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1. УВОД 

Људи су се упознали са нафтом пре више од 4000 година.   

У освит цивилизације, нафта није играла велику улогу у свакодневном животу и 

технологији. На основу историјских података, може се закључити да су нафту 

користили Грци, Египћани и Асирци, и то углавном за медицинске сврхе у 

грађевинарству (асфалт), у производњи мастила, и за војну намену ("Грчка ватра"), као 

и за расвету и подмазивање точкова на колима  

Као јефтин извор за добијање горива и нафтних деривата, нафта се користи, тек, у 

последњих сто година. У овом тренутку, развој технологије и индустрије не може се 

замислити без употребе нафте и производа који се добијају њеном прерадом.  

Од нафте се производи гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем, гориво за гасне 

турбине и котлове, уља за подмазивање, битумен за коловозе, чађ за гумарску 

индустрију, кокс за електроде, као и многи други индустријски производи и роба 

широке потрошње. 

Природни гас, гасни кондензат (Associated petroleum gas (APG)), рафинеријски гас, 

ароматски угљоводоници, течни и чврсти парафини – користе се као сировина у петро-

хемијској индустрију.  

Од релативно јефтиних сировина, као што су нафта и гас, производи се сировина за 

полимере, синтетичка влакна, гуме, детерџенти, алкохоли, алдехиди, и многи други 

вредни материјали. 

Развој научно-техничке базе човечанства, на основу које се истражују и пуштају у рад 

највеће резерве нафте и гаса заснива се на постизању напретка у области физике 

нафтно-гасног слоја. Добијени нови подаци о нафтим и гасним резервоарима, 

колекторским и филтрационим особинама стена (порозности, пропустљивост, засићењу, 

електропроводљивости), физичким особинама резервоара течности и гасова, као и 

фазном сатаву угљоводоничних система, су подаци који се успешно се користе у пракси. 

Напредак у области физике нафно-гасног слоја, кроз савременији систем пројектовања, 

система за експлоатацију, омогућује компетентнији рад у истраживању нафте и гаса, 

као и развој и имплементацију нових метода за повећање могућности експлоатације 

нафтних и гасних залиха. 

Модерни инжењери-нафташи, који се баве рационалним развојем нафтних и гасних 

поља, морају бити упознати са геолошке грађом замљишта (стена), његовим физичким 

карактеристикама, физичким и физичко-хемијским особинама нафте, гаса и воде, 

засићења стена; и на основу свега тога треба да буду у стању да правилно обраде и 

процене податке добијене на основу истражних радњи везаних за нафтно-гасни слој 

(резервоар) и током касније експлоатације. Ови подаци омогућавају нам да утврдимо 

почетне резерве угљоводоника у резервоару. Они су неопходни за објективно 

приказивање процеса који се дешавају у резервоару у различитим фазама 

eксплоатације. На основу ових сложених информација, засновано је и пројектовање 

начина експлоатације терена, и избор различитих метода вештачког утицаја на 

резервоар, уколико се утврди да су неопходне. 

Овај уџбеник је посвећен описивању особина порозних медија (материјала, стена), 

засићених течностима и гасовима и њиховом применом у практичним прорачунима. 



 

 5 

2. Састав лежишних флуида 

2.1. Лежишни флуиди 

У практичном нафтном инжењерству (енгл. petroleum engineering), односно, 

специфичније, лежишном инжењерству (reservoir engineering) под лежишним флуидима 

подразумевају се: 

1) Смеше угљоводоника и неугљиководичне примесе: 

– природни гас 

– кондензат 

– нафта 

2) Лежишна вода 

2.2. Изражавање састава у природној смеси угљоводоника 

Најстарији и аналитички најједноставнији начин изражавања састава укључује 

груписање свих конституената, молекулске масе веће од C6 и C7+ компоненту (уопштено 

C+ компонента или само плус-компонента; с практичног становишта, то је често 

површинска, "сирова" нафта или кондензат). Проширена формулација састава 

укључује одређивање појединачних, чистих, односно груписаних компоненти до C10+ 

или C11+ или C20+, посебно у случају гасно-кондензатних система. представља краћи 

запис алкана са н бројем угљеникових атома у молекулу. n C. 

2.3. Најзаступљенији једињења у лежиштима нафте, гаса и 

кондензата. 

Најзаступљенији једињења у производним лежиштима угљоводоника су алкани 

(општа формула, CnH2n+2).  

Гас ће имати већински удео у саставу метан (C1, тј. CH4). Поређењем гаса, мокрог гаса, 

кондензата и нафте, може се уочити пораст густине према нафти, што значи да су све 

више заступљени једињења алкана веће густине (етан = C2, тј. C2H6, пропан, C3, бутан, 

пентан, хексан, хептан ...).  

Поред алкана, у саставу лежишног флуида често од угљоводоничних једињења могу 

бити циклоалкани и аромати. Осим угљоводоничних једињења, саставу у лежишног 

флуида може бити лежишна слана (минерализована) вода (енг. brine), кисеоник, 

сумпор, азот и угљен-диоксид. 

3. Опште карактеристике фазног понашања флуида 

(течност-гас) 

3.1. Фаза 

Фаза је дефинисана као одређени, хомогени део система, који је уочљивом и коначном 

границом одвојен од других делова (фаза) система. Хомогеност фазе односи се на 

истоветност интензивних физичких и хемијских својстава унутар поједине фазе. 
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У хомогеном систему, сви делови система имају иста физичко-хемијска својства, па је 

такав систем нужно монофазни. У хетерогеном систему сви делови система немају 

иста физичко-хемијска својства, па се такав систем састоји од две или више фаза. 

3.2. Систем 

Систем може бити чиста супстанца (1 компонента чини састав, на пр. чисти метан) или 

врло сложена смеса материје, као што су смесе угљоводоника у лежишту, које се, 

зависно о притиску, температури и саставу могу појављивати само као гас или само као 

течност , тј. као монофазни систем, или као смеса гаса и течности, тј. двофазни систем. 

У неким случајевима експлоатације лежишних флуида, напр. неке парафинске нафте, 

могуће је постојање три фазе у систему (тежи парафински угљоводоници као чврста 

фаза). 

3.3. Број степени слободе вишефазног система 

Број степени слободе (F), потребних за опис вишефазног система зависи од броја фаза  

и броја компоненти смесе (N) према Gibbsovom фазном правилу:  

                                                                                   

Према (3.1), за одређивање фазног стања чисте материје (N = 1) довољно је навести 

само притисак или температуру, а за двокомпонентни систем (N = 2) треба да 

дефинишу притисак и температуру. Стога се фазно понашање вишекомпонентних 

смеса приказује у P, Т-дијаграму, који се назива и фазним дијаграмом. У случају 

лежишних угљоводоничних флуида, фазно понашање, PVT понашање или PVT 

својства су синоними, тј. значе исто.  

3.4. Фазни прелази  

Фазни прелази у некој смеси зависе од: 

1. Притиска,  

2. Привлачних сила између молекула,  

3. Сила одбијања између молекула,  

4. Садржаја кинетичке енергије молекула, тј. Температуре 

3.5. Фазно понашање једнокомпонентног система флуида (чисти 

метан, етан ...)  

У p-T дијаграму 1-компонентног система постоји само једна крива притиска парe. 

Крива притиска парe повезује низ p, Т-тачака (p, Т-услова), при којима коегзистирају 

гасна и течна фаза. При било којем p-T услову изван (лево или десно од криве) криве 

притиска паре, постоје или само течност или само гас!  

Критична тачка једнокомпонентног система: највиша вредност притиска и температуре 

при којој још могу постојати две фазе. 
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Слика 3.1. Фазно стање компоненте у p-T дијаграму. Могуће су такве промене p и T, 

које доводе до фазних прелаза БЕЗ видљивог стварања фазних дисконтинуитета (тј. 

граница између фаза) - на пример, уколико се почне повећавати притисак гаса (G) у 

подручју где је температура већа од Тс, а затим се, након што је притисак изнад рс 

систем почне хладити (смањивати температура) испод Тс, "заобићи" ће се крива 

притиска пара и доћи ће до прелаза у течну фазу без видљивог стварања фазних 

дисконтинуитета. 

3.6. Притисак росишта  

Притисак росишта је. притисак при којем почиње кондензација (од енгл. dew point). 

3.7. Притисак засићења 

Притисак засићења је притисак при којем почиње испаравање (од енгл. bubble point; 

bubble  = мехур гаса) 

3.8. Карактеристике фазног понашања смесе (вишекомпонентног 

система) 

Уз две термодинамичке промењиве (притисак и температура) у систем се уноси нова 

додатна променљива тј. састав. Зато фазно понашање постаје сложеније.  

1. Криве притисака росишта (pd) и притиска засићења (pb) се више не подударају 

(код једнокомпонентног система и pd и pb су иста крива - крива притисака пара)  

2. Ове криве обухватају широко подручје р-Т услова, у којем коегзистирају две 

фазе. Зато се р,Т дијаграм смеса назива и фазни дијаграм.  

3. За сваки састав смесе / система постоји посебан дијаграм фаза са својом 

критичном тачком.  

Из поређења 2 криве једнокомпонентног система те фазног дијаграма 

вишекомпонентног система (слика 3.2.) може се закључити:  
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Криве притиска росишта и притиска засићења чине границу између двофазног и 

монофазних подручја, односно, обухватају двофазно подручје (енгл. phase boundary 

envelope).  

Ширина (или "дебљина") двофазног подручја, отприлике, је пропорционална односу 

критичних температура и критичних запремина најлакше и најтеже компоненте. 

При Т = конст. . pb смесе је нижи од pb лакше компоненте смесе 

pd смесе је виши од pd теже компоненте смесе 

pc (критични притисак) смесе је већи од pc компонената и највећи за смесу са једнаким 

уделима компонената.  

Tc (критична темп.) смесе је вредност између Tc компонената 

Величина двофазног подручја расте повећањем броја компонената смесе и разликом у 

тачкама кључања (или мол. масама) компонената. 

 
Слика 3.2. Двофазни дијаграм смесе (лево) и двофазни дијаграм бинарног система 

(смеса од 2 компоненте, десно) 

Критична тачка С смесе (енгл. critical или plait point) 

- Тачка, где се не може разликовати текућа од гасне фазе 

- Тачка, у којој се спајају криве росишта и "кључања" 

Maxcondenbar (M.P.) или cricondenbar (pk) - Највећи притисак на кривој границе фаза 

тј. Pb или Pd кривих (потребно га је дефинисати јер код смесе, за разлику од чисте 

материје, постоји двофазно подручје при притиску изнад критичног притиска) 

Maxcondenterm (M.T.) или cricondenterm (Tk) - Највећа температура на кривој границе 

фаза. (јер често постоји двофазно подручје при температури већој од критичне). 

3.9. Класификација угљоводоника према фазном дијаграму .  

1. НОРМАЛНЕ НАФТЕ  

- А: слојни притисак p = pb (засићени, saturated )  

- А': слојни притисак P>Pb (подзасићена undersaturated  нафта)  

- A-B-C : равнотежни односи фаза при изотермној експанзији  

- А- Sep.: Промена p-T услова и релативних количина фаза током производње  
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- Састав: (лаки) + (средњи) <(тешки угљоводоници) L + S < T  

- Гасни фактор: 0-500?! 

 

Слика 3.3. Фазни p-T дијаграм нафте 

2. ИСПАРЉИВЕ НАФТЕ 

- A-B: јаче испаравање на на почетку пада притиска  

- C-D: Слабије отпаравање при средњим притисцима 

- Састав: L + S > T  

- Гасни фактор: 500-2000 ?!  

 
Слика 3.4. Фазни p-T дијаграм испарљиве нафте 
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3. ГАСНИ КОНДЕНЗАТ 

- Почетно стање у лежишту: обично изнад критичне тачке и изван двофазног подручја 

- Типични: ретроградно понашање!  

- A-B: снижењем p: кондензација течне фазе,  

- повећање p: испаравање  

- При B: максимум ретроградне течности  

- B-C: нормално испаравање  

- Састав: L + S >> T  

- Гасни фактор: oд 2000 +  

 

Слика 3.5. Fazni dijagram fluida za kojeg je tipično retrogradno ponašanje (kondenzat)  

4. “ВЛАЖНИ” ГАС (WET GAS)  

- AB:Изотерма на слојној температури:  

- Температура је изнад критичне температуре sмеше, па нема кондензације !  

- ASep.: Промена p,T-услова током производње  

- У сепаратору долази до издвајања течне фазе, зато назив: влажни или мокри (wet) 

гас.  

- Коначна количина кондензата при нормалним p,T-условима ("stock-tank") је мала !  

- Састав:L >> S, T = O  
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Слика 3.6. Fazni dijagram влажног гаса  

4. „СУВИ“ ГАС (DRY GAS)  

- AB: изотерма на слојној температури  

- AStock-tank:  

- При свим променама p,T-услова у реалним производним околностима састав остаје у 

гасној фази.  

- Састав: L >>> S, T = O  

 
Слика 3.7. Fazni dijagram сувог гаса (у свим фазама производње не појављује се течна фаза) 
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4. Законитости и једначине које одређују карактеристике 

гасова 

У гасовима молекули су јако удаљене једни од других па својства гаса не зависе о 

међумолекулске силе. Зато се сви гасови слично понашају, осим при великом притиску 

и температури. За разлику од гасова, својства течност и чврстих супстанци јако зависи 

од међумолекулских сила. Гас је хомогени флуид без облика и запремине; гас 

испуњава запремине резервоара и за разлику од течности нема површине, односно 

међуповршине.  

Сваки гас се понаша као идеални гас при ниском притиску и вишој температури, на пр. 

при стандардним условима (STP, стандардни притисак и температура, psc = 1,01325 bar, 

Tsc = 15 °C). Својства идеалног гаса су: 

1. Запремина самих молекула гаса безначајна је у односу на запремину коју 

заузима гас, 

2. Нема сила привлачења или одбијања између молекула гаса нити између 

молекула и зидова резервоара. 

3. Судари између молекула су еластични и нема губитка унутрашње енергије 

молекула при судару. 

Закон идеалног гаса дефинише зависност запремине гаса од притиска и температуре и 

количине материје, а изведен је на основу експерименталних радова Boylea, Daltona, 

Guy-Lussaca односно Charlesa и Avogadra. 

4.1. Boyleov закон 

Boyleov закон гласи:               
  

  
  

  

  
                     (

      

 
)
 
 

 
Слика 4.1. Boyleov-a изотерма 
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4.2. Gay-Lussacov zakon.  

Зависност запремине гаса од температуре одређивали су Dalton (1801), затим Guy-

Lussac (1778-1850), док је прва dok je prva neobjavljena mjerenja obavio Charles (1787).  

Iz eksperimentalnih података установљена је линеарна зависност запремине гаса од 

температуре при константном притиску (повећањем температуре гас се шири, тј. 

повећава се запремина и обрнуто) 

         (
 

 
)
 
            

 

  
 

 

  
 

Све изобаре конвергирају према истој вредности температуре од -273.15°C, која је 

касније прихваћена као нулта тачка (0 K) на термодинамичкој (апсолутној) скали 

температуре. 

 

Слика 4.2. Изобаре гаса у V-T дијаграму.  

4.3. Avogadrov закон  

Avogadrov дефинише једнозначни однос запремине гаса и количине материје. За чисте 

гасове и гасне смеше, A. Avogadro je установио (1811.) да при константном притиску и 

температури, иста запремина свих гасова садржи исти број честица (молекула или 

атома; Avogadrov закон). Другим речима иста количина материје, напр. 1 mol било ког 

гаса при истим p,T-условима заузима исту запремину.  

Један мол материје садржи Avogadrov broj, NA = 6,023  1023 молекула. У случају 

гасова, запремина 1 mola гаса (моларна запремина, ) je 

         *
   

       
+         *

  

        
+                                 
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4.4. Закон идеалног гаса  

Закон идеалног гаса могуће је извести комбинацијом Boyleovog, Charlesovog и 

Avogadrovog закона.  

Промена запремине неке константне количине (масе) гаса због промене притиска и 

температуре од стања  “1” до стања “2” може се приказати као: 

         

         


       
         

         


         
           

За прву p,T-промену (Boyle) вреди: 

                    
    
  

  

a за другу (Charles): 

 

  
 

  

  
             

  
  

  

                         
    
  

   
    

  
         

    
  

   
    

  
    

  

 
         

Ako се константа за 1 mol. гаса обележи с R, тада вреди: 

  

 
   

Према Avogadrovom закону, при истом притиску и температури молска запремина било 

ког гаса је иста, нпр. за гасове А и В вреди: 

                
 

 
              

 

 
   

                                                  
 

 
   

 

 
                          

RA = RB = R 

4.5. Oпшта и индивидуална гасна константа  

R = општа гасна константа; вреди за све гасове.  

