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شبیهسازی تبخیر آب و رسوب نمک در فرآیند
جذب و ذخیرهسازی کربن دی اکسید در سازند
آبده
میالد غفوری ،الناز خداپناه* و سیدعلیرضا طباطبائینژاد
پژوهشکده نفت و گاز ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران
تاريخ دريافت94/10/6 :

تاريخ پذيرش95/5/31 :

چكيده
کربن دی اکسیـــد گازی گلـــخانهای اســت که در پدیده گرم شـــدن کره زمیـــن بیشــترین تأثیر را دارد .جـــذب و ذخیـرهســـازی کربن
دی اکســید بــه عنــوان انتخــاب برتــر در کاهــش گازهـــای گلخانــهای در اتمســفر در نظــر گرفتــه میشــود .ســفرههای آبــده شــور
ظرفیــت بالقــوه باالیــی نســبت بــه ســایر گزینههــای ذخیرهســازی ،نظیــر مخــازن نفــت و گاز تخلیــه شــده بــرای ذخیــره کربــن دی
اکســید دارنــد .عالقــه زیــادی در زمینــه مطالعــه ذخیــره کربــن دی اکســید در ســفره آبــده شــور در دهــه اخیــر بــه وجــود آمــده اســت.
در بیــن مکانیزمهــای مختلــف ،کربــن دی اکســید میتوانــد بــه وســیله انحــال در آب ســـازند در سفـــره آبــده شـــور بــه تلــه بیافتــد.
تبخیـــر آب فرآینــدی اســت کــه در زمــان انحــال کربــن دی اکســـید در آب اتفــاق میافتــد و باعــث رســوب نمــک میشــود و تخلخــل
را کاهــش داده ،بــه تراوایــی مخــزن در نزدیکــی چــاه آســیب میزنــد و باعــث کاهــش تزریقپذیــری میشــود .بــرای مطالعــه تأثیــر
تزریــق کربــن دی اکســید بــر خــواص ســفره آبــده در طــی فرآینــد تزریــق ،مدلســازی و شبیهســازی ایــن فرآینــد بــا اســتفاده از
نرمافــزار  MATLAB R2013aانجــام شــده اســت .مقایســه نتایــج بهدســت آمــده از مــدل  In-houseبــا دادههــای ارائــه شــده توســط
زیدونــی و همکارانـــش نشــان میدهــد نتایــج تغییــر تخلخــل و تغییــر تراوایــی بــر هــم منطبــق هســتند و مــدل ارائــه شــده بــا میانگیــن
خطــای نســبی حــدود  %7بــرای شــعاع نواحــی فــازی دقــت بســیار خوبــی در پیشبینــی خــواص در فرآینــد تزریــق کربــن دی اکســید
در ســفره آبــده دارد.

كلمــات كليــدي :شبیهســازی ،جــذب و ذخیرهســازی کربــن دی اکســید ،تغییــر تراوایــی ،آبــده ،رســوب

نمــک ،آســیب.
مقدمه

افزایــش جمعیــت و فعالیــت بشــر روز بــه روز باعــث
افزایــش غلظــت و ســرعت تغییــر گازهــای گلخان ـهای در

اتمســفر بــه میــزان بیــش از حــد طبیعــی آنهــا گردیــده

اســت .نتیجــه آن اثــر گلخان ـهاي و بــروز تغییــرات آب و
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

khodapanah@sut.ac.ir

هوایــی ماننــد گــرم شــدن کــره زمیــن و تخریــب الیــه
اُزن میباشــد .کربــن دی اکســیدگازی گلخانــهای اســت

کــه در ایــن پدیــده بیشــترین تأثیــر را دارد [ .]1بنابرایــن
یافتــن راهکارهــای اقتصــادی و پربــازده جهــت حــذف و

یــا کاهــش ایــن آالینــده از مهــم تریــن اهــداف پیــش رو
اســت.

هــم اکنــون چندیــن پــروژه در نقــاط مختلــف جهــان در
زمینــه مطالعــه ذخیــره کربــن دی اکســید در ســفره
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آبــده شــور در حــال انجــام اســت .از جملــه بزرگتریــن این

مدلســازی عــددی برهــم کنــش ســنگ و ســیال در

عنــوان پــروژه قدیمــی« ،اســنوهیت» 2در دریــای بارنتز ،3و

پیشــرفت اســت و فقــط تعــداد معــدودی مطالعــه در ایــن

پروژههــا میتــوان بــه «اســلیپنر» 1در دریــای شــمال بــه
«ویبــرن -میــدل» 4کــه پــروژه ذخیرهســازی کربــن دی

اکســید در کانــادا میباشــد اشــاره کــرد [.]2

جــذب و ذخیرهســازی کربــن دی اکســید 5شــامل جــدا

کــردن گاز کربــن دی اکســید از منابــع اصلــی رهاســازی
ایــن گاز در اتمســفر ماننــد نیروگاههــای ســوخت فســیلی،
حمــل و نقــل آن بــه یــک ســایت ذخیرهســازی و در

نهایــت ذخیــره آن در یــک مخــزن طبیعــی زیرزمینــی

اســت [ .]3ایــن فرآینــد بــه عنــوان انتخــاب برتــر در

جهــت کاهــش گازهــای گلخانــهای در اتمســفر در نظــر

گرفتــه میشــود .ســفرههای آبــده شــور نســبت بــه
ســایر گزینههــای ذخیرهســازی نظیــر مخــازن نفــت و
گاز تخلیــه شــده ظرفیــت بالقــوه باالیــی بــرای ذخیــره

کربــن دی اکســید دارنــد [ .]4ســفره هــای آبــده شــور
ســازندهای زمیــن شناســی تراوایــی هســتند کــه دارای
آب بــا نمــک بســیار بــاال بــوده و معمــوالً در حوزههــای
ماســه ســنگی در اعمــاق بیشــتر از یــک کیلومتــر وجــود

دارنــد و آب نمــک آنهــا دارای شــوری باالیــی از  25تــا
بیــش از  225 g/Lمــی باشــد [.]5

تزریــق کربــن دی اکســید بــه آبــده باعــث برهــم کنــش

پیچیــده ســه فــازی شــامل بــه تلــه افتــادن در اثــر
مویینگــی ،انحــال ،نفــوذ ،همرفتــی و واکنشهــای

شــیمیایی میشــود [ .]6تبخیــر آب فرآینــدی اســت کــه
میتوانــد در زمــان انحــال کربــن دی اکســید در آب اتفاق

بیافتــد .ایــن تبخیــر باعــث رســوب نمــک میشــود کــه
تخلخــل را کاهــش داده ،بــه تراوایــی مخــزن در نزدیکــی

