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مدلسازی کاهش تراوایی سازند در اثر رسوب
آسفالتين با رویکردی بر نظریههای فیلتراسیون
آرش ربانی* و محمدحسین غضنفری
دانشكده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت92/11/1 :

تاريخ پذيرش93/8/30 :

چكيده
اگرچــه تاکنــون مدلهــای بســیاری بــرای پیشبینــی افــت تراوایــی در اثــر تشــکیل رســوب ذرات آســفالتين در ســازند ارائــه شــدهاند،
مدلســازی حاضــر ،بــا رویکــردی جدیــد نســبت بــه تحقیقــات قبلــی و بــه صــورت نســبتا تحلیلــی بــه بررســی اثــرات هیدرودینامیکــی
حضــور رســوب آســفالتين در ســازند خواهــد پرداخــت .در ایــن پژوهــش ،بــرای یافتــن میــزان کاهــش تراوایــی مغــزه در اثــر رســوب
آســفالتین ،از تغییــرات شــعاع هیدرولیــک محیــط متخلخــل اســتفاده میشــود .ایــدۀ اصلــی در مدلســازی حاضــر ایــن گونــه بیــان
میشــود کــه بــا رســوب کــردن ذرات درون ســازند ،عــاوه بــر آن کــه فضــای خالــی دردســترس ســیال بــرای حرکــت کاهــش پیــدا
میکنــد ،مقــداری از پتانســیل جریــان ســیال هنــگام عبــور از الب ـهالی ذرات رســوبکرده بــه علــت نیــروی درگ کاســته میشــود.
ایــن کاهــش پتانســیل جریانــی بــه کــم شــدن تراوایــی ســازند میانجامــد .در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از دادههــای بهدس ـتآمده
از تغییــر توزیــع نســبی شــعاع ذرات بــا گــذر زمــان و بــا ایــن فــرض کــه ایــن توزیــع در داخــل و خــارج محیــط متخلخــل یکســان
اســت ،اعــدادی بــرای کاهــش تراوایــی بــه دســت آمدنــد کــه بــا نتایــج حاصــل در مقــاالت موجــود مطابقــت میکــرد .مدلســازی
بــا اســتفاده از نرمافــزار  MATLABانجــام و برنامـهای بــرای محاســبه تغییــر نســبی تراوایــی بعــد از تخریــب ســازند نوشــته شــد .از
امتیــازات ایــن روش ایــن اســت کــه نســبتا تحلیلــی اســت و در آن از تقریبهــای عــددی اســتفاده نشــده اســت .ایــن نکتــه باعــث
انعطافپذیــری بیشــتر مــدل در حــل مســائل گوناگــون تخریــب ســازندی میشــود .عــاوه بــرآن ،ایــن مــدل دینامیــک میتوانــد بــا
معلــوم بــودن تابعیــت تغییــرات توزیــع شــعاع ذرات رســوب بــا زمــان ،پیشــرفت فرآینــد رســوبگذاری را پیشبینــی کنــد.

كلمــات كليــدي :آســیب ســازند ،توزیــع فراوانــی نســبی شــعاع ذرات ،شــعاع هیدرولیــک ســازند ،تراوایــی

نســبی ،فیلتراســیون.

*مسئول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

ghazanfari@sharif.ir
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مطرحتــر در ایــن زمینــه اســت .ایــن مــدل مکانیزمهــای

مقدمه

بــا توجــه بــه تحقیقــات و مدلســازیهایی کــه تاکنــون
روی ســازند تخریبشــده انجــام شــدهاند ،شبیهســازی

محیــط متخلخــل بــا اســتفاده از دســته لوله متــداول بوده
اســت .آن چــه در پژوهــش حاضــر ارائــه شــده ترکیبــی

از مدلهــای رســوبگذاری آســفالتين و تئوریهــای

فیلتراســیون اســت .نکتــه نویــن ایــن پژوهــش وابســته
کــردن میــزان تخریــب ســازند بــه پارامتــر مهمــی چــون

توزیــع فراوانــی نســبی انــدازه ذرات آســفالتين اســت کــه بــا

اســتفاده از میکروســکوپ کانفــوکال ]1[1و یــا بــا اســتفاده از
مدلهــای ترمودینامیکــی[ ]2در دســترس اســت.

متنوعــی را بــرای محاســبه کاهــش تروایــی ارائــه

میدهــد و در واقــع بــا معرفــی ســه ضریــب بــرای بســته
شــدن منافــذ ،افزایــش ضخامــت الیههــای رســوب و

مکانیــزم رســوبگذاری جابهجایــی و کاهــش تراوایــی

را پیشبینــی میکنــد .در ایــن روش ،در اکثــر مواقــع
ضریــب مکانیــزم رســوبگذاری جابهجایــی را صفــر در

نظــر میگیرنــد[ ،]5در حالــی کــه انســداد گلوگاهــی و
رســوب گــذاری ســطحی دو ســازوکار اصلــی هســتند کــه

در پژوهــش حاضــر نیــز بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.

عــاوه بــر ســیوان ،یکــی دیگــر از مدلهــای رایــج در

بهمنظــور مدلســازی رســوبگذاری آســفالتين،

گروســبک و کالینــز ]3[2محیــط متخلخــل را بــه شــکل
دســته لولــه 3مــوازی در نظــر گرفتنــد کــه در اثــر رســوب

برخــی از لولههــا مســدود خواهنــد شــد .آن گاه بــا
توجــه بــه ایــن فــرض ،تراوایــی هــر یــک از مســیرهای

مسدودنشــده را درون محیــط متخلخــل بــ ه دســت

آوردنــد و تروایــی کل محیــط را بــا دانســتن تراوایــی
تمــام کانالهــای بــاز و نحــوۀ ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر
تخمیــن زدنــد .فوگلــر و خیــار ]4[4محیــط متخلخــل

یــک مغــزه را بــه برشهــای مســاوی تقســیم کردنــد

و ســیال را بــه درون ایــن برشهــا فرســتادند و تعــداد

ذرات بهجامانــده از هــر مرحلــه را تخمیــن زدنــد و آنگاه

بــه بررســی کاهــش تراوایــی در اثــر ایــن رســوبگذاری

ایــن زمینــه مــدل علــی و اســام اســت[ .]6در ايــن مــدل
فــرض شــده اســت كــه حفــرات در محیــط متخلخــل

بــه دو نــوع قابلانســداد و غیرقابلانســداد تقســیم
میشــوند .حفــرات قابلانســداد شــامل تخلخلهــاي
كوچكترانــد كــه در اثــر رســوب آســفالتين ميتواننــد

کامــا بســته شــوند و حفــرات غیرقابلانســداد آنهايــي
هســتند كــه هيــچ گاه كامــا بســته نميشــوند ،زيــرا
وقتــي رســوب تشــكيل شــد و قطــر حفــره کاهــش یافــت،

پیــش از مســدود شــدن كامــل حفــره ،بــه علــت افزايــش
ســرعت جريــان ســیال مقــداری از رســوبات کنــده و

توســط ســیال حمــل میشــود .ایــن مــدل کــه براســاس

موازنــۀ جــرم توســعه یافتــه اســت شــرایط جذب ســطحی
آســفالتين را نیــز همدمــا در نظــر میگیــرد.