Једначина стања идеалног гаса је дакле:  

Za 1 mol: 

p = RT 

За било коју количину, масу гаса: 

pV = nRT 

У SI- систему јединица вредности          *
      

       
+  

Индивидуална гасна константа (R’). Ako je m = маса a M = моларна маса, тада је број 

молова n једнак: 
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За било коју масу неког гаса вреди: pV = m R’T односно pV = n M R’T  

За 1 mol гаса (n = 1) једначина стања је jednadžba stanja je p = M R’T из чега је очито да је 

индивидуална гасна константа неке материје или смеше једнака количнику опште гасне константе 

и моларне масе материја или смеше: 

   
 

 
 

4.6. Daltonov закон 

Daltonov закон парцијалних притисака постулира да је укупни притисак гасне смеше 

једнак збиру притисака компоненти смеше.  

Парцијални притисак сваке компоненте у смеши једнак је притиску, који би владао у 

резервоару исте запремине, испуњеном истом количином само те компоненте. 

pi = p yi 

4.7. Amagatov закон 

Amagatov закон парцијалних, односно адитивних запремина, дефинише да је укупна 

запремина идеалне гасне смеше збир запремина, које би поједине компоненте 

заузимале, саме, при истом притиску и температури. (Запремине чистих компоненти су 

парцијалне запремине).  

Према једначини стања идеалног гаса, парцијалне запремине чистих компоненти 

гасне смеше, A, B, C, итд. су дефинисани као: 

     

  

 
      

  

 
      

tj. однос парцијалних запремина компоненти и укупне запремине, једнак је дакле 

моларним уделима компоненти (састав гасних смеша, изражени запреминским 

уделима, бројчано су идентични саставу у моларним уделима): 

  

 
 

  

 
    

4.8. Основна и најважнија запреминска карактеристика флуида 

Густина је дефинисана као маса по јединици запремине:  
 

 
 

Густина је изразита функција састава, тј. броја угљоводоника различите моларне масе 

и њихових релативних удела, у природним угљоводоничним смешама. 

Будући да је моларна запремина, , дефинисана као:   
         

                 
  

 

 
 и 

узевши у обзир да је m = nM, добија се да је   
 

 
  

 

  
 

                         
 

 ⁄                    

Моларна запремина било којег гаса или гасне смеше при стандардним p,T –условима 

увек је иста и не зависи од састава: 
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 = 23.645 m3/kgmol при 15оC, 1.01325 bar 

 = 23.69 m3/kgmol при 15.6оC, 1.01325 bar (60 оF, 1 Atm), 

 = 22.414 m3/kgmol при 0оC, 1.01325 bar . 

Специфична запремина је запремина јединичне масе материје (у природним 

наукама, специфично најчешће значи “подељено са масом”):     
 

 
  

 

 
 

Веза између моларне и специфичне запремине може се извести из претходног израза: 

    
 
 

 

Релативна густина (; пре „специфична тежина“, енг.specific gravity или само gravity) је 

однос густине заданог флуида и густине референтног флуида при специфицираним p, 

T-условима. Најчешће су то стандардни (sc) p,T-услови. 

  
           

              
 

„Референтни флуид за течности је вода, чија је густина при стандардним условима (psc = 

1.01325 bar, Tsc =15.6оC) iznosi w = 999.014 kg/m3, a за гасове је то ваздух, чија је густина 

при истим p,T-условима a = 1.2232 kg/m3.  

За нафту је     
      

       
 

а за гасове     (
  

  
)
  

 (
    ⁄

    ⁄
)
  

  
  

  
  

  

     
 

Релативна густина гаса једнака је дакле количнику његове молекулске масе и 

молекулске масе ваздуха. Могуће је одредити молекулску масу гаса без познавања 

његовог састава, тј. На основу гравиметријски одређене релативне густине гаса. 

Моларна маса гасне смеше је:   ∑   
 
      

Релативне густине гаса и нафте су индиректни показатељ њиховог састава, те се 

користе као параметар у многим различитим корелацијама PVT и других својстава 

гасно-нафтних система.  

Чести корелацијони параметар је и релативна густина нафте, изражена степенима API  

(акроним за American Petroleum Institute): 

         
     

  
                   

     

          
 

Коефициент изотермне компресибилности гаса дефинисан је уопштено: 

     
 

  
(
   

  
)

 

   
 

 
(
  

  
)
 

   
 

  
(
   

  
)

 

 

4.9. Корекције за реалне гасове 

Због деловања међумолекулских сила, мерена запремине реалног гаса је у подручју 

нижег притиска мањи, а у подручју вишег притиска већа од запремине, израчунате 



 

 17 

једначином стања идеалног гаса Ово одступање квантитативно је изражено Z-фактором 

(синоними: корекциони фактор, фактор одступања или фактор компресибилности гаса; 

енгл. gas compressibility factor, gas deviation factor), дефинисаним за 1 мол гаса: 

  (
      

       
)
   

  (
       

        
)
     

 

 

Слика 4.3. Општа кривa Z-фактора (корекције запремине за реални гас) 

4.10. Једначина стања реалног гаса (ЈС, енгл. compressibility real gas 

equation) 

                                   

                                      (  
 

 
  

 
)      

   

 
 

Једноставност једначине подразумева директно и лако рачунање запреминских 

карактеристика реалних гасова, ако је позната тачна вредност Z-фактора испитиваног 

гаса при задатом p,T-услову (или условима). Вредност Z-фактора зависи од притиска, 

температуре и врсте (састав, zi) гаса, тј. Z  (p, T, zi) 

Извори података о Z-фактору неког природног гаса су: 

- Лабораторијска волуметријска мерења на узорку тог гаса, 

- Употреба поопштених корелација Z-фактора, и  

- Рачунање Z-фактора употребом неке од једначина стања (ЈС). 

Ово последње темељи се на уграђивању Z-фактора у неку од нпр. Кубних једначина 

стања, супституцијом помоћу дефиницијског израза за Z-фактор, који произлази из 
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4.11.  Запремински фактор реалног гаса (Bg). 

Запремински фактор, B, уопштено је однос запремине дотичног флуида при неким (на 

пр. лежишним или сепараторским) условима притиска и температуре те запремина 

при стандардним p-T условима. За запремински фактор гаса, потребно је дакле знати 

запремину гасне фазе. У случају да се део гаса кондензује (влажни, мокри гас), 

запремински фактор гаса се и даље рачуна само са запреминама гасне фазе: 

   
(  )   

(  )       

 

За два p,T-услова и узевши у обзир скоро идеално понашање гаса при стандардним 

p,T-условима (тј. да је при Zsc ≈ 1), што се лако изведе дељењем 2 једначине стања 

реалног гаса (тада је при стандардним условима притисак такође једнак јединици): 

 
  

  
  

      
      

     
 

 
 
 

   
 

Волумним фактором се на најједноставнији начин дефинише волуме само једна фазе. 

4.12. Закон (начело) кореспондентних стања (ЗКС) 

Анализа великог броја експерименталних изотермо Z-фактора чистих материја 

показује да су по облику међусобно 

сличне. На основу тога Johannes Diderik 

van der Waals (1873) је постулирао начело 

кореспондентних стања за чисте 

материје: 

"Ако се p, V и T изразе релативно према 

одговарајућим критичним својствима 

материје (тзв. редуковане величине 

стања) однос редукованог притиска и 

редукованог волумена постаје исти за 

све материје ". 

Другим речима, према закону 

кореспондентних стања, ако чисте 

материје имају исте вредности двеју 

редукованих величина стања, имаће 

исту вредност и треће редуковане 

величине. 

Редуковане величине стања су: 

 Слика 4.4: Корелација експерименталних 

изотерми Z-фактора неких чистих материја 
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Примењивост ZKS испитана је стављањем података експериментално одређених 

изотермо Z-фактора различитих  истих материје (напр. метан, етан, кисеоник, азот, 

итд.) у исти дијаграм, као функцију редукованог притиска и редуковане температуре. 

Из дијаграма се види да у случају чистих супстанци закон коресподентних стања даје 

сасвим добре резултате.  

4.13. Генерализована корелација за одређивање З-фактора 

смесе 

ZKS уопштено не даје идеално тачне 

резултате, посебно у случају смеса 

разнородних спојева. Међутим, 

примењен на гасове, сродне по 

хемијској грађи (напр. парафински 

угљоводоници природних угљоводо-

ничних смеса) даје корелације, које су 

довољно тачне за просечне инже-

њерске потребе. Директне примена 

ZKS на смесе сродних природних 

угљоводоника није могућа, јер стварне 

вредности критичних величина смеса 

(pc, Tc ) експериментално је тешко 

одредити.  

Зато су у сврху корелације физичких 

својстава уведене фикти-вне критичне 

величине смесе, тзв. псеудокритичне 

величине смесе; псеудокритични 

притисак, ppc и псеудокритична 

температура, Tpc. Најједноставнију 

дефиницију псе-удокритичних 

величина стања смесе, засновану на 

саставу чистих компоненти смесе, 

пропорционално њиховим 

молекулским уделима, предложио је 

Kay (Kayevo правило мешања): 

     ∑     

 

   

        ∑     

 

   

 

где су yi молски удели а Tci и pci критична температура, односно критични притисак 

компоненти угљиководичне смесе, која садржи укупно N компоненти. На основу 

резултата обраде експерименталних волуметријских података великог броја бинарних 

(метан и виши угљоводоници из природног гаса) угљоводоничних смеса различита 

Slika 3.5. Standing, M.B. and Katz, D.L.: 

“Density of Natural Gases”, Trans. AIME, 

146, (1942) 140. 
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састава, Standing i Katz су израдили познату поопштену корелацију за одређивање Z-

фактора природног гаса као функцију псеудоредукованог притиска и температуре, тј .: 

             

где су за задани притисак (р) и температуру (Т) одговарајуће псеудоредуковане 

величине дефинисане као: 

      
 

   
        

 

   
  

Показало се да корелација даје добре резултате (одступања корелацијских вредност Z -

фактора од мерених вредности су  2%) за тзв. "слатки" природни гас (енгл. sweet gas), 

тј. Природни гас са садржајем "киселих" неугљиководичних гасова (H2S и CO2) те 

инертног азота (N2) мањим од 5 мол.%. 

5. Експериментални поступци за pVT карактеризацију 

флуида 

5.1. Најважнија својства лежишних флуида  

Најважнија својства лежишних флуида потребна за разраду, производњу и транспорт 

угљоводоника су она која најбоље описују фазна (количине течне и гасне фазе), 

волуметријска (pVT промене) и транспортна својства (вискозност) флуида, а зависе пре 

свега од типа лежишног флуида: 

 

Слика 5.1. Својства флуида и приступ анализи зависи од типа флуида што се 

најбоље уочава на фазном дијаграму 
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Својства 

1. Квантитативни однос фаза: p,V-изотерме; фазни дијаграми 

2. Гасни фактори: Rs 

3. Притисак росишта, притисак засићења: Pd, Pb 

 

 Tečna faza (nafta, 

kondezat) 

Gasna faza 

(prirodni gas) 

4. Zapreminske 

promene 

Bo, VL Bg 

5. Kompresibilnost co Z, cg 

6. Gustina o g 

7. Viskoznost μo μg 

8. Sastav 

(komponentni, 

grupni) 

xi, i=1,N yi, i=1,N 

Методе одређивања својстава 

 1 2 

 Дубинско 

узорковање 

Узорковање 

на 

сепаратору 

Нафте + + 

Кондензати - + 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.2. Преглед експерименталне pVT -карактеризације лежишног 

флуида 

У реалним условима производње угљоводоника највећи део промена p-T услова збива 

се унутар двофазног подручја на припадном фазном дијаграму. 

А) Експерименталне 

методе 

Директна PVT мерења 

узорка у лабораторији и 

анализе састава 

Б) Рачунске методе 

 Из емпиријских 

корелација 

 Применом једначина 

стања за математичко 

описивање PVT 

понашања одређеног 

флуида 

Лабораторијски подаци се 

користе за калибрацију 

математичких PVT модела 
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Лабораторијским испитивањима (тестови) и анализама настоје се што верније 

репродуковати стварне pVT промене оригиналног лежишног флуида и квантитативно 

описати одговарајућим pVT  величинама или параметрима). 

Узорак слојног или лежишног флуида подвргава се следећим основним испитивањима 

 
Састав Тест PVT подаци 

1 

НАФТА 

и 

КОНДЕНЗАТ 

Експанзија флуида уз 

константни састав при 

TR (CCE) 

p-V изотерма при 

температури лежишта и 

(евентуално) нижим 

температурама 

V=      

Притисак засићења- pb и Vb 

Релативна запремина Vrel = 
     

pd, 

Количине течне фазе VL 

=        

Фазни дијаграм 
  

 

 

2 НАФТА 

Сепаратор тест (Flash 

отпаравање) (SEP) 

Снижење p и Т флуида до 

нормалних p-Т услова уз 

одређивање количине 

гасне и течне фазе (гас се 

не одваја од нафте- 

контактно отпаравање 

Гасни (flash) фактор, Rsf 

Вол. фактор нафте, Bof 

o и g, pbi 

Састави фаза (xi, yi) 

    

3 НАФТА 

Диференцијално 

отпаравање TR (DIFF) 

Ступњевито снижавање 

притиска уз потпуно 

уклањање гасне фазе, 

настале при сваком степену 

депресије притиска (састав 

флуида се стално мења) 

Гасни (diff) и запремински 

фактор: Rsd, Bod, 

o и g,  yi =      

    

4 КОНДЕНЗАТ 

Диференцијално 

отпаравање TR (CVD) 

Такође изобарно уклањање 

гасне фазе при сваком 

степену депресије, али уз 

одржавање константне 

почетне запремине (V@Pd) 

Pd (ili pSAT) 

Vd 

Vrel 

VL, Z, yi =      

    

5 НАФТА 

Одређивање вискозности и 

густине течне фазе током 

диференцијалног 

отпаравања 

μо, о =      
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5.3. Најважнији параметри из pVT анализа 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Принципи лабораторијских PVT испитивања слојних флуида 

Тип флуида: засићеним НАФТА, испарљива НАФТА 

Одређивање p,V-изотерме и сепаратор тест (CCE + flash otparavanje) 

1. Одређена количина флуида се ињектира у мерну PVT ћелију волуметријском 

пумпом (потискивањем с Hg) при  p > pb; 

2. Успостави се константна температура (TR) у неколико корака; при томе се мери 

промена запремине флуида са порастом температуре (термичка експанзија) 

3. Повећањем запремине флуида, систематски се мења притисак, од слојног 

притиска према нижим притисцима. При сваком новом p,T-услову успостави 

равнотежа фаза (константни p и T) 

4. На крају се флуид отпари при контролисаним p,T-условима сепаратора, односно 

при нормалним p,T условима. Измере се запремине отпареног гаса и преостале 

нафте (stock-tank oil) 

p,V-изотерма (CCE, constant composition expansion)  

Компресибилност подзасићеног 

флуида  

c c = (1/V) (V /p) 

Притисак засићења   Pb 

Запремина флуида при  Pb    Vb 

Релативна запремина флуида  Vrel Vrel = V/Vb = f(p) 

Крива фактора компресиб. гаса  Z Z = f(p) 

Диференцијално отпаравање - НАФТЕ - (DIFF)  

Запремински фактор  Bod  Bod = Vb/VSTO = f(p)  

Гасни фактор (GORd)  Rsd  Rsd = Vg/VSTO = f(p)  

Густина нафте  of  of = f(p) 

Вискозитет нафте  μof  μof = f(p) 

Сепараторски тест (flash отпаравање)  

Резидуална запремина течне фазе  VSTO  

Запремински фактор код  flash 

отпаравања  

Bof  Bof = Vb/VSTO  

Сепараторски гасни фактор (GORf)  Rsf  Rsf = Vg/VSTO  

Густина нафте  of  of = f (p)  

Вискозност нафте μof  μof = f(p)  

Диференцијално отпаравање - КОНДЕНЗАТИ - (CVD – constant volume 

depletion)  

Количина ретроградног 

кондензата  
Vliq.  Vliq. = f(p) 

Количина и састав отпареног гаса  GOR  GOR = f(p) 

Фактор компресибилности гаса  Z  Z = f(p) 
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Слика 5.2. CCE тест са flash испаравањем на крају теста. 

До последњег корака (flash отпаравање) - нема промене састава! 

Мерени подаци (запремине) коригују се због експанзије и компресије Hg и ћелије. 