چــاه آســیب میزنــد و باعــث کاهــش تزریقپذیــری
میشــود [ .]7تعــداد چاههــای تزریقــی مــورد اســتفاده

در فرآینــد ذخیــره زمینشناســی کربــن دی اکســید بــه
دالیــل اقتصــادی محــدود اســت لــذا مســائل تزریــق مهــم

اســت ،چــرا کــه ســطح بــاالی نــرخ جریــان کربــن دی
اکســید بایــد بــرای دوره زمانــی طوالنــی؛ معمــوالَ پنجــاه
ســال ،ثابــت نگــه داشــته شــود [.]8

فرآینــد ذخیرهســازی کربــن دی اکســید در حــال

زمینــه انجــام شــده اســت .در ایــن میــان تعــداد کمــی

مطالعـــه بــه مدلســازی انتقــال واکن ـشدار 6پرداختهانــد
و اکثــر آنهــا نیــز هنــوز در حــال توســعه هســتند.

مدلســازی انتقــال غیــر واکنــشدار در اوایــل دهــه

 90شــروع شــد بهطوریکــه ونــدر مــی یــر بــه دام
7

انداختــن کربــن دی اکســید را در تلــه چینـهای تاقدیســی
دایــرهای شبیهســازی کــرد [ .]9جــدول  1مــروری کلــی

بــر مطالعــات ذخیرهســازی کربــن دی اکســید در ســفره
آبــده را نشــان میدهــد.
فرآیند مدلسازی

بــرای مطالعــه تأثیــر تزریــق کربــن دی اکســید بــر
خــواص ســفره آبــده طــی فرآینــد تزریــق ،مدلســازی

و شبیهســازی بــا اســتفاده از نرمافــزار

MATLAB

 R2013aانجــام شــده اســت .شبیهســازی بــرای مــدت
زمــان تزریــق  10ســال انجــام شــده اســت .پارامترهــای

ورودی اولیــه در جــدول  2داده شــده اســت .ایــن

پارامترهــا برگرفتــه از مطالعــه زیدونــی و همکارانــش

[ ]7میباشــد .جــدول  3اجراهــای مختلــف شبیهســازی

بــه منظــور انجــام آنالیــز حساســیت را نشــان میدهــد .ایــن
اجراهــا واکنشهــای ژئوشــیمیایی را در نظــر نمیگیــرد زیــرا
ســرعت واکنشهــای انحــال و رســوب کانیهــا بســیار

آهســته بــوده بــه گونـهای کــه  10000ســال طــول میکشــد
تــا یــک واکنــش  %1رســوب دهــد و میــزان رســوب کانــی در
مــدت زمــان  10ســال قابــل چشمپوشــی اســت.

توصیف مدل

ســفره آبــده شبیهســازی شــده دارای طــول ،400 m
ضخامــت  100 mو عــرض  100 mاســت .ابعــاد مــدل در

شــکل  1نشــان داده شــده اســت.

1. Sleipner
2. Snovhit
3. Barnets
4. Weyburn-Midale
)5. Carbon Capture and Sequestrration (CCS
6. Reactive Transport
7. Vander Meer
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جدول  1مروری کلی بر مطالعات انجام شده در زمینه ذخیرهسازی کربن دی اکسید در آبده.
پژوهشگر

روش مطالعه

اهم نتایج

هولت

استفاده از اکلیپس 100

نرخ تزریق و تراوایی مطلق ،فاکتورهای غالب در مهاجرت  CO2است []10

ویر

مدل  TOUGH2چند فازی-چند
جزئی

فاکتور اصلی مؤثر بر ذخیره حجمی  ،CO2تراوایی مطلق است [.]11

کول

ارائه معادله حالت برای  CO2برای
استفـاده در شبیه ساز TOUGH2

تراوایی مطلق کنترل کننده اصلی مهاجرت  CO2است [.]12

ارائه حل شبه تحلیلی برای پخش گاز
اسیدی در اطراف چاه

سرعت پخش به خواص سفره آبده و خواص سیال تزریقی بستگی دارد
[.]13

گیم

شبیه سازی ذخیره  CO2در سفره
آبده شور

تله حل شوندگی و تله گاز باقیمانده در رقابت با یکدیگر هستند [.]14

لورنت آندره

ارزیابی آزمایشگاهی خشک شدن آب
نمک در نمونه ماسه سنگی

مدل سازی عددی تغییر پروفایل اشباع در مدل جریان دوفازی را با در نظر
گرفتن تأثیرات دمایی ارائه نمودند [.]15

فروزش و نظری

شبیه سازی فرآیند نفوذ-همرفتی

نتایج این مطالعه در فهم بهتر مکانیزم های انحالل  CO2در آب-نمک مؤثر
است [.]16

استفان باچو

جدول  2پارامترهای ورودی اولیه در فرآینـد شبیـهسازی بر هم کنـش سنگ و سیال هنگـام تزریق کربـن دی اکسید به آبده شور.
دما ()°C

45

شعاع چاه ()m

0/1

نرخ تزریق ()kg/s

100

شوری (کسر مولی)

0/0516

فشار اولیه سفره آبده ()bar

120

جرم ملکولی نمک

58/43

فشار ته چاه ()bar

200

( Swirrکسر)

0/3

تخلخل (کسر)

0/12

تراوایی ()md

25

( Sgcکسر)

0/05
2164/83

چگالی نمک ()kg/m3

جدول  3مقادیر مختلف پارامترهای به کار رفته در آنالیز حساسیت.
پارامتر

مقدار مرجع

تغییر 1

تغییر 2

دما ()°C

45

25

60

120

80

140

تراوایی ()md

25

15

50

شوری (کسر مولی)

0/0516

0/1

0/14

فشار

اولیه ()bar

شکل  1ابعاد مدل .In-house
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تعــداد گریدهــا  400گریــد در جهــت طــول 10 ،گریــد در

 CO20تقریــب زده شــود [.]20

جهــت  yو  10گریــد در جهــت  zمیباشـــد .چاههایــی بــا

اســید کربنیــک تجزیــه مــی شــود و یونهــای بــی

فــرض شــده اســت .محــل تزریــق در خــط وســط ســفره

()3

نشــان میدهــد .بــرای تعییــن تراوایــی نســبی آب نمــک

انحــال گاز در آب نمــک بــه عنــوان فرآینــد تعــادل فــازی

منحنــی کــوری ]18[ 2اســتفاده شــده اســت.

