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بررسی آزمایشگاهی پدید ه مارانگونی حرارتی در
س شکافدار
بازیافت نفت پسمانده در یک ماتری 
پژمان ابوالحسینی ،1مریم خسروی ،2بهزاد رستمی* 1و محمد مسعودی

1

 -1انستیتو مهندسی نفت ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
 -2پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت95/8/18 :

تاريخ پذيرش96/7/17 :

چكيده
تزریــق گاز از جملــه روشهــای ازدیــاد برداشــت موفــق بــه شــمار م ـیرود .امــا ســیال تزریقــی از مســیرهایی حركــت میكنــد کــه
ممکــن اســت بــا تمامــی نفــت مخــزن در تمــاس قــرار نگیــرد و نفــت بــه تلــه بیافتــد .پدیــد ه مارانگونــی میتوانــد یکــی از مکانیزمهــای
موثــر در تولیــد نفــت بجامانــده باشــد کــه ســبب ایجــاد جریــان همرفتــی از نقط ـهای بــا تنــش میــان رویــه کــم بــه ســمت نقط ـهای
بــا تنــش میــان رویــه زیــاد میشــود .ایــن تحقیــق ،مطالعــه آزمایشــگاهی اثــر جریــان مارانگونــی حرارتــی در میــزان بازیافــت نفــت
بهجامانــده درون ماتریــس ،در یــک سیســتم ماتریــس شــکافدار را گــزارش میدهــد .آزمایشهــای مغــزه تحــت فشــار و دمــای بــاال،
در دو حالــت «همدمــا» و «غیرهمدمــا» و حالــت رژیــم تزریــق غیرامتزاجــی انجــام شــده اســت تــا ســطح تمــاس بیــن فازهــا حفــظ
شــود .در شــرایط همدمــا ،گرادیــان دمایــی وجــود نــدارد و درجــه آزادی صفــر خواهــد بــود .لــذا جریــان مارانگونــی وجــود نــدارد .امــا در
شــرایط غیرهمدمــا براســاس جهــت شــیب گرادیــان تنــش میــان رویــه ،ایــن جریــان میتوانــد ســبب تولیــد و یــا مانــع از آن شــود .بــا
تحلیــل و بررســی اعــداد بــدون بعــد ،نقــش نیروهــای ثقلــی ،گرانــرو و موئینــه و همچنیــن نیروهــای نفــوذ مولکولــی مشــخص گردیــده
اســت .از ایــن رو ،آزمایشهــا بــه گون ـهای طراحــی شــدهاند کــه از نظــر تعــادل نیروهــای ثقلــی ،گرانــرو و موئینــه هــم ارز باشــند و
بتــوان نقــش جریــان مارانگونــی را از مقایســه میــزان بازیافــت ،تحقیــق کــرد .همچنیــن بهدلیــل کاربــرد گســتردهی دیاکســیدکربن
از ایــن گاز بــرای تزریــق اســتفاده شــده اســت .آزمایشهــای انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه جریــان مارانگونــی حرارتــی یکــی از
مکانیزمهــای موثــر در بازیافــت نفــت ،تحــت فشــار و دمــای بــاال ،میباشــد و میتوانــد بــا غلبــه بــر نیــروی موئینــه ســبب حرکــت
نفــت شــود .شــدت ایــن جریــان متناســب بــا اختــاف دمــای گاز و نفــت در ســطح تمــاس دو ســیال میباشــد .افزایــش یــا کاهــش
میــزان بازیافــت نســبت بــه آزمایشهــای همدمــا ،نشــانگر نقــش ایــن مکانیــزم درون محیــط متخلخــل اســت.
كلمــات كليــدي :تزریــق گاز درون شــکاف ،جریــان مارانگونــی ،جریــان مارانگونــی حرارتــی ،تزریــق غیرامتزاجــی،
ازدیــاد برداشــت.