На основу коригованих експерименталних PV-података рачунају се релативне PVT 

величине/параметри на основу претходно одређених pb i Vb флуида и приказују у облику 

дијаграма као функција притиска: 

Компресибилност подзасићене 

нафте 
c 

   
 

 
 
  

  
 

Релативна запремина нафте V/Vb = f (p)  

Запремински фактор нафте (flash) 
Bof 

     
  

    
 

Гасни фактор (flash GOR) 
Rsf 

     
  

    
 

 

Слика 5.3. Пример криве волумног фактора добијене CCE тестом са flash 

отпаравањем (на 1 bar, 15.6 ° C) на крају теста 
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Тип флуида: засићеним НАФТА, испарљива НАФТА 

Диференцијално отпаравање при TR  = конст. 

1) Нова количина флуида ињектира се у мерну pVT ћелију и успоставе изотермни 

услови на темп. лежишта; 

2) Повећањем запремине притисак се снизи испод Pb. Настају 2 фазе у ћелији. 

Двофазни систем се уравнотежи мешањем (p и Т конст.) 

3) При изобарним условима (ињектирање Hg) уклони се гасна фаза. Мери се запремина 

гаса и запремина преостале засићене нафте промењеног састава 

4) Притисак се снизи - настају опет 2 фазе. Поступак се понавља све до p  1 бар. 

 

Слика 5.4. Диференцијално отпаравање при лежишој температури.  

На основу коригованих експерименталних PV података рачунају се PVT 

параметри као функција притиска: 

• волумни фактор нафте (Bod)  
     

  

    
 

• гасних фактор (Rsd)  
     

  

    
 

• густина нафте   

• састав и густина гаса при сваком кораку   

Напомена: исти процес отпаравања понавља се у потисном вискозиметри уз 

одређивање вискозности течне фазе   промена вискозности, о = (p). 

Када је притисак већи од притиска засићења почетног састава лежишне нафте (нема 

гасне капе) - није могуће више отопити гас у нафти и Rs је константан.  

Напомена, сличан дијаграм могуће је добити бележењем запремине гасне фазе при 

CCE тесту, али се криве ипак мало разликују (диференцијалним тестом се најчешће 

добију нешто веће вредности). Често се примењује конверзија, ако нису доступни криве 

из оба мерења: 

       

    

    
 

    - фактор раствореног гаса при притиску засићења (CCE тест) 

    - фактор раствореног гаса при притиску засићења (тест диференцијалног 

отпаравања) 
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Слика 5.5. Фактор раствореног гаса добијен диференцијалним отпаравањем при 

лежишној температури.  

Процеси унутар лежишта испод притиска засићења су сличнији тесту 

диференцијалног отпаравања, а процеси унутар тубинга су сличнији Flash 

процесу, тј, CCE тесту. 

Тип флуида: ВЛАЖНИ ГАС, ГАСНИ КОНДЕНЗАТ 

Одређивање p, V-изотерме (CCE) 

1) одређеној количини флуида у мерној pVT ћелији се одређују pV односи 

при Т = конст. При томе се мере и запремина течне фазе (VL), настале 

ретроградним испаравањем или кондензацијом. 

2) За дефинисање фазног дијаграма треба измерити додатне PV изотерме 

на неколико нижих температура: Т1 <Т2 <Т3 <ТR 

 

Слика 5.6. Одређивање p-V изотерме кондензатних гаса. 
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На основу коригованих експерименталних pV података одређује се pd и рачуна се 

количина ретроградне течности, као функција притиска: 

VL = (p) при ТR 

Из кривуља приноса ретроградне капљевине као функције притиска и 

температуре VL = (p, T) (изотерме). конструише се фазни дијаграм 

Тип флуида: ВЛАЖНИ ГАС, ГАСНИ КОНДЕНЗАТ 

Диференцијално отплињавање уз V= конст. при TR (CVD) 

1) Одреди се запремина флуида при pd  и TR  (лежишна темп.) (Vs =  конст.); 

2) Повећа се V флуида (V>Vs) снижењем притиска испод Pd. Настали 

двофазни систем (гас + ретроградни кондензат) се уравнотежи (при p = 

конст.) и измери се количина ретроградне течности Поступци (2) и (3) се 

понављају све до нормалног притиска 

3) При изобарним условима уклања се гасна фаза све док се не успостави 

почетно запремиско стање тј. Vs  система; 

4) Поступци (2) и (3) се понављају све до нормалног притиска. 

 
Слика 5.7. Диференцијално испаравање при константном запремини (кондензат). 

На основу коригованих експерименталних PV података рачуна се као функција 

притиска: 

 Количина ретроградне течности, VL = f(p) при  TR 

 Количина насталог гаса 

 Састав гасне фазе 
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 Z - фактор гасне фазе 

 Вискозности гасне фазе (рачуном из састава) 

6. Равнотежни односи фаза угљоводоничних система 

Одређивање фазне равнотеже угљиководичног система (смесе) састоји се у 

израчунавању: 

1) количина гасне и течне фазе 

2) састава гасне и течне фазе 

3) одређивања граничне тачке између једнофазног и двофазног система - 

притисак засићења pb (прелаз из течне фазе у двофазно) и притисак росишта 

pd (прелаз из гасног подручја у двофазно) 

код било којих спецификованих p-T услова унутар двофазног подручја фазног 

дијаграма система. 

Расподеле сваке компоненте " i " системе између гасне и течне фазе, тј. Концентрације 

компоненте у фазама код равнотежних p,T услова квантитативно је описана 

припадајућим равнотежним односом, К:  

ki = равнотежни однос ("константа") комп. " i ";                                    
  

  
 

yi  = моларна удео " i " у гасној фази;  

xi = моларна удео " i " у текућој фази. 

Вредности К зависе од: 

 притиска;  

 температуре; 

 састава смесе. 

зато К НИСУ константне! тј. за исту компоненту код ИСТИХ p,T услова у две смесе 

РАЗЛИЧИТОГ састава К није исти.  

Зависност К од састава смесе расте повећањем притиска и температуре.  

Рачунање квантитативних односа фаза помоћу К-односа је релативно једноставно уз 

услов да одабране вредности К одговарају реалним односима фазне расподеле 

компоненти у сложеним смешама угљоводоника под лежишним p-T условима. 

Вредности К-односа могу се у принципу добити:  

1) применом RAOULT -овог и DALTON-овог закона за идеалне гасове / растворе 

  

  
 

  
 

 
    

2) Експериментално (мерењем количина састава гасне и течне фазе за низ притисака 

при свакој изотермо. Најчешће се измери само пар изотерми што није довољно за 

прецизно одређивање фазног, p-T дијаграма - Слике 3.2. до 3.7.)  (у недостатку 

детаљне анализе) емпиријске корелације К-односа (уз коректно дефинисани 

конвергентни притисак) 

3) Из фугацитета компоненти смесе, применом једначина стања. 
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4) Применом корелацијских кривих или аналитичких израза. 

7. Kубне једначине стања реалних гасова 

7.1. Van der Waalsova једначина стања 

Емпиријска једначина стања идеалног гаса p RT садржи две нереалне претпоставке:  

 запремина молекула је безначајан; молекули су "тачкасте масе". Из  RT p  

произлази да 0 када p . 

 нема сила привлачења или одбијања између молекула  

При разради своје ЈС реалног гаса van der Waals (1873) узима и то у обзир на следећи 

начин: 

1. Молекулску запремину гаса,, дефинисану једначином стања идеалног гаса (RT p) 

треба кориговати, тј. смањити због сила привлачења између молекула реалног гаса, 

као и због сопствене запремине молекула, што је обухваћено параметром b : 

  
  

   
 

Kада је p vrednost zapremine b, па се b сматра и властитом запремином 

молекула (тзв.kovolumen) 

Ефективни притисак идеалног гаса једнак је разлици притиска због међусобног 

одбијања и привлачења молекула, p = podbijanja - pprivlačenja. Притисак привлачења 

пропорционалан је концентрацији (c) молекула, pprivl.  c2. Када се концентрација изрази 

бројем молова по запремини, тј.   
⁄ , Израз за притисак узајамног привлачења 

молекула за 1 мол (n = 1) је: 

          
 

  

при чему је константа пропорционалности а други параметар једначине стања.  

Будући да силе међумолекулског привлачења смањују ефективни притисак, треба 

одузети корекциони фактор 
 

  да би се добила van der Waalsova  једначина реалног гаса: 

  
  

   
  

 

  

Разматрањем vdW ЈС види се да при малом притиску и великоj запремини, чланови b 

и 
 

  постају врло мали, тј. b0 и 
 

  0, па се vdW ЈС редукује при тим условима на p 

 RТ тј. једначину стања идеалног гаса. С друге стране, при великом притиску (p ) 

 постаје врло мали, тј.  b.  

У пракси се једначина стања најчешће користи за рачунање запремине флуида, па се 

преуређењем једначина може писати  

 
 (   

  

 
) 

 (
 

 
)   
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односно супституцијом    
   

 ⁄  и даљим преуређењем Z3 –(1+B)Z2 AZ  АB  0 где 

су бездимензионални параметри А и B дефинисани као: 

  
  

     
      

  

  
 

У складу са првом формулацијом начела кореспондентних стања према van der Waalsu 

("... материје при истим редукованим p,T -условима имају исте редуковане запремине ... 

") редуковани облик једначине је: 

(   
 

  
 )             

7.2. Параметри кубне једначине стања 

Напомена: поглавља 7.2. и 7.3. су детаљно обрађена у колегијуму Термодинамика 

(проф. др.сц. М. Голуб)  

Одређивање вредности константи а и b за чисту материју темељи се на чињеници да су 

при критичној тачки (тачка инфлексије изотерме при критичној температури) први и 

други извод  (деривација) притиска по запремини једнаке нули (Сл.7.2): 

 

Слика 7.1. Одређивање а и b из својстава критичне изотерме чисте материје 
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Будући да је хоризонталност критичне изотерме у тачки инфлексије аналитички 

дефинисана са: 

 (
  

 )
  

 (
   

  )
  

   

диференцирањем по c даје: 

(
  

  
)
  

 
    

       
  

  

  
    

(
   

   )
  

 
    

       
  

  

  
    

из чега су изрази а и b, дефинисани критичним величинама чисте материје, једнаки: 

  
 

 
       

  

  
(
    

 

  
) 

  
 

 
   

 

 
 (
   
  

) 

Волумен малих молекула гаса  0.333 критичног волумена. Експериментално одређена 

вредност за б је 0.24-0.28 Vc. 

Дефиницијски изрази за а и b, често се пишу тако да укључују тзв. омега коефицијенте: 

     
    

 

  
 

     
   
  

 

                              

Овако формулисани аиб омогућавају да се у процесу прилагођавања кубне једначине 

стања систематски варирају вредности а  иб  током регресије на експерименталне 

податке и тако добију аиб, који дају тачнији опис фазног понашања конкретне 

угљиководичне смесе. 

7.3. Решења Van der Waalsove једначине 

Рачунати волумени у зависности о задатом притиску (p-V односи) при Т = конст. 

за чисту материју показани су на Сл. 7.2. При томе пуна црта означава границе 

двофазног подручја и експерименталне p-V податке унутар двофазног подручја, 

а тачкаста податке, израчунате кубном једначи-ном стања. 

При температури T<Tc, реше-ња једначине су 3 реална корена (решења) за запремину 

или Z-фактор. 
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Слика 7.2. p-V односи чисте материје, израчунати van der Waalsovom кубном 

једначином стања 

Минимална вредност корена, 3 (тачка B) одговара текућој фази (запремина засићене 

течности). Највећа вредност корена, 1 (тачка D) одговара гасној фази (запремина 

засићене паре). Вредност средњег корена, (тачка Е у двофазном подручју) нема 

физичког значења. Крива решења једначине унутар двофазног подручја има 

карактеристични облик и назива се van der Waalsova петља. У једнофазном подручју, при 

T >Tc, једначина има само један реални корен, који одговара запремини флуида при 

задатом притиску. У пракси се најчешће користи форма једначине, кубне у Z-фактору, 

Рјешењем једначине по Z добију се, аналогно оном по запремини: 

 у једнофазном подручју: 1 реални корен: Z, 

 у двофазном подручју:    3 корена: ZV, Zm, ZL 

при чему највећи корен (ZV или ZG) односи се на засићену пару, односно, гасну фазу, 

најмањи корен (ZL) односи се на течну фазу, док Zm нема физикално значења.  

Уврштењем вредности одговарајућег Z-фактора у pV=ZnRT може се даље једноставно 

рачунати запремина, густина, итд. флуида или фаза.  

7.4. Правила мешања  

Правила мешања потребно је применити у прорачунима за смесе. До сада показане 

кубне једначине стања важе за чисту материју, при чему су параметри једначине 

стања дефинисани познатим критичним величинама чисте материје. Примена ЈС на 

вишекомпонентне смесе захтева одређивање вредности параметара једначине стања за 

смесу. Правила мешања, изведена егзактним методама статистичке механике за 

виријалне коефицијенте, требају описати силе привлачења и одбијања између 

молекула различитих материја у смеси. 
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Параметри а и b једначине за смесу се одређују на следећи начин:  

 ̅  ∑∑    √    
  

 

при чему је     геометријска средња вредност, тј:      √     

Параметар  ̅ дефинисан је као  ̅  ∑       

Практични изрази за рачунање     најчешће укључују додатни параметар, бинарни 

интеракцијски коефицијент, који узима у обзир интеракцију (привлачне силе) између 

разноврсних молекула:  

    √            

тако да израз за  ̅ постаје:  

 ̅  ∑∑    √    
  

         

Бинарни интеракцијски параметри (kij, каткада и ij; енгл. binary interaction parameter, 

BIP) су заправо корекциони фактори у вези са интеракцијом међусобног привлачења 

несличних молекула у реалним смешама, који се одређују на основу експерименталних 

података о PVT- понашању бинарних смеса, напр. смесе CO2-CH4, или CH4-C12H26, итд. У 

једначини стања за такву бинарна смесу, kij, је једина непознаta, чија вредност се у 

понављаним рачунима тако дуго мења док се не постигне слагање прорачунати и 

експериментално одређеног својства бинарне смесе, на пр. притиска засићења, чиме је 

утврђена вредност kij за тај бинарни систем. Вредност kij између по величини сличних 

молекула, на пр. угљоводоника C2-C3 или C3-C5 једнака је нули, док је kij између по 

величини доста различитих молекула (напр C1-C7+) или између угљоводоничних и 

неугљиководичних молекула (напр. CO2-CH4) различита од нуле. Бинарни 

интеракцијски коефицијенти одређени су за већину једињења, који су конституенти 

лежишних флуида, те се могу наћи у литератури. BIP су чести регресијска параметри у 

процесу прилагођавања неке од ЈС експерименталним PVT подацима за конкретни 

лежишни угљиководични систем. 

7.5. Друге познате кубне једначине стања 

Све савремене кубне (или двопараметарске) једначине стања представљају побољшања 

van der Waalsove једначине.  

Једначина стања Redlicha и Kwonga 

У односу на vdW JS,    
  

  
  

 

 , Redlicha и Kwongova JS садржи и зависност од 

температуре на следећи начин: 

  
  

  
  

 

 
    √ 
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Редуковани облик Redlicha и Kwongova JS је: 

  
   

     
  

   

√   
       

 

Soave-Redlich-Kwongova једначина 

Soave је модификовао RK једначину стања увођењем уопштениje температурне 

зависности, увођењем општег параметра a. Ова модификација, састоји се од заменe  

  √   са а. 

  
  

   
  

  

    
 

при чему је, =1 при Т=Тс, док је за све друге температуре: 

  [      √   ]
 
 

                            

На тај начин у SRK једначини стања параметар a постаје зависан о температури и 

оријентисане ацентричном фактору (фактору оријентације), a = f(T, ). 

Параметри a и b SRK једначине стања, дефинисани су као: 

    

    
 

  
        

    
 

  
 

Jeдначина стања Penga и Robinsona  

При развоју нове 2-параметарске једначине стања, циљ Penga i Robinsona (1976) био је: 

- Побољшање тачност рачунања густина течне фазе у близини критичне тачке, 

- Применљивост једначине при свим рачунима свих својстава флуида у оквиру 

производње и прераде природног гаса, 

- Параметри једначине стања морају бити дефинисани само критичним притиском 

и критичном температуром те фактором оријентације (ацентрични фактор). 