فــاز آبــی و گازی بــه دســت میآیــد [:]14

فشــار ثابــت برابــر بــا فشــار اولیــه ســفره آبــده در مرزهــا

کربنــات و کربنــات تشــکیل میشــود [:]4

H 2CO 30 ←
→ HCO 3− + H +

آبــده اســت .شــکل  2منحنیهــای تراوایــی نســبی را

()4

از تابــع ون جنوکتــن ]17[ 1و بــرای تراوایــی نســبی گاز از

مدلســازی شــده اســت کــه بــا تســاوی فوگاســیته در

()5

مدل حاللیت کربن دی اکسید در آب نمک

اساســاً انگیــزه ذخیــره کربــن دی اکســید در ســفره ی

آبــده بــه تلــه افتــادن در اثــر انحــال اســت [ .]14انحــال
فــاز گازی کربــن دی اکســید در فــاز آبــی بــا واکنــش زیــر

نشــان داده میشــود [:]19
()1

CO 2 ( g ) ←
) →CO 2(aq

کربــن دی اکســید حــل شــده کــه هنــوز یونیــزه نشــده
اســت بــه دو شــکل مــی توانــد وجــود داشــته باشــد:
شــکل هیدراتــه (اســید کربنیــک) یــا  H2CO30و شــکل

غیــر هیدراتــه .CO20 :مجمــوع ایــن دو شــکل نشــان
دهنــده ی کل کربــن دی اکســید حــل شــده اســت کــه

همــان کربــن دی اکســید آبــی ( )aqمــی باشــد .واکنــش
هیدراســیون بــه صــورت زیــر بیــان مــی شــود [:]20
()2

HCO 3− ←
→CO 32 + H +

0

i = 1, … , nc

 ncتعــداد مؤلفههــای موجــود اســت fi,g .فوگاســیته مؤلفــه

 iدر فــاز گازی اســت کــه بــا معادلــه حالــت بــه دســت
میآیــد و  fi,aqفوگاســیته مؤلفــه  iدر فــاز آبــی اســت کــه

میتوانــد بــا قانــون هنــری محاســبه شــود [.]14

مــدل  PVTاســتفاده شــده در ایــن مطالعــه مدل اســپایکر

و همکارانــش [ ]21میباشــد .در مــدل اســپایکر و

پریــس فوگاســیته اجــزا بــا اســتفاده از معادلــه حالــت
اصــاح شــده ردلیچ-کوانــگ محاســبه شــده اســت کــه بــا
دادههــای آزمایشــگاهی بــرای کربــن دی اکســید خالــص
مطابقــت داده شــده اســت .چگالــی فــاز آبــی اشــباع از

کربــن دی اکســید بــا رابطــه زیــر محاســبه شــده اســت
[:]22

MW2 x 2

0

CO 2 + H 2O ←→ H 2CO 3

ایــن واکنــش بیشــتر بــه ســمت چــپ تمایــل دارد و

f i , g = f i ,aq

MW1 x1

()6

1

بیشــتر  CO2غیــر یونیــزه بــه شــکل  CO20اســت و تمــام

ρ1

کربــن دی اکســید حــل شــده مــی توانــد بــه صــورت

1+

 x2 
+
MW 1  x 1 
CO 2

V

=

ρ sat

1
0/8
0/4

کسر ()Kr

0/6
0/2
1

0/9

0/4 0/5 0/6 0/7 0/8
کسر ()Sa

0
0/2 0/3

شکل  2منحنیهای تراوایی نسبی استفاده شده در مدل

.In-house
1. Van Genuchten Function
2. Corey Curve
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 ρبــر حســب  ،kg/m3و اندیــس  1و  2بــه ترتیــب مربــوط

بــه حــال و حــل شــونده اســت.
محاســـبه میشـود:
−7 3

−4 2

CO2

 Vاز رابطــه زیــر

−2

V CO 2 = 37.51 − 9.585 × 10 T + 8.74 × 10 T − 5.044 × 10 T

()7

مویینگــی و گرانــش نادیــده گرفتــه شــده اســت ،ســنگ

بــدون واکنــش مــی باشــد ،تعــادل فــاز محلــی وجــود
دارد و دمــا و فشــار ثابــت اســت [ .]7بــا نادیــده گرفتــن
فشــار مویینگــی و هــم چنیــن فرآینــد نفــوذ ،ناســازگاری

در اشــباع توســط شــوک هایــی بــرای مناطــق مختلــف
تعریــف شــده اســت؛ بــه طــوری کــه ســفره آبــده توســط

 V CO2بــر حســب ســانتی متــر مکعــب بــر مــول و دمــا

شــوکهایی بــه ســه ناحیــه تقســیم شــده اســت؛ شــوک

معادلــه حالــت و بــا اســتفاده از رابطــه زیــر محاســبه

پاییــن دســت شــوک پیشــرو منطقــه آب نمــک اســت

بــر حســب  °Cاســت .چگـــالی فــاز گازی بــا اســتفاده از

پیشــرو 1و شــوک پشــت ســری .2دورتــر از چـــاه و در

میشــود [:]23

کــه هنــوز نمــک آن رســوب نــداده اســت و بــا کربــن


(0 )8
=


am
 RTb m
  a bm
 RT 
+ b m 2  −  m 0.5
 P  −V  P −
PT 0.5



  PT

2

−V

3

V

دی اکســید تزریقــی جابهجــا میشــود .در بــاال دســت

شــوک پشــت ســری یــک منطقــه تعادلــی دوفــازی

مدل رسوب نمک

خواهیــم داشــت کــه شــامل کربــن دی اکســید محلــول

پروفایــل رســوب نمــک ،میــزان رســوب ،میــزان کاهــش

در آب نمــک (فــاز آبــی) و کربــن دی اکســید بــه همــراه

قســمت از مدلــی تحلیلــی [ ]7اســتفاده شــده کــه نســبتاً

ســری 3ناحیــه تعادلــی را از ناحیــه خشـکســـازی (کــه

نمــک در مــکان و زمــان خــاص اســت .ایــن مــدل در

شکـــل  3ایــن نواحـــی را نشـــان میدهــد [.]7

تراوایــی و تخلخــل را میتــوان مدلســازی کــرد .در ایــن

ســاده بــوده و ابــزاری کاربــردی بــرای پیشبینــی رســوب
ســرعتهای بــاال (وقتــی نیروهــای ویســکوز بــر نیــروی

گرانــش غلبــه دارد) کاربــرد دارد .فرضیــات اصلــی بــه
کار رفتــه در ایجــاد مــدل تحلیلــی رســوب نمــک بدیــن

صــورت اســت :مخــزن همگــن در نظــر گرفته شــده اســت،

بخــار آب (فــاز گازی) میباشــد .شــوک تبخیــری پشــت

در آن رســـوب نمــک خواهیـــم داشـــت) جــدا میســـازد.