پرداختنــد .مــدل ســیوان 5نیــز از مدلهــای جدیدتــر و
لوله مسدودشده

رسوبهاي سطحي

لوله مسدودنشده

ناحيه فيلتر كيك
شکل  1انواع آسیب سازندی آسفالتين در مدل سیوان[.]5
1. Confocal Microscope
2. Gruesbek and Collins
3. Bundle of tubes
4. Fogler and Khilar
5. Civan

شماره ،86

96

1395-1

در ادامــه لئونتاریتیــس مدلــی تحلیلــی ارائــه داد کــه

میتواننــد مقعــر یــا تقریبــا صــاف باشــند .توزیــع گامــا

مــیداد[ .]7وي بــا ایجــاد یــک مــدل ترمودینامیکــی

ایــن پژوهــش اســتفاده شــده اســت[ .]8در تابــع گامــا از

رســوب ذرات آســفالتين را بهصــورت بنیادیتــر توضیــح
کــه میتوانســت انــدازۀ متوســطی بــرای شــعاع ذرات
آســفالتين در زمانهــای مختلــف محاســبه کنــد ،فــرض

كــرد کــه ذراتــی بــا شــعاع بزرگتــر از یکســوم شــعاع
حفــره در آن بــه دام خواهنــد افتــاد و بدینترتیــب

توانســت یــک مــدل اســتوانهای را بــرای ناحیــه اطــراف
چــاه توســعه دهــد کــه در آن ،بــا در نظــر گرفتــن
المانهایــی بهصــورت پوســتههای اســتوانهای ،میــزان

تخریــب ســازندی در هــر فاصلــه معیــن از چــاه بــهدســت

ميآمــد .نتیجــۀ ایــن کار ایجــاد یــک مــدل بــود کــه بــه

دلیــل لختــه شــدن و بــه هــم پیوســتن مســتمر ذرات
آســفالتين تابعــی از زمــان نیــز بــود.

در پژوهــش حاضــر ،ابتــدا بــا اســتفاده از مــدل دســتهلوله

مــوازی بــه معادلســازی محیــط متخلخــل پرداختــه
شــده و ســپس بــا معلــوم بــودن توزیــع نســبی شــعاع

ذرات آســفالتين و تئوریهــای فیلتراســیون ،دربــاره
احتمــال گیــر افتــادن ذرات رســوبکرده درون حفــرات

بحــث شــده اســت .بــا تعییــن احتمــال گیــر افتــادن ایــن
ذرات و مقطعبنــدی محیــط متخلخــل ،ميتــوان بهطــور
تقریبــی تعــداد حفرههــای مسدودشــده را در هــر مقطــع

از ســنگبهدســت آورد و بــا محاســبۀ افــت فشــار ســیال
در اثــر عبــور از حفــرات باقیمانــده ،تراوایــی مجموعــه
مقاطــع را محاســبه کــرد.

توزیع نسبی شعاع ذرات آسفالتين

در مــدل حاضــر بــرای آن کــه بتــوان مقــدار کاهــش
تراوایــی در اثــر رســوب آســفالتين را تخمیــن زد ،بــه

دانســتن توزیــع نســبی شــعاع ذرات آســفالتين نيــاز
اســت .توزیــع نســبی پیشنهادشــده بــراي مطالعــۀ رفتــار
ســینتیکی تشــکیل رســوب آســفالتين اغلــب توزیــع گامــا

بــوده اســت[.]7

ایــن توزیــع شــباهتهایی بــه توزیــع لگاریتمــی نرمــال

دارد ،بــا ایــن تفــاوت کــه دارای نقطــۀ بیشــینهای متمایــل

بــه یکــی از یالهاســت .دو شــاخۀ جانبــی ایــن نمــودار

بــا توجــه بــه انعطافپذیــری و انطباقپذیــری بــاال در
دو پارامتــر اصلــی بــرای توضیــح خــواص توزیــع اســتفاده
میشــود .ایــن دو عــدد بــه میانگیــن و انحــراف معیــار

اســتاندارد دادههــا مربــوط میشــوند .ایــن توزیــع را
میتــوان بهصــورت زیــر بیــان کــرد:
()1
()2

σ2=αβ2

()3

μ=αβ

کــه  μمیانگیــن دادههــا و  σانحــراف معیــار اســتاندارد

دادههاســت .دربــاره تابــع گامــا نیــز میتــوان گفــت:
()4

∞

Γ(α)=∫0 tα-1.e-t dt

هرچنــد نمیتــوان بــرای هــر یــک از ایــن دو پارامتــر
آلفــا و بتــا نقشــی کامــا متفــاوت قائــل شــد ،پارامتــر

آلفــا بــه نوعــی بــر مــکان نقطــۀ ماکزیمــم داللــت دارد.

در مقابــل بتــا را میتــوان معــرف شــکل کلــی نمــودار و

میــزان تقعــر یالهــای توزیــع دانســت.
تئوریهای فیلتراسیون

1

فیلتــر کــردن و پاکســازی یــک ســیال از ذرات ریزتــر

موجــود در آن پیشــینهای طوالنــی دارد .اولیــن ســیالی

کــه در فیلترهــا و صافیهــا روان شــد آب بــود .آب
رودخانههــا بــرای ایــن کــه مناســب نوشــیدن شــود،

بايــد از میــان صافیهایــی معــروف بــه صافیهــای
ی شــنی در حقیقــت چیــزی
شــنی گــذر ميكــرد .صاف ـ 

جــز یــک بســتر متراکــم از خردهســنگها نیســت کــه

بــه دلیــل چیدمــان خــاص میتوانــد بــه جداســازی
ذرات معلــق درون آب کمــک کنــد .صافــی شــنی از

چنــد الیــه بســتر خردهســنگی بــا دانهبنــدی متفــاوت
تشــکیل شــده اســت .بــا توجــه بــه جهــت جریــان ســیال،

دانههــا بهتدریــج ریــز میشــوند .ابتــدا ذرات درشــتتر
و ســپس ذرات ریزتــر معلــق درون آب بــه دام صافــی
میافتنــد .گذشــتگان مــا بــا ایــن کــه از قوانیــن حاکــم بــر

صافیهــا ،فیلترهــا و تئور یهــای فیلتراســیون
1. Filtration Theories
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اطالعــی نداشــتند ،بهتجربــه دریافتــه بودنــد« :احتمــال

اســت کــه ذرات بــا قطــر کمتــر از یکســو ِم قطــر حفــرات

شــدن انــدازه منافــذ عبــور ســیال بیشــتر میشــود»[.]9

اصــا وارد نشــدهاند ،یــا درون محیــط بــه دام افتادهانــد.