Овај циљ је у доброј мери и постигнут једначином стања, у којој је модификован 

параметар а што је повећало тачност рачунате густине течне фазе у поређењу са SRK 

једначином стања: 

  
  

   
  

  

            
 

при чему су: 

  [      √   ]
 
 

                             

израз m је касније модификован у сврху побољшања тачности рачуна састава с више 

тешких компоненети: 
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Параметри a и b су:     
    

 

  
        

    
 

  
 уз вредност омега коефициента a= 

0.45724, b= 0.07780  

7.6.  Корекција запремине течне фазе (volume shift ) 

Поређењем молног волумена течне фазе, прорачунати неком од кубних једначина 

стања с одговарајућим експерименталним подацима за чисте материје, унутар великог 

распона притиска испод критичне тачке, нађен је систематски, скоро константни 

отклон ("помак волумена", volume shift) према већим израчунантим вредностима L у 

односу на праве, мерене вредности L. Последица тога је да су рачунато густине течне 

фазе мање од стварних. Другим речима, ако се рачунато L коригује одузимањем неког 

константног корекцијског фактора, рачунато густине течне фазе биће тачније. 

Овај приступ први је применио Peneloux (1982) на SRK једначину стања увођењем 

корекцијског параметра c ("параметар запреминског помака") на следећи начин: 

 
     

       ∑    
 

 

где је  
     

  кориговани,    рачунати, некоригована молска запремина, а 

                                            Вредност индивидуалних запреминских 

параметара компоненти смеше (чисте материје),     одређује се на темељу неколико 

предложених корелација, као функција pc, Tc и , дакле добијених регресионим 

усклађивањем експерименталних рачунатих запремина засићене течне фазе чистих 

материја при Tr = 0.7 

8. Лежишне воде 

У лежиштима угљоводоника увек има и воде, која се назива лежишном водом, или 

слојном водом или сланом лежишном водом (енгл. formation water, или formation brine; 

израз brine се уопштено односи на воду с повећаним садржајем растворљивих соли, 

напр. NaCl; и морска вода је brine). 

Лежишне воде се разликује обзиром на порекло:  

1. Конатна вода (енгл. connate, од лат. connatus, заједнички рођен) је оригинална вода, 

пореклом из времена стварања седиментне стене,  

2. метеоритске вода је лежишна вода оборинског порекла  

3. Интерстицијална вода је вода у порама стене без обзира на порекло 

Све лежишне воде садрже растворљиве неорганске соли, претежно натријум хлорид 

(NaCl), а разликују се по садржају и саставу растворених соли  

Концентрације, C, растворених материја (јона) у води изражавају се на неколико 

начина: 
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 Сppm је концентрација у ppm (од енгл. parts per milion, делова на милион 

делова). Односи се на делове масе, тј. Један грам отопљене материје на 

милион грама раствора.  

 Сmg/L је концентрација, изражена бројем милиграма отопљене материје по 

литри раствора.  

 Сw је концентрација у масеним %, тј. Број грама отопљене материје у 100 

грама раствора. 

Други начин изражавања концентрације је бројем молова или еквивалената по 

јединичном запремини раствора или растварача:  

 Моларитет, СМ је број молова отопљене материје / 1 L раствора  

 Молалитет, Cm је број молова отопљене материје / 1 L чисте воде  

 Нормалитет, CN, је број еквивалентних маса отопљене материје / 1 L 

раствора.  

Еквивалент маса јона (екв.м.) = 
                                  

            
 

тако да је нпр. за натријум (Na+; valenca=1, ANa+ = 22.99 g/gmol) екв.м. = 22.99 / 1 = 22.99, 

а за калцијум ион (Ca2+; valenca =2, ACa2+=40.08 g/gmol), екв.м. = 40.08 / 2 = 20:04 г / 

екв.м. 

Концентрација отопљених јона у милиеквивалентима, Cmekv/L добија се из масених 

концентрација дељењем с еквивалентном масом: 

          
     

      
        

а вреде и следећи односи: 

Cw = Cppm x 10-4 

Cppm = Cw x104 = 
     

  
 

Cmg/L = wCppm = wCppm x 104 

где је w густина слане воде, која зависи од укупног садржаја отопљених соли 

9. Вискозност лежишних флуида 

9.1. Дефиниција вискозности и подела флуида према реолошким 

својствима  

Вискозност је мера унутрашњег отпора протицању флуида и назива се реолошка 

својство флуида (од. грчки rhein, тећи). Реологија се бави феноменима протицања и 

деформација флуида током протицања. Реолошка својства често се називају 

транспортним својствима флуида. Вискозност μ дефинисана је као константа 

пропорционалности у изразу који повезује силу F по јединичној површини А, потребну 

да се одржи јединични градијент брзине, dv/dx , у флуиду који тече (Сл.9.1): 
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Овако дефинисано својство флуида назива се динамичком вискозношћу (каткада и 

"апсолутном вискозношћу "), или, најчешће, само вискозност. 

 

Слика.9.1. Распоред сила при протицању вискозног флуида  

У SI систему, јединица за вискозност је Pas, а у старом ц-г-с систему P или cP. 1 cP 

= 1 mPas  

Однос силе и површине је смична напрезање, ( = F/A), а брзина смицања, D, 

дефинисана је градијентом dυ/dx.  

Динамичка вискозност је константа пропорционалности у релацији између смичног 

напрезања и брзине смицања:    D  

Флуиди се деле на:  

1) Њутонском флуиде. Вискозност  је константна тј. Не зависи о брзини смицања; 

однос  = f (D) је линеаран;  

2) Нењутонске флуиде. Однос -D је нелинеаран и вискозност зависи од брзине 

смицања. Више од 90% свих флуида су нењутонски флуиди. Њихово реолошко 

понашање разликује се према начину зависности вискозности од -D односа и од 

постојања граничног смичног напрезања, y, које се још назива и притисак попуштања 

(енгл. yield point, тачка попуштања). Притисак попуштања је минимална сила, коју је 

потребно применити да би неки нењутонски флуиди уопште почели тећи. 

Нењутонски флуиди дакле се деле на нењутонске флуиде без тачке попуштања и на 

нењутонске флуиде с тачком попуштања. Нењутонски флуиди са тачком попуштања 

нису једнофазне течности него вишефазни системи са једном или више фаза, 

диспергираних у хомогеној течности, нпр. емулзије, исплаке, те нафте с повећаним 

садржајем парафина. 
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Слика 9.2. Криве протицања или реограми флуида. Однос смичног напрезања и 

брзине смицања (А) те вискозности и брзине смицања (B) за њутонском (N) и 

нењутонски: p = псеудопластични, Bp = Binghamski пластични, d = дилатантни флуид. 

без притиска попуштања. У дијаграму (C) показани су реограми аналогних 

нењутонских флуида, али с притиском попуштања, y 

9.2. Утицај притиска, температуре и састава на вискозност 

лежишних флуида 

Природни гас је, аналогно другим гасовима, њутонском флуид. На вискозност гаса 

константног састава промене p-T услова утичу на следећи начин: 

1) Повећањем температуре расте кинтетичка енергија гаса, тј. Учесталост судара 

између молекула гаса. Зато се повећана и унутрашње трење: вискозност гаса 

ПОВЕЋАВА се с температуром при константном притиску 

Повећањем притиска се смањује размак између молекула, расте учесталост 

међумолекулских судара, односно унутрашње трење: вискозност гаса РАСТЕ с 

притиском при константној температури. 

3) Привлачне силе између већих молекула су веће него између молекула мање 

молекулске масе. Повећањем удела компоненти веће молекулске масе расте 

унутрашње трење у гасу, тј.вискозност гаса РАСТЕ с повећањем молекулске масе или 

густине гаса. 

Метода одређивања вискозности лежишних флуида 

Лежишни 

p,T  услови 

гас 
Корелације, (или експериментална капиларна вискозиметрија; 

сложено и скупо!) 

нафта 
Експериментално, (тлачни вискозиметар који мери помоћу 

котрљајуће куглице) 

вода 
Корелације; експериментално (вискозиметар с куглом) само код 

већих количина отопљеног гаса (напр. СО2) 

p,T услови 

околине 

Сирова 

нафта 
Експериментално, капиларна и ротациона вискозиметрија; 
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10. Колекторскe (резервоарскe) карактеристике стена 
 

10.1. Врсте колекторских (резервоарских) стена 

Велика већина стена од којих се састоје нафтна и гасна поља ограничена на три врсте 

колектора – зрнасте структуре, пукотине и мешане структуре. Први тип укључује 

колекторе, сачињене од муљевитог песка и стена, са порним простором који се састоји 

од интерстицијалних шупљина. Структуру стена у којима се налази овај порни простор 

карактерише више слојева стена, углавном кречњачке и доломитне структуре. У 

колекторима (резервоарима) који су настали, само, формирањем пукотина у стенама 

(које су састављене углавном од карбоната) порни простор је формиран од система 

пукотина. У овом случају, колектор (стена) која се налази у процепу између пукотина 

има густу структуру, па простор између пукотина не учествује у процесу филтрације. У 

пракси, међутим, најчешћа структура колекторских стена је мешовитог типа, који 

обухвата лом блока (стене) и порни простор између пукотина (ломова, фрактура), у 

коме се налази порни простор састављен од шупљина и развијеног рељефа у облику 

краса (крша), са много удубина и узвисина. 

Анализе показују да је око 60% резерви нафте у свету ограничено на пешчане и 

пешчарске слојеве, 39% - на карбонатне депозите, 1% - на трошне метаморфне и 

магматске стене. Сходно томе, стене седиментног порекла - главни су резервоари 

(колектори) нафте и гаса. 

Због разноврсности услова седиментација резервоара, колекторске карактеристике 

слојева различитих области могу да варирају. Код већине колектора различит је читав 
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низ карактеристика; као што су: слојевитост њихове структуре и промене у свим 

смеровима карактеристика стена, у дебљини резервоара и у другим параметрима. 

Нафтни резервоар представља камену структуру, тј. стене у земљиној кори које су 

способне да у себе приме и нагомилају знатне количине нафте и гаса и да их, бар 

делимично под одређеним околностима ослободе. Резервоар стене се још у нафтној 

терминологији називају колектор стене или просто колектори. 

Стене су природни тврди минерални агрегати, дефинисаног састава и структуре 

формирани у земљиној  кори, различитих облика и величина. Представљају елемент 

природног резервоара, односно лежишта нафте и гаса и представљају материјал у 

којем се у случају акумулације налазе нафта и гас. 

Стене су подељени у три групе: седиментне, магматске и метаморфне. Седиментне 

стене су резултат промена у термалним условима површинске коре депозита, који су 

настали механичким таложењем или су хемијски производи деградације древних 

стена, који је последица вулканске активности, и дејства организама и биљака 

(жизнедеятельности организмов и растений).  Због својих карактеристика у стенама 

могу да се депонују (због порозности стене, акумулација) и оне кроз себе могу да 

пропуштају (због пропустљивост, миграција) течности и гасове. 

Ове карактеристике се  називају филтрацијоно-капацитивним својствима (ФЕС). 

Филтрациона и резервоарска (колекторска) својства резервоарских-нафтних стена 

одликују следећим кључним индикаторима: 

 гранулометријски састав стена (види одељак лабораторија Радионица..); 

 порозност;  

 пропустљивост (пермабилност);  

 засићења стена водом, нафтом и гасом;  

 специфична површина;  

 капилара својства;  

 механичка својства.  

Миграција и акумулација нафте и гаса, као и њено делимично ослобађање приликом 

експлоатације, могућа је захваљујући двема особинама резервоар стена и то: 

а) порозитету и 

б) пермеабилитету 

Наиме, резервоарски порни простор у оквиру резервоар стене је уствари дефинисан 

њима. Порозитет и пермеабилитет одређују капацитет резервоар стене и као носиоца 

нафте и гаса, што значи да управо од тих особина зависи карактер резервоар стене, као 

колектора нафте и гаса. 

Свака стена без обзира на њено порекло и састав, може бити колектор или резервоар 

стена за нафту и гас, ако има у довољној мери развијене особине порозитета и 

пермеабилитета. 

Размотримо сваки од ових параметара. 
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10.2. Порозност 

Под појмом порозитета или порозности се подразумевају све празнине (поре, шупљине) 

које се у стени налазе, без обзира на њихово порекло, облик и величину.  

Порозност се изражава као однос запремине пора (шупљина), Vp и укупне запремине, 

Vb (bulk volume, ili total volume, Vt) сегмента посматране стене. 

10.2.1. Подела порозности према генези пора 

Порозност стена описује способност да садрже течности и гасове. У зависности од 

порекла (генезе) разликује се примарна и секундарна порозност. Примарна порозност 

је таква порозност која је настала истовремено када је настала и сама стена. Ова 

порозност се назива сигенетска. Секундарна је настала касније, накнадно тј. у некој 

каснијој фази после формирања стене. Ова порозност се још назива и епигенетском. 

10.2.1.1. Примарна порозност 

То су поре између зрна детритал материјала (међукристална пора), размак између 

равни раслојавања - примарне поре су формиране истовремено са формирањем 

изворног материјала-стена.  

Ову порозност имају стене, чије су поре, празнине и шупљина следеће врсте: 

1. Поре које се налазе између минералних зрнаца и честица у стени, а настале су у 

процесу седиментације 

2. Празнине и поре које се налазе између слојева стене тј. на површини 

наслојавања 

3. Празнине и поре које воде порекло од ослобођених мехурића гасова у 

магматским стенама 

10.2.1.2. Секундарна порозност 

Ову порозност имају стене чије су поре, празнине и шупљине следеће врсте 

1. Поре и каверне настале растварањем, због циркулације подземних вода, у 

процесима распада минералне компоненте основног стенског материјала 

(минералних зрна или делова компактне стене). У овом процесу се поре се 

формирају, током испирања, које доводи до стварања крша.  

2. Поре и пукотине које настају под утицајем хемијских процеса који доводе до 

смањења обима стени (конракције). На пример, трансформација кречњака 

(СаСО3) у доломит (СаСО3·МgСО3). Стварањем доломита, смањује се количина 

стена за око 12%, што доводи до повећања запремине пора. Сличан овоме 

процесу је и процес каолинизације - Al2O3·2SiO2·H2O. (процеси рекристализације 

и доломизације) 

3. Поре, пукотине и каверне које су настале у површинским деловима стене у 

процесу механичког и хемијског распадања. 
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4. Поре и пукотине настале у процесу смањивања првобитне запремине стене 

(лучење, сушење). 

5. Празнине и пукотине формиране због тектонских процеса, стрес у кори 

(екзокливаж). 

6. Празнине и пукотине које се формирају због ерозије, атмосферских услова и 

кристализације. 

10.2.2. Подела порозности према величини пора и празнина 

По величини пора и празнина, порозност може бити: 

1. Обична или суперкапиларна, када је пречник пора и празнина већи од 0,5 mm. 

кретање течности у овим шупљинама (каналима) врши се под дејством земљине 

теже.  

Овом врстом порозности карактерише се: шљунак, крупнозрни и средњезрни 

пескови (величине зрнаца 0,25-2 mm), кавернозни кречњаци и лес. 

2. Капиларна порозност је она, када поре и друге празнине у стени имају пречник 

од 0,5-0,0002 mm. Кретање течности у капиларним порама врши се под утицајем 

капиларних сила. Кретање течности кроз капиларне поре може се вршити због 

атхезионе силе под дејством спољашњих сила и то: гасног напона, статичког и 

динамичког притиска. Гасови пошто не показују појаву атхезије, пролазе лако 

кроз поре капиларног пречника. 

Капиларну порозност имају средњозрни и финозрни пескови (пречник зрна 

0,125-0,25 mm), алеврити (пречник зрна 4-62 μ) и слабо цементовани пешчари. 

3. Субкапиларну порозност имају оне стене, код којих су поре испод 0,0002 mm. У 

стенама ове порозности постоји само молекуларно премештање течности, и то 

под дејством високе температуре и притиска. 

Субкапиларна порозност карактерише стене које су образоване од врло ситних и 

колоидних честица, а то су глине и врло ситни кречњаци са примарном 

порозношћу. 

Стене које имају субкапиларну порозност не могу бити резервоар стене јер се у 

њима због великих сила отпора, флуиди не могу кретати, па према томе ни 

ослобађати након отварања бушотина у циљу експлоатације. 

Глине и пескови имају скоро исту порозност, па ипак, пескови имају изванредна 

колекторска својства за нафту, воду и гас, док су глине практично без тих 

особина. Ово долази због тога, што стене, иако истог степена опште порозности, 

могу да имају различит степен пропустљивости. Пропустљивост зависи, у првом 

реду од величине пора и дгих празнина које се у стенама налазе. Пескови имају 

суперкапиларни порозите, а глине субкапиларни. 