مســئله پیوســتگی و مفهــوم جریــان کســری در نظــر

گرفتــه شــده اســت کــه بــه معادلــه دیفرانســیل جزیــی
هذلولــوی غیرخطــی درجــه  1منجــر میشــود:

()9
=
0

فرآیندهــای نفــوذ و پخــش غیرفعــال هســتند ،نیروهــای

q inj ∂H CO 2 ∂GCO 2
∂r 2

π hφ0 ∂GCO 2

+

∂GCO 2
∂t

شکل  3نواحی فازی در نظر گرفته شده در مدل تحلیلی رسوب نمک [.]7
1. Leading Shock
2. Trailing Shock
3. Trailing Evaporation Shock

شبیهسازی تبخیر آب و رسوب...
 hضخامــت ســفره آبــده و  qinjنــرخ تزریــق اســت.
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2

HCO

نــرخ مولــی کربــن دی اکســید نرماالیــز شــده اســت و
 GCO2چگـــالی مولــی کلـــی کربــن دی اکسیـــد نرماالیــز
شــده بــا چگالــی مولــی سیـــال تزریقــی اســـت کــه بــه

()14

q inj
∂f g
r 2 − rw2
= )GCO
(q
)
2
t
π hφ D ∂S g GCO 2

(

بــه دلیــل عـــدم تحــرک نمــک جامــد ،سیســتم ســه فازی

کربــن دی اکسیـــد ،آب و نمــک بــا سیسـتـــم دوفــازی

کربــن دی اکســید-آب نمـــک تقریــبزده میشــود .همه
صـــورت زیــر تعـریـــف میشــوند [:]7
=
H CO 2 ρaD ωCO 2 ,a f aq D + ρ gD ωCO 2 , g f g q D
ـک رســوبی در بــاال دســت شــوک پشــت ســری مربوط
نمـ
()10

بــه تبخیــر نمــک اشــباع در پاییــن دســت شــوک پشــت

 ρaDچگالــی مولــی فــاز آبــی بــدون بعــد بــوده و برابــر

در منطقــه تعادلــی اســت .ایــن قســمت از مــدل «ناحیــه

دی اکســید تزریقــی اســت ρgD .برابــر نســبت چگالــی

جــرم ،رابطــه زیــر بــه دســت خواهــد آمــد:

GCO 2 ρaD ωCO 2 ,a S a + ρ gD ωCO 2 , g S g
=ســری اســت .بــه عبــارت دیگــر مــدل بــدون تغییر شــوری

()11

نســبت چگالــی مولــی فــاز آبــی بــه چگالــی مولــی کربــن
مولــی فــاز گازی بــه چگالــی مولــی کربــن دی اکســید

تزریقــی اســت ωCO2,a .کســر مولــی کربــن دی اکســید در

فــاز آبــی ωBrine,a ،کســر مولــی آب نمــک در فــاز آبــی،

 ωCO2,gکســر مولــی کربــن دی اکســید در فــاز گازی و

 ωwater,gکســر مولــی آب در فــاز گازی اســت qD .در منطقــه

دو فــازی بــه صــورت زیــر تعریــف میشــود:

( ρaD ωCO2 ,a − ρ gD ωCO2 ,g )SCg − ∆ρ D SCg + ωBrine ,a ρaD
( ρaD ωCO2 ,a − ρ gD ωCO2 ,g )f gC − ∆ρ D f gC

()12

C
) −fg

= qD

خشکســازی» نــام دارد [ .]7بــا اســتفاده از موازنــه
()15

)

– Sg c

(1

ρ ω
= a salt ,a
ρs

S salt

 Sgcاشــباع گاز پاییــن دســت شــوک عقبــی Ssalt ،اشــباع

نمــک رســوبی و  ωsalt,aغلظــت مولــی نمــک در فــاز آب
اســت .معادلــه فــوق بیــان مــی کنــد کــه اشــباع نمــک

رســوبی بــه غلظــت مولــی نمــک در فــاز آب ،ωsalt,a
چگالــی مولــی فــاز آبــی  ρaو چگالــی مولــی نمــک جامــد
 ρsو اشــباع گاز پاییــن دســت شــوک عقبــی  Sgcبســتگی

دارد .بــر اســاس شــوری آب نمــک میتــوان تقریــب زیــر

+ωBrine ,a ρaD + ρaD ρ gD ∆ωCO2 (S g C

نمــاد ∆ در ایــن رابطــه بیانگــر مقــدار پارامتــر در فــاز آبــی

را بــرای  ωsalt,aدر نظــر گرفــت [:]7
) = s (1 − ωCO2 ,a
()16

گاز در شــوک پیشــرو و  fgCجریــان کســری مربــوط

رســوب نمــک تخلخــل را کاهــش میدهــد کــه تأثیــر آن

منهــای مقــدار پارامتــر در فــاز گازی اســت SgC .اشــباع

بــه اشــباع گاز شــوک جلویــی اســت .بــه دلیــل ثابــت
بــودن دمــا و فشــار ،کســرهای مولــی و چگالــی فــازی
ثابــت اســت؛ بنابرایــن  GCO2فقــط تابــع اشــباع اســت.

دامــور و همکارانــش در ســال  1986نشــان دادنــد کــه

اگــر ترکیــب جزئــی در امتــداد خــط ارتباطــی (گــره)

1

ωsalt,a

در رابطــه فــوق  sشــوری بــه صــورت کســر مولــی اســت.
بــا معادلــه زیــر نشــان داده میشــود:
()17

)

Φ = Φ 0 (1 – S salt

نمــک میتوانــد در خلــل و فــرج بــزرگ ،کوچــک یــا در

گلوگاههــا رســوب کنــد .بــر اســاس محلــی کــه نمــک

رســوب میکنــد میــزان تأثیــر روی تراوایــی متفــاوت

در ناحیــه دوفــازی تغییــر کنــد ســرعت جریــان محلــی

اســت .مدلهــای مختلفــی در دســت اســت کــه تراوایــی

از  fgاســت و از آن جــا کــه  fgنیــز فقــط تابــع اشــباع

کوزنــی -کارمــن کــه مربــوط بــه دانههــای کــروی شــکل

ثابــت خواهــد بــود [ .]24بنابرایــن  HCO2نیــز فقــط تابعــی
گاز اســت؛ بنابرایــن میتــوان  HCO2را بــر حســب