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

brostami@ut.ac.ir

بررسی آزمایشگاهی پدیده ...
مقدمه

تولیــد نفــت بــه دام افتــاده درون مخــازن شــکافدار،

یکــی از مشــکالت مهــم ایــن مخــازن میباشــد .نفــت

پسمانــده را میتــوان بــا نیروهــا و مکانیزمهایــی نظیــر

نفــوذ /انتشــار ،جریانهــای متقاطــع ویســکوز ،ثقلــی
و موئینــه [ ]1-4تولیــد کــرد .میــزان بازیافــت نفــت بــه
رژیــم تزریــق (غیرامتزاجــی ،نزدیــک امتزاجــی و امتزاجی)

حضــور آب و میــزان حفــرات تهبســته بســتگی دارد .یکــی
از مکانیزمهایــی کــه تاکنــون در بازیافــت نفــت در محیــط

متخلخــل درنظرگرفتــه نشــده اســت ،جریــان همرفتــی

مارانگونــی حرارتــی میباشــد .اختــاف دمــا در ســطح
تمــاس دو ســیال میتوانــد گرادیــان تنــش میــان رویــه

بهوجــود آورد کــه در اثــر ایــن گرادیــان تنشمیانرویــه،

جریــان همرفتــی از تنــش میــان رویــه کمتــر بــه ســمت
تنــش میــان رویــه بیشــتر ایجــاد میشــود .بــه ایــن

یشــود و میتوانــد
پدیــده مارانگونــی حرارتــی گفتــه م 
در بازیافــت نفــت موثــر باشــد .هانــری بنــارد نخســتین
بــار بــه درســتی تشــخیص داد کــه ســیال گــرم بــه

ســمت مراکــز ســلولهای حرارتــی جریــان مییابــد

[ .]5در ادامــه رایلــی از طریــق تجزیــه و تحلیــل پایــداری
خطــی ،بیــان کــرد کــه نیروهــای شــناوری عامــل تولیــد

ســلولهای همرفتــی اســت؛ [ .]6در ســال ،1960
گروتیــوس و زویــدروگ بــرای اولیــن بــار نقــش مارانگونــی

در تولیــد نفــت را مطــرح کردنــد و گــزارش دادنــد کــه

مارانگونــی بســته بــه جهــت انتقــال جــرم مــی توانــد باعث

پیوســتگی فــاز گسســته و یــا گسســتگی بیشــتر آن شــود
[ .]7کمپــل [ ]8و مهانتــی [ ]9تاثیــر جریــان مارانگونــی
را در میــزان بازیافــت نفــت بهجامانــده ،براســاس جریــان

متقاطــع موئینــه بیــان کردنــد .فانتــون و کازابــات بــا

مطالعــه روی صفحــه صــاف دریافتنــد کــه گرادیــان تنــش

میــان رویــه میتوانــد باعــث بــاال رانــدن فــاز ترکننــده بــر

خــاف جهــت نیــروی ثقلــی شــود [ .]10نیلــد [ ]11بــا
اســتفاده از یــک روش تئــوری روی ارتبــاط و اثرگــذاری
متقابــل بیــن همرفــت مارانگونــی و رایلــی نشــان داد کــه
ایــن دو همرفــت همدیگــر را تقویــت میکننــد .لیفــورد و

پــرت بــا محلــول آبــی نرمــال هپتانــول و نرمــال هگزانــول
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آزمایشهایــی را طراحــی کردنــد و نشــان دادنــد کــه

جهــت جریــان بهوســیله تنــش میــان رویــه تعادلــی
قابــل تشــخیص نیســت [ .]12دابتــر و همــکاران دو مــدل

آزمایــش انتقــال حــرارت و انتقــال جــرم بــا الکلهــای

الیفاتیــک و دیاکســیدکربن بهصــورت مجــزا طراحــی

کردنــد و نشــان دادنــد کــه هرچــه فراریــت افزایــش یابــد،
بــه ایــن معنــی اســت کــه بــا وقــوع گرادیــان دمایــی ،آن

مــاده تمایــل بــه تبخیــر آســانتر دارد و ناپایداریهــای

شــدیدتری در ســطح تمــاس ایجــاد میشــود .بنابرایــن اثــر
مارانگونــی ســهم بیشــتری خواهــد داشــت [ .]13خســروی
و همــکاران اثــر گرادیــان تنــش میــان رویــه (جریــان

