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف

:(Slippage)ِغشػ
 فبس یبثٙذ، ٔی خزیبٖ ِِٛٝ خظ یه درٖٚ ٌبس ٚ ٘فت ٔخّٛط ٍٞٙبٔیىٝ ٔؼٕٛال

 ثیؾتزی عزػت ثب ٔبیغ، فبس ثٝ ٘غجت تز پبییٗ ٌزا٘زٚی ٚ ٚیضٜ خزْ ػّت ثٝ ٌبس
 وٙذی یب ٚ ٔب٘ذٌی ػمت ثٝ دٚفبسی خزیبٖ در ِغشػ .ٕ٘ٛد خٛاٞذ حزوت
 ایدبد در وٝ ػٛأّی  .ؽٛد ٔی اعالق ٌبس فبس ثٝ ٘غجت ٔبیغ فبس حزوت عزػت
:ثبؽٙذ ٔی ٔٛثز دٚفبسی خزیبٟ٘بی ا٘تمبَ ِِٛٝ خظ درٖٚ ٔٛخٛد فبسٞبی ثیٗ ِغشػ

یبفتٗ خزیبٖ ٔمبثُ در افغحىبن اس حبفُ ٔمبٚٔت -1

ٔبیغ ٚ ٌبس فبسٞبی پذیزی تزاوٓ ثیٗ سیبد اختالف -2

فبسٞب رٚی وٙٙذٜ ػُٕ ؽٙبٚری ٘یزٚٞبی در اختالف -3



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف

:(No-slip)ِغشػ ثذٖٚ ٔبیغ ٔب٘ذٌی
 (ؽٛد ٔی ٘بٔیذٜ ٚرٚدی ٔبیغ ظزفیت ٔٛارد اس ثؼضی در وٝ) ِغشػ ثذٖٚ ٔب٘ذٌی

  لغٕت آٖ وُ حدٓ ثز تمغیٓ ِِٛٝ اس لغٕت یه در ٔبیغ حدٓ ٘غجت ػٙٛاٖ ثٝ
.ثبؽٙذ داؽتٝ خزیبٖ (No-slippage) ثزاثز عزػت یه ثب ٔبیغ ٚ ٌبس اٌز

 .ثبؽٙذ ٔی ٔبیغ ٚ ٌبس ٚرٚدی خزیبٟ٘بی ؽذت ثتزتیت qL ٚqg راثغٝ ایٗ در
.ؽٛد ٔی تؼزیف سیز راثغٝ اعبط ثز ٌبس وغز یب ٌبس ِغشػ ثذٖٚ ٔب٘ذٌی



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف
 :ٌبس دا٘غیتٝ
:ؽٛد ٔحبعجٝ دٔب ٚ فؾبر اس تبثؼی ػٙٛاٖ ثٝ ٌبسٞب لبٖ٘ٛ اس اعت ٕٔىٗ ٌبس دا٘غیتٝ



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف
  :٘فت دا٘غیتٝ

 ثبیذ ٘یش آٖ حدٓ ٚ خزْ رٚی ٘فت در ؽذٜ حُ ٌبس اثز ٘فت دا٘غیتٝ ٔحبعجٝ در
:وزد ٔحبعجٝ سیز راثغٝ اس تٛاٖ ٔی را ٘فت دا٘غیتٝ .ؽٛد ِحبػ



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف
 :آة دا٘غیتٝ
 آة در اعت ٕٔىٗ وٝ ٌبسی ٞز ٚ دٔب آٖ، در ؽذٜ حُ خبٔذات ثٝ آة دا٘غیتٝ

.دارد ثغتٍی ثبؽذ ؽذٜ حُ

 :ٔبیغ دا٘غیتٝ
 ٞیچ اٌز) ٘فت ٚ آة خزیبٖ ؽذت ٚ دا٘غیتٝ اس اعت ٕٔىٗ ٔبیغ یه وُ دا٘غیتٝ
:ثبؽذ ٔحبعجٝ لبثُ (ثبؽذ ٘ذاؽتٝ خٛد ٚ ٘فت ٚ آة ثیٗ ِغشؽی



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف
 :دٚفبسی دا٘غیتٝ

 ثزای وٝ راثغٝ عٝ .ثبؽذ ٔؾخـ عیغتٓ ّٞذآح ثبیذ دٚفبسی دا٘غیتٝ ٔحبعجٝ ثزای
:اس ػجبرتٙذ ا٘ذ ؽذٜ پیؾٟٙبد دٚفبسی خزیبٖ دا٘غیتٝ ٔحبعجٝ



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف

 :دٚفبسی دا٘غیتٝ
 اعتفبدٜ ارتفبع دِیُ ثٝ فؾبر ٌزادیبٖ تؼییٗ ثزای 1.27 راثغٝ اس سیبدی ٔحممبٖ-

.ا٘ذ وزدٜ

 اس ثٙبثزایٗ ٚ ا٘ذ ؽذٜ تؼزیف ِغزػ ثذٖٚ فزك ثزاعبط تدزثی رٚاثظ اس ثؼضی-
.وٙٙذ ٔی اعتفبدٜ دٚفبسی دا٘غیتٝ ٔحبعجٝ ثزای 1.28 راثغٝ

 تزْ در اعتفبدٜ ٔٛرد دا٘غیتٝ تؼزیف ثزای ٔحممبٖ اس ثزخی ٚعیّٝ ثٝ 1.29 راثغٝ -
  .ؽٛد ٔی اعتفبدٜ ریِٙٛذس ػذد ٚ افغحىبن



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف

  :عزػت
 تؼزیف ظبٞزی عزػت ٘بْ ثٝ ٔتغیز یه اعبط ثز خزیبٖ تدزثی رٚاثظ اس ثغیبری

 آٖ حدٕی خزیبٖ ٔیشاٖ ٘غجت اس ػجبرتغت ظبٞزی عزػت تؼزیف، عجك .ا٘ذ ؽذٜ
  ٔمغغ عغح ثٝ ثبؽذ، وزدٜ اؽغبَ را ِِٛٝ فضبی تٕبْ ٔغتمُ ثغٛر ٍٞٙبٔیىٝ فبس،
:ِِٛٝ ٕٞبٖ وُ

:ٌبس ظبٞزی عزػت -

A ثبؽذ ٔی ِِٛٝ ٔمغغ عغح.