2

GCO

نوشــت.حل کلــی معادلــه  9بــه معــادالت ســرعت مــوج

زیــر منجــر میشــود:
()13

q inj ∂H CO 2
r 2 − rw2
(
= )GCO
(
)
2
t
π hφ ∂GCO 2 GCO 2

را بــه تخلخــل نســبت میدهنــد .در ایــن مطالعــه از مــدل

اســت بــرای محاســبه تغییــر تراوایــی بــر اســاس تخلخــل

اســتفاده میشــود []7؛ بنابرایــن نســبت تراوایــی ثانویــه

و اولیــه بــه صــورت زیــر محاســبه خواهــد شــد:

1. Tie Line
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()18











3
) 1 – Ssalt
(
K' 
=
2
K


 Φ0 
1
S
+
 

 salt 
 1 − Φ0 



تغییــر در تراوایــی مــی توانــد بــا ضریــب پوســته بیــان
شــود:

 k
 dr
 K ′ − 1 r



()19

r

∫

= Skin

rw

از رابطــه تجربــی حســنزاده-پوالدی درویــش []23

بــرای محاســبه گرانــروی فــاز گازی اســتفاده شــده اســت.
واضــح اســت کــه اشــباع گاز در ناحیــه تــک فــازی کربــن
دی اکســید برابــر  1و در ناحیـهای که هنـــوز گـــاز بدانجا

نرســیده برابــر صفـــر اســت .در ایــن روش از دو نقـــطه به
نامهـــای  Iو  Jمماسهایــی بــر نمــودار جریــان کســری
گاز رســم کــرده و بدیــن ترتیب اشــباع شــوکهای پشـــت

با توجه به معادله ( )18نتیجه میشود:
()20

فــاز گازی تنهــا کربــن دی اکســید خالــص اســت [.]23

ســری و پیشـــرو بــه دســـت میآیــد [ .]7مختصــات نقاط

2
 


  1 +  Φ 0  Ssalt 


   1 − Φ 0 
)  rdry (t

ρaD ωCO 2 ,a

=
(− 1 ln
Skin 
)

,
3
rw
ρaD ωCO 2 ,a − ρ gD ωCO 2 , g 


) (1 – Ssalt





 Iو  Jبــه صــورت زیــر بــه دســت میآیــد:

 rdryشــعاع منطقــه خشکســازی اســت و بــه زمــان

وابســته اســت .بنابرایــن ایــن معادلــه ضریــب پوســته را
مدل تعیین نواحی

()23

بــا رســم جریــان کســری گازی  fgبــر حســب اشــباع گاز
 Sgمیتــوان نواحــی فــازی حاصــل از تزریــق کربــن دی

اکســید بــه ســفره آبــده را مشــخص کــرد .جریــان کســری

بــه صــورت زیــر بیــان میشــود:
()21






1

µg
K
 1 + ra .

K rg µa


= fg

)

()22





بــر حســب زمــان محاســبه میکنــد.


ρaD ωCO 2 ,a
, f gI = 
 ρaD ωCO ,a − ρ gD ωCO , g
2
2



ρaD ωCO 2,a
ρaD ωBrine ,a
, f gJ = 
,
 ρaD ωBrine ,a − ρ gD ωwater , g ρaD ωBrine ,a − ρ gD ωwater , g


)

مدل افت فشار

افــت فشــار کلــی برابــر مجمــوع افــت فشــار در ســه ناحیه

اســت .افــت فشــار در طــول ناحیــه تــک فــازی کربــن دی
اکســید بــا اســتفاده از قانــون دارســی بــه دســت میآیــد

[:]26

 μgویســکوزیته فــاز گازی و  μaویســکوزیته فــاز آبی اســت.
مــک کیــن و همکارانــش تخمیــن زده میشــود [.]25

ایــن فاکتــور در نامعادلــه زیــر صــدق میکنــد:
|Sg ,dry < k r ,Sg =1 < 1
()25

بــرای محاســبه گرانــروی فــاز گازی فــرض شــده اســت که

 kr,Sg=1کاهــش تراوایــی بــه خاطــر رســوب نمــک اســت.

1
0/8
0/4

کسر ()fg

0/6
0/2
1

0/8

0/6

J
g

(S

شکل  4روش گرافیکی را به خوبی نشان میدهد.

()24

گرانـــروی آب نمـــک براســاس رابطـــه ارائه شده توســـط

I
g

(S

0/4

کسر ()Sa

0/2

0

0

شکل  4روش گرافیکی تعیین مختصات شوک پشت سری و پیشرو [.]7

k r ,g
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حــد پاییــن بــه تراوایــی نســبی فــاز غنــی از کربــن دی

اکســید در پاییــن دســت جبهــه خشکســازی مربــوط
اســت .ایــن حــد رو بــه افزایــش اســت زیــرا نمــک رســوبی

نمیتوانــد خلــل و فرجــی را بیــش از آنچــه کــه آب
اولیــه اشــغال کــرده اشــغال کنــد .حــد باالیــی مربــوط

بــه حالتــی اســت کــه کاهــش تراوایــی مطلــق بــه خاطــر
رســوب ،صفــر اســت .آزمایشــات نشــان دادهانــد کــه

مقــدار  kr,Sg=1بیــن  0/7تــا  0/85میباشــد [ .]27بــرای
ســادگی فــرض شــده اســت کــه نمــک در داخــل خلــل و

فــرج توزیــع شــده اســت؛ در صورتــی کــه نمــک در واقــع

در گلــوگاه و در نقطــه تمــاس دانههــای ســنگ ،رســوب
میکنــد [.]26

 Sg,BLاشــباع فــاز کربــن دی اکســید در منطقــه ی دو
فــازی دقیقــاً در بــاال دســت جبهــه باکلی-لــورت اســت

[.]26

افــت فشــار در طــول ناحیــه تــک فــازی آب نمــک بــه

صــورت زیــر اســت [:]26
()28

 r 
q µw
ln  e 
=
2π kh  rBL 

∆p Brine

نتايج و بحث

مــدل تحلیلــی ارائــه شــده توســط زیدونــی بــه یــک
مســأله دارای حــل عــددی اعمــال شــده اســت .نتایــج
عــددی ایــن مســأله توســط پریــس و همکارانــش []28

افــت فشــار در ناحیــه باکلی-لــورت دوفــازی بــه صــورت

زیــر تقریــب زده میشــود [:]26

ارائــه شــده اســت .در ایــن مــدل عــددی از شبیهســاز
 TOUGH2اســتفاده شــده کــه توانایــی شبیهســازی

رســوب نمــک را دارد .مقایســه بیــن حــل عــددی و حــل

()26

تحلیلــی ارائــه شــده توســط زیدونــی در شــکلهای 5

رابطــه ســمت راســت آنالیــز را بــه شــکل قابــل توجهــی
ســاده کــرده اســت .ایــن تقریــب بــه جــای اســتفاده از

میانگیــن شــعاعی تحــرک ،از تحــرک در اشــباع میانگیــن

ناحیــه دو فــازی اســتفاده کــرده اســت .ایــن تقریــب
وقتــی منطقــی اســت کــه بــازه تغییــر اشــباع در ناحیــه
دو فــازی باریــک باشــد .بنابرایــن:
()27

دقیقــاً در پاییــن دســت جبهــه خشکســازی اســت و





 Sg,dry + Sg,BL
= 
2


و  6نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده
میشــود انطبــاق خوبــی بیــن نتایــج برقــرار اســت؛

بنابرایــن مرجــع مذکــور دارای اعتبــار اســت.