10.2.3. Подела према карактеру система пора 

Према карактеру пора разликују се две основне групе порозности и то: 
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Слика. 1.1. Tипови порозности по Meinzeru 

(Milojević, 1967):  

А - добро сортиран алувијални материјал; Б - лоше 

сортиран алувијални материјал, мала порозност; Ц 

- добро сортиран материјал од порозних валутака, 

врло велика порозност; Д - добро сортиран матери-

јал, али је порозност смањена услед цементације,  

А, Б, Ц, Д - примарна порозност 

1. Интергрануларна (међузрнаста) 

2. Интермедијална (међуагрегатна) 

10.2.3.1. Интегрална порозност 

Интергрануларна порозност је таква порозност, која је одређена геометријским 

особинама и сортираношћу зрна, као елемената стена. 

Ова порозност укључује следеће врсте пора: 

a. Међузрнасте поре код песка, пешчара, конгломерата, шкриљаца, кречњака и 

др., 

b. поре између индивидуалних кристала (зрна) код кречњака и доломита, 

c. поре настале услед рекристализације и евентуалне доломитизације 

Интегрална порозност је карактеристична за седиментне стене, а нарочито за 

кластичне седименте, који углавном и имају само ову врсту порозитета. Ова порозност 

је према својој генези обично примарна или сингенетска. 

Интегралну порозност одређује (од чега зависи запремина пора): 

a. величина зрна. Теоретски, величина зрна не утиче на величину порозитета, 

међутим практични резултати 

показују да и тај фактор 

донекле утиче.  

Анализа 36 узорака разних 

песака и алеврита (силт), дала 

је ове вредности порозитета: 

крупнозрни песак 39-41%, 

средњозрни песак 41-48%, 

ситнозрни песак 44-49% и 

алеврит 50-54%. 

b.  уједначеност зрна. 

Највећу порозност имају стене 

које имају сва зрна исте 

величине. порозност се смању-

је што је већа неуједначеност 

зрна једне стене, односно што 

су зрна мање сортирана. 

Значи порозитет зависи од 

степена сортираности. 

На слици 1.1. приказан је утицај уједначености зрна на порозитет. 

c. облик зрна. при другим једнаким условима, порозност стене варира у врло 

широким границама у зависности од облика зрна. Порозност је све мања, 



 

 45 

уколико су минерална зрна мање сферног облика. Порозност може да буде још 

мања, али некада и већа уколико су зрна сасвим незаобљена, односно угласта. 

d. сортирања зрна (боље поређан материјал, већа порозност);  

e. распоред зрна. Према узајамном распореду зрна, највећу порозност имају стене 

када су им зрна распоређена («упакована») у облику коцке, кубно паковање. У 

овом идеалном случају, који је могућ само теоретски порозност износи 47,6%. У 

стенама, пак, зрна су обично распоређена у форми која је мање-више блиска 

ромбочној, те се на овај начин, при осталим истим условима порозност смањује 

на 25.96%. Различита паковања зрна дата су на слици 1.1. 

 

Слика. 1.1. Различита паковања сферних зрна исте величине, која чине порозни 

материјал: а - мање густо кубно паковање, б - компактније ромбично паковање 

 степен цементације. Цементна маса у седиментној стени у великој мери смањује 

порозитет, што зависи од количине и врсте цементне масе. Цементне честице (специје) 

дате су на слици 1.2. 

 

 

 

Слика. 1.2. Разноврсност цемента стена 

а. Басални тип цемента 

(еруптивног) φ = 3-7% 

б. Порна врста цемента 

φ = 7-12% 

в. Мембрански тип цемента 

φ = 12-16% 

г. Контактни тип 

цемента φ = 16-26% 
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10.2.3.2. Интермедијална порозност 

Интермедијална порозност је таква порозност, која није у директној зависности од 

елемената стена-зрна, већ од пора, празнина и шупљина, које су настале накнадно у 

стени и представљају порни простор између делова стена у целости, без обзира на 

њихов састав. 

Овде спадају следеће врсте порозитета: 

a. каверозна 

- микрокаверозна 

- макрокаверозна 

b. пукотинска 

c. прслинска 

Интермедијарна порозност је могућа код свих врста 

стена, али је најкарактеристичнија код хемијских и 

органских седимената (кречњаци, доломити…) и код 

магматских и метаморфних стена. Генеза ових 

порозности је скоро искључиво секундарна или 

епигенетска. 

Интермедијарна порозност зависи од величине 

каверни, пукотина и прслина, као и учесталости 

њиховог појављивања у одређеној стенској маси. 

 

 

 

10.2.4. Врсте порозности 

Порозност обухвата порни или слободни простор унутар стене. Ознака за порозност је 

грчко слово "φ" (phi), и представља количник запремине пора (Vp), и укупне запремине 

узорка (Vt). Укупна запремина узорка представља збир запремина стене (Vs) и пора 

(Vp), и може се изразити и у 

%, множењем са 100. 

(%)
t

p

V

V
  

Пошто је stp VVV 
 

једначина за порозитет се 

може написати и у облику: 

Слика 1.3. Интермедијална порозност по Meinzeru 

(Milojević, 1967). а. пукотине и каверне у 

кречњацима, б. прслине у тврдим стенама. 
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(%)
t

st

V

VV 
  

Поред појма порозности, постоји и појам коефициента порозности (ε), који представља 

количник запремине пора (Vp), и запремине стене (Vs). 

pts VVV   

(%)
s

p

V

V
  

Однос између коефициента порозности и порозности је:  

ε = φ/(1- φ); φ = ε/(1+ε) 

Дефинисане су две врсте порозности: укупна (апсолутна) и ефективна. 

Под појмом „Укупна» (пуна, 

апсолутна) порозност – 

подразумева се укупна за-

премина свих пора (Vp), 

отворених и затворених (које 

имају, или немају међусобну 

комуникацију). Укупна запр-

емина свих шупљина у стени 

чини општу или теоретску 

порозност и коефициент 

порозности. Укупна порозно-

ст није адекватан параметар 

код посматрања лежишта. 

Код посматрања лежишта 

угљоводоника важно је измерити ефективну порозност. 

Под појмом Отворена порозност (Vpо) подразумева се количник запремина 

„отворених“ пора које су међусобно повезане и укупне запремине узорка (Vt). Oва 

порозност се назива и „Отворена» порозност и еквивалентна је запремини повезаних 

пора, и изражава се у m3, cm3. 

(%)
t

po

o
V

V
  

Као и код Укупне порозности постоји и коефициент ефективне порозности, који 

представља количник запремине «отворени» пора (Vpо) и стене (Vs). 

(%)
s

po

o
V

V
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А однос између ефективне порозности и коефициента ефективне порозности је: 

εо =φо /(1-φо); φо = εо /(1+εо) 

У пракси се за карактеризацију порозности користи коефициент порозности , који 

представља однос, и изражава се као разломак или проценат. 

Много чешће примењиван термин је Ефективна порозност (Vpеf) који подразумева 

количник запремина „отворених“ пора које су међусобно повезане и кроз које је могуће 

остварити проток флуида и укупне запремине узорка (Vt). Oва порозност се назива и 

„Ефективна» порозност и еквивалентна је запремини повезаних пора, кроз које је 

могуће остварити проток, и изражава се у m3, cm3. 

(%)
t

pef

ef
V

V
  

Као и код Укупне и «отворене» порозности постоји и коефициент ефективне порозности, 

који представља количник запремине «отворени» пора (Vpеf) и стене (Vs). 

(%)
s

pef

ef
V

V
  

А однос између ефективне порозности и коефициента ефективне порозности је: 

εеf =φеf /(1-φеf); φеf = εеf /(1+εеf) 

У пракси се за карактеризацију порозности користи коефициент порозности , који 

представља однос, и изражава се као разломак или проценат. 

Важно је напоменути да ефективна порозност, не мора бити једнака отвореној 

порозности (међусобно повезаним порама), јер међусобно «отворене» поре не морају 

обавезно да омогуће пролазак флуида кроз читав сегмент стене (нпр. отворене поре су 

окружене затвореним). На основу ефективне порозности процењује начин филтрирања 

течности или гаса, који зависи од јачине пора, кроз који флуиди пролазе. 

Запремина изолованих пора дефинише се резидуална порозност. У нафтном 

инжењерству под порозношћу подразумева се ефективна порозност. 

10.2.5. Однос различитих врста порозности и од чега све зависи порозност 

За грануларним роцк садржи мали или средњи број цементним материјала и 

ефикасног и свеобухватног порозност приближно једнак. За стена које садрже велике 

количине цемента, између ефективне и порозности приметио значајну разлику. 

За коефицијената порозности је увек однос: 
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Укупна и отворена порозност зависи од: дубина и обично смањује са повећањем дубине 

(слика 1.3..); 

 

 

 

10.2.6. Мерење порозитета 

Техника мерења која се користи најчешће зависи од времена које је потребно да се узме 

узорак и од врсте стене. 

Мерење, уколико је рађено коректно, не сме давати грешку већу од ± 0.5% измерене 

порозности у случају консолидованих стена (Кеелан). 

Табела. 1. Методе мерења параметара потребних за утврђивање порозности. 

Укупна запремина Запремина зрна Запремина пора 

1 2 3 

Рачуном из мерених 

димензија правилно 

геометријски обликованог 

узорка стене (ваљак, коцка) 

Гравиметрија, 

пикнометром 

Гравиметрија, мерењем 

масе флуида у порама 

узорка стене 

Волуметрија живом (Hg) 

(урањањем језгра у живу) 

Гравиметрија уз примену 

архимедова закона 

Волуметрија, ињектирањем 

Hg у порни простор 

Гравиметрија уз примену 

архимедова закона 

Волуметрија уз примену 

Boyleovog закона 

Волуметрија уз примену 

Boyleovog закона 

Сумирање мерених маса 

или запремина флуида у 

порном простору 

Уређаји којима се мери порозност у основи примењују физикалне законитости 

поменуте у табели (изнад). 

 

Подсетник: 

Архимедов закон: на свако тело потопљено у течност делује сила потиска која је једнака 

тежини телом истиснуте течности. Другим речима, тело потопљено у течност бива 

лакше за колико износи тежина истиснуте течности. 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Бојлов закон: На константној температури и при непромењеној количини гаса, 

производ притиска и запремине је константан (p1V1 = p2V2) 

 

Гравиметрија. Измери се маса сувог и екстрахованог узорка m0. Стена је квашљива 

сланом водом (вода би улазила и при атмосферским условима у поре, због капиларних 

сила порног система), па је мерење спољне запремине узорка стене потапањем у воду 

тачно, једино, ако се и стену потпуно засити сланом водом исте густине . Када се стена 

потпуно засити сланом водом, измери се маса засићеног узорка m1. Затим се узорак 

урони у слану воду исте густине те се измери маса потисом олакшаног узорка m2. 

Применом Архимедовог закона могуће је затим израчунати укупну запремину и 

запремину пора: 

 

Сабирање флуида. У језгру пре чишћења, тј. Сушења и екстраховања остаје извесна 

количина гаса (ваздуха), нафте и воде. Гас се истисне живом, а затим се 

високотемпературном дестилацијом из језгра мери волумен дестиловане нафте и воде. 

Већа језгра се додатно засићују водом (због конструкције уређаја за утискивање живе) 

те се након тога ради дестилација под вакуумом. Запремина пора једнак је збиру свих 

дестилованих флуида (вода, нафта, гас).  

Волуметрија живом. Уколико имамо доступну само малу крхотину стене коју није 

могуће избрусити, спољна запремина (волумен) се одређује потапањем у живу. Како 

стена није квашљива живом, при атмосферском притиску жива неће улазити у поре, те 

је разлика очитавања нивоа живе једнака спољној запремини стена. Запремина пора 

се затим одређује утискивањем живе (засићивањем језгра 100% живом) у порни 

простор осушеног и екстрахованог језгра.  

Пикнометар је мала посуда којом се одређује густина, врло прецизне израде како би се 

знала тачна запремина пикнометра Vpn и најчешће (због термичког растезања стакла), 

пикнометар је нормиран за одређени опсег температура, при којима се може измерити. 

Мери се маса празног пикнометра, m0, маса пикнометра са течношћу, m2, маса сувог 

узорка ms (изрмвљена језгра како не би остале изоловане поре), те на крају маса 

пикнометра с узорком и течношћу m3: 

 
Након волуметрија живом, могуће је измрвити узорак, те уклонити талог живе како би 

се преконтролирала пикнометром Vs. Недостатак одређивања порозности утискивања 

живом јест што се за утискивање живе у све повезане поре примењују екстремни 

притисци, изнад 100 бара и до тог притиска део баријера до неповезаних пора попушта 

(деструктивна метода).  
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10.2.6.1. Хелијумска порозиметрија  

Најчешћа метода одређивања порозности стене је Хелијумска порозиметрија. Метода 

захтева чисте, екстраховане узорке како би се могла заситити азотом или хелијумом (у 

случају мање порозних стена, испод 5%). Узорак се најчешће обради тако да је у облику 

правилног ваљчића пречника 1.5 ". Метода се заснива на Boyleovom закону, тј. из 

референтног резервоара (ћелије, reference cell) познате запремине се испушта гас (под 

неким притиском при којем је занемарљив фактор компресибилности гаса Z, тј. у 

подручју где се гас понаша по закону идеалног гаса, конкретно - мање од 10 бар) у 

мерну ћелију. Пре испуштања гаса у мерну ћелију, измерени су притисак гаса у 

референтној ћелији и познати су p1=pref и V1=Vref. Након испуштања гаса у мерну 

ћелију, притисак гаса (p2) се изједначио са притиском у слободном простору који у том 

моменту заузима. 

Тај простор, V2 једнак је запремини референтне ћелије + запремини мерне ћелије 

умањено за волумен зрна Vs: 

 

Boyleov закон гласи: p1V1 = p2V2 (при константној температури) и једноставно се може 

израчунати запремина зрна, Vs: 

 

Укупни волумен језгра, Vt израчуна се мерењем пречника и дужине ваљчића и 

порозност је тада:  

 
Гас је ушао само у повезане поре стене те се стога хелијумском порозиметријом 

директно мери ефективна порозност. 
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Слика .1.5. Шема мерног уређаја за мерење порозности хелијумском порозиметријом. 

V1 је тросмерни вентил: зависно о положају, ток гаса у систем је дозвољен (положај 

ХЕЛИУМ), прекинут (OFF), односно, систем је отворен према вакуум пумпи или 

атмосфери (VACUUM). Под системом подразумевају се све коморе и цеви под 

притиском (тј. њихов волумен) од V1 надаље. Вентили V2, V3 и V4 су икључујући (енгл. 

ON / OFF) вентили: у спуштеном положају ручице вентила прекинут је проток гаса, у 

дигнутом положају вентил је отворен за проток. 
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10.3. Пермеабилитет 

Пропусност је мера способности неког медија (нпр. цев, порозна стена) да омогући 

протицање флуида кроз тај медиј услед разлике потенцијала, тј. притисака на улазу и 

излазу у сегмент стене. За разлику од цеви, 

проток флуида у порозном медијуму одвија се 

кроз систем међусобно повезаних пора, тј. 

капилара са многобројним и тешко 

математички описивим променама геометрије 

(пречника) и није практичан опис протока на 

микроскопском нивоу, аналогно опису протока 

у цевима. 

На основу резултата експерименталних студија 

протицања воде кроз пешчане филтере 

градског водовода, Х. Дарси је формулисао и 1856. године објавио резултате 

истраживања и уочио законитост протока флуида кроз порозни медиј на 

макроскопском нивоу. Дарси је установио како величина запреминског протока воде, q 

кроз вертикални пешчани филтер пресека површине протицања, А и дужине, L 

директно зависи од разлика висина колона воде улазног и излазног манометар (p2-p1): 

 

Константа пропорционалности, С, у 

зависи од карактеристика порозног 

медија и транспортних карактери-

стика флуида, тј. од величине 

унутрашњег трења у флуиду (вискоз-

ности флуида). 

За примењивост Дарсијеве једначине 

у сва разматрања протока кроз стену 

потребно је дефинисати волуметриј-

ски ток или флукс, u (површинска 

брзина). То је однос волуметријског 

протока и површине вертикалне на 

смер протицања флуида: 

 

Интерстицијална или линеарна брзи-

на флуида у порозном медију је однос 

волуметријског тока и порозности: 
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Каснијим експерименталним опажањима установљено је да је волуметријски ток 

директно пропорционалан густини, флуида, а обрнуто пропорционалан вискозитету 

флуида, μ, тј. ~ /μ, и на основу тога се Darcyeva једначина модификује у следећи 

облик: 

 

Константа пропорционалности, С'садржи утицај стуба флуида и својства порозне стене 

на величину волуметријског флукса.  

Сила којом хидростатски стуб флуида делује на јединицу површине је разлика 

излазног и улазног притиска, па се волуметријски флукс може писати као: 

 

Нова константа пропорционалности је коефицијент пропустљивости, к и зависи само 

од карактеристика порозног медија (стене), те дефинише карактеристику стене, тј. 