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف

  :ٚالؼی عزػت
 ٘ظز در ثب ٞزفبس عزػت اس ػجبرتغت فبس ٞز (ای ٘مغٝ) ٚالؼی عزػت تؼزیف، عجك

 در فبس ٞز ٚالؼی عزػت دیٍز ثؼجبرت ِِٛٝ، خظ ٕٞبٖ در دیٍز فبس ٚخٛد ٌزفتٗ
.ثبؽذ ٔی فبس آٖ پغٕب٘ذ ٔمذار اس تبثؼی ٘مغٝ، ٞز

:ٔبیغ عزػت



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف

  :دٚفبسی خزیبٖ عزػت
 (Vm) دٚفبسی ٔخّٛط خزیبٖ عزػت فبسٞب، ظبٞزی عزػت ٌزفتٗ ٘ظز در ثب

:فبسٞب اس ٞزیه ظبٞزی عزػتٟبی ٔدٕٛع اس ػجبرتغت

 اختالف اس ػجبرتغت (Vs) فبسٞب ثیٗ ِغشػ عزػت تؼزیف عجك :ِغشػ عزػت
: ٔبیغ ٚ ٌبس دٚفبس ٚالؼی ٞبی عزػت



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف

  :(Viscosity) ٌزا٘زٚی
 در دیٍز ثؼذ ثذٖٚ اػذاد ٚ ریِٙٛذس ػذد تؼییٗ ثزای خزیبٖ، در عیبَ ٌزا٘زٚی

 ٘غجتب دٚفبسی ٌزا٘زٚی ٔفْٟٛ .ٌیزد ٔی لزار اعتفبدٜ ٔٛرد تدزثی رٚاثظ
.اعت ؽذٜ تؼزیف ٔختّف ٔحممبٖ ٚعیّٝ ثٝ ثغختی ٚ اعت ٘بٔؾخـ

 ٘فت -آة ٘غجت اس اعتفبدٜ ثب ٔؼٕٛال آة ٚ ٘فت ٔخّٛط ٌزا٘زٚی :ٔبیغ ٌزا٘زٚی
.آیذ ٔی ثذعت ٚس٘ی فبوتٛر یه ػٙٛاٖ ثٝ



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف

:دٚفبسی ٌزا٘زٚی
.ؽٛد ٔی اعتفبدٜ سیز رٚاثظ اس دٚفبسی خزیبٖ ٌزا٘زٚی ٔحبعجٝ ثزای

 فؾبر در عجیؼی ٌبس ٚ آة ثیٗ عغحی وؾؼ ثزای تدزثی رٚاثظ :عغحی وؾؼ
.ؽٛ٘ذ ٔی ارائٝ ثؼذی ثخؼ در ٔختّف دٔبی ٚ ٞب

 
 ثزای ٔزثٛعٝ ٚس٘ی فبوتٛرٞبی اس ثبؽذ ٘فت ٚ آة حبٚی ٔبیغ فبس وٝ ٚلتی

 .ؽٛد ٔی اعتفبدٜ ٌزا٘زٚی ٚ دا٘غیتٝ ٔحبعجٝ



:فبسی دٚ خزیبٖ در اعتفبدٜ ٔٛرد ٔتغیزٞبی ٚ تؼبریف

:عغحی وؾؼ



:دٚفبسی خزیبٖ ثزای فؾبر ٌزادیبٖ ٔؼبدِٝ افالح
.اعت اعتفبدٜ لبثُ اعت خزیبٖ ِِٛٝ در وٝ عیبِی ٞز ثزای وٝ فؾبر ٌزادیبٖ ٔؼبدِٝ

 را ٔبیغ-ٌبس ٔخّٛط وٝ فزضیبتی اػٕبَ ثب فبسی دٚ خزیبٖ ثزای ٔؼٕٛال ٔؼبدِٝ ایٗ
.اعت تغجیك لبثُ ٌیزد ٔی ٘ظز در ٔؾخقی حدٓ یه در ٕٞٛصٖ فٛرت ثٝ

:آیذ ٔی ثذعت سیز راثغٝ اس ارتفبع تغییز تزْ دٚفبسی خزیبٖ ثزای



:دٚفبسی خزیبٖ ثزای فؾبر ٌزادیبٖ ٔؼبدِٝ افالح
:آیذ ٔی ثذعت سیز راثغٝ اس افغحىبن تزْ دٚفبسی خزیبٖ ثزای

:فبسی دٚ افغحىبن



:دٚفبسی خزیبٖ ثزای فؾبر ٌزادیبٖ ٔؼبدِٝ افالح

:فبسی دٚ افغحىبن
 اس ثغیبری .ثبؽذ ٔتفبٚت ؽذٜ ارائٝ تدزثی راثغٝ ثٝ ثغتٝ اعت ٕٔىٗ ρf تؼزیف
 ریِٙٛذس ػذد اس فزٔی ثب را افغحىبن ضزایت وٝ وٙٙذ ٔی تالػ تدزثی رٚاثظ
 .وٙٙذ ٔزتجظ



:دٚفبسی خزیبٖ ثزای فؾبر ٌزادیبٖ ٔؼبدِٝ افالح
:اس ػجبرتغت ؽٛد ٔی دیذٜ غبِجب وٝ دیٍزی تؼزیف



:دٚفبسی خزیبٖ ثزای فؾبر ٌزادیبٖ ٔؼبدِٝ افالح

:ؽتبة تزْ

 ثٝ تٟٙب ٔٛارد اس ثؼضی در ٚ ؽٛد ٔی فزفٙظز ٔحممبٖ اس ثزخی ٚعیّٝ ثٝ تزْ ایٗ
 ٘ظز در تزْ ایٗ ٚلتی .ؽٛد ٔی ٌزفتٝ ٘ظز در خزیبٖ رصیٓ اس خبفی ؽزایظ اسای

 در درٌیز پبرأتزٞبی ٘غجی إٞیت ثٝ تٛخٝ ثب ٌٛ٘بٌٛ٘ی فزضیبت ؽٛد ٔی ٌزفتٝ
 اس ٘بؽی فؾبر افت ثتٛاٖ وٙٙذٜ عبدٜ فزضیبت اػٕبَ ثب ایٙىٝ تب ؽٛد ٔی ٌزفتٝ ٘ظز
.وزد ٔحبعجٝ را تزْ ایٗ



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ

 ٚیغىٛسیتٝ ٚ عزػت دا٘غیتٝ، ٔمذار وٝ دارد ایٗ ثٝ ٘یبس فؾبر ٌزادیبٖ ٔؼبدِٝ حُ
 خزیبٟ٘بی فؾبر افت ثیٙی پیؼ رٚؽٟبی اس ثغیبری ٕٞچٙیٗ .ثبؽذ ٔؼّْٛ عیبَ