جــذب یــک ذره توســط محیــط متخلخــل بــا ریزتــر

بــه زبــان دیگــر میتــوان گفــت بــا کوچکتــر شــدن ذرات
معلــق ،بهمنظــور بــه دام انداختــن آنهــا بایــد انــدازه
منافــذ را کوچکتــر کــرد .کوچــک شــدن انــدازه منافــذ

بســتر متخلخــل بــا انــدازۀ ذرات بســتر رابطــه مســتقیم
دارد .یــک سیســتم از بســتر ذرات را در نظــر بگیریــد؛ بــا
توجــه بــه دانهبنــدی ذرات ،ایــن سیســتم کنشهایــي

مختلــف در مقابــل ذرات معلــق عبــوری خواهــد داشــت.
ممکــن اســت ذره بــا توجــه بــه انــدازهاش حتــی نتوانــد

وارد ایــن محیــط شــود .یعنــی ماننــد آنچــه در صافــی
شــنی تصفیــه آب رخ مـیداد ،ذرات در مراحــل اولیــه کــه

احتمــاال دانهبنــدی درشــت اســت باقــی بماننــد و وارد
قســمتهای بــا منافــذ ریــز نشــوند .در ایــن جــا ســه
حالــت ممکــن بــرای برهمکنــش محیــط و ذرات معلّــق

توضیــح داده خواهنــد شــد:

حالت اول :انباشتگی 1ذرات بزرگ در ورودی محیط

در ایــن حالــت شــعاع ذرات معلّــق مســاوی یــا بزرگتــر از
شــعاع منافــذ اســت و بــه هیــچ صــورت نفــوذ آنهــا درون

محیــط متخلخــل میســر نیســت .وقتــی میگوییــم ذرات
در ورودی محیــط انباشــته میشــوند ،منظــور ایــن اســت
کــه در ایــن حالــت ذره آســفالتين بالفاصلــه پــس از

تشــکیل انباشــته میشــود و بههمــراه ســیال بــه نواحــی

بعــدي منتقــل نخواهــد شــد[]10

حالت دوم :رسوبگذاری ذرات درون محیط

وقتــی انــدازه ذرات از حــد معینــی کوچکتــر باشــد،
ذرات ميتواننــد وارد محیــط متخلخــل شــوند .ســپس
ممکــن اســت از محیــط عبــور کننــد و از آن خــارج شــوند

و یــا در درون آن بــه دام بیفتنــد.

ایــن نکتــه کــه ذرات بــا قابلیــت عبــور از درون محیــط
بایــد از چــه شــعاعی کوچکتــر باشــند تــا احتمــال گیــر

افتــادن آنهــا نزدیــک بــه  %100نباشــد ،مطلبــی اســت

کــه محققــان بارهــا دربــاره آن بحــث كردهانــد .آن چــه
بهصــورت یــک قانــون سرانگشــتی مطــرح میشــود ایــن

میتواننــد از محیــط بگریزنــد و در واقــع بقیــه ذرات یــا

حالت سوم :حمل شدن ذرات ریز

همــان طــور کــه بحث شــد ،ذرات بســیار کوچــک از محیط
مــا خواهنــد گریخــت و بــه الیههــای بعــدی محیــط
متخلخــل خواهنــد رفــت .در صورتــیکــه در الیههــای

بعــدی منافــذ کوچکتــر و گلوگاههــای تنگتــری یافــت
شــوند ،ذره در آن جــا بــه دام میافتــد ،وگرنــه بــاز هــم

خواهــد گریخــت تــا ایــن کــه همــراه بــا ســیال نفتــی بــه

تولیــد برســد[.]11

ایــن نکتــه قابلتامــل اســت کــه نمیتــوان بــه طــور

قطــع گفــت کــه ذره بــا شــعاع مشــخص از محیــط

خواهــد گریخــت؛ بلکــه ســخن تنهــا بــر ســر احتمــال
گریختــن اســت کــه حــدودا بــرای ذراتــی بــا شــعاع

کمتــر از یکســوم شــعاع تنگتریــن حفــره بیــش از
 %90اســت .طبیعــی اســت کــه در صــورت وجــود جاذبــه

الکترواســتاتیک میــان ذره و محیــط احتمــال جــذب
بســیار بــاال مــیرود .شــکل  2بهترتیــب ســه مکانیــزم
بحثشــده از برهمکنــش ذرات معلــق و محیــط فیلتــر
را نشــان میدهــد.

در بســیاری از شبیهســازیهای بافــت متخلخــل از
فرضی ـهای بــا عنــوان دســته لولــه اســتفاده شــده اســت.

در ایــن فرضیــه حفرههــای موثــر درون ســنگ را بــا

دســتهای از لولههــای موییــن تقریــب میزننــد .نکت ـهای

کــه بــرای نزدیــک کــردن مســئله بــه واقعیــت میتــوان
مطــرح کــرد ایــن اســت کــه طــول لولــه صــاف و بــدون

پیــچ و خــم در نظــر گرفتــه نشــود .بــرای وارد کــردن ایــن
نکتــه میتــوان از پارامتــر تورچواســیتی بهــره گرفــت.
2

النفــری و همکارانــش[ ]12مدلــی هندســی را بــرای پیــدا

کــردن تورچواســیتی کانالهــای درون ســنگ مطــرح
کردنــد کــه براســاس محاســبات هندســی در یــک محیــط
متخلخــل بــا دانهبنــدی کــروی تصادفــی بنــا شــده اســت.
1. Size Exclusion
2. Tortuosity
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حالت سوم

حالت دوم

1395-1

حالت اول

شکل  2سه مکانیزم ممکن برهمکنش ذرات معلق و محیط متخلخل فیلتر.