пропустљивост.  

Проток флуида је функција ефективне силе, која је векторска сума наметнуте силе у 

смеру протока и силе гравитације. Та ефективна сила је потенцијал протока, 

 

 
Слика 1.6. Односи притиска и потенцијала протока за различите смерове протицања 

флуида у порозном медијуму с обзиром на утицај гравитације:  
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На основу овога се може дати облик Darcyeva једначине протока у порозном медијуму, 

која важи за било који смер протока у односу на смер деловања силе теже је: 

 

и 

 

При хоризонталном протоку, вектор покретне силе вертикалан је на вектор 

гравитације те су вредности потенцијала протока и притиска исте. Општа Darcyeva 

једначина за линеарни хоризонтални проток флуида (течности) је:  

  

У диференцијалном облику, закон постаје применљив за све флуиде и у другим 

системима / геометријама протицања, нпр. радијалној. У линеарном систему коначне 

дужине, за било које две тачке l1 и l2 на тој дужини вреди: 

 

Диференцијално би се исти проток описивао за две бесконачно мало удаљене тачке 

(између којих је и бесконачно мала промена потенцијала), тј. за  

 

Општа Darcyeva једначина за проток флуида кроз порозни медиј вреди ако: 

 Су поре потпуно испуњене флуидом који протиче, 

 Нема физичко-хемијских интеракција између флуида и порозног медија 

(било каква интеракција, нпр. делимично отапање карбонатне стене) 

 Режим протока флуида је ламинаран, тј. Величина протока линеарно зависи 

о градијенту притиска (потенцијала), за разлику од турбулентног протока, 

када нема те линеарности. 

Из Дарсију једначине пропустљивост порозног медија је: 
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Димензионом анализом се добија:  

Пропусност од 1 m2 омогућава проток од 1 m3/s флуида вискозности од 1 Pa s кроз 

површину протицања од 1 m2 уз градиент притиска од 1 Pa/m. Традиционална  

јединица за пропусност, изведена у старијем c-g-s (centimetar-gram-sekunda) систему 

jединица, је darcy, D: 

 
порозни медијум има проток од 1 darcy, када флуид вискозности од 1 cP, који потпуно 

испуњава поре медија, тече кроз тај медиј уз проток од 1 cm3/s  кроз површину пресека 

од 1 cm2 те при градијенту притиска од 1 atm/cm. Већина лежишних стена има 

пропустљивост много мању од 1 D, тако да је у пракси прихваћена јединица за 

пропустљивост милидарси, mD (1mD = 10-15m2): 

Математички облик једначина за рачунање протока у стварним условима зависи о 

карактеристикама лежишне стене и флуида то јест: 

 врстама флуида према компресибилности  

 геометрији протицања  

 режиму протицања флуида  

 број флуида у протоку  

10.3.1. Врсте флуида према конпресибилности 

Компресибилност материја је описана коефициентом компресибилности: 

 
Флуиди се за избор једначине протока деле према компресибилности на стишљиве 

(течности - вода, нафта), слабо стишљиве (вода, нафта, гасови при јако великим 

притисцима) и стишљиве (гас): 

  
Слика 1.7. Промене густине стишљивог, слабо стишљивог и нестишљивог флуида 



 

 57 

10.3.2. Геометрија протицања 

Геометрија протицања се најчешће претпоставља као радијална (струјнице флуида 

конвергирају према заједничком средишту, површина пресека протицања није 

константна - у подручју дотицање у бушотину), линеарна (површина пресека 

константна, струјнице флуида су паралелне - у подручју удаљеном од бушотине). 

Сферна геометрија протицања (струјнице флуида усмерене су према заједничком 

средишту у три димензије) је пресложена за лежишне инжењерске прорачуне. 

 
Слика 1.8. Геометрије протицања. 

10.3.3. Режими протицања флуида  

Режим протицања флуида је заправо, зависност расподела притисака у лежишту у 

функцији времена, као последица производње флуида: 

Стационарни проток (steady-state flow):  

Нестационарни проток (unsteady-state flow, transient flow):  

Псеудо стационарни проток (pseudosteady-state flow, semisteady-state flow, quasi steady- 

state flow) 

 
Слика 1.8. Протоци према промени притиска у времену 
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10.3.4. Линеарни проток нестишљивог флуида (течност) 

 

 

Након сређивања, у диференцијалном облику: 

Након интеграције:   

За посебан случај хоризонталног протока, потенцијал је једнак притиску: 

 

10.3.5. Линеарни проток слабо стишљивог  флуида (течност) 

Промена запремине са притиском се описује коефицијентом стишљивости (компреси-

билности) при неком референтном притиску: 

 

Под претпоставком да нема губитака флуида из сегмента који се посматра за проток, 

вреди: 

 
и 

 
Након сређивања, коначни облик једначине је: 

 
Овакав тип једначине се најчешће користи за прорачун сукцесивног низа посматраних 

сегмената стене, тј. За мала растојања (L). У таквом низу прорачуна, мора постојати 

правило одабира референтног волумена, запремине (средина сегмента, улаз у сегмент, 

излаз из сегмента), па је нпр. за рачунање протока рачунајући еластична својства 

(стишљивост, компресиби лност) флуида према референтном улазном притиску: 
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A према референтном излазном притиску: 

 

10.3.6. Линеарни проток стишљивог флуида (гас)  

Уколико су притисци мали, линеарни проток стлачивог флуида (идеални гас) се може 

рачунати при средњем притиску: 

 

Након што се аналогно поједностави систем једначина и за q (уз предпоставку pqpq 

), једначина поприма облик: 

 
При већим температурама и притисцима, потребно је узети у обзир да густина реалног 

гаса одступа од густине идеалног: 

 

 

 

тј                             (уколико је број молова на улазу и излазу исти). 

 

 
Сређивањем и писаљњем у диференцијалном облику: 

 
Једначина за линеарни проток реалног гаса при стандардним условима, s.c. (standard 

conditions – 60°F =15.6°C, 1 bar): 

 

10.3.7. Варијације пропусности у линеарном систему протицања флуида 

Лежишта су у стварности изразито хетероген медији за протицање који се најчешће 

састоји од слојева или блокова различите грађе и/или карактеристика. Зато у многим 

геолошким формацијама лежишне стене показују мањи или већи степен анизотропије, 
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другим речима, постоје просторне варијације пропусности. Геометрија анизотропног 

порозног медијума може се лако описати упрошћеним моделом серијских или 

паралелних промена пропусности.  

У случају паралелних промена пропусности, познато је како код седиментних стена у 

већини случајева пропустљивост пада са дубином (унутар пропусног слоја). 

 

Слика. Паралелна промене пропусности под претпоставком да нема комуникације 

флуида између слојева, тј. да је проток потпуно у смеру пружања слојева. 

Под претпоставком да се у свим слојевима протицање флуида одвија при истој разлици 

притиска: 

 

Уз исту ширину слојева (а), величина протока кроз сваки индивидуални слој зависи од 

дебљине, hi и пропусности, ki слојева:  

 

Укупни проток једнак је збиру протока кроз поједине слојеве:  

и пропорционалан је просечној пропусности свих слојева, k те укупној дебљини (збир 

свих слојева), h: 

 

Наведени изрази могу се комбиновати са изразом: 

 

како би се добио коначни израз за просечну (ефективна) пропустљивост паралелно 

наслаганих слојева једнаких ширина, а и различитих дебљина (Ai = а x hi): 



 

 61 

 

Израз се лагано прилагоди и за случај различитих ширина и дебљина (Ai = аi x hi): 

 

Случај серијских промена пропусности је најочигледнији у подручју близу бушотине 

где се после бушења и цементирања бушотине те перфорирања цеви може значајно 

смањити пропустљивост. 

 

 

Слика. Серијска промене пропусности 

 
Флукs је тада: 

 
Последично, може се написати: 

 

За исти анизотропни медијум може се написати Darcyjeva  једначина за укупни 

линеарни проток кроз посматрани сегмент је као што следи: 
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Дакле, уведен је појам просечне пропусности за серијске промене - просечна, средња 

или ефективна пропустљивост (average permeability, apparent permeability): 

 

10.3.8. Радиални проток нестишљивог флуида 

У случају радијалног протока, разматра се проток флуида кроз сегмент порозног 

медија, ануларног (прстенастог) облика, чије димензије одређује разлика између 

радијуса два концентрична цилиндара (обично радијус бушотине rw, и дренажни 

радијус, re) исте висине, h (дебљина), и настаје услед разлике у потенцијалу од већег 

радијуса према мањем (супротан смер од линеарног протока - dl   dr). На дренажни 

радијус, односно полупречник пумпање може утицати депресијом притиска у 

бушотини. То је радијус после који се више не могу уочити падови притиска у 

бушотини, због тренутне депресије притиска у бушотини. 

 

Слика: Геометрија радијалног протока 

Запремински проток кроз било који радијус је дефинисан, као: 
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Напомена: потенцијал (притисак) повећава се у истом смеру као и радиус - што 

узрокује промену предзнака испред десног краја једначине из минуса у плус.  

Површина пресека протицања је површина плашта цилиндра, А =2rh те се 

уврштавањем: 

 
сређивањем: 

 
и писањем у диференцијалном облику: 

 

Како је                                                     коначни израз за радијални проток некомпрес- 

ибилног флуида гласи: 

 

то јест за хоризонтално протоицање: 

 

10.3.9. Радиални проток слабо стишљивог флуида (течност) 

Када се израз за проток слабостишљивог флуида, уврсти у једначину за радијални 

проток: 

 
qref –проток при неком референтном притиску. Кад се овај израз напише у 

диференцијалном облику: 

 
И интеграљењем се добија коначан израз: 
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Ако је референтни притисак, динамички притисак бушотине, pw: 

 
При рачунању нафте на површинским условима: 

 
Запремински фактор (нафте), Bo je однос запремине нафте при лежишним условима, 

qo.r.c.и запремине (отпарене) нафте при стандардним условима, qo.s.c. : 

 

10.3.10. Радиални проток стишљивог  флуида (гас) 

Извођење једначине аналогно је, извођењу једначине за линеарни проток гаса. 

Изотермни запремински проток идеалног гаса кроз порозни медијум при неком 

притиску р је: 

 

Проток реалног гаса кроз радијус r може се израчунати из протока гаса мереног при 

стандардним p,T-условима помоћу запреминског фактора гаса Bg при притиску p. При 

томе је потребно поставити једначине стања гаса за лежишне (r.c.) и стандардне услове 

(s.c.). 

 
n = константа) је корекцијски фактор за реалан гас, Z=1 при стандардним условима 

(понаша се као идеалан гас, нема корекције), Рs.c.=1 bar i Ts.c.=15.6°C=288.75K: 
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Уврштавањем у радијални облик Darcyeve једначине, добија се: 

 
Једначина за проток реалног гаса у опсегу притисака од 0 do ~130 bar је дата: 

 
Једначина за проток реалног гаса у опсегу притисака већег од 130 bar је дата: 

 

10.3.11. Варијације пропусности у радијалном систему протицања флуида 

Радиал проток уз паралелне промене пропусности. Претпоставке и извод су аналогне 

као и код линеарног протока. За протоке кроз сегменте вреди: 
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Радиални проток уз серијске промене пропусности. Током израде бушотине исплака 

продире у поре стене, где се чврсте честице из исплаке таложе (mud cake), смањујући 

порни волумен (запремину пора) и пропустљивост стене, понекад и за ред величине. 

Пропусност оштећене прибушотинске зоне 

знатно је мања од оригиналне пропусности 

лежишне стене, тако да је у пракси 

најчешћи случај серијске промене 

пропусности уз радијалну геометрију 

струјања флуида из лежишта у бушотину:  

За радијални проток флуида уз серијске 

промене пропусности те израза за просечну 

пропустљивост, најмање што је потребно 

размотрити је сегмент лежишне стене 

константне дебљине h, који укључује 

ануларни сегмент оштећене зоне од rw до ro 

пропусности к1 и сегмент до ефеективног 

пречника, rе, пропусности к, зато јер је 

к>>к1. 

Тада је укупна разлика притисака у 

систему једнака збиру градијената 

притисака:  

 

и 

 

Те се уврштавањем rd добије: 

 

Уређењем горњег израза и решењем добија се да је просечна пропусност при 

радијалном протицању уз сериске промене пропусности два сегмента 

 

Ако се радијална једначина за промену радијуса прикаже диференцијално: 

 

Добије се коначни израз за радијални хоризонтални проток флуида уз серијске 

промене пропусности: 
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Проширењем јадначина за низ промена пропусности у смеру радијуса (серијске 

промене пропусности) изведен је коначни израз за просечну пропусност: 

 

10.3.12. Мерење пропусности  

Током експеримента протицања гаса или течности познатог вискозитета кроз језгро 

познатих димензија, мере се запремина флуида у јединици времена те припадајући 

градијен притиска. Ови експериментални подаци, уврштени у Darcyjevu једначину за 

проток флуида омогућавају рачунање апсолутне пропусности: 

 

 
 

За мерење пропустљивости, користи се уређај са хидростатским држачем језгра, како 

би се могли симулирати лежишни услови (ефективни притисак на зидове порног 

простора, тј. разлика петростатског и притиска флуида у порама) 

Слика. Шема уређаја за мерење пропустљивости протоком гаса. Азот из боце је извор 

притисака који симулирају петростатски и порни притисак. Иако се на језгру 

примењује притисак цца 10 bar. (битно мањи од петростатског, сврха је постићи 

лежишни ефективни притисак који је разлика порног и петростатског. 
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На слици десно схематски је 

приказан хидростатски држач језгра. 

Из боце са азотом се примењује 

притисак на спољни омотач гуменог 

рукавца у којем се налази језгро, 

учвшћено металним елементом 

одозго и одоздо. Метални елемент 

има рупицу за проток и каналиће за 

расподелу притиска гаса по 

површини база ваљка-језгра. За 

гасну пермеаметрију најчешће се 

користи Hasslerov тип држача. Такав 

држач има у себи еластични гумени 

рукавац који осигурава добро 

заптивање гаса. Петростатски 

(overburden, confning pressure) 

притисак између држача и гуме 

додатно помаже заптивању уз горњи 

и доњи поклопац. За утискивање 

течности, користи се другачији тип 

држача са крућим гуменим 

рукавцем јер није потребна оваква 

изведба заптивања. 

Регулатором притиска одржава се 

константан улазни притисак гаса 

(азота), што се очитава на манометру 

постављеном иза регулатора те улази у држач и пролази једино кроз језгро (а не поред 

језгра, уз рукавац и сл). Гас излази из држача и високопритисним водом долази у 

клипни гасомер где се сатом са запињачем мери у неколико тачака време и 

запремина која је прошла кроз језгро. Такође, у гасомеру постоји и манометар за 

очитавање излазног притиска. Мерење апсолутне пропусности протоком гаса зависи од 

улазног притиска. Стога се такво мерење мора кориговати за проклизавање гаса до 

којег долази при нижим притисцима. У принципу, мерење се због техничке изведбе 

уређаја изводи при малом улазном притиску, али би било прецизније при јако високим 

притисцима. Стога се ради корекција за тај Клинкенбергов ефекат тако да се на x оси 

наноси 1/ (улазни притисак), а на y оси се уносе прерачунати коефицијенти 

пропусности. екстраполацијом усредњеног корелацијског правца који најбоље 

корелира неколико мерења на истом узорку, али са различитим улазним притисцима 

до пресека са y осом и добија се коригована апсолутна пропустљивост. Детаљније је 

поступак описан у упутствима за практикум из петрофизике. 

Изворни рад у којем је испитивањем пропусности за неколико гасова при различитим 

притисцима, показано је како се екстраполирани корелацијски правци секу у тачци 1/p 

(бесконачни притисак протицања) - Klinkenberg, L. J., The Permeability of Porous Media 

to Liquids and Gases, Drilling and Production Practice, 1941, 200-213). Ta тачка 

представља апсолутни коефициент пропусности. 
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Клинкербергов ефекат (Klinkenberg effect)  

Пропустљивост (пермабилност) гаса кроз узорак варира у зависности од молекулске 

тежине гаса и примењеног притиска, као последица гасног клизања на зидовима пора. 

Klinkenberg је открио да уколико се пропустљивост (пермабилност) мери са ваздухом 

као флуидом који тече показује другачије резултате од мерења пропустљивости са 

течношћу. Пропусност ваздуха је увек већи од пропустљивости која се добија када као 

флуид протиче течност. На основу лабораторијских експеримената, течност је имала 

нулту брзину на површини зрна, а гасови су показивали неку ограничену-малу брзину 

на истој површини зрна (клизања). Ово клизање резултира у већој брзини протока за 

гас на датом диференцијалног притиска. Клинкенберг такође закључио да, за дати 

порозни медијум, долази до увећања средњег притиска, за обрачунато смањење 

пропусности. 