.دار٘ذ ٘یبس عغحی وؾؼ ٔمذار ثٝ ٔزثٛعٝ ٞبی پبرأتز ٔحبعجٝ ثزای دٚفبسی

 ٔؼٕٛال عجیؼی ٌبس ٚ ٘فت ا٘تمبَ فٙبیغ فبسٞبی ٚ تشریك تِٛیذ، در دخیُ ٞبی عیبَ
.ثبؽٙذ ٔی ٔبیغ ٚ ٌبس ٞبی حبِت در ٞب ٞیذرٚوزثٗ ٚ آة

 در دٚفبسی ػّٕیبت خزیبٖ در عیبَ اس ٞزخبفیت ثیٙی پیؼ ثزای تدزثی رٚاثظ
 ٔحذٚدٜ اس خبرج در تدزثی رٚاثظ وٝ ؽذ ٔغٕئٗ ثبیذ ایٙحبَ ثب .ٞغتٙذ دعتزط

 .٘ؾٛ٘ذ اعتفبدٜ ا٘ذ ؽذٜ تؼزیف آٟ٘ب اعبط ثز وٝ ٞبیی



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ

 وٝ اعتب٘ذارد، ؽزایظ در ٌبس، ٔىؼت فٛت ٔمذار اس ػجبرتغت :(Rs) ٌبس حالِیت
 ٌبس حالِیت .ٌزدد ٔی حُ ٔؼیٙی دٔبی ٚ فؾبر در ا٘جبری خبْ ٘فت ثؾىٝ یه در

.ثبؽذ ٔی ٌبس چٍبِی ٚ API درخٝ دٔب، فؾبر، تبثغ ؽذت ثٝ خبْ ٘فت در عجیؼی

 اس ٌبسی ٞیچ ،(Pb) حجبة ٘مغٝ فؾبر تب (Pi) ٔخشٖ اِٚیٝ فؾبر اس فؾبر وبٞؼ ثب
.ٔب٘ذ ٔی ثبثت (Rsb) ٔمذار ثیؾتزیٗ در ٌبس حالِیت ٘تیدٝ در ٚ ٘ؾذٜ خبرج ٘فت

P

Rs Rsb



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ

:Lasater راثغٝ
:ثبؽذ ٔی سیز راثغٝ العبتز راثغٝ اعبط



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ

:Lasater راثغٝ



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ

:Lasater راثغٝ



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ

:Lasater راثغٝ

 در وُ آساد ٌبس ٌزاٚیتٝ γg ٚ اعت اؽجبع فؾبر Pb .وٙیذ ٔحبعجٝ را               -1
.ثبؽذ ٔی اعتب٘ذارد ؽزایظ

.ثیبٚریذ ثذعت 2.2 ؽىُ اس را  yg ٔمذار -2

.وٙیذ ٔحبعجٝ 2.1 ؽىُ اس API داؽتٗ ثب را Mo ٔمذار -3

4-Rs آٚریذ ثذعت سیز راثغٝ اس را:



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ

:Standing راثغٝ
 پذیز أىبٖ Standing راثغٝ اس اعتفبدٜ ثب ٘فت ثٝ ٌبس ٘غجت ٔغتمیٓ ٔحبعجٝ

:اعت



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ

Oil) ٘فت عبس٘ذ حدٕی ضزیت Formation Volume Factor):
 ؽزایظ در ٘فت حدٓ ثٝ ٔخشٖ اِٚیٝ فؾبر ٚ دٔب در ٘فت حدٓ ٘غجت تؼزیف، عجك

 Bo وٝ اعت ثذیٟی .ؽٛد ٔی ٘بٔیذٜ (Bo) ٘فت عبس٘ذ حدٕی ضزیت اعتب٘ذارد،
 سیز راثغٝ ٚعیّٝ ثٝ ٘فت حدٕی ضزیت .ثبؽذ ٔی یه ثب ٔغبٚی یب ثشرٌتز ٕٞیؾٝ
:ؽٛد ٔی تؼییٗ

Bo=(Vo)T,P/(Vo) sc

P

Bo Bob

Pb



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ

Oil) ٘فت عبس٘ذ حدٕی ضزیت Formation Volume Factor):
 ایٗ ؽٛد، ٔی اعتفبدٜ Bo ثیٙی پیؼ ثزای غبِجب وٝ اعت تدزثی راثغٝ تٟٙب سیز راثغٝ
:اعت ؽذٜ دادٜ تٛعؼٝ اؽجبع خبْ ٘فت ثزای اعتب٘ذیًٙ ٚعیّٝ راثغٝ



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ

Oil) ٘فت عبس٘ذ حدٕی ضزیت Formation Volume Factor):
 ٕ٘ی اؽجبع سیز ٘فت یه رٚی فؾبر افشایؼ ثب ثٙبثزایٗ ثبؽذ، ٔحَّٛ ٌبس وُ اٌز

 پذیزی تزاوٓ ثبیذ ؽزایغی چٙیٗ در .وزد اعتفبدٜ اعتب٘ذیًٙ راثغٝ اس Bo تٛاٖ
:وزد ٔحبعجٝ سیز راثغٝ اس تٛاٖ ٔی را Bo ٚ ؽٛد ٔحبعجٝ ٘فت

  ٚ آیذ ٔی ثذعت Rs=Rp فزك ثب اعتب٘ذیًٙ یب العبتز راثغٝ اس Pb ثبال راثغٝ در
Bob ایٗ ثزای اعتب٘ذیًٙ راثغٝ اس Rs ٝؽٛد ٔی ٔحبعج. 



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ
  :2.1ٔثبَ

2625 فؾبر در عبس٘ذ حدٕی ضزیت ٚ ٘فت ثٝ ٌبس ٘غجت psiaٚ 200 دٔبیF 
 ثب ٌبس ٚ API 30 ثب ا٘جبری خبْ ٘فت ٌزاٚیتٝ وٝ خبْ ٘فت -ٌبس عیغتٓ یه ثزای

  ثیٙی پیؼ ثزای اعتب٘ذیًٙ ٚ العبتز راثغٝ دٚ ٞز اس .وٙیذ ٔحبعجٝ را 0.8 ٌزاٚیتٝ
Rs ٚ ٝٔحبعجٝ ثزای اعتب٘ذیًٙ راثغ Bo ٜوٙیذ اعتفبد.

