
RE8            INTRODUCTION  TO PVT ANALYSIS 

((PPrrooppeerrttiieess  ooff  RReesseerrvvooiirr  FFlluuiiddss))  
 
 
 
 

 

COURSE OVERVIEW 

TToo  ppeerrffoorrmm  rreesseerrvvooiirr  ssiimmuullaattiioonn  ssttuuddiieess,,  iitt  iiss  eesssseennttiiaall  ttoo  hhaavvee  pprrooffoouunndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  

PPVVTT  pprrooppeerrttiieess  aanndd  PPVVTT  bbeehhaavviioorr  ooff  hhyyddrrooccaarrbboonnss..    TToo  ggiivvee  aann  iinnssiigghhtt  iinnttoo  tthhiiss  aarreeaa,,  

tthhiiss  ccoouurrssee  ccoovveerrss  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  iissssuueess  aanndd  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  pprroocceesssseess  aapppplliieedd  iinn  PPVVTT  

llaabboorraattoorriieess..  TThhee  pprraaccttiiccaall  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  PPVVTT  ddaattaa  oonn  rreesseerrvvooiirr  ssiimmuullaattiioonn  ssttuuddiieess  iiss  

aallssoo  rreevviieewweedd..  TThhee  tthheeoorreettiiccaall  tteeaacchhiinnggss  aarree  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ccaarreeffuullllyy  ddeessiiggnneedd  wwoorrkksshhoopp  

sseessssiioonnss  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  ddiirreecctt  aapppplliiccaattiioonn  ooff  PPVVTT  ddaattaa  iinn  ffiieelldd  ddeevveellooppmmeenntt  ssttuuddiieess..    TThhee  

ccoouurrssee  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  llaabboorraattoorryy  ssttaaffff  iinnvvoollvveedd  iinn  PPVVTT  aannaallyyssiiss..  

  
WHO SHOULD ATTEND 

RReesseerrvvooiirr  eennggiinneeeerrss,,  PPVVTT  llaabboorraattoorryy  ssttaaffff,,  ddeevveellooppmmeenntt  ggeeoollooggiissttss,,  aanndd  SScciieennttiissttss  wwhhoo  

aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  PPVVTT  aannaallyyssiiss,,  PPVVTT  mmooddeelllliinngg,,  oorr  rreesseerrvvooiirr  ssiimmuullaattiioonn  ssttuuddiieess..  
 
COURSE CONTENT                                       Equation of State (EOS):

Introduction:  

  DDeeffiinniittiioonn  ooff  PPVVTT  rrooppeerrttiieess..  

  RReesseerrvvooiirr  pprreessssuurreess  aanndd  

TTeemmppeerraattuurreess..  

  PPVVTT  iinn  ssiimmuullaattiioonn  SSttuuddiieess..  

  EEffffeecctt  ooff  rreesseerrvvooiirr  fflluuiidd  ttyyppeess  oonn  

sseelleeccttiioonn  ooff  tthhee  ssiimmuullaattiioonn  ttoooollss..  

  EEffffeecctt  ooff  PPVVTT  pprrooppeerrttiieess  oonn  

FFiieelldd  DDeevveellooppmmeenntt  ssttrraatteeggiieess..  

  

PPVVTT  SSaammpplliinngg  mmeetthhooddss  aanndd  

aassssoocciiaatteedd  pprroobblleemmss::  

  WWeellll  CCoonnddiittiioonniinngg..  

  SSuurrffaaccee  SSaammpplliinngg..  

  SSuubbssuurrffaaccee  ssaammpplliinngg..  

  
Volumetric and phase behavior: 

  OOrriiggiinn  aanndd  CCoommppoossiittiioonn  ooff  OOiill  

  PPhhaassee  EEnnvveellooppeess..  

  BBllaacckk  OOiill  ppaarraammeetteerrss..  

  DDiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  BBllaacckk--OOiill,,  

VVoollaattiillee  ooiill,,  RReettrrooggaaddee  ggaasseess,,    

aanndd  wweett  ggaasseess..  

  OOiill  aanndd  GGaass  MMiixxttuurreess..  

  CCuubbiicc  EEOOSS..  

  SSaattuurraattiioonn  pprreessssuurree..  

  

  

  EEOOSS  GGeenneerraattiioonn  &&  rreessuulltt  

mmaattcchhiinngg..  

  CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  hheeaavvyy  eennddss,,  

sspplliittttiinngg  aanndd  ggrroouuppiinngg  

  RReeggrreessssiioonn..  

  PPVVTT  CCoorrrreellaattiioonnss..  

  
PPVVTT  AAnnaallyyssiiss::  

  LLaabboorraattoorryy  tteessttss::  CCCCEE,,  CCVVDD,,  

DDLL,,  SSeeppaarraattoorr  CCaallccuullaattiioonnss..  

  CCoonnvveerrssiioonn  ooff  PPVVTT  PPaarraammeetteerrss  

ttoo  ffiieelldd  ccoonnddiittiioonnss..  

  TTrraaddiittiioonnaall  aanndd  MMooddiiffiieedd  BBllaacckk--

OOiill  FFoorrmmuullaattiioonnss..  

PPVVTT  ddaattaa  ffoorr  SSiimmuullaattiioonn::  

  BBllaacckk  ooiill  MMooddeellss..  

  CCoommppoossiittiioonnaall  MMooddeellss..  
QC of the  PVT data: 

  BBllaacckk  OOiill..  

  CCoonnddeennssaattee..  

  CCoommppaarriissoonn  wwiitthh  SSttaannddiinngg  oorr  

LLooccaall  ccoorrrreellaattiioonnss..  
  

DDiissccuussssiioonn  aanndd  RReevviieeww  ooff    eexxaammppllee    

pprroobblleemm..  
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