Klinkenberg [1] утврдио однос пропустљивост (kL) течности, у односу на пропустљивост 

гаса (kg) помоћу kL = kg/(1+b/p), где је: 

• p је средњи притисак течења 

• b је константа за одређени гас и тип стене  

Корекциони параметар b је одређен обављањем теста на неколико притисака течења и 

екстраполисан је до бесконачног притиска. Алтернативно, се може проценити вредност 

константе b коришћењем емпиријске корелације, коју је увео Jones.  Корелација са R2 

од 0,90 (тачност, најмањи квадрат), заснива се на мерењима на 384 узорака (углавном 

пешчара) са пермеабилитетом у опсегу од 0,01 до 2500 md .  

За хелијум, bhelium=44.6(k/Φ)-0.447 за ваздух, bair = 0.35 bhelium  

Јединице за b су psi за пермеабилности у јединицама md и порозности изражених као 

фракција.  
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Још једна емпиријска корелација установљена је од стране Jones and Owens за пешчар 

сиромашан гасом у распону од 0.0001 до 10 md : b=0.86k-0.33, где је: 

• b је у atm 

• k је у md 

Klinkenbergова корекција је веома важна за ниске пропустљивост стена, а мање важна 

или неважно за високо пропустљивост стена. Вредност kL добијена после примене 

исправки представља пропустљивост за гасом при бесконачном притиску или са 

течношћу која не реагује са минералним компонентама стене. 

Јединица Darcy је дата у мешаном јединичном систему мера. Медијум са пермабилношћу 

од 1 darcy дозвољава проток од 1 cm³/s флуида са вискозитетом од 1 cP (1 mPa·s) под 

градијентом притиска (разликом) од 1 atm/cm, који делује на површину од 1 cm². 

Мillidarcy (md) је једнак 0.001 darcy, microdarcy (µd) је 0.000001 darcy-а. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Centipoise
http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_second
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10.4. Механичке карактеристике стена 

Механичка својства лежишних стена која се разматрају су деформације под 

утицајем спољашњег и / или унутрашњег оптерећења притиском. Укупно 

оптерећење на притисак, којем је подвргнута стена на било којој дубини у подземљу 

(лежишту) резултат је тежине стена и флуида изнад те локације и назива се 

притиском наслага или петростатским, каткада и геостатским или литостатским 

притиском (overburden, confining pressure, petrostatic pressure).  

 

Петрологија је грана геологије која се бави проучавањем стена и условима под 

којима стене настају. Постоје три гране петрологије, које одговарају типовима 

стена: петрологија магматских, метаморфних и седиментних стена.  

Реч петрологија долази од грчке речи петра, што значи стена. Реч литологија је 

некада приближно била синоним петрографији, али данас је литологија у бити 

петролошка дисциплина која се бави описивањем макроскопских узорака или 

изданака стена. 

Петрологија се користи класичним подручјем минерологије, петрографије, 

оптичке минерологије и хемијске анализе за описивање састава и грађе стена. 

Модерни петролози такође укључују принципе геохемије и геофизике кроз 

проучавања геокемијских трендова и циклуса, те користе термодинамичке 

податке и експерименте за боље разумевање порекла стена. 

ДЕФИНИЦИЈА: Градијент (промјена) притиска течности у неком смеру једнак је 

продукту густине и компоненте акцелерације спољних сила  у истом смеру. 

(ОПШТА ДИФ. ЈЕДНАЧИНА ХИДРОСТАТИКЕ) 

Притисак наслага је сума притиска матрице (притисак између зрна) стене и 

притиска флуида у порама стене: 

pнаслага = pфлуида + pматрице 

Укупни притисак наслага на било којој дубини остаје константан, зато вреди: 

d(pфлуида)=-d(pматрице) 
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Притисци који делују на матрицу стене са две стране и који делују на микроскопске 

помаке у начину слагања зрна су спољни притисак (тј. Петростатски притисак који 

зависи од дубине, и од  литологијe) и унутрашњи, порни притисак (притисак 

лежишта). 

Унутрашњи, порни притисак је увек мањи од петростатског притиска. За 

претпоставку петростатског притиска (или порног, у случају да није измерен у 

бушотини) користи се градијент притиска dp/dh који зависи од густине и дубинe 

(pgh). 

Притисак флуида у порама стене, тј. Лежишни притисак, је најчешће једнак или 

близак притиску воденог стуба, мереном од површине до дубине залегања лежишне 

стене, па се у недостатку података о густинама свих флуида од површине до дна 

узима да је 0.1 bar/m. 

Притисак наслага стена до дубине залегања елемента лежишне стене (pob) зависи од 

средње густине укупне стене b и дубинe (po = 1 бар тј. Атмосферски притисак): 

pob=po+bgh 

Густина укупне стене (тј. чврста матрица r + поре, bulk rock) мања је од густине 

њене матрице: 

b  r (1- φ) 

Густина матрице (зрна) стена 

Врста стене  Густина, (kg/dm3) 

Глине  2.64 - 2.66 

Кречњак (калцит)  2.70 - 2.76 

Доломит  2.82 - 2.87 

Пешчењак  2.65 - 2.67 

Кварц  2.59 - 2.66 

Гипс  2.30 – 2.40 

Просечни градијент притиска наслага темељи се на просечној густини лежишних 

стена засићених флуидима, која износи око 2.310 (kg/dm3) 

 

Стварно (ефективно) оптерећење стене у подземљу једнако је разлици спољног и 

унутрашњег притиска. Ова разлика притиска између петростатског и порног 

притиска, је ефективни петростатски притисак, pe (такође и ефективни притисак 

наслага, effective overburden pressure, EOB или net overburden pressure, NOB или 

net confining pressure, NCP): 

pe=pob - p 

Гледајући поопштено, градијент ефективог притиска тада се може претпоставити: 
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Током производње угљоводоничних флуида из лежишта, смањује се лежишни 

притисак те - уз константни петростатски притисак - Расте ефективни петростатски 

притисак.  

 

Овај пораст ефективног оптерећења има за последицу следеће промене у порозној 

стени:  

• Укупна запремина стене се смањује  

• Експандира зрна стене унутар порног волумена  

• Запремина пора се смањује  

Напрезања у лежишној стени:  

Стање и распоред напрезања у јединичној запремини порозне стене у подземљу 

могу се описати порнм притиском и ТЕНЗОРОМ напрезања: 
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ТЕНЗОР НАПРЕЗАЊА: Стање напрезања у 3 различите и међусобно вертикалне 

површине у једној тачки. Имаш тело, и одредиш једну његову тачку. Кроз ту тачку 

ставиш координатни систем (било који x,y,z) и напишеш напрезања. На дијагонали 

су ти нормална напрезања, а ван дијагонале посмична. 

Уколико узмеш тај 

координатни систем, и 

заротираш га за неки општи 

угао, опет имаш стање 

напрезања у тачки, али овај 

пут под другим углом равни. 

Инваријанте напреза-ња ти 

указују на однос између 

стања у равнима одређене 

првим углом и равнима 

одређеним другим путем. 

Уколико одредиш сопствену 

вредност те метрице (3х3, или тензора напрезања) добијаш главна напрезања 

sigma1, sigma2, sigma3, а ван дијагонале су нуле и тада имаш напрезање под 

неким опет трећим углом, али то су главна напрезања (значи посмична су нула) 

опет ти вреди прва инваријанта sigma1+sigma2+sigma3=sigmax+sigmay+sigmaz. 

Тензор је матрични запис (матрица 3к3) напрезања у тачки у 3 међусобно 

вертикалне равни. 

Тензор напрезања мође се разделити на хидростатску девијаторну компоненту, 

математички приказано као збир две матрице: 

 

Две матрице које су добијене су: сферни део тензора напрезања и девијантна 

компонента. Из прве матрице се добија средње нормално напрезање (engl. mean 

stress), које је једнако петростатском градијенту, (хидростатска компонента): 

 

У стварним условима лежишта само вертикална компонента напрезања је 

константна и битно је већа од хоризонталних компонената тако да скоро нема 

деформације укупне стене у хоризонталној равни. Такво оптерећење стене назива се 

униаксијалним оптерећењем, тј. претежно уздуж једну (вертикалне) од 3 главне осе. 

Вертикална компонента напрезања укључује тежину свих наслага стена према: 
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У лабораторијским условима, мерења компакције стене под спољним притиском 

обављају се под условима хидростатског притиска, карактеризираног једнаким 

оптерећењем у сва три главна смера у простору. Хидростатичко оптерећење назива 

се и триаксијалним оптерећењем: 

 

Волуметријско понашање порозне стене изложене спољним и/или унутрашњим 

напрезањима најприкладније је описано коефицијентом сабијања 

(компресибилности) 

 

 

Под утицајем спољашњег напрезања 

укупна стена, те зрно односно поре стене 

деформшу се у различитој мери. Стога су 

дефинисани следећи коефицијенти 

сабијања (компресиби-лности): 

 

 

У енглеској литератури израз сабијања (компресибилности) формације (engl. 

formation compressibility), користи се за опис укупне компресибилности стене, с тим 

што се у пракси изједначује са сабијањем пора, тј.: 
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Eфективно оптерећење, тј. ефективни притисак, који је узрок деформације стене je: 

 

Фундаменталне изразе за промену укупне запремине пора, са променом притиска 

извео је Geertsm: 

 
Hall, H.N.(Compressibility of Reservoir Rocks, 

Trans. AIME (1953) 198 , 309) je дао најопштију 

корелацију за компре-сибилност, на основу 

испитивања узорака пешчара и кречњака: 

 

10.4.1. Одређивање компресибилности 

стена. 

У лабораторији се спољни, петрофизички 

притисак (притисак наслага) симулира 

хидростатским притиском на узорак стене 

(Језгра).  

Почетни услови оптерећења узорка стене 

успостављају се техником постепеног повећања спољно и унутрашњег притиска у 

корацима уз одржавање градијента 15-20 бар и успостављени су када је узорак 

оптерећен с 690 бар уз порни притисак 680 бар. Мерење промена запремине пора 

постиже се ступњевитим повећањем запремине флуида у порама (слана вода) 

помоћу микро-волуметријске пумпе, уз одржавање константног спољног притиска од 

690 бар током мерења. На скали микропумпе очитава се прираст запремине, а на 

скали манометар одговарајућа промена (смањење) порног притиска. Будући да се 

спољни притисак одржава константним, сваком кораку експанзије волумена порног 

флуида припада одговарајуће смањење порног волумена због промене (пораста) 

ефективног притиска. Коначни и најважнији резултат лабораторијских мерења је 

крива зависности порне запремине од ефективног притиска из које се рачунају 

криве зависности коефицијента компресибилности пора од ефективног притиска 

према: 
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Коефицијент компресибилности једнак је деривацији, тј. коефицијенту нагиба криве 

у појединој експериментал-

ној тачки, подељеном с 

вредношћу припадне порне 

запремине у тој тачки: 

Овако дефинисан Ср зове се 

коефицијент 

компресибилно-сти пора у 

тачки (instantaneous pore 

compresi-bility coefficient)  

 Кумулативни коефицијент 

компресибилности је тада: 

 

 

Величина деформације порног простора стена уопштено зависи од: 

 Литологије, тј. Минералном односно хемијског састава стена. Напр. 

компресибилност пешчара је од 4 до 6 10-5 bar-1, а кречњака 20-25 10-5 bar-1 

  Порозности стена: што је мања порозност, већа је компресибилности стена. 
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10.5. Расподела засићења флуидима у лежишним стенама 

Поре нафтоносних стена истовремено су засићене са два или три флуида: вода + 

нафта или нафта + гас. Релативни односи количина тих флуида, тј. Расподела 

засићења флуидима зависи од природе и међусобне интеракције, односно од 

равнотежи сила на додирним површинама (међуповршине) чврсте и течне фазе. 

Хемијски састав флуида и стена утичу на релативне односе ових сила. Површински 

и међуповршински феномени одређују:  

1. Врсту квашења (мочивости) у систему: стена - вода - нафта.  

2. Величину и смер градијента притиска на међуповршини (капиларни притисак)  

3. Утичу на расподелу засићења флуидима,  

4. Утичу релативне величине протока (релативне пропусности) код симултаног 

протицања више флуида.  

Површински напон. Молекули површинског слоја (филма) на додирној површини 

фаза у систему чврста фаза-гас, и систему чврста фаза-течност, односно, 

међуповршинског филма на додирној површини течности-течност, показују 

тенденцију смањења слободне површине, због различитог карактера 

међумолекулског привлачења у граничном слоју у односу на привлачење унутар 

флуида. Резултат тог привлачења је површински напон. Површинска, односно 

интерфацијална напетост је однос силе на површини и дужине уздуж које делује: 

 
У систему вода-нафта-стена, ради се о површинском напону између нафте и стене, 

σso, површинској напетости између воде и стене, σsw, као и међуповршинској 

(интерфацијалној) напетости између воде и нафте, σow. 

Oд величине и интеракције ових (међу) површинских сила зависи који ће од две 

флуида претежно (преференцијално) квасити (мочити) стену, што је квантитативно 

одређено величином угла додира, θ, између (међу) површинских филмова, тако да 

• ако је σsw > σso тада је 0° < θ < 90° и стена је водоквашива,  

• ако је σsw < σso, тада је 90° < θ < 180° и стена је нафтоквашива 
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Подизање воде у цеви малог 

пречника (капиларна елеваци-

ја) последица је деловања силе 

адхезије. Након потапања 

капиларе у посуду с водом 

долази до дизања нивоа воде у 

капилари изнад нивоа воде у 

посуди, при чему су капилара и 

посуда изложене атмосферском 

притиску, па. Адхезија делује уз 

зид капиларе према горе, те је 

укупна сила једнака: 

 
док је сила према доле једнака 

теђини стуба течности, тј. 

производу запремине и густине 

воде и убрзања силе 

гравитације: 

Будући да је менискус воде у капилари отворен према атмосферском притиску, 

дизање воде значи да је притисак у капилари испод менислуса воде мањи од 

атмосферског, pw<pa 

тј. да постоји нагли дисконтину-итет у притиску на граници ваздух-вода у капилари. 

Та разлика притиска је капиларни притисак,рс 

 
очито да је: 

 
Такође се поделом резултата мерених капиларних притисака у разреде може 

одредити колико је заступљен који средњи радијус пора, јер вреди:  

 

 

Капиларни притисак је потребно измерити за сваку стену 

како би се одредило могуће дизање воде у лежишту изнад 

контакта нафта-вода. Капиларна елевација (дизање 

течности; висина стуба) зависи од полупречника капиларе и 

међуфазних тензија: 
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Слика. Аналогија низа капилара различитог промера и капиларне криве измерене 

на стени. Код пора у стени постоји континуирана расподела пречника пора. 

Контакт вода-нафта у лежишту одређује се на основу геофизичких мерења у 

бушотини, тј. Контакт вода-нафта није могуће одредити из криве капиларног 

притиска. 

 

Слика. Крива капиларног притиска за одређени порозни медиј квантитативна је 

слика зависности Pc  од засићења водом, Pc = f(Sw) 

Прелазна зона детерминисана је кривом релативних пропусности (пример у u MS 

Excel фајлу Pc-пример. xlsx)  
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Експерименталне методе одређивања капиларног притиска генерално се 

деле на: 

1. Методу десатурацијом узорка стене (restored state method) 

• техником полупропусне мембране (дијафрагме) 

• техником центрифугирања 

2. Методу сатурације узорка стене ињектирањем живе (Hg) (Purcellova метода)  

Pc-криве зависе о пропусности к, јер к зависи о расподели величине пора (већи удео 

мањих пора – мања пропустљивост) 

 
Slika. Odnos zasićenja, kapilarnog tlaka i propusnosti. 

Problem predstavlja što je mjerenje kapilarnog tlaka izvedivo samo na malim uzorcima 

stijena i iz samо nekoliko uzoraka, pošto spada u specijalne analize. Stoga kapilarno 

dizanje nije isto u svim dijelovima ležišta. 

 

Слика. Будући да се смањењем пропусности повећава прелазна зона, у 

нехомогеним лежиштима мења се висина границе (водно лице, water table) испод које 

бушотина даје само воду.  