شــکلهای  7تــا  10نتایــج شبیهســازی را نشــان
میدهــد .نتایــج حاصــل از مــدل  In-houseنســبت بــه

نتایــج ارائــه شــده توســط زیدونــی و همکارانــش []7

Sg,avg

 Sg,dryاشــباع فــاز کربــن دی اکســید در ناحیــه دوفــازی

انطبــاق بســیار خوبــی را نشــان میدهــد .نتایــج حاصــل
از مــدل  In-houseدارای خطاهــای ناچیــزی اســت کــه در

جــدول  4آمــده اســت.

)(r2-r2w) /t, (m2/s

شکل  5مقایسه نتایج عددی با نتایج مدل زیدونی برای اشباع نمک رسوبی [.]7

اشباع نمک جامد (کسر)

0/045
تحلیلی (زیدونی)
0/04
نتایج LBNL
0/035
0/03
0/025
0/02
0/015
0/01
0/005
0 -9
10-1 100ا 10-2ا 10-3ا 10-4ا 10-5ا 10-6ا 10-7ا 10-8ا 10ا
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تحلیلی (زیدونی)
نتایج LBNL

)(r -r ) /t, (m /s
2

2
w

2

(کسر) Sg

10-1ا

10-2ا

10-3ا

10-4ا

10-5ا

10-6ا

10-7ا

10-8ا

1
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0 -9
10ا

شکل  6مقایسه نتایج حل عددی با نتایج زیدونی برای اشباع فاز گازی [.]7

1/2
1
(کسر) fg

0/8
0/6
0/4
0/2
0

1/2

0/8

1

0/6

0/4

0

0/2

(کسر) Sg
شکل  7تعیین اشباع نواحی مدل  In-houseبا روش ترسیمی.

-0/2
-0/2

0/5
0/45
0/4

0/3
0/25
10-1ا

10-2ا

10-3ا

10-4ا

سرعت موج ()m2

10-5ا

10-6ا

شکل  8اشباع گاز در ناحیه تعادلی برحسب سرعت موج در مدل .In-house

0/2

(کسر) Sg

0/35
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توزیع اشباع گاز

200

50

100
فاصله از چاه ()m

0

شکل  9توزیع اشباع گاز بعد از گذشت  10سال در مدل

.In-house

توزیع فشار پس از ترزیق

150

200

0

50

فشار ()atm

200
190
180
170
160
150

100
فاصله از چاه ()m

(کسر) Sg

150

1
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4

140
130

شکل  10توزیع فشار بعد از گذشت  10سال در مدل
جدول  4مقایسه نتایج مدل  In-houseبا مطالعه زیدونی.

.In-house

پارامتر

مدل In-house

مدل زیدونی

درصد خطا

( rbمتر)

2047

2206

7/2

( rcمتر)

55/4

60

7/6

( Sgcدرصد)

49/9

48/9

2

( Sgbدرصد)

20/3

19/8

2/5

اشباع نمک رسوبی (درصد)

4/5

3/8

18/4

نسبت مقدار تراوایی به مقدار تراوایی اولیه

0/87

0/87

0

مقدار ضریب پوسته بعد از یک سال

0/76

0/76

0

کسر مولی کربن دی اکسید در فاز آبی (در فشار سفره آبده)

0/0205

0/0110

86/36

کسر مولی کربن دی اکسید در فاز گازی (در فشار سفره آبده)

0/9954

0/9957

0/03

گرانروی فاز آبی در ناحیه تعادلی (سانتی پویز)

0/9278

0/8260

12/32

گرانروی فاز گازی در ناحیه تعادلی (میکروپاسکال ثانیه)

61/9

49/6

24/8

چگالی کربن دی اکسید تزریقی

644/8239

646/1224

0/2
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آنچــه بیشــتر مــد نظــر ایــن مدلســازی اســت؛ نواحــی

داشــت کــه بیانگــر ایــن اســت کــه در طــول  10ســال

مدلســازی بــر هــم کنــش ســنگ و ســیال اســت کــه این

دلیــل ایــن مشــاهده ایــن اســت کــه شــعاع ســفره ی آبده

تعادلــی ،میــزان ضریــب پوســته و از همــه مهمتــر

بــر هــم کنــش در میزان تغییــر تراوایــی و تخلخــل خود را
نمــودار میســازد .بــا گــرد کــردن نتایــج بهدســت آمــده

از مــدل  In-houseبــه انــدازه دقــت نتایــج مــدل زیدونــی
(تــا دو رقــم معنــی دار) نتایــج تغییــر تخلخــل و ضریــب

پوســته در مــدل  In-houseو مــدل زیدونــی و همکارانـــش
بــر هــم منطبــق هســتند؛ بنابرایــن مــدل دارای اعتبــار
اســت .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه نتایــج کســر

تزریــق ناحیــه تــک فــازی آب نمــک نخواهیــم داشــت.

( )200 mکمتــر از شــعاع ناحیــه تعادلــی ()2047/3 m

اســت .شــکل  10پروفایــل فشــار ســفره آبــده بعــد از 10

ســال تزریــق را نشــان میدهــد .همانطورکــه مشــاهده

میشــود بیشــترین شــیب نمــودار در ناحیــه گازی اســت.
فشــار در انتهــای آبــده بعــد از تزریــق به مـــدت  10ســال

بــه  139/2417 atmمیرســد کــه بیشــتر از فشــار اولیــه
ســفره آبــده ( )118/44 atmاســت.