:العبتز



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ
:اعتب٘ذیًٙ

:اعتب٘ذیًٙ راثغٝ اس اعتفبدٜ ثب Bo ٔحبعجٝ



:عیبَ خٛاؿ ثٝ ٔزثٛط تدزثی رٚاثظ
:اعتب٘ذیًٙ راثغٝ اس اعتفبدٜ ثب Bo ٔحبعجٝ



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ
 خزیبٖ ٔغبئُ ٔخبسٖ، ٟٔٙذعی ٔغبئُ اس ثغیبری حُ در ٕٞذٔب پذیزی تزاوٓ

  .اعت ٘یبس ٔٛرد اؽجبع سیز خبْ ٘فت فیشیىی خٛاؿ تؼییٗ در ٕٞچٙیٗ ٚ عیبالت
 سیز راثغٝ ثب ریبضی فٛرت ثٝ ٔبدٜ یه ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ تؼزیف، عجك

:ؽٛد ٔی تؼییٗ

 ثبثت فزك ٚ ٔیبٍ٘یٗ دٔبی یه ٚ حجبة ٘مغٝ فؾبر در ٔمذار یه حذط ٔؼٕٛال
.ٔیىٙذ وفبیت پذیزی تزاوٓ ثزای ٔمذار ایٗ ثٛدٖ

 ثزای یبفتٝ وبٞؼ ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ ضزیت ٔتٙبظز حبالت تئٛری اعبط ثز
:ٕ٘ٛد تؼزیف سیز راثغٝ ثب ثب تٛاٖ ٔی را خبِـ ٔبیؼبت



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ
 ٔؼبدِٝ یه وٝ ؽٛد ٔی فزك
 ٞبی ٔخّٛط ثزای ٔؾبثٝ

 .اعت فبدق ٞیذرٚوزثٙی
Trube ٚ ٖٕٞىبرا cr ثٝ را Pr 

ٚTr (2.6)سیز  ؽىُ ٔغبثك 
:وزد٘ذ ٔزثٛط



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ
:آیذ ٔی ثذعت سیز راثغٝ اس ٘فت پذیزی تزاوٓ

 ٔحبعجٝ Pr ٚ Tr ثبیذ اثتذا cr ٚ c0 ٔحبعجٝ ثزای فؾبرٔفزٚك ٚ دٔب یه در ثٙبثزایٗ
.ؽٛ٘ذ

 تٛاٖ ٔی ِٚی .٘یغتٙذ دعتزط در ٚالؼی فٛرت ثٝ ٔبیؼبت ثزای Pr ٚ cr ٔمبدیز
 ٔبیغ ٌزاٚیتٝ ٚ حجبة ٘مغٝ فؾبر ثزای السْ تٙظیٕبت ا٘دبْ اس ثؼذ را وبٞیذٜ دٔبی

.وٙیٓ ٔحبعجٝ 2.7 ؽىُ اس



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ
2.7 ؽىُ



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ
 60F دٔبی در حجبة ٘مغٝ فؾبر ٔحبعجٝ ثزای العبتز یب اعتب٘ذیًٙ رٚاثظ ٕٞچٙیٗ

.ؽٛ٘ذ ٌزفتٝ ثىبر تٛا٘ٙذ ٔی
 ؽذٜ تِٛیذ ٌبس ٌزاٚیتٝ ا٘جبری، ٘فت ٌزاٚیتٝ ٚ  API دٚفبسی خزیبٟ٘بی در ٔؼٕٛال

 .ثبؽٙذ ٔی ٔؼّْٛ ٘فت در ؽذٜ حُ ٌبس ٘غجت ٚ
 آٖ ٘تبیح ٚ ؽذ پیؾٟٙبد Katz ٚعیّٝ ثٝ عجیؼی ٌبسٞبی ٔبیغ ظبٞزی دا٘غیتٝ ٔفْٟٛ

.اعت ؽذٜ ارائٝ 2.8 ؽىُ در
 سیز رٚػ اس حجبة ٘مغٝ فؾبر ٚ 60F دٔبی در ٔبیغ ایٗ ٌزاٚیتٝ ٔحبعجٝ ثزای

:وٙیٓ ٔی اعتفبدٜ
.وٙیذ ٔحبعجٝ 60F ٚ 14.7psia در را ٔبیغ ظبٞزی دا٘غیتٝ 2.8 ؽىُ اس -1
:وٙیذ ٔحبعجٝ را Rp/STBO، mg خزْ-2

.وٙیذ ٔحبعجٝ ٌبس ثذٖٚ خبْ ٘فت ثزای را STBO ثز ٘فت خزْ -3



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ
:وٙیذ ٔحبعجٝ را STBO ثز ٘فت+ٌبس خزْ -4

:وٙیذ تؼییٗ را (ft3/STBO) ٘فت حدٓ -5

:وٙیذ حغبة سیز راثغٝ اس را ٘فت دا٘غیتٝ -6

:وٙیذ ٔحبعجٝ سیز راثغٝ اس را 60F در اؽجبع ٘فت ٌزاٚیتٝ -7

  ظبٞزی ثحزا٘ی دٔبی ٚ 60F در ٔبیغ حجبة،ٌزاٚیتٝ ٘مغٝ فؾبر داؽتٗ اختیبر در ثب
Tc ٝؽىُ اس تٛاٖ ٔی را ظبٞزی ثحزا٘ی فؾبر اعت، آٔذٜ ثذعت 2.7 ؽىُ اس و  

.آٚرد ثذعت ؽٛد ٔی Tc ثٝ ٔزثٛط وٝ ثزاثز افمی ثؼذ در 2.9



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ

2.9 ؽىُ



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ
:آیٙذ ٔی ثذعت سیز رٚاثظ اس وبٞیذٜ فؾبر ٚ دٔب ٔمبدیز

 پذیزی تزاوٓ عزا٘دبْ ٚ آیذ ٔی ثذعت 2.6 ؽىُ اس ظبٞزی پذیزی تزاوٓ ٔمذار
.ؽٛد ٔی ٔحبعجٝ سیز راثغٝ اس ٘فت



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ
:ٔثبَ
       ٌبس ٌزاٚیتٝ .ٔیىٙذ تِٛیذ 530scf/STBO ٘فت -ٌبس ٘غجت ثب ٌٚبس ٘فت چبٜ، یه
  اتفبق حجبة ٘مغٝ فؾبر آٖ در وٝ دٔبیی .اعت 30API ا٘جبری ٘فت ٌٚزاٚیتٝ 0.8
 را حجبة ٘مغٝ فؾبر ٚ 200F در ٘فت پذیزی تزاوٓ .ثبؽذ ٔی 200F حذٚدا افتذ ٔی