مقــدار عــدد ثابــت در رابطـه زيــر كــه آنهــا ارائــه كردهاند،

داخلــی دیــوارۀ لولههــا بایــد برابــر بــا مســاحت فضــای

نمونههــای تصادفــی از ســنگهای مصنوعــی بــهدســت

معــادالت فــوق برحســب شــعاع و تعــداد دســتهلولهها:

براســاس محاســبات عــددی انجامشــده بــر تعــداد زیــادی

آمــدهاســت .ایــن رابطــه تابعــی از تخلخــل و میــزان

گردشــدگی 2دانههــای ســنگ اســت.
()5

کــه در آن  φتخلخــل و  Sمیــزان گردشــدگی متوســط

داخلــی محیــط متخلخــل باشــد .در ایــن صــورت بــا حــل
()6

()7
کــه در آن  φتخلخــل A ،ســطح مقطــع محیــط متخلخــل،
 Lطــول محیــط متخلخــل k ،تراوایــی محیــط np ،تعــداد
لولههــا و  rpشــعاع لولههاســت.

دانههــای ســنگ اســت .هــر چــه کرویــت یــا گردشــدگی
دانههــای ســنگ بیشــتر باشــد ،شــکل آن بــه ُکــره

در ایــن قــدم ،بــا تکیــه بــر مفهــوم شــعاع هیدرولیــک مدل

مســتقیم لولــه موییــن و طــول خمیــدۀ آن را بیــان میکند

شــعاع هیدرولیــک پارامتــریاســت کــه بــرای محاســبه

از رابطــۀ ( )5میتــوان تخمینــی از نســبت تورچواســیتی

بــه کار م ـیرود .بــرای محاســبه شــعاع هیدرولیــک یــک

در قــدم بعــدی بــراي معادلســازی دســته لولــۀ موئیــن،

ـم ترشــده را بــه
محیــط آن یــا ،در فضــای متخلخــل ،حجـ ِ

نزدیکتــر اســت .تورچواســیتی نســبت میــان طــول

دســتهلوله بــرای محیــط متخلخــل آمــاده شــده اســت.

كــه همــواره مقــداری بزرگتــر از یــک اســت .بــا اســتفاده

شــعاع موثــر جریــان در مقاطــع غیردایــرهای و پیچیــده

حفــرات یــک محیــط متخلخــل ب ـ ه دســت آورد.

انــدازه شــعاع هــر کــدام از ایــن لولههــا و تعــداد آنهــا
بایــد مشــخص شــود .بدیــن منظــور بــا توجــه بــه تخلخــل

و تراوایــی محیــط متخلخــل میتــوان دســتهلولهای را
تخمیــن زد کــه خــواص هیدرولیکــی تقریبــا مشــابه بــا

مقطــع ،کافــی اســت مســاحت آن را بــا اعمــال ضریبــی بــر
مســاحت ترشــده محیــط تقســیم كنيــم.
مدلسازی آسیب سازند
تشکیل ذرات جامد آسفالتين و به دام افتادن فیزیکی آنها

محیــط متخلخــل داشــته باشــد[ .]13دو معادلــۀ اصلــی

درون سازند

بایــد حــل شــوند ،از ایــن قرارانــد:

امــا بــه دالیلــی ماننــد تزریــق گاز ،آلــکان یــا افــت

کــه بــرای پیــدا کــردن شــعاع و تعــداد دســتهلولهها
 -1حجــم فضــای خالــی درون دســتهلوله بایــد برابــر بــا
حجــم فضــای خالــی درون ســنگ باشــد و  -2مســاحت

میدانیــم ذرات جامــد آســفالتين در نفــت وجــود دارنــد،

1. Sphericity
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فشــار ،تعــادل ترمودینامیکــی و کلوییــدی خــود را از

اســت .مقــدار گرادیــان فشــار الزم بــراي معلــق نگــه

از تشــکیل ،در حفــرات گیــر میکننــد و در نتیجــه ،بــا

بهدســت میآیــد:

دســت میدهنــد و رســوب میکننــد .ایــن ذرات ،پــس
بســتن حفرههــا ،راه عبــور ســیال را مســدود میکننــد و

تراوایــی ســازند را کاهــش میدهنــد .هــر نمونــه نفتــی،

در هــر زمــان از رســوبگذاری خــود ،الگــوی متفاوتــی
از ذرات را تهنشــین میکنــد .ایــن الگــو را میتــوان

بــا دانســتن توزیــع فراوانــی نســبی شــعاع ذرات بیــان

کــرد .نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن قســمت توجــه بــه
ايــن موضــوع اســت کــه ذرات جامــدی کــه از ســیال

جــدا میشــوند ،بالفاصلــه در همــان مــکان انباشــته

نميشــوند و تــا زمــان بــه دام افتــادن توســط ســیال
حمــل میشــوند[ .]14احتمــال جــذب یــک ذره در
دیــوارۀ کانــال اســتوانهای را ،براســاس آن چــه در مقــاالت
آمــده ،میتــوان ایــن گونــه بیــان کــرد[:]9
()8

داشــتن ذرات جامــد در یــک محیــط مایــع از رابطــۀ زیــر
()10

کــه در آن  ρfچگالــی ســیال ρa ،چگالــی ذرات g ،شــتاب

گرانــش L ،طــول لولــه موییــن ∆p ،اختــاف فشــار دو ســر
لولــه و  εaمقــدار تخلخــل ایجادشــده بین ذرات آســفالتين

در زمانــی اســت کــه روی هــم انباشــته میشــوند .ایــن

مقــدار در مقــاالت معمــوال  0/4ذكــر شــده اســت[.]15

بــراي تامیــن حداقــل ســرعت سیالســازی ذرات بایــد
افــت فشــار اصطکاکــی ســیال بعــد از عبــور از اطــراف
ذرات حداقــل برابــر بــا فشــار الزم بــرای تامیــن نیــروی

وزن ذرات باشــد .رابطــۀ ارگان [ ]16بــه منظــور محاســبه
3

افــت فشــار در یــک سیســتم متخلخــل برابــر اســت بــا:
()11

کــه در آن  μگرانــروی ســیال ρf ،چگالــی ســیال x ،انــدازه

کــه در آن ( P (xتابــع احتمــال جــذب ذره x ،شــعاع ذره

متوســط ذرات آســفالتين v ،ســرعت حرکــت ســیال،

جــذب ذره اســت θ .را میتــوان بــه صــورت زیــر نشــان

اســت εa .مقــدار تخلخــل ایجادشــده بیــن ذرات آســفالتين

و  rpشــعاع حفــره اســت θ .ضریبــی بــرای بیــان احتمــال

داد[:]14
()9

(*θ=θ0 e(-v/v

L

طــول حفــره یــا لولــه و  ∆pاختــاف فشــار دو ســر لولــه
در زمانــی اســت کــه روی هــم انباشــته میشــوند .حــال