مارانگونــی) در بازیافــت نفــت بهجامانــده را در شــرایط
امتزاجــی و نزدیــک امتزاجــی تزریــق دیاکســیدکربن در

سیســتم ماتریــس -شــکاف یــک بعــدی بررســی کردنــد

و نشــان دادنــد کــه جریــان مارانگونــی بازیافــت نفــت
بهجامانــده درون ماتریکــس را شــدیدا تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد و ایــن اثــر در شــرایط نزدیــک امتزاجــی در

حالــت بیشــینه میباشــد [ .]14در ایــن مقالــه ،گازهــای
مختلــف بهصــورت غیــر امتزاجــی درون شــکاف تزریــق
شــده اســت تــا ســیال درون ماتریــس را خــارج کنــد .اثــر

نیــروی مارانگونــی حرارتــی در بازیافــت نفــت بــه واســطه

طراحــی  2دســته آزمایــش بررســی شــده اســت بــه منظور
تحقیــق تاثیــر ایــن پدیــده الزم اســت میــزان بازیافــت

آزمایشهــای شــامل مارانگونــی ،بــا آزمایشهــای مشــابه

کــه مارانگونــی در آنهــا وجــود نــدارد ،در هــر دســته

مقایســه شــود .تشــابه آزمایشهــا ،از نظــر مکانیزمهــای
تولیــدی معمــول ،از طریــق اعــداد بــدون بعــد بررســی
شــده اســت .لــذا از طریــق تغییــرات میــزان بازیافــت

آزمایشهــا ،میتــوان بــه وجــود پدیــدهی مارانگونــی پــی

بــرد.

روش کار
مواد آزمایش

در آزمایشهــا ،از دکان بــا خلــوص  %99/5بهعنــوان

نفــت مصنوعــی و از گاز دیاکســیدکربن بــا خلــوص

 %99/9بــرای تزریــق در شــکاف اســتفاده شــده اســت.
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همچنیــن مغــزه مــورد اســتفاده اســتوانهای و از جنــس

و از قســمت پایینــی شــکاف خــارج میشــود .دبــی گاز

تخلخــل  % 15و نفوذپذیــری  130 mDاســت.

بــا ســرعت حرکــت ســیال درون مخــزن باشــد .همچنیــن

ماســه ســنگ بــا قطــر  3/8 cmو  7 cmمیباشــد و دارای

تجهیزات آزمایشگاهی

نمــودار تجهیــزات آزمایشــگاهی در شــکل  1آمــده اســت
کــه مغزهنگهــدار و دســتگاه تثبیــت کننــده فشــار درون
آون قــرار داده میشــوند و از پمــپ بــرای تزریــق ســیال
بــا دبــی ثابــت اســتفاده میشــود .در یــک ســمت مغــزه

نگــهدار از فضــای خالــی

cm

 0/3بهعنــوان شــکاف

اســتفاده شــده اســت .بــرای ثابــت نگــه داشــتن فشــار

آزمایشهــا از دســتگاه تثبیتکننــده فشــار اســتفاده
شــده اســت .جریــان خروجــی از دســتگاه تثبیتکننــده
فشــار درون بــورت مــدرج جمــعآوری میشــود و گاز

خروجــی بهســمت دســتگاه جمــعآوری گاز میشــود.

همچنیــن بــرای جلوگیــری از تبخیــر دکان از مبــرد در
دمــای  21 °Cاســتفاده شــده اســت .بعــد از شستشــوی
مغــزه و خشــک کــردن آن ،سیســتم خــا شــده و ســپس

از دکان اشــباع میشــود و نفوذپذیــری مغــزه محاســبه
میگــردد .در ایــن مرحلــه ســنگ آمــاده میشــود کــه

بــه فشــار و دمــای مــورد آزمایــش برســد .ســپس تزریــق
گاز آغــاز میشــود و گاز از قســمت باالیــی شــکاف تزریــق
میشــود و بــا ســطح ســنگ در تمــاس قــرار میگیــرد

تزریقــی  10 ccدر ســاعت تنظیــم شــده اســت کــه مطابق

در طــول آزمایــش بــرای ســرد نگــه داشــتن گاز تزریقــی،
لولــه تزریــق گاز از درون محفظـهای کــه بهطــور پیوســته
آب ســرد در آن جریــان دارد ،عبــور میکنــد.