:ثیبٚریذ ثذعت



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ



:٘فت ٕٞذٔبی پذیزی تزاوٓ



: ؽذٜ حُ ٌبس ٚ آساد ٌبس ٌزاٚیتٝ

 -ٌبس عیغتٓ یه در فؾبر ٚلتی
 فبس ٞز تزویت وٙذ، ٔی تغییز ٘فت

 اس اثتذا وٝ ٌبسی .وٙذ ٔی تغییز ٘یش
 ٔتبٖ اس غبِجب ؽٛد ٔی خبرج ٘فت

 وٝ ٕٞیٙغٛر .اعت ؽذٜ تؾىیُ
 یبثذ ٔی وبٞؼ ثیؾتز فؾبر

 ٔتبٖ اس تز عٍٙیٗ ٞبی ٞیذرٚوزثٗ
 ٔی ٌبس فبس ٚارد ٚ ؽذٜ تجخیز ٘یش

 ٌزاٚیتٝ افشایؼ ثبػث ایٗ ٚ ؽٛ٘ذ
 را 2.18 ؽىُ Katz .ؽٛد ٔی ٌبس

 حُ ٌبس ٌزاٚیتٝ ثیٙی پیؼ ثزای
.اعت وزدٜ ارائٝ ؽذٜ



: ؽذٜ حُ ٌبس ٚ آساد ٌبس ٌزاٚیتٝ
:اعت ؽذٜ ثیبٖ 2.18 ؽىُ اس اعتفبدٜ ثزای ػّٕیبتی ٔحذٚدیت یه

 خذاعبس در ٔٛخٛد ٌبس وُ ٔیبٍ٘یٗ ٌزاٚیتٝ γgt ٚ ٔتبٖ ٌزاٚیتٝ 0.56 راثغٝ ایٗ در
.ثبؽذ ٔی اعتب٘ذارد درؽزایظ

:آٚرد ثذعت خزْ ٔٛاس٘ٝ اس اعتفبدٜ ثب تٛاٖ ٔی را آساد ٌبس ٌزاٚیتٝ



: ؽذٜ حُ ٌبس ٚ آساد ٌبس ٌزاٚیتٝ



:دا٘غیتٝ ٘فت
:ٌزاٚیتٝ  ٘فت اس راثغٝ سیز ثذعت ٔی آیذ

پیؼ ثیٙی دا٘غیتٝ ٘فت در ؽزایظ ٚالؼی ثزای ٔحبعجٝ افت فؾبر دٚفبسی ثغیبر ٟٔٓ 
 راRs ،γgscٚγoscٔؼٕٛال تزویت ٌبس ٚ ٔبیغ ٔؾخـ ٘یغت أب ٔیی تیٛاٖ   . ٔی ثبؽذ

. ثزاحتی حذط سد
رٚػ ٔغتمیٕی وٝ ٔی تٛاٖ ثب اعتفبدٜ اس آٖ دا٘غیتٝ ٘فت را ٔحبعجٝ وزد ػجبرتغت 

:اس



:دا٘غیتٝ ٘فت
:در فؾبر ٞبی ثبالی ٘مغٝ حجبة، دا٘غیتٝ ٘فت را ٔی تٛاٖ اس راثغٝ سیز ٔحبعجٝ وزد

 Rs=Rp  ٚBo=Bobدر ایٗ راثغٝ دا٘غیتٝ در ٘مغٝ حجیبة اس راثغیٝ لجّیی ٚ ثیب فیزك      
.ثذعت ٔی آیذ

ثیزای عییبَ ٔثیبَ لجّیی      200Fدا٘غیتٝ ٘فت را در فؾبر ٘مغیٝ حجیبة ٚ دٔیبی    : ٔثبَ
.ٔحبعجٝ وٙیذ

ٌزاٚیتٝ ٌبس ٔحّیَٛ ثذعیت ٔیی     Rs=530 ،API=30 2.18ثب اعتفبدٜ اس ؽىُ : حُ
:آیذ





: دا٘غیتٝ ٌبس
ٌبس عجیؼی ٔخّٛعی اس تزویجبت ٞیذرٚوزثٙی ٚ ٘بخبِقی ٞبی ٔثیُ ٘یتیزٚصٖ، دی   

لیٛا٘یٗ ٌبسٞیبی اییذٜ اَ ٚ ٔخّیٛط     . اوغیذ وزثٗ ٚ عِٛفیذ ٞییذرٚصٖ ٔیی ثبؽیذ   
. ٌبسٞبی ایذٜ اَ ثزای پیؼ ثیٙی رفتبر ٌبسٞبی عجیؼی وبفی ٘یغتٙذ

تبوٖٙٛ ثیؼ اسچٙذ فذ ٔؼبدِٝ حبِت ٔختّف ثزای پیؼ ثیٙی رفتبر ٌبس ٞب ثغتٝ ثیٝ  
. پیؾٟٙبد ؽذٜ اعت... ٘ٛع ٌبس، درفذ تزویت ٚ ؽزایظ دٔبی ٚ فؾبری آٟ٘ب ٚ 

:ٔؼبدِٝ حبِت ٟٔٙذعی



: دا٘غیتٝ ٌبس
٘ؾیبٖ   Bgایٗ ضزیت وٝ ٔؼبدَ ضزیت حدٕی ٘فت اعیت ثیب   : ضزیت حدٕی ٌبس

.دادٜ ٔی ؽٛد
Bg= (ٖحدٓ ٌبس در ؽزایظ ٔخش)/(حدٓ ٌبس در ؽزایظ اعتب٘ذارد)=V/Vsc

اعیت   CF/SCFثز حغت  Bg ٚاحذ. ٕٞیؾٝ وٛچىتز اس یه اعت Bgثب ایٗ تؼزیف 
تجیذیُ ؽیذٜ ٚ ثیزای ٔحبعیجبت      rbbl/SCFتمغیٓ ؽٛد ثٝ  5.615وٝ ٞزٌبٜ ثز ػذد

.حدٓ ثز حغت ثؾىٝ ٌبس در ؽزایظ ٔخشٖ ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٔیٍیزد



: دا٘غیتٝ ٌبس
:لبثُ ٔحبعجٝ اعت Bg ٚρgscدا٘غیتٝ ٌبس در ٞز دٔب ٚ فؾبری ثب اعتفبدٜ اس 

ضزیت تزاوٓ پذیزی ثزای ؽزایظ ا٘حزاف اس حبِت ایذٜ اَ اس راثغٝ سییز حغیبة   
:ٔی ؽٛد