بــا برابــر گرفتــن روابــط ( )10و ( )11مقــدار  vدر رابطــۀ

کــه در آن  vســرعت حرکــت ســیال v* ،ســرعت بحرانــی

( ،)11کــه در ایــن جــا معــادل همــان* vخواهــد بــود،

کــه نمایانگــر میــزان جاذبــه الکترواســتاتیک بیــن ذره و

()12

بــرای سیالســازی 1ذرات و  θ°ضریبــی تجربــی اســت
دیــواره و نیروهــای النــدون اســت[ .]14در ابتــدا بــرای
ســادگی کار میتــوان  θ0را یــک در نظــر گرفــت و در
حقیقــت از بــار الکتریکــی ذرات آســفالتين چشمپوشــی

کــرد .در غیــر ایــن صــورت میتــوان ایــن پارامتــر را بــا
انجــام آزمایــش تخمیــن زد .ریــج و فوگلــر 2آزمایشهایــی
را بــراي یافتــن ایــن پارامتــر طراحــی کردهانــد[.]14
در مدلســازی حاضــر ایــن پارامتــر یــک فــرض شــده

اســت v* .یــک ســرعت بحرانــی اســت کــه اگــر ســیال

از آن آهســتهتر حرکــت کنــد ،نخواهــد توانســت ذرات
جامــد را حمــل کنــد[ .]15مقــدار ایــن ســرعت بــه طــور
مســتقیم تابعــی از تفاضــل چگالــی ذرات جامــد و ســیال

بهدســت میآیــد:

بــا بهدســت آمــدن ایــن مقــدار میتــوان مقــدار تابــع
( P(xرا بــه ازای انــدازۀ هــر ذره خــاص بهدســت آورد.
اگــر بــا انجــام آزمایــش ،مقــدار تابــع ( ،f(xکــه توزیــع
فراوانــی نســبی ذرات آســفالتين را نشــان میدهــد ،در

دســت باشــد ،میتــوان توزیــع فراوانــی نســبی ذرات

بهدامافتــاده در محیــط را از حاصلضــرب ایــن دو تابــع
پیــدا کــرد:
()13

(ft(x)=f(x).P(x

نمودار شکل  3توزیع فراوانی نسبی ذرات تشکیلشده و

1. Fluidization
2. Rege & Fogler
3. Ergun
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توزیــع فراوانــی نســبی ذرات بهجامانــده درون یــک

توزیــع گامــا رســم شــده اســت ،میانگیــن انــدازۀ ذرات

طــور کــه دیــده میشــود ،ذرههــای بــا شــعاع نســبی

 0/9بــوده ،در حالــی کــه میانگیــن انــدازۀ ذرات گیرافتــاده

مقطــع از یــک مغــزۀ فرضــی را نشــان میدهــد .همــان

بزرگتــر در محیــط بــه دام افتــاده و ذرههــای کوچکتــر
گریختهانــد .در ایــن شــکل نمادیــن کــه بــا اســتفاده از

جامــد تشکیلشــده  μ2و انحــراف معیــار اســتاندارد آن

درون محیــط  μ4و انحــراف معیــار اســتاندارد آن 1/1
اســت.
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اندازه ذرات ()μ
شکل  3مقایسۀ توزیع نسبی ذرات بهدامافتاده در محیط متخلخل و ذرات فرارکرده.
بررســی مقــدار کاهــش تراوایــی بــا رســوبگذاری

اتفــاق ،عــاوه بــر بيشــتر كــردن مســاحت محیــط

مکانیزمهایــي مختلــف در مدلســازی رســوبگذاری

تعریــف شــعاع هیدرولیــک ،بــا کــم شــدن صــورت و زیــاد

آســفالتين

آســفالتين پیشــنهاد شــدهاند .در پژوهــش حاضــر ســه

مکانیــزم بــرای مدلســازی تحلیلــی رســوبگذاری
آســفالتين در نظــر گرفتــه شــدهاند :رســوبگذاری
ســطحی در دیــوارۀ حفــرات ،مســدود کــردن کامــل یــک

حفــره و حمــل مجــدد ذرات آســفالتين در اثــر افزایــش

نیــروی اصطــکاک ســیال.

بــا پیشــرفت رســوبگذاری ســطحی ،عــاوه بــر كــم
شــدن فضــای دردســترس بــرای حرکــت ســیال ،بــا

حضــور ذرات درون ســازند بــه دلیــل وارد شــدن نیــروی
تنــش ســطحی توســط ســیال بــه آنهــا ،از پتانســیل
حرکتــی ســیال کاســته میشــود و در نتیجــه بهدلیــل
افــت فشــار ،ســیال از حرکــت بــاز میمانــد .بــه زبــان

دیگــر ،میتــوان مســئله را ایــن گونــه مطــرح کــرد کــه

بــا ادامــه رســوبگذاری و جــذب ذرات توســط دیــواره،
شــعاع هیدرولیــک ســازند کاهــش مییابــد ،زیــرا ایــن

ترشــده ،از حجــم مفیــد کانــال میکاهــد و بــا توجــه بــه

شــدن مخــرج کســر ،هــر دو عامــل در کــم شــدن تراوایــی

ســازند بــا هــم همــکاری میکننــد.

همــانطــور کــه میدانیــم ذرات آســفالتين در حقیقــت

کــروی نیســتند ،امــا در ایــن جــا چنیــن فــرض میشــود
كمــي كــردن ایــن
تــا معادلســازی آســان شــود .بــرای ّ

مســئله ،ابتــدا بايــد بدانیــم كــه چــه ذراتــی و بــا چــه
اندازههایــی درون ســازند رســوب کردهانــد .عــاوه

بــر دانســتن جــرم آنهــا ،اگــر توزیــع فراوانــی نســبی
انــدازه آنهــا را بدانیــم ،میتوانیــم بــا کــروي در نظــر

گرفتنشــان ،حجــم کمشــده از فضــای خالــی ســنگ
و مســاحت اضافهشــده بــه آن را حســاب کنیــم .بــرای
محاســبۀ ایــن دو مقــدار داریــم:

()14

()15

Aa=na ∫0∞ft (x).4πx2.γ.dx
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کــه Aaمســاحت افزودهشــده توســط ذرات Va ،حجــم