مولــی اجــزا در حــال تعــادل در مــدل  In-houseنســبت

شــکل  11نتایــج حاصــل از شبیهســازی ضریــب پوســته

 5خطــای کســر مولــی اجــزا در حــال تعــادل را در دو

میدهــد .شــکل ( 11الــف) نشــان میدهــد هــر چــه

آزمایشــگاهی ارائــه شــده توســط اســپایکر و پریــس

حاصــل از رســوب نمــک کمتــر اســت .بــا کاهــش 20

بــه مــدل زیدونــی دارای دقــت باالتــری اســت .جــدول

را بــرای آنالیــز حساســیت پارامترهــای مختلــف نشـــان

مــدل  In-houseو مــدل زیدونــی نســبت بــه داده هــای

دمــای ســفره آبــده بیشــتر باشــد میــزان ضریــب پوســته

( )2003نشــان میدهــد .شــکل  7تعییــن اشــباع نواحــی

درجــه دمــا پــس از ده ســال مقــدار ضریــب پوســته

تعادلــی بــا روش ترســیمی را نشـــان میدهــد .مقــدار
برابــر ( )-0.101, -0.101و مقــدار  Jبرابــر

I

()1.001 ,1.001

نســبت بــه حالــت مرجــع  %0/87افزایــش و بــا افزایــش
 15درجــه دمــا ،پــس از ده ســال مقــدار ضریــب پوســته

میباشــد .اشــباعهای بــه دســت آمــده بــا ایــن روش

نســبت بــه حالــت مرجــع  %4/01کاهــش مییابــد.

تفــاوت کــه گرانــروی فازهــای گازی و آبــی بــا روابــط

و تغییــر تراوایــی آنقــدر محســوس نیســت امــا هــر چــه

اســت .نتایــج نشـــان مــی دهــد کــه ایــن اشــباع هــا تنهــا

تراوایــی کمتــر اســت و نســبت تخلخــل ثانویــه بــه اولیــه

نشــان میدهــد .هماننــد مطالعــه زیدونــی و همکارانــش

ایــن نتیجــه منطقــی اســت زیــرا بــا افزایــش دمــا نمــک

میباشــد .شــکل  9اشــباع گاز در نواحــی /مختلــف بعــد از

در نتیجــه رســوب کمتــر اســت؛ بنابرایــن انتظــار م ـیرود

گاز در ناحیــه تــک فــازی گاز برابــر یــک بــوده و ایــن

( 11ب) بــه وضــوح نشــان میدهــد کــه در فشــار باالتــر

شــعاع تــا انتهــای ســفره آبــده ناحیــه تعادلــی خواهیــم

بیشــتر اســت کــه در تزریقپذیــری تأثیــر میگــذارد.

همــان روش زیدونــی و همکارانــش مــی باشــد ،بــا ایــن

نتیجــه تغییــر دمــای ســفره آبــده بــر روی تغییــر تخلخــل

تجـــربی اســتفاده شــده توســط زیدونــی بــه دســت نیامده

دمــای ســفره آبــده بیشــتر باشــد تغییــر در تخلخــل و

حــدود  2درصــد خطــا دارنــد .شــکل  8ســرعت مــوج را

و تراوایــی ثانویــه بــه اولیــه بــه عــدد یــک نزدیکتــر اســت.

ســرعت مــوج در ناحیه ی تعادلــی بیــن  10-5 m2/sو 10-2

بیشــتری بــه صــورت محلــول در آب باقــی میمانــد و

تزریــق را نشــان میدهــد .بــر اســاس ایــن نمــودار اشــباع

تخلخــل و تراوایــی بــه میــزان کمتــری کاهــش یابد .شــکل

اشــباع تــا شــعاع  55/4157 mدیــده میشــود .از ایــن

ســفره آبــده میــزان ضریب پوســته حاصــل از رســوب نمک

جدول  5مقایسه کسر مولی بهدست آمده توسط مدل  In-houseو مدل زیدونی با نتایج آزمایشگاهی.
درصد خطای مدل

In-house

درصد خطای مدل زیدونی

کسر مولی کربن دی اکسید در فاز آبی(در فشار سفره آبده)

6/8

50/0

کسر مولی کربن دی اکسید در فاز گازی(در فشار سفره آبده)

5/3

5/4

شبیهسازی تبخیر آب و رسوب...
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ضریب پوسته چاه تزریقی برحسب زمان

ضریب پوسته چاه تزریقی برحسب زمان
ضریب پوسته

الف
8 9 10

4 5 6 7
زمان (سال)

0 1 2 3

ضریب پوسته

0

4
3
2
1

د

0

ضریب پوسته

0/2
0
-0/2

ج
9 10

4 5 6 7
زمان (سال)

0 1 2 3

ضریب پوسته چاه تزریقی برحسب زمان
0/8
0/6
0/4

4 5 6 7 8
زمان (سال)

ب
8 9 10

ضریب پوسته چاه تزریقی برحسب زمان

1 2 3

ضریب پوسته

0/8
0/6
0/4
0/2
0
-0/2

0/8
0/6
0/4
0/2
0
-0/2

-0/1
8 9 10

4 5

6 7
زمان (سال)

1 2 3

-0/2
0

شکل  11مقایسه ضریب پوسته حاصل از مدل  In-houseدر الف :دماهای مختلف ،ب :فشارهای مختلف ،ج :مقادیر تراوایی مختلف و د:
مقادیر شوری مختلف.

امــا بایــد توجــه داشــت کــه بــر اســاس رابطــه بیــن

نتایــج ،بــرای انتخــاب ســفره آبــده جهــت ذخیرهســازی

مولــی کربــن دی اکســید در فــاز گازی در فشــار باالتــر،

دمــای پایینتــر ،فشــار بــاال و شــوری کمتـــری دارد .ایــن

حاللیــت کربــن دی اکســید در آب نمــک و فشــار ،کســر
بیشــتر اســت .شــکل ( 11ج) بــه خوبــی نشــان میدهــد
کــه مقادیــر تراوایــی مختلــف ،ضریــب پوســته یکســانی

را نتیجــه میدهنــد .بنابرایــن تغییــر تراوایــی در مــدل
تعییــن نواحــی و تعییــن میــزان رســوب نمــک تأثیــری

نــدارد امــا بایــد توجــه داشــت هرچــه تراوایــی ســفره
آبــده بیشــتر باشــد تزریقپذیــری بهتــر و بعــد از تزریــق
فشــار ســفره آبــده باالتــر اســت و میــزان افــت فشــار

کمتــر خواهــد بــود .شــکل ( 11د) ضریــب پوســته را برای
مقادیــر شــوری مختلــف نشــان میدهــد .بــا افزایــش

شــوری ،ضریــب پوســته بــه شــدت افزایــش مییابــد بــه

طــوری کــه بــا افزایــش کســر مولــی شــوری از 0/0516

بــه  ،0/12مقــدار تراوایــی  %30/3کاهــش مییابــد.
بنابرایــن بــاال بــودن بیــش از حــد شــوری ســفره آبــده
در فرآینــد ذخیرهســازی تأثیــر منفــی دارد .براســاس ایــن

کربــن دی اکســید ،ســفره آبدهــی بایــد انتخــاب شــود که
پارامترهــا در بــه تلــه انداختـــن کربــن دی اکســید در اثــر
حاللیــت کمــک میکننــد .ســفره آبــده بــا تراوایــی باالتــر
موجــب تزریقپذیــری بهتــر گاز میشــود.