ثز اعبط تئٛری حبالت ٔتٙیبظز ٔخّیٛط ٌبسٞیبی ٚالؼیی در دٔیب ٚ فؾیبر وبٞییذٜ        
.ظبٞزی یىغبٖ خٛاؿ یىغب٘ی دار٘ذ



:دا٘غیتٝ ٌبس
.اٌز تزویت ٌبس ٔؾخـ ثبؽذ ٔی تٛاٖ دٔب ٚ فؾبر ثحزا٘ی ظبٞزی را حغبة وزد

اٌز تزویت ٌبس ٔؼّْٛ ٘جبؽذ ٔی تیٛاٖ خیٛاؿ ثحزا٘یی را اس رٚاثیظ سییز ثذعیت       
:آٚرد





  ثبؽذ H2S ٚ CO2 تزویجبت حبٚی ٌبس وٝ ؽزایغی درKatz رٚػ افالح
:(Aziz رٚػ)

حبِت ٔؼبدالت



:٘فت وُ حدٕی ضزیت
 تؼذاد ٌزفتٗ ٘ظز در ثذٖٚ عیغتٓ یه وُ حدٓ ثیبٍ٘ز وُ، حدٕی ضزیت
 دادٜ ٘ؾبٖ Bt ػالٔت ثب وٝ وُ، حدٕی ضزیت .ثبؽذ ٔی آٖ در ٔٛخٛد فبسٞبی

 دٔبی ٚ فؾبر در ٞیذرٚوزثٙی ٞبی عیغتٓ وُ حدٓ ٘غجت ػٙٛاٖ ثٝ ؽٛد، ٔی
 .ؽٛد ٔی تؼزیف ا٘جبری ٘فت حدٓ ٚاحذ ثز اِٚیٝ



:٘فت وُ حدٕی ضزیت
 ثزای را سیز ػجبرت تٛاٖ ٔی ثبؽذ حجبة ٘مغٝ فؾبر اس ثبالتز ٔخشٖ فؾبر اٌز

:وزد تؼزیف وُ حدٕی ضزیت



:دٚفبسی حدٕی ضزیت ٔفْٟٛ



:دٚفبسی حدٕی ضزیت ٔفْٟٛ

:ؽذٜ آساد ٌبس حدٓ

:Bt تخٕیٗ ٞبی رٚػ

:اعتب٘ذیًٙ رٚػ-



:Bt تخٕیٗ ٞبی رٚػ
:Standing رٚػ-

:Glasoرٚػ-



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ

 ؽذٖ خبری ٔمبثُ در عیبَ درٚ٘ی افغحىبن اس ٔؼیبری عیبَ، یه ٌزا٘زٚی
.ثبؽذ ٔی

:ٚاحذ ٚیغىٛسیتٝ  

 وبٔال سیز، تبثغ تٛعظ عجیؼی ٌبس ٌزا٘زٚی ؽذتی، خٛاؿ تٕبٔی ٔؾبثٝ
.ٌزدد ٔی تٛفیف

μg
= (P,T, y

i
)



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ

:رٚػ افالح ٚیغىٛسیتٝ ثزای ٌبسٞبی تزػ
.ٚخٛد تزویجبت غیز ٞیذرٚوزثٙی عجت افشایؼ ٌزا٘زٚی فبس ٌبس ٔی ٌزدد



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ

.ٌزا٘زٚی ٌبسی وٝ ٔؾخقبت آٖ در سیز آٔذٜ اعت را ٔحبعجٝ وٙیذ: ٔثبَ 



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ

:حُ 



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ

 درخٝ 200 در را ٌبس ٌزا٘زٚی .اعت سیز فٛرت ثٝ ٌبسی تزویت : ٔثبَ
.آٚریذ دعت ثٝ psia3500 فؾبر ٚ فبرٟ٘بیت



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ

:حُ 



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ

:حُ 



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ

:حُ 



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ

:حُ 



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ

Standing  راثغٝ ریبضی ٔٙبعجی ثزای ٔحبعجٝ ٌزا٘زٚی ٌبس عجیؼی در فؾبر
.اتٕغفزی ٚ دٔبی ٔخشٖ پیؾٟٙبد وزد



:ٌبسٞب ٚیغىٛسیتٝ

Dempsey  ٘غجت ٌزا٘زٚیμg/μ1را ثب راثغٝ سیز ٘ؾبٖ داد.
 



:ٚیغىٛسیتٝ ٔبیؼبت

:رٚؽٟبی ٔحبعجٝ ٌزا٘زٚی ٘فت ٔزدٜ

: Bealرٚػ -

 



:ٚیغىٛسیتٝ ٔبیؼبت

:رٚؽٟبی ٔحبعجٝ ٌزا٘زٚی ٘فت ٔزدٜ

-Beggsرٚػ - Rabinson :

 



:ٚیغىٛسیتٝ ٔبیؼبت

:رٚؽٟبی ٔحبعجٝ ٌزا٘زٚی ٘فت ٔزدٜ

:Glasoرٚػ -

تیب  20.1ثیزای دٔیبی عیغیتٓ ٚ     300Fتیب  50راثغٝ ثبال ٔی تٛا٘ذ در ٌغیتزٜ  
48.1API ٘فت خبْ ثىبر رٚد  .



:ٚیغىٛسیتٝ ٔبیؼبت

:رٚؽٟبی ٔحبعجٝ ٌزا٘زٚی ٘فت خبْ اؽجبع
: Chew  ٚConnallyرٚػ  -



:ٚیغىٛسیتٝ ٔبیؼبت

:رٚؽٟبی ٔحبعجٝ ٌزا٘زٚی ٘فت خبْ اؽجبع
: Beggs  ٚRobinsonرٚػ  -



:ٚیغىٛسیتٝ ٔبیؼبت

:رٚؽٟبی ٔحبعجٝ ٌزا٘زٚی ٘فت خبْ سیز اؽجبع
در فؾبر ٞبیی ثبالتز اس فؾبر ٘مغٝ حجبة السْ اعت تقحیح دیٍیزی ٘غیجت ثیٝ    
ٌزا٘زٚی ٘فت در ٘مغٝ حجبة ثٝ ٔٙظٛر در٘ظز ٌزفتٗ تبثیز فؾزدٜ ؽذٖ ٚ ٔیشاٖ 