طراحی سیستم و اجزا

بــا توجــه بــه اینکــه جریــان همرفتــی مارانگونــی در اثــر

گرادیــان تنــش میــان رویــه در ســطح تمــاس دو ســیال
ایجــاد میشــود ،لــذا الزم اســت آزمایشهــا در شــرایط

غیرامتزاجــی (شــرايطي كــه مــرز بيــن دو فــاز مشــخص
اســت و ميانرويــه فازهــا از بيــن نرفتــه اســت) انجــام

شــوند .بــه منظــور مطالعــه نحــوه تغییــرات تنــش میــان

رویــه بــا دمــا و فشــار در بخــش طراحــی آزمایشهــا از
شبیهســاز تجــاری  PVTiاســتفاده شــده اســت .در شــکل

 2دادههــای آزمایشــگاهی تنــش میــان رویــه برحســب
فشــار [ ]15بــرای سیســتم دیاکســیدکربن /دکان (در
دماهــای  70 ،50و  ،)100 °Cبــا نتایــج شبیهســازی

در دمــای

°C

 70مقایســه شــدهاند .مقایســه نتایــج

شبیهســازی و آزمایشــگاهی نشــان میدهــد کــه مــدل
ســاخته شــده دادههــای تنــش میــان رویــه را بــا دقــت

مناســبی پیشبینــی میکنــد

شکل  1نمودار تجهیزات آزمایشگاهی.

بررسی آزمایشگاهی پدیده ...

143

ناحیه 1

15
10
5

14

12

10

ناحیه 2
6
8
فشار ()MPa

4

2

0

تنش میان رویه (cmا)dyn/

50°C
70°C
100°C
شبیهسازی 70°C

20

0

شــکل  2تغییــرات تنــش میــان رویــه نســبت بــه فشــار در دماهــای مختلــف و مقایســه نتایــج آزمایشــگاهی [ ]15و شبیهســازی سیســتم
دیاکسیدکربن/دکان.

مطابــق بــا شــکل  2بــرای سیســتم دیاکســیدکربن/

مارانگونــی وجــود نــدارد .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه

دکان ،در فشــارهای مختلــف رونــد تغییــرات تنــش

هــدف در ایــن مطالعــه ،بررســی اثــر پدیــد ه مارانگونــی

در فشــارهای کــم (تــا حــدود  )5 MPaبــا افزایــش دمــا

سیســتم ماتریــس -شــکاف میباشــد؛ نیروهــای فعــال و

میــان رویــه بــا دمــا متفــاوت اســت .بهصورتــی کــه

تنــش میــان رویــه کاهــش مییابــد و در فشــارهای باالتــر
(بیشــتر از حــدود  )5 MPaایــن رونــد برعکــس میباشــد.
از ایــن رو در آزمایشهــا دو ناحیــه وجــود خواهــد داشــت

کــه ایــن نواحــی در شــکل  -3الــف و  -3ب مشــخص
اســت .بــر ایــن اســاس ســه ســناریو مختلــف مطابــق بــا

جهــت جریــان مارانگونــی وجــود دارد .شــکل  3بیانگــر

ناشــی از گرادیــان دمــا روی میــزان بازیافــت نفــت در
مکانیزمهــای موثــر در حرکــت نفــت بایــد هــم ارز باشــند

تــا امــکان مقایســه فراهــم شــود .ایــن نیروهــا در قالــب

اعــداد بــدون بعــد بررســی میشــود .فشــار آزمایشهــا

براســاس آنالیــز ابعــادی بــدون بعــد بــه گونـهای طراحــی
شــده اســت کــه از نظــر قــدرت ،نیروهــا در یــک ســطح

باشــند و قابلیــت مقایســه وجــود داشــته باشــد.