فرضــی و براســاس رابطــه هاگــن پوازیــه میتــوان تراوایــی

ســازند بــه دام افتادهانــد x ،شــعاع ذره یــا تــوده na ،تعــداد

()20

افزودهشــده ft (x( ،توزیــع فراوانــی نســبی ذراتــی کــه در

کل ذرات یــا تودههــا ma ،جــرم کل آســفالتين موجــودρa ،

کل ســازند را در حالــت آســیبدیده محاســبه کــرد[:]17

چگالــی آســفالتين راسبشــده و  γضریبــی بــرای اصــاح

بــه منظــور افزایــش دقــت مدلســازی فــوق ،در نظــر

ذره اســت کــه در ایــن جــا یــک فــرض شــده اســت .در

اســت .در واقــع میتــوان گفــت تمــام آن چــه در بــاب

ســطح موثــر افزودهشــده بــه درون حفرههــا ب ـهازای هــر
واقــع بــرای ســادگی کار ،افزایــش مســاحت ترشــده درون
ســنگ را بــه انــدازه مســاحت همــان ذره فــرض میکنیــم.

حــال بــرای حــل معــادالت فــوق ،بايــد تعــداد تودههــا یــا
ذرات آســفالتين را دانســت کــه بدیــن منظــور ،بــا کــروی

در نظــر گرفتــن ذرات و دانســتن چگالــی آنهــا ،میتــوان

نوشــت:
()16

مقــدار جدیــد ســطح درون حفرههــای ســنگ ،پــس از

رســوبگذاری ،برابــر بــا مجمــوع ســطح اولیــه و ســطح

افزودهشــده توســط ذرههــای آســفالتين اســت .بــا عنایــت

بــه ایــن نکتــه و محاســبه حجــم متخلخــل باقیمانــده
درون ســنگ میتــوان بــرای شــعاع هیدرولیــک موثــر
محیــط متخلخــل در شــرایط آســیبدیده نوشــت:
()17

بایــد دقــت کــرد کــه بــا توجــه بــه تعریــف شــعاع

هیدرولیــک کــه یکچهــارم قطــر هیدرولیــک کانــال
اســت[ ،]15بــرای انــدازه شــعاع یــک حفــره در حالــت

آســیبدیده میتــوان نوشــت:
()18

اکنــون بــرای بــه دســت آوردن تعــداد لولههــای فرضــی

در حالــت آســیبدیده ،از برابــر بــودن فضــای خالــی
درون لولههــای موییــن مدلسازیشــده و فضــای خالــی

درون ســنگ اســتفاده میکنیــم .بــرای تعــداد لولههــای
فرضــی در حالــت آســیبدیده میتــوان نوشــت:

()19

حــال بــا معلــوم بــودن تعــداد و انــدازه شــعاع لولههــای

گرفتــن برشهــا و مقاطعــی بــرای محیــط متخلخــل الزم
مدلســازی رســوبگذاری مطــرح شــد ،مربــوط بــه یــک
مقطــع از محیــط متخلخــل خواهــد بــود .بــرای هــر کــدام

از ایــن مقاطــع بایــد تمــام محاســبات قســمتهای قبــل
را انجــام داد ،بــا ایــن تفــاوت کــه ذرات ورودی هــر مقطــع

از فیلتــر مقاطــع قبلــی عبــور کردهانــد و مقــدار ذرههــای
درشــتتر آن کاهــش یافتــه اســت.

در مقابــل ،عامــل دیگــری بــرای بــزرگ کردن انــدازه ذرات

وجــود دارد :رشــد تدریجــی انــدازه تودههــای آســفالتین

بــا گــذر زمــان؛ لــذا در ایــن جــا مجبوریــم مســئله زمــان
را نیــز در محاســبات دخیــل کنیــم .خوشــبختانه براســاس

نتایــج آزمایشهــاي نجفــی و همکارانــش[ ،]1تابعیــت
تغییــر توزیــع ذرات آســفالتين بــا گــذر زمــان موجــود

اســت .در ایــن جــا بــرای حــل مســئله فــرض میکنیــم

کــه خروجــی هــر مقطــع ورودی مقطــع بعــدی اســت.
مقطــع زدن فرضــی در بافــت متخلخــل مزیتــی دارد :کــم
شــدن تراوایــی یــک مقطــع بــر تراوایــی مقطــع بعــدی اثر

میگــذارد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه بــا مســدود
شــدن لولههــای یــک مقطــع خــود را نشــان میدهــد؛

یعنــی قســمتی از ســطح یــک مقطــع در اثــر رســوب
از دســت مــیرود ،امــا همــان مــکان در مقطــع بعــدی
ممکــن اســت بــرای جریــان یافتــن ســیال اســتفاده شــود.

طبیعــی اســت هــر چــه تعــداد مقاطــع بیشــتر باشــد،
کار دقیقتــر اســت؛ امــا در ایــن جــا بــه دلیــل افزایــش

مضاعــف حجــم محاســبات ،بــه  4مقطــع بــرای مغــزه
 13/8 cmاکتفــا شــده اســت .ســرعت تزریــق همزمــان
مخلــوط نفــت و آلــکان نیــز در تمــام آزمايشهــا یــک
ســانتیمتر مکعــب بــر ثانیــه بــوده اســت .مشــخصات

ســنگ و ســیال در پژوهــش حاضــر از ایــن قرارانــد[:]18
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جدول  1خواص محیط متخلخل موردمطالعه.
(66/3 )md

تراوایی اوليه

0/16

تخلخل اولیه

0/237

نسبت آب غیرقابلکاهش در داخل سنگ

0/91

کرویت دانهها

13/8 cm

طول مغزه

11/46 cm2

مساحت مقطعی مغزه
جدول  2خواص سیال مورداستفاده.