.سیز اؽجبع ثٛدٖ در ٔخشٖ ا٘دبْ ٌیزد

: Bealرٚػ  -

: Khanرٚػ   -



:ٚیغىٛسیتٝ ٔبیؼبت

:رٚؽٟبی ٔحبعجٝ ٌزا٘زٚی ٘فت خبْ سیز اؽجبع
-Vazquesرٚػ - Beggs:



:ٞیذرٚوزثٙی ٞبی ٔخّٛط فبسی ٕ٘ٛدار



:ٞیذرٚوزثٙی ٞبی ٔخّٛط فبسی ٕ٘ٛدار

 داؽتٝ خٛد ٚ تٛا٘ذ ٔی ٔبیغ آٖ، تحت وٝ فؾبری حذاوثز :ٔیؼبٖ ثحزا٘ی فؾبر
  .ثبؽذ

 ثب تؼبدَ حبِت در ثخبر ٚ ٔبیغ آٖ، تحت وٝ دٔبیی حذاوثز :ٔیؼبٖ ثحزا٘ی دٔبی
.ثبؽٙذ داؽتٝ ٚخٛد تٛا٘ٙذ ٔی یىذیٍز

 درفذ فؾبر، وبٞؼ ثب ٔؼَٕٛ، ا٘تظبر خالف ثز وٝ اعت ای ٘بحیٝ :ٔؼىٛط ٘بحیٝ
 ٔیؼب٘ی ٔؼىٛط ٘بحیٝ آٖ ثٝ وٝ یبثذ ٔی وبٞؼ ثخبر درفذ ٚ یبفتٝ افشایؼ ٔبیغ
 ٘یش ٔبیغ درفذ ٚ یبفتٝ افشایؼ ثخبر درفذ دٔب، وبٞؼ ثب ٕٞچٙیٗ .ؽٛد ٔی ٌفتٝ

.ؽٛد ٔی ٌفتٝ ٔؼىٛط تجخیز ٘بحیٝ آٖ، ثٝ وٝ یبثذ ٔی وبٞؼ

 ؽجٙٓ ٞبی ٔٙحٙی ٔٛاسات ثٝ وٝ ثخبر ٚ ٔبیغ درفذ ٕ٘بیؼ خغٛط :ویفیت خغٛط
.رعٙذ ٔی ٞٓ ثٝ ثحزا٘ی ٘مغٝ در ٚ ثٛدٜ خٛػ ٚ



:تزویجی عیبَ ٔذَ
 اس آٖ، خبِـ اخشای ٔجٙبی ثز عیبَ یه فیشیىی خٛاؿ ثیبٖ ٔٙظٛر ثٝ ٔؼٕٛال

 خٛاؿ ٚ فبسی تؼبدَ خذایؼ ثغٛریىٝ .ؽٛد ٔی اعتفبدٜ تزویجی عیبَ ٔذِغبسی
 .ؽٛد ٔی تؼییٗ آٖ دٞٙذٜ تؾىیُ اخشای خٛاؿ اختالط ثٛعیّٝ عیبَ ٍٕٞٗ

:VLE ٔحبعجبت



:VLE ٔحبعجبت



:VLE ٔحبعجبت



:VLE ٔحبعجبت



:ػٕٛدی خزیبٟ٘بی
:فؾبر ٌزادیبٖ ٔحبعجٝ ثزای آٔذٜ ثذعت ػٕٛٔی ٔؼبدِٝ ٌزفتٗ ٘ظز در  ثب

 .ѳ=90 ٚ sinѳ=1،dL=dz ػٕٛدی خزیبٟ٘بی ثزای

 ثب ٔؼٕٛال ٚ دارد ثغتٍی دٚفبسی ٔخّٛط دا٘غیتٝ ثٝ ارتفبع تغییز ٚاعغٝ ثٝ فؾبر افت
.ؽٛد ٔی حغبة ثبال راثغٝ اس اعتفبدٜ

 ٞبی خزیبٖ در فؾبر افت ثیؾتز ثبالعت ثغیبر ٌزا٘زٚی وٝ ؽزایغی در ثدش
.ثبؽذ ٔی تزْ ایٗ دِیُ ثٝ ػٕٛدی



:ػٕٛدی خزیبٟ٘بی

 ضزیت تزْ ثٝ ٘یبس ػٕٛدی خزیبٟ٘بی در افغحىبن دِیُ ثٝ فؾبر افت تزْ -
  .دارد افغحىبن

 عیبَ عزػت وٝ ٔٛاردی در خش ٚ ثٛدٜ ٘بچیش ٔؼٕٛال ؽتبة دِیُ ثٝ فؾبر افت-
.ؽٛد ٕ٘ی ٌزفتٝ ٘ظز در ثبالعت ثغیبر

 ا٘ذ ؽذٜ پیؾٟٙبد ػٕٛدی ٞبی خزیبٖ در فؾبر افت ٔحبعجٝ ثزای ثغیبری رٚاثظ-
 .ثبؽٙذ ٔی ٔتفبٚت فؾبر افت ٞبی تزْ ٔحبعجٝ ثزای ٔحبعجبت ٘حٜٛ در وٝ

 فزك افغحىبن ضزیت ٚ ٔخّٛط دا٘غیتٝ ٔحبعجٝ ثزای فمظ آٟ٘ب اس ثؼضی -
 .اعت یىغبٖ ٔغیز عَٛ در ٔبیغ ٚ ٌبس فبس عزػت وٝ ا٘ذ وزدٜ

 ارائٝ افغحىبن ضزیت ٚ ٔبیغ ٔب٘ذٌی ٔحبعجٝ ثزای رٚاثغی آٟ٘ب اس ثؼضی -
 .ا٘ذ وزدٜ



:ػٕٛدی خزیبٟ٘بی

:تدزثی رٚاثظ ثٙذی دعتٝ

a- خزیبٖ رصیٓ ٍ٘زفتٗ در٘ظز فزك ٚ ِغشػ ثذٖٚ فزك.

b- خزیبٖ رصیٓ ٍ٘زفتٗ ٘ظز در فزك ٚ ِغشػ ٌزفتٗ ٘ظز در.

c- خزیبٖ رصیٓ ٚ ِغشػ ٌزفتٗ ٘ظز در.