ســناریوهای مختلــف تزریــق براســاس تغییــرات تنــش

بــرای محاســبه اعــداد بــدون بعــد از خــواص فیزیکــی

مطابــق بــا آن در ناحیــه  1تزریــق گاز ســرد در شــکاف

( ]16[ )NISTاســتفاده شــده اســت .ســپس بهوســیله

میشــود و تنــش میــان رویــه در ماتریــس و نزدیــک

رابینســون ســه پارامتــری مــدل مــورد نظــر ســاخته شــده

درون ماتریــس و بــه ســمت شــکاف ایجــاد خواهــد شــد

چگالــی مولــی گــزارش شــده اســتفاده شــده اســت .در

مارانگونــی در خــاف جهــت شــکاف خواهــد بــود .بــه ایــن

و غلظــت دکان در فــاز گاز از طریــق آزمایشهــای تــورم

میــان رویــه در ماتریــس و در طــول مغــزه میباشــد کــه

بانــک اطالعاتــی داده هــای آزمایشــگاهی اســتاندارد،

باعــث ســرد شــدن ناحیــه ماتریــس نزدیــک شــکاف

شبیهســاز  PVTiو بــا اســتفاده از معادلــه حالــت پنــگ-

شــکاف ،کاهــش مییابــد و جریــان همرفتــی مارانگونــی

و از روش تغییــر حجــم ( )1982بــرای تطابــق دادههــای

و در ناحیــه  2ایــن رونــد برعکــس میباشــد و جریــان

ایــن مقالــه دادههــای تنــش میــان رویــه ،ضریــب تــورم

معنــی کــه جریــان همرفتــی مارانگونــی ســبب حرکــت

نرمافــزار شبیهســازی  PVTiبهدســت آمــده اســت.

ســیال از ناحیــه نزدیــک بــه شــکاف بــه ســمت انتهــای
مغــزه میشــود و مانــع از تولیــد میشــود .همچنیــن

شــکل  -3ج سیســتم همدمــا را نشــان میدهــد
(آزمایشهــای صفــر مارانگونــی) کــه تنــش میــان رویــه

در ســطح تمــاس ســیاالت ثابــت میمانــد و جریــان

خــواص نفــت و گاز ماننــد چگالــی ،گرانــروی ،تنــش
میــان رویــه ،میــزان نفــوذ گاز در نفــت ،کســر مولــی گاز
در فشــار اشــباع ،ضریــب تــورم و نســبت نیروهــای موثــر

در جــدول  1آمــده اســت.
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شکل  3نحوه تزریق گاز و تغییرات تنش میان رویه و جریان مارانگونی در طول مغزه :الف) ناحیه ( 1مارانگونی در جهت تولید از شکاف)
ب) ناحیه ( 2مارانگونی در خالف جهت تولید از شکاف) ج) تزریق همدما (عدم وجود مارانگونی).

جدول  1آزمایشها و خواص فیزیکی.
سرعت
تخلیه نفت
از ماتریس

ضریب
تورم

()cm2/Sec

()cm/s

ضریب نفوذ
مولکولی

درصد
گرانروی
تنش
میان رویه غلظت دکان
گاز
()cP
()mN/m
در فاز گاز

چگالی
گاز
()cc/g

گرانروی
نفت
()cP

چگالی
نفت
()cc/g

دمای
گاز
()°C

دمای فشار
نفت آزمایش
()MPa
()°C

ناحیه
شماره
آزمایش آزمایش

4/60×10-6

1/09

9/6×10 -5

12/7

0/34

0/015

0/080

0/458

0/684

80

80

3/5

1

7/05×10-6

1/10

11/8×10 -5

14/6

0/10

0/015

0/066

0/455

0/686

20

80

3

2

3/74×10-5

1/49

2/94×10 -5

3/7

0/83

0/021

0/221

0/494

0/694

80

80

10

3

8/29×10-6

1/58

1/94×10 -6

5/9

0/26

0/075

0/827

0/483

0/692

20

80

8

4

8/93×10-6

1/63

1/92×10 -6

5/0

0/55

0/078

0/843

0/405

0/678

20

100

9

5

در ایــن راســتا ،نقــش مکانیــزم نفــوذ مولکولــی از مقــدار
زمــان الزم بــرای اعمــال اثــر نفــوذ مولکولــی ،بهدســت