17/45
سروک
12/94
1/26 g/cm3

 %50نرمال پنتان

بررسی نتایج
بررسی رسوبگذاری در مقاطع مختلف

وقتــی ذرات آســفالتين در یــک محیــط رســوب

میکننــد ،انــدازۀ حفــرات محیــط کاهــش مییابــد.
ایــن امــر خــود باعــث خواهــد شــد کــه ذرات بیشــتری

بــه دام بیفتنــد .لــذا انتظــاری کــه از یــک محیــط
متخلخــل داریــم ایــن اســت کــه در مقاطــع اولیــه آن

انباشــتگی بیشــتری از ذرات آســفالتين رخ دهــد .بدیــن

منظــور محیــط متخلخــل بــه چهــار مقطــع تقســیم شــد
و محاســبات بــرای آن انجــام شــدند .نمــودار شــکل 4

مقــدار جرمــی آســفالتين رســوبکرده در چهــار مقطــع

را بعــد از تزریــق مقادیــر مختلــف ســیال (یــک ،دو ،ســه و

چهــار برابــر حجــم فضــای متخلخــل) بــه ترتیــب نشــان
میدهــد و بــا اســتفاده از نتایــج مدلســازی بهدســت

آمــده اســت .متاســفانه بــا توجــه بــه نبــود سیســتم

آزمایشــگاهی بهمنظــور اندازهگیــری جــرم و تعــداد
ذرات آســفالتين رســوبکرده در هــر مقطــع ،نمیتــوان

دربــاره دقــت ایــن دادههــا نظــر قطعــی داد .آن چــه از

نمودارهــای شــکلهاي  4و  5قابلاســتنتاج اســت ایــن
اســت كــه همــواره در مقطعهــای ابتدایــی مغــزه رســوب
آســفالتين بيشــتري انباشــته میشــود ،زيــرا رســوبهای

ابتدایــی آســفالتين مجراهــا را تنگتــرو زمینــه را بــرای

چگالی نفت در واحد ای پی آی
سازند نفتی
درصد جرمی آسفالتين
چگالی آسفالتين
غلظت حالل

رســوبگذاری بقیــه ذرات و بــه دام افتــادن آنهــا آســانتر
میکننــد.

نتایــج مربــوط بــه نمودارهــای شــکلهاي  4و  5بــا
اســتفاده از مقطعبنــدی فرضــی محیــط متخلخــل و حــل
کــردن معــادالت موازنــهجــرم بهدســت آمدهانــد .مقــدار
آســفالتن رســوبکرده در هــر مقطــع برابــر بــا تفاضــل

مقــدار آســفالتن ورودی و تولیدشــده بــا مقــدار آســفالتين

خروجــی و کندهشــده اســت .در ایــن جــا مقــدار رســوب

آســفالتين در چهــار مقطــع ســنگ بعــد از تزریــق بــه
ترتیــب یــک تــا چهــار واحــد حجمی(حجــم فضــای
متخلخــل ســنگ) براســاس مــدل محاســبه شــده اســت.

خــواص ســنگ و ســیال مورداســتفاده در شبیهســازی در
جــداول  1و  2ذکــر شــدهاند.

همچنیــن بــا معلــوم بــودن تابــع توزیــع فراوانــی نســبی
انــدازۀ ذرات ،میتــوان نمــودار شــکل  4را برحســب تعــداد

ذرههــای انباشتهشــده در هــر مقطــع رســم كــرد .همــان

طــور کــه در شــکل  5ديــده میشــود ،همــواره در مقطــع
شــمارۀ ( ،)1كــه همــان مقطــع ورودي و ابتدايــي ســيال

تزريقــي بــه درون محيــط متخلخــل اســت ،بیشــترین مقدار
انباشــتگی ذرات آســفالتن دیــده میشــود.
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3PVinj

2PVinj

0

4PVinj

انباشتگي جرمي ذرات آسفالتين براي هر مقطع ()mg

600

ميزان حجم تزريقي همزمان حالل و نفت خام ()P.V.

شکل  4انباشتگی جرمی ذرات آسفالتين در مقاطع مختلف مغزه بعد از تزریق چهار واحد حجمی سیال نفتی به همراه نرمال پنتان در
مدلسازی.
3500
2500
2000
1500
1000
500
1PVinj

2PVinj

3PVinj

4PVinj

تعداد ذره آسفالتين گيرافتاده (ميليون)

3000

0

ميزان حجم تزريقي همزمان حالل و نفت خام ()P.V.

شکل  5تعداد میلیون ذره آسفالتين انباشتهشده در مقاطع مختلف مغزه بعد از تزریق چهار واحد حجمی سیال نفتی به همراه نرمال پنتان
در مدلسازی.
بررســی تاثیــر تغییــر پارامترهــای توزیــع و پارامترهــای
چســبندگی بــر تراوایــی ســازند آســیبدیده

بــر روي مقادیــر و ضرایــب جاذبــه بیــن ذرات و دیــواره
انجــام شــد.

میدانیــم کــه چســبندگی ذرات بــه یکدیگــر و بــه

 γپارامتــری اســت کــه مقــدار ســطح افزودهشــده بــه

اســت .هــر چــه تمایــل ذرات بــه چســبیدن بــه یکدیگــر

ميدهــد .وقتــی گامــا بیشــتر از یــک باشــد ،بــه معنــی

داد .تودههــای بزرگتــر بــه احتمــال زیــاد درون ســازند

و ایــن باعــث کاهــش تراوایــی خواهــد شــد .از ســوی

تراوایــی منجــر خواهــد شــد .بــه منظــور بررســی اثــر ایــن

ميشــود و نشــاندهنده احتمــال جــذب یــک ذره

دیــواره مســتقیما در پیشبینــی مقــدار تراوایــی موثــر

محیــط متخلخــل را بــه ازای مســاحت یــک کــره نشــان

بيشــتر باشــد ،تودههــای بزرگتــری تشــکیل خواهنــد

زیــاد شــدن بیــش از حــد مســاحت درون سیســتم اســت

بــه دام میافتنــد و ایــن مســئله بــه کاهــش چشــمگیر

دیگــر  θ0پارامتــری اســت کــه از طریــق آزمایــش حاصــل

پارامترهــا بــر کاهــش تراوایــی ،یــک حساسیتســنجی

منفــرد توســط دیــواره اســت.
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در حساسیتســنجی انجامشــده ،اثــر متقابــل دو پارامتــر
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بررسی اثر حمل مجدد ذرات آسفالتين

مطرح@شــده بــر کاهــش نســبی تراوایــی ســازند مســئله

بــا انجــام رســوبگذاری در یــک ســازند ،انــدازۀ حفــرات

زیــاد شــدن مقــدار  θ0مقــدار تراوایــی کاهــش مییابــد

ثابــت بــودن دبــی باعــث افزایــش ســرعت حرکــت ســیال

میدانیــم آلفــا و بتــا دو پارامتــر توزیــع احتمــال

ایجــاد یــک نیــروی اصطکاکــی اضافــی بــر ســطح ذرات

بررســی شــد .همــان طــور کــه مشــاهده میشــود ،بــا

آن کاهــش مییابــد .ایــن کاهــش انــدازه بــا توجــه بــه

(شــکل .)6

درون حفــره خواهــد شــد .ایــن افزایــش ســرعت باعــث

گامــا هســتند .شــکل  7نشــاندهندۀ یــک مطالعــه

حساسیتســنجی روي ایــن دو پارامتــر توزیــع اســت.