نتيجهگيري

عالقــه زیــادی در زمینــه مطالعــه ذخیــره کربــن دی

اکســید در ســفره ی آبــده شــور در دهــه اخیــر ایجــاد
شــده اســت و ایــن بــه خاطـــر تهـــدید زیســت محیطــی

کربــن دی اکســید اســت .در بیــن مکانیزمهــای مختلــف
کربــن دی اکســید میتوانــد بــه وســیله انحــال در آب
ســازند در ســفره آبــده شــور بــه تلــه بیافتــد .پروفایــل

رســوب نمــک ،میــزان رســوب ،میــزان کاهــش تراوایــی
و تخلخــل را میتــوان مدلســازی کــرد .تزریــق کربــن

دی اکســید بــه ســفره آبــده عمیــق شــور ســه منطقــه

شماره  ،93خرداد و تیر 1396

78

جریانــی ایجــاد میکنــد .بــرای مطالعــه تأثیــر تزریــق

 :ρgDچگالی مولی بدون بعد فاز گازی

فرآینــد تزریــق ،مدلســازی و شبیهســازی فشــار ،اشــباع

 :ωwater,gغلظت مولی آب در فاز گازی (کسر)

کربــن دی اکســید بــر روی خــواص ســفره آبــده در طــی
ســیاالت ،ضریــب پوســته و تغییــر تخلخــل و تراوایــی بــا

اســتفاده از نرمافــزار  MATLAB R2013aانجــام شــد.

نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه بــه صــورت زیــر میتوانــد

بیــان شــود:

 -1بــا گــرد کردن نتایج بهدســت آمــده از مــدل In-house

 :ωBrine,aغلظت مولی آب نمک در فاز آبی (کسر)
 :ωsalt,aغلظت مولی نمک در فاز آب (کسر)
 :Φ0تخلخل اولیه (کسر)
 :fgجریان کسری (کسر)

 :fgCجریــان کســری مربــوط بــه اشــباع گاز شــوک جلویــی
( کسر )

بــه انــدازه دقــت نتایــج مــدل زیدونــی (تــا دو رقــم

 :fi,aqفوگاسیته ی مولفه  iدر فاز آبکی

مــدل  In-houseو مــدل زیدونــی و همکارانـــش بــر هــم

 :GCO2چگالــی مولــی کلــی کربــن دی اکســید نرماالیــز

معنــیدار) نتایــج تغییــر تخلخــل و ضریــب پوســته در

منطبــق هســتند.

 -2برتــری مــدل ارائــه شــده در ایــن مطالعــه ایــن اســت

کــه توزیــع فشــار ســفره آبــده پــس از تزریــق کربــن دی
اکســید را پیــش بینــی میکنــد و کســر مولــی اجــزا در
حالــت تعــادل را بــا دقــت باالتــری تخمیــن میزنــد.

 :fi,gفوگاسیته ی مولفه  iدر فاز گازی

شــده بــا چگالــی مولــی ســیال تزریقــی

 :HCO2نرخ مولی کربن دی اکسید نرماالیز شده
 :hضخامت سفره ی آبده

()m

 :Kتراوایی (دارسی)

' :Kتراوایی نهایی (دارسی)

 -3در فرآینــد شبیهســازی ،حساســیت پارامترهــای

 :Kraتراوایی نسبی آب نمک

نتایــج آن در رویکــرد انتخــاب ســفره آبــده بهینــه جهــت

 :Kr,Sg=1کاهش تراوایی به خاطر رسوب نمک (کسر)

مختلــف بــر روی نتایــج مــدل بررســی شــده اســت کــه

ذخیرهســازی مؤثــر اســت.

 :Krgتراوایی نسبی گاز

 :MWجرم مولکولی

 -4مــدل ارائــه شــده بــا میانگیــن خطــای نســبی حــدود

 :Pفشار

پیشبینــی خــواص در فرآینــد تزریــق کربــن دی اکســید

 :qinjنرخ حجمی تزریق

 %7بــرای شــعاع نواحــی فــازی دقــت بســیار خوبــی در
در ســفره آبــده دارد.

 :qDنرخ جریان محلی بی بعد
()m3/s

 :qtنرخ جریان محلی کلی

()m3/s

 :rbشعاع انتهای ناحیه دوفازی

تشكر و قدرداني

مراتــب قدردانــی و ســپاس خــود را از پژوهشــکدههای

نفــت و گاز ،دانشــگاه صنعتــی ســهند اعــام میداریــم.

()m

 :rcشــعاع انتهــای ناحیــه تــک فــازی کربــن دی اکســید
()m

 :rBLشعاع انتهای ناحیه باکلی-لورت
 :rdryشعاع منطقه خشک سازی

عالئم و نشانهها

 :rwشعاع چاه

 :μaگرانروی فاز آبی ()Pa.s
 :μgگرانروی فاز گازی

()atm

()Pa.s

 :ρsatچگالی فاز آبی اشباع از کربن دی اکسید ()kg/m3

 :ρDچگالی مولی فاز آبی

()kmol/m3

 :ρaDچگالی مولی بدون بعد فاز آبی

 :ρsچگالی مولی نمک جامد

()kmol/m3

()m

()m

()m

 :sشوری (کسر مولی)

 :Ssaltاشباع نمک رسوبی (کسر)

 :Sg,BLاشــباع فــاز کربــن دی اکســید در منطقــه دو فــازی
دقیقـاً در بــاال دســت جبهــه باکلی-لــورت (کســر)
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)حالــت

) اشباع گاز پایین دست شوک عقبی (کسر:Sgc

فشــاری

 درجــه کلویــن در معادلــه، دمــا (درجــه ســانتی گــراد:T

 کسر مولی در فاز غنی از کربن دی اکسید:y

 مترمکعــب در معادلــه، حجــم (ســانتی متــر مکعــب:V

 در بــازهi  میانگیــن حجــم مولــی جــزء تغلیــظ شــده:
cm3/mol p  تــاp0

) اشباع گاز بحرانی (کسر:Sgc

 کسر مولی در فاز آبی:x

)حالــت
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