Измерена крива капиларног притиска зависи о квашљивости флуида помоћу којих 

се мери. Ако се језгро засићује квашљивом фазом (у случају да је стена засићена 
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неквашљивом фазом), доћи ће до спонтаног надомјештања неквашљиве фазе. Такав 

процес се зове имбибиција (imbibition, to imbibe =  упити, усвојити). Ако се у стену 

засићену квашљивим флуидом утискује неквашљиви флуид, потребно је применити 

притисак да се савладају капиларне силе у језгру. Такав процес се зове исушивање, 

тј. Дренирање (drainage). Притисак који је потребан да дренирање почне, тј. да 

неквашљиви флуид уђе у највеће поре, често се означава као улазни притисак 

(threshold pressure). Како крива капиларног притиска очигледно зависи од смера 

промене засићења квашљивом/неквашљивом фазом, често се разматра хистереза 

криве капиларног притиска. 

 

Слика Хистерезисна крива капиларног притиска 
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10.6. Електрокаротажне и акустичке методе 

Електрокаротажне и акустичке методе одређивања својстава узорка стене у 

лабораторији служе за проверу мерених својстава те за калибрацију 

електрокаротажних и акустичких бушотинских мерења.  

При мерењу у бушотини, постоје многобројне сметње (екстремни услови притиска и 

температуре, изразита нехомогеност својстава стена, грешке узроковане исплачним 

колачом итд.), што се може калибрисати према лабораторијском мерењу истог типа. 

Важну групу геофизичких метода испитивања у бушотинама чине 

електрокаротажне методе, а укључују мерења електричне отпорности стена у 

незацевљеним бушотинама у сврху одређивања њихове порозности односно 

засићења флуидима. Лежишне стене састоје се од наслага минерала који - осим 

неких минерала глина - у сувом стању не проводе електричну струју. Од лежишних 

флуида, смесе угљоводоника (гас, кондензат, нафта) такође су непроводници 

(изолатори). Чак је и хемијски чиста вода врло слаб проводник електричне струје. 

Међутим, лежишне воде увек садрже отопљене соли, те је дисоцирани јони чине 

проводљивом. Интерстицијална слана вода у порама стене је електролит, чији 

катјони и анјоони у пољу електричног потенцијала преносе струју кроз водену 

раствор, те и порозна стена постаје проводљива.  

Електрична проводљивост порозног медија расте с:  

1. Концентрацијом електролита, тј. Топивих неорганских соли (углавном NaCl ) у 

води;  

2. Порозношћу као и с релативном количином слане воде у порном простору, тј. са 

засићењем водом. 

 и зависи и од:  

1. Морфологије порног простора (димензије и облик капилара; пропустљивост),  

2. Минералогије, тј. од хемијског састава порозне стене, посебно од садржаја глина 

у стени.  

У пракси се за квалитативни и квантитативни опис електричне проводљивости 

стена употребљава њена реципрочна вредност, тј. електрична отпорност порозног 

медија. (Шта је проводљивост већа, отпорност је мања и обрнуто). 

  

Слика. Одређивање отпорности слане воде (engl. brine) и стене, засићене том 

сланом водом. 
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Archie је предложио назив фактор отпорности формације (Formation resistivity factor) : 

 

Будући да за константни Е, Iw увек је већа од Io, па ће Ro бити увек већи од Rw, 

дакле увек ће вредети:  

 

Rw се може одредити на 3 начина:  

1. Директно мерење (лаб),  

2. Одређивање из хемијске анализе воде,  

3. Различите емпиријске методе  

Rо је потребно лабораторијски одредити на узорку нафте из лежишта.  

Уз константни салинитет, тј. Концентрацију јона у лежишној води, Rw= конст.; 

отпорност стене, Ro расте са смањењем порозности стене (мања порозност, мање 

електролита у стени, мања проводљивост!)  

Фактор формације, F обрнуто је пропорционалан порозности - емпиријски израз 

гласи:  

 

C - фактор завојитости пора (фактор тортуозитета) - вредности од 0.6 до 4 

m - фактор цементације - функција је расподеле величине и облика пора у стени; 

зависи о степену везаности зрна (вредности од 0.8 до 2.5)  

Електрична проводљивост/отпорност глиновитих стена (пешчара) зависи од 

садржаја глина. Електрички двослој јона, адсорбираних на површини глине која је у 

контакту са сланом водом (хидрирана глина) представља додатни проводник 

електричне струје. Зато је мерени фактор формације (Fa) глиновитих пешчара 

уопштено мањи него F чистих пешчара и укључује проводљивост електролита и 

глина: 

 

Roa - отпорност глиновитог пешчара, потпуно засићеног водом отпорности. Rw - 

отпорност слане воде, Rc - отпорност глина , F - прави F формације  
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Када порни простор стене није 

сасвим испуњен елетролитом него 

је присутан и флуид који не 

проводи струју, нпр. гас или 

нафта, укупна отпорност стене ће 

бити већа него код потпуног 

засићења електролитом (слана 

вода). 

Индекс отпорности, I je однос 

отпорности делимично (Rt) и 

потпуно (Ro) сланом водом 

засићене стене. 

 
Индекс отпорности је функција 

засићења водом; што више расте 

Sw смањује се I: 

 

n = експонент засићења (saturation exponent)  

Дакле мерењем отпора у бушотини може се одредити и расподела засићења 

флуидима. Очито је да не постоји универзална формула за рачунање порозности јер 

су тачни C и m карактеристични за свако лежиште. Исто важи и за n. Зато се 

најтачнији подаци о порозности из каротажних дијаграма добијају применом C и m 

и n, одређених у лабораторији за конкретне лежишне стене.  

10.6.1. Експериментални приступ одређивању параметара једначина за F и I:  

1. Избор статистички релевантног броја (10, боље 20-так) узорака стене различитих 

порозности из лежишта;  

2. Засићивање узорака сланом водом, салинитета идентичног оном лежишне воде;  

3. Мерење Ro узорака; такође измјерити Rw  

4. Током одређивања Pc-кривих десатурацијом, одабраном броју узорака различите 

порозности измерити Rt при неколико различитих стања засићености водом (Sw) 

10.6.1.1. Одређивање параметара једначина за F из експерименталних података:  

Мерени F-Φ подаци ставе се у log-log дијаграм. У логаритмираном облику 

једначине, m= нагиб правца, а log (а) = одсечак: 
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Решење за собне OB (петростатски, overburden, confning pressure) услове: 

 

Решење за OB=140 bar услове: 

 

10.6.1.2. Одређивање параметара 

једначине за I из експерименталних 

података: 

Мерени I-Sw подаци ставе се у log-log 

дијаграм и тада је у логаритамском 

облику једначине  n=нагиб правца. 

 

10.6.1.3. Одређивање порозности стена акустичном каротажом (калибрација 

података каротаже звуком лаб. мерењима) 

Брзина ширења звучног таласа у неком медијуму зависи од густине и еластичних 

карактеристика тог медијума. Време потребно да звучни талас превали јединичну 

удаљеност, пропорционално је густини, а обрнуто пропорционално модулу 

еластичности медија: 

 

Код порозних стена брзина ширења звука зависи од:  

1. Литологије стене (састав, густина и механичка / еластична својства еластичност) 

2. Степена компакције стене;  

3. Флуида у порном простору стене;  

4. Притиска и температуре  

Зато се на мерењу брзине звука у стени прибушотинске зоне темељи једна од 

геофизичких метода континуираног одређивања порозности тј. каротажа звуком 

(sonic или acoustic logging). Реципрочна вредност брзине звука назива се временом 

ширења звука, (interval time): 

 

У табели бр.2 дате су вредности брзине простирања звука у различитим медијима и 

време ширења звука: 
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Мерени Δt у каротажном дијаграму садржи ефекте саме стене (матрикс) и флуида у 

стени. Ова укупна брзина звука зависи и од порозности. Релације међу овим 

величинама (Willie, et. al ):  

 
 ν- мерена брзина звука  

νf - мерена брзина звука у флуиду  

νma - брзина звука у матрици стене  

или изражено  с Δt, које се заправо мери: 

 

Δtf је за присутне флуиде 

познато и константно. 

Проблем представља  Δtma 

јер зависи од литологије, 

која може доста варирати, 

па зависно о адекватности 

одабраног Δtma зависи 

квалитет и тачност 

одређивања порозности, 

израчунате из каротажног 

дијаграма.  

Зато је за одређено лежиште 

опет најбоље верификовати 

Δtma експерименталним одређивањем корелације Δt- систематским мерењима Δt на 

великом броју језгара различите  

 

Медијум v (m/s)  t (ms/m) 

Пешчар (невезани)  5180 193 

Пешчар (консолидовани) 5790 173 

Кречњак 6400 156 

Доломит 7010 143 

Калцит 6700 149 

Вода (дестилована) 1400 715 

Вода (+ 20% Na Cl) 1645 620 

Нафта 1280 781 

Метан 488 2054 

Ваздух 335 2986 
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10.7. Релативна пропусност и вишефазни проток 

Кључни петрофизички параметар за разраду, пројектовање и предвиђање 

производње је релативна пропустљивост (прмабилност). Апсолутна пропустљивост, 

како је већ споменуто, мери се помоћу гаса и екстраполацијом мерених података 

како би се кориговао ефекат клизања, елиминисани су ефекти састава флуида који 

протиче, као и притиска протицања. Апсолутна пропустљивост је, дакле, искључиво 

карактеристика стене. Да би се дефинисала релативна пропустљивост, пре тога, је 

потребно дефинисати ефективну пропустљивост. Ефективна пропустљивост је износ 

пропусности за одређени флуид, а када је у медијуму присутно више флуида, 

функција је геометрије пора, влађења (мочивости) са стеном, као и засићења 

флуидима.  

Дефиниције могу бити јасније појашњене ако се напишу једначине протока: 

Darcyeva  једначина каква је до сада споменута вреди само за случај да је порни 

простор 100% засићен флуидом који тече:   

 
То у лежишту најчешће није случај - у нафтном и гасном лежишту, како је већ 

споменуто, увек постоји иредуцибилно, тј. почетно засићење водом Swi.  За случај да 

теку и нафта и вода и гас, протоци су дефинисани посебно за сваки флуид помоћу 

ефективних пропусности:  

 
Релативна пропустљивост је однос ефективне пропусности једног од флуида у 

случају засићења са више од једне фазе (нпр. нафта и вода) и неке референтне 

пропусности (најчешће Клинкенберг апсолутне пропусности): 

 

 
Слика. Приказ односа засићења и релат. пропусности за мочиву и немочиву фазу  
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Анализом опште криве за мочиву (најчешће слојна вода) и немочиву фазу 

(угљоводоници) може се разликовати неколико подручја. Релативна пропустљивост 

мочиве фазе може бити kr=1 само при засићењу мочивом фазом 100%. Релативна 

пропустљивост мочиве фазе брже пада смањењем њеног засићења, него што пада 

релативна пропустљивост за немочиву фазу (смањењем засићења немочиве фазе). 

Релативна пропустљивост мочиве  фазе је kr= 0 при иредуцибилном засићењу 

мочивом фазом. Тачка засићења у којој је релативна пропусност немочиве фазе kr = 

0 зове се уравнотежено засићење (equilibrium saturation).  

Зависно од смера засићења, имамо два типа кривих релативне пропусности: 

Крива дренирања, када се смањује (drainage curve). Мочива фаза се надокнађује, 

истискује, немочивом фазом (у лабораторији то је еквивалентно нпр. мерењу 

сатурације живом, тј. Purcellovoj  методи)  

Крива имбибиције, када се повећава засићење мочивом фазом, немочива фаза се 

истискује мочивом   

 

Слика. Релативне пропусности, зависно од смера засићивања (имбибиција, 

дренирање) 

Релативна пропустљивост се одређује: 

• методом устаљеног протока у лабораторији (steady state test)  

• методом истискивања флуида из језгра (unsteady state) - проток утискивајућег 

и истискивајућег флуида се мења  

• прерачунавањем из криве капиларног притиска  

• прерачунавањем из података о производњи  
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10.7.1. Прорачун немешљивог истискивања флуида.  

На примеру ће се показати теоретска основа прорачуна истискивања. Један од 

зачетника теорије фронталног истискивања су били Buckley и Leverett. Buckley и 

Leverett су дали једначину брзине напредовања потискујућег флуида. Ако се 

претпоставе константни притисак и температура, брзине улаза и излаза фаза за 

сваки мали сегмент протока морају бити једнаке. Сегмент је дефинисан својом 

запремином и порозношћу.  

 

 Слика. Потискивање кроз сегмент посматране запремине 

Код истискивања флуида, потребно је математички изразити кретање потискујућег 

и истискујућег флуида. Може се написати Дарси-еву једначину за сваки флуид:   

 

при чему су, kо и о пропустљивост и вискозност нафте, а kD и D пропустљивост и 

вискозност потискујућег флуида, sin одређује нагиб проточног сегмента (угао је 

позитиван код отклона према горе од хоризонталне равни) и g је убрзање 

гравитације. 

 

 је промена притиска дотичног флуида у смеру филтрирања u, а  је густина 

појединог флуида. 

 Капиларни притисак је разлика 2 притиска у "цевчици", тј. пори:   

 
Промена капиларног притиска у смеру потискивања ће бити: 

 
 Одузимањем једначина следи:  
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Укупни проток је тада то q
t
 = q

o
+ q

D
, а фракциона проток потискујућег флуида у 

укупном протоку је   

 
Када се занемаре капиларне и гравитационе силе, фракциони проток за флуид који 

потискује (потискујући флуид) зависи само о пропусност и вискозности: 

 
Замењивајући произлази: 

 
и након сређивања једначине: 
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Ако се посматра гравитациони члан једначине изнад, тј. 10-4 (Δ sin , при 

потискивању према мањој дубини  (Слој са нагибом под позитивним углом) и при 

потискивању флуидом веће густине (вода), ефикасност истискивања ће бити већа, тј. 

удео воде у задатој тачки ће бити мањи.  

Уз претпоставку немешања (истискивање водом), временом ће расти засићење 

потискујући флуидом све до неефикасног потискивања када неће бити задовољен 

услов fD - dfD и да је то позитивна вредност (проток потискујући флуидом би био већи 

у некој даљој тачки од утисне бушотине или реда утисних бушотина него у некој 

ближој). Закон очувања масе се може написати за потискивајући флуид:  

(Adu) dSD = QtdtdfD 

dSD - промена (пораст) засићени потискујући флуидом  

Adu - волумен порног простора у сегменту (уз напредовање флуида по даљини од 

уласка у сегмент, du) 

fD - фракциона проток потисне фазе у укупном протоку за задати период (у укупној 

смеси за подразумевани интервал времена Qtdt  

Једначина кретања константног засићења SD у времену dt  (тада је 
   

   
константно) 

гласи:  

   
  

  
(
   
   

)   

то јест за неко време t, укупни помак тог засићења биће: 

  
  

  
(
   
   

)   

Из горње једначине лако је израчунати и време након којег ће доћи до продора (и 

утока у производне бушотине) потискују-ћег флуида, уврстивши уместо укупног 

помака, u, дужину протока L. 

 
Слика: дијаграм фракционих протока потискујућег флуида у зависности од нагиба 

лежишта и брзине утискивања 
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Занемаривши гравитациони члан, једначина фракционог протока потисне фазе 

може се писати на следећи начин: 

   
  

  
    

(
   
   

   
  

)

  
  
  

  
  

 

Анализа криве фракционог протицања (Sw-fw), даје кључне параметре за прорачун 

немешивог потискивања.  

На слици (доле) је SwF (често се означава у прорачунима као Sw2 ) засићење водом на 

сегменту у којем је фронт потискивања. Засићење непокретном нафтом, Sor, се може 

очитати на S w - f w кривој у тачки за коју би био f w = 1. 

Просечно засићење водом пре фронта истискивања,   ̅  , је пресек тангенте са fw=1. 

Засићења на фронту потискивања, док се фронт помера, није могуће лако измерити. 

Стога се S w-fw крива може и другачије интерпретирати: 

Sw2 је засићење водом код производне бушотине у моменту кад се почне производити 

утиснута вода. Простор пре фронта истискивања у моменту кад се почне 

производити утиснута вода је простор између утисне и производне бушотине, па   ̅  

тада представља просечно засићење водом у лежишту. 

 

Слика. Анализа криве фракционалног протицања  

Добра апроксимација количине утиснуте воде до продора у производну бушотину је 

разлика од просечног засићења водом у лежишту,   ̅  и почетног засићење водом Swi. 

Количина утиснуте воде ID се након тога кумулативно рачуна за свако идуће 

претпостављено повећање засићења водом:  

     ∑       

 

   

 

Тако се може прорачунати потребна количина воде за утискивање до економског 

лимита (превелике производње воде). Количина утиснуте воде често је већа од 

укупног порног волумена кроз који се протискује. 
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