در ایــن نمــودار تمــام پارامترهــا غیــر از آلفــا و بتــا
ثابــت در نظــر گرفتــه شــدهاند .همــان طــور کــه دیــده
میشــود ،بــا کاهــش مقــدار آلفــا و همچنیــن کاهــش

بتــا مشــکل ســازند آســیبدیده کمتــر خواهــد شــد .از
ایــن رو میتــوان گفــت هــر چــه انــدازه ذرات آســفالتين
یکنواختتــر باشــد ،رســوبگذاری و آســیب ســازند از

نمونههــای بــا ذرات دارای انــداز ه متنــوع کمتــر اســت.

آســفالتين خواهــد شــد و در صــورت ادامــه یافتــن ایــن

مکانیــزم میتوانــد بــه کنــده شــدن و حمــل مجــدد ذره
منجــر شــود .نمــودار شــکل  8مقــدار تراوایــی نســبی

یــک لولــۀ موییــن را بــا تغییــرات نســبت ســرعت حرکــت
ســیال درون لولــه و ســرعت بحرانــی حمــل ذرات نشــان
میدهــد .همــانطــور کــه مشــاهده میشــود بــا افزایــش

نســبت ســرعتها در مقیــاس لگاریتمــی نســبت آســیب
ســازند کاهــش و تراوایــی هــر یــک از لولههــای موییــن

فرضــی افزایــش مییابــد.
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شکل  6حساسیتسنجی تغییر متقابل تتا و گاما و اثر آن روی تراوایی.
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شکل  7حساسیتسنجی روی مقدار پارامترهای توزیع فراوانی نسبی شعاع ذرات.
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شکل  8تغییرات تراوایی نسب به حالت غیرآسیبدیده برحسب تغییرات سرعت حرکت سیال درون لولههای مویین.

مشــاهده میشــود ،بــا افزایــش تزریــق ســیال شــیب

پیشبینی مقدار کاهش تراوایی با تزریق سیال

نمــودار کاهــش تراوایــی بهتدریــج کــم میشــود ،زیــرا

مــدل حاضــر توانســت کاهــش نســبی تراوایــی در اثــر

مقــدار رســوبگذاری و حمــل مجــدد ذرات بــه تعــادل

تزریــق همزمــان نفــت آســفالتيندار و آلــکان را بــا

نســبی خواهنــد رســید .بــا وجــود ايــن ،بــا توجــه بــه

موفقیــت پیشبینــی کنــد .نمــودار شــکل  9نتیجــه کار

افزایــش مــداوم انــدازۀ ذرات آســفالتين در اثــر فرآینــد

آزمایشــگاهی همتفــر و همکارانــش[ ]18را روی این نمونه

لختــه شــدن و بههمپیوســتن ،تراوایــی بهتدریــج در

ســیال و در شــرایط مشــابه در کنــار نتایــج مدلســازی

تمــام مقاطــع ســنگ کاهــش خواهــد یافــت .مقــدار

پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد .ویژگیهــای ســازند

متوســط خطــای مطلــق پیشبینــی افــت تراوایــی در

و ســیال مورداســتفاده در ایــن آزمایــش را میتــوان

مغــزه موردآزمایــش  0/038و مقــدار متوســط خطــای

در جدولهــاي  1و  2مالحظــه کــرد .ایــن آزمایــش و

نســبی پیشبینــی افــت تراوایــی  0/008اســت.

مدلســازی بــر روی مغــزۀ ســازند ســروک انجــام شــده

و نتایجــي قابلقبــول داشــتهاســت .همــان طــور کــه
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میشــود.

در پژوهــش حاضــر ،مــدل هیدرودینامیکــی جدیــدی

 -2بــا توجــه بــه تحلیلــی بــودن ایــن مــدل میتــوان آن

رســوب آســفالتين ارائــه شــد .پارامترهــای ورودی الزم

عنــوان مثــال میتــوان بــا وارد کــردن توزیــع فراوانــی

بــرای بررســی کاهــش تراوایــی ســازند در اثــر تشــکیل

بــرای ایــن مــدل ،تغییــرات توزیــع نســبی شــعاع ذرات
و مشــخصات ســنگ و ســیال هســتند .بــا اســتفاده از
شــعاع هیدرولیــک و بــا در نظــر گرفتــن ســه مکانیــزم

رســوبگذاری ســطحی ،انســداد کامــل حفرههــا و
حمــل مجــدد ذرات آســفالتين ،تغییــرات نســبی تراوایــی
تخمیــن زده شــدهاند .ميتــوان نتایــج و دســتآوردهای

زیــر را بــرای مــدل حاضــردر نظــر گرفــت:

را در شــرایط مختلــف رســوبگذاری اســتفاده کــرد .بــه
نســبی انــدازۀ ذرات ،ایــن مــدل را بــه انــواع مختلــف
ســیالهای نفتــی تعمیــم داد.

 -3بــا کوچــکشــدن انــدازۀ متوســط ذرات آســفالتين،

ابتــدا تراوایــی محیــط کاهــش خواهــد یافــت ،زیــرا
مســاحت تمــاس ســیال بــا ذراتو نیــروی اتالفــی در اثــر

اصطــکاک افزایــش مييابــد .امــا اگــر ایــن کاهــش شــعاع
ذرات بــه انــدازهای باشــد کــه آنهــا بتواننــد دوبــاره حمــل

 -1پیشبینــی مدلســازی در شــرایط تزریــق همزمــان

و از محیــط خــارج شــوند ،مقــدار تراوایــی محیــط بهبــود

بــا نتایــج آزمایشــگاهی دارد .دادههــای آزمایشــگاهی

 -4بــا افزایــش رســوبگذاری و تنگتــر شــدن حفــرات،

آلــکان و نفــت خــام ســازند ســروک تطابــق قابلتوجهــی

کــه در آنهــا ،عــاوه بــر افــت تراوایــی در اثــر رســوب
آســفالتين ،تغییــرات شــعاع ذرات رســوبکرده نیــز ثبــت

شــده باشــند ،بســیار محدودانــد و انجــام آزمایشهــاي
بيشــتري بــراي بررســی دقــت روش ارائهشــده توصیــه

خواهــد یافــت.

ســرعت حرکــت ســیال در آنهــا افزایــش خواهــد یافــت و

بــا کنــده شــدن ذرههــای آســفالتين در اثــر اصطــکاک
ناشــی از افزایــش ســرعت ،امــکان حمــل ذرات بــه مقاطــع

بعــدی ســنگ وجــود دارد.
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