:ػٕٛدی خزیبٟ٘بی
:خزیبٖ رصیٕٟبی



:خزیبٖ رصیٕٟبی

 آساد ٌبس ٚ ؽذٜ پز ٔبیغ اس وبُٔ عٛر ثٝ تمزیجب ِِٛٝ :Bubble یب حجبثی خزیبٖ -1
 ٞبی عزػت ثب ٞب حجبة .دار٘ذ حضٛر ٔبیغ فبس در وٛچىی ٞبی حجبة فٛرت ثٝ

.دار٘ذ فؾبر ٌزادیبٖ رٚی وٕی اثز دا٘غیتٝ خش ثٝ ٚ وٙٙذ ٔی حزوت ٔتفبٚت

 ٔبیغ فبس وٝ ٞزچٙذ ؽٛد ٔی ثیؾتز ٌبس فبس حضٛر :slug یب ای ِختٝخزیبٖ -2
 یب پالي رصیٓ ٚ پیٛ٘ذ٘ذ ٔی ٞٓ ثٝ ٌبس ٞبی حجبة .ثبؽذ ٔی پیٛعتٝ فبس ٕٞچٙبٖ
 در .دٞٙذ ٔی تؾىیُ را وٙذ ٔی اؽغبَ را ِِٛٝ ٔمغغ تٕبْ تمزیجب وٝ را اعالي

 اثز  ٔبیغ ٚ ٌبس فبس ٞزدٚ .ثبؽذ ٔی ٔبیغ اس ثیؾتز ٌبس فبس عزػت ؽزایغی چٙیٗ
.ٌذار٘ذ ٔی فؾبر ٌزادیبٖ رٚی تٛخٟی لبثُ

 ٌبس فبس ٚ پیٛعتٝ ٔبیغ فبس ثیٗ تغییز رصیٓ ایٗ در :Transition ٌذرایب خزیبٖ -3
 حضٛر ِٚی اعت ٌذار تبثیز ثغیبر ٔبیغ فبس اثز وٝ ٞزچٙذ .افتذ ٔی اتفبق پیٛعتٝ

.ثبؽذ ٔی تٛخٝ لبثُ ٘یش ٌبس فبس



:خزیبٖ رصیٕٟبی

 لغزٜ فٛرت ثٝ ٔبیغ تٛدٜ ٚ اعت پیٛعتٝ ٌبس فبس :Mist یب آِٛد ٔٝ خزیبٖ -1
 أب اعت ؽذٜ پٛؽیذٜ ٔبیغ فیّٓ یه اس ِِٛٝ دیٛارٜ .دارد حضٛر ٌبس فبس در ٞبیی

.وٙذ ٔی وٙتزَ را فؾبر ٌزادیبٖ ٌبس فبس



:a دعتٝ تدزثی رٚاثظ

:Poetman ٚCarpenter راثغٝ -1









:a دعتٝ تدزثی رٚاثظ

.وٙیذ تؼییٗ ؽزایظ ایٗ در را فؾبر ٌزادیبٖ سیز ٞبی دادٜ داؽتٗ اختیبر در ثب :ٔثبَ

.وٙیذ ٔحبعجٝ را ِغشػ ثذٖٚ دا٘غیتٝ -1
.وٙیذ ٔحبعجٝ را افغحىبن ضزیت -2
.وٙیذ ٔحبعجٝ را وُ فؾبر افت  -3



:a دعتٝ تدزثی رٚاثظ

:ِغشػ ثذٖٚ دا٘غیتٝ -1

 :افغحىبن ضزیت -2



  :وُ فؾبر افت  -3



:b دعتٝ تدزثی رٚاثظ
.ثبؽذ ٔی Hagedorn ٚ Brown راثغٝ ؽذٜ پیؾٟٙبد تدزثی راثغٝ تٟٙب

 ٔحبعجٝ ثبیذ ٔبیغ ٔب٘ذٌی ارتفبع تغییز دِیُ ثٝ فؾبر ٌزادیبٖ ٔحبعجٝ ٔٙظٛر ثٝ
: ؽٛ٘ذ ٔحبعجٝ سیز ثٛاثت ثبیذ ٔب٘ذٌی ٔحبعجٝ ثزای .ؽٛد



:ؽٛد ٔی اعتفبدٜ سیز رٚاثظ اس ثبؽذ آة ٚ ٘فت حبٚی ٔبیغ ٚلتی

.ؽٛد ٔحبعجٝ ثبیذ Ψ ٘بْ ثٝ دیٍزی پبرأتز ثبیذ ٔبیغ ٔب٘ذٌی ٔحبعجٝ ثزای









:b دعتٝ تدزثی رٚاثظ

:ارتفبع تغییز اس ٘بؽی فؾبر افت ٔحبعجٝ

:افغحىبن ضزیت

:٘ٛؽت خزٔی خزیبٖ ؽذت ٞبی تزْ ٚعیّٝ ثٝ تٛاٖ ٔی را ثبال راثغٝ



:b دعتٝ تدزثی رٚاثظ

  :Hagendorn ٚ Brown ٚعیّٝ ثٝ ؽذٜ پیؾٟٙبد ػجبرت

 ٔٛدی دیبٌزاْ اس اعتفبدٜ ثب دٚفبسی ریِٙٛذر ػذد ثب دٚفبسی افغحىبن ضزیت
.آیذ ٔی ثذعت 3.9 ؽىُ در ؽذٜ دادٜ ٘ؾبٖ اعتب٘ذارد





:ؽتبة تزْ
.ؽٛد ٔی ٔحبعجٝ سیز راثغٝ اس ؽتبة اس ٘بؽی فؾبر ٌزادیبٖ



:ٔثبَ
 را Hagedorn ٚBrown ٚعیّٝ ثٝ فؾبر افت سیز ٞبی دادٜ داؽتٗ اختیبر در ثب

.وٙیذ فزفٙظز فؾبر ٌزادیبٖ رٚی ؽتبة تزْ اثز اس .آٚریذ ثذعت



:حُ
:دٚفبسی دا٘غیتٝ ٚ ٔبیغ ٔب٘ذٌی ٔحبعجٝ -

CNL ثزای 3.7 ؽىُ اس را NL=.08،  0.0055 آیذ ٔی ثذعت.

.وٙیذ ٔحبعجٝ را                                                  ػجبرت تؼییٗ ثزای -

.ؽٛد ٔؾخـ سیز ػجبرت ٔمذار ثبیذ      تؼییٗ ثزای



:حُ
:دٚفبسی دا٘غیتٝ ٚ ٔبیغ ٔب٘ذٌی ٔحبعجٝ -

:وٙیذ ٔؾخـ را افغحىبن تزْ -



:حُ
:وٙیذ ٔؾخـ را افغحىبن تزْ -



:حُ
:ؽٛد ٔی ٔحبعجٝ ٔحبعجٝ سیز راثغٝ اس وُ فؾبر ٌزادیبٖ-
 