میآیــد.
()1

در رابطــه ،1

L2
D gas

= زمان الزم جهت نفوذ مولکولی

ناحیه
2

در رابطــه  Pc ،2فشــار موئینگــی ( )Paو  ∆ρاختــاف
چگالــی گاز و نفــت ( )g/cm3و  gثابــت گرانــش میباشــد.

براســاس مطالعــات ژو و فایــرز ،معادالتــی بــرای توصیــف
جریانهــای متقاطــع ارائــه شــده اســت کــه ایــن اعــداد

ضریــب نفــوذ

بــدون بعــد در بازههــای مختلــف بیانگــر غالــب بــودن

نفــوذ مولکولــی بــا اســتفاده از رابطــه ســیگموند [ ]17و

متقاطــع ثقلــی بــه ویســکوز  ،N gvنیــروی متقاطــع موئینه

نیروهــای ثقلــی در بازیافــت نفــت در زمانهــای ابتدایــی

 N pcGهســتند کــه در بــازه بیــن  0/2تــا  5ایــن نیروهــا

ایــن عــدد از تقســیم بیشــینه مقــدار فشــار موئینگــی بــر

 5یکــی از نیروهــا نســبت بــه دیگــری غالــب اســت [.]20

L

طــول مغــزه

ناحیه
1

(،)cmاD

مولکولــی گاز در نفــت ( )cm2/sمیباشــد .در ایــن مطالعــه

نیــروی خاصــی اســت .ایــن نیروهــا شــامل نیــروی

داســیلوا [ ]18محاســبه شــده اســت .بــرای بررســی نقــش

بــه ویســکوز  N cvو نیــروی متقاطــع موئینــه بــه ثقلــی

آزمایــش از ارتفــاع آســتانه موئینگــی اســتفاده میشــود.

تقریبــا برابرنــد و در بازههــای کمتــر از  0/2یــا بیشــتر از

اختــاف چگالــی (ثابــت گرانــش) بهدســت میآیــد [.]19
()2

Pc

 = ∆ρ gارتفاع آستانه موئینگی

()3

Pc
Pc K
=
∆Pviscous νµ L

=
N cv
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کــه در رابطــه Ncv ،عــدد بیبعــد موئینــه بــه ویســکوز،
فشــار موئینگــی

()PaاK ،

تراوایــی

()cm3اv ،

ا ،N gv ،Ncv ،و همچنیــن ارتفــاع آســتانه موئینگــی گــزارش
شــده اســت.

ســرعت

حرکــت ســیال درون مغــزه ()cm/sا μ ،ویســکوزیته دکان
( )pa.sو  Lطــول مغــزه ( )cmمیباشــد.

∆ρ gH ∆ρ gHK
=
νµ L
∆Pviscous

()4

=
N gv

همچنیــن در رابطــه  Ngv ،4عــدد بیبعــد نیــروی ثقلــی
بــه ویســکوز ∆ρ ،اختــاف چگالــی گاز و نفــت ( )g/cm3و
 gثابــت گرانــش میباشــد.

Pc
=
∆ρ gH

()5

N PcG

هــدف از محاســبه ایــن اعــداد ،مقایســه نســبت نیروهــای
مقــاوم در برابــر حرکــت بــا نیروهــای پیشــران اســت کــه

قابلیــت مقایســه نیروهــا میســر شــود و تنهــا "وجــود و

عــدم وجــود جریــان مارانگونــی" ،تفــاوت آزمایشهــای
طراحــی شــده در یــک دســته باشــد .در جــدول 2

اطالعــات مربــوط بــه آزمایشهــا ،فشــار موئینــه ،عــدد
موئینگــی و بونــد ،ضریــب تــورم ،اعــداد بــدون بعــد

نتایج و بحث

نتایــج آزمایشهــای میــزان بازیافــت نفــت برحســب

حجــم فضــای متخلخــل تزریــق شــده ،در شــکل  4آمــده

اســت .آزمایشهــای ناحیــه ( 1مارانگونــی در جهــت
شــکاف) بــا خــط چیــن و بــه رنــگ خاکســتری نمایــش

داده شــده اســت و آزمایشهــای ناحیــه ( 2مارانگونــی

در خــاف جهــت تولیــد) بهصــورت عالئــم ســیاه رنــگ
میباشــد.

بحث

در ایــن تحقیــق دودســته آزمایــش انجــام شــده اســت

کــه مربــوط بــه ناحیــه ( 1مارانگونــی در جهــت شــکاف) و
ناحیــه ( 2مارانگونــی خــاف جهــت شــکاف) اســت.

NPcG

جدول  2مقادیر پارامترهای بدون بعد و ارتباط آن با میزان تولید نفت.
میزان
بازیافت ()%

NpcG

Ngv

Ncv

ارتفاع آستانه زمان الزم برای
موئینگی ( )cmنفوذ مولکولی
()hr

فشار
موئینگی
()MPa

شماره
دمای دمای فشار
گاز نفت ( )MPaآزمایش

ناحیه

4/0

19/49 137/0 7/029

26/71

143

0/808

80

80

3/5

1

9/3

13/04 103/0 7/893

30/01

117

0/686

20

80

3

2

ناحیه
1

3/4

2/628

4/54

1/72

9/99

472

0/694

80

80

10

3

19/3

17/90 7/840

2/28

29/79

7698

0/692

20

80

8

4

ناحیه
2

9/3

19/70 7/354

2/68

27/93

7249

0/678

20

100

9

5

25
20
15
10
5

70

60

50

40

فشار ()MPa

30

20

10

0

تنش میان رویه (cmا)dyne/

ناحیه (0 °C )2ا= dTا()3
ناحیه (°C )2اdT =60ا()4
ناحیه (°C )2اdT =80ا()5
ناحیه (°C )1اdT =0ا()1
ناحیه (°C )1اdT =60ا()2

0

شکل  4بازیافت دکان نسبت به حجم فضای متخلخل تزریق شده در ناحیه  1و  2برای سیستم دیاکسیدکربن /دکان.
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در هــر ناحیــه یــک آزمایــش نماینــده "ســطح صفــر

بــه عنــوان نیــروی مقــاوم در برابــر حرکــت درنظــر گرفتــه

سیســتم ،درجــه آزادی آن صفــر خواهــد بــود و گرادیــان

میشــود ،جابهجایــی فــاز نفــت ناشــی از اختــاف فشــار

مارانگونــی" میباشــد و بــه دلیــل ثابــت بــودن دمــای
تنــش میــان رویــه وجــود نخواهــد داشــت .لــذا جریــان
مارانگونــی در ایــن آزمایشهــا نقشــی نــدارد .در بقیــه
آزمایشهــا ،بــا تزریــق گاز ســرد بــه درون شــکاف ،دمــای

ماتریــس در محــل شــکاف کاهــش مییابــد و تغییــرات
دمــا در طــول ماتریــس پیشــروی میکنــد .در ایــن

شــرایط درجــه آزادی ،یــک خواهــد بــود و تغییــر دمــا
منجــر بــه ایجــاد گرادیــان تنــش میانرویــه میشــود.

شــده اســت .زیــرا از آنجــا کــه گاز در درون شــکاف تزریــق
ایجــاد شــده از حرکــت گاز نیســت و نیــروی گرانــرو بــه

عنــوان نیرویــی پیشــران عمــل نمیکنــد .بنابرایــن ایــن
نیــرو در فــاز نفــت در نظــر گرفتــه شــده و بــه صــورت
عاملــی کــه در برابــر جریــان مقاومــت میکنــد ،بررســی

شــده اســت .مطابــق بــا جــدول  2و آنچــه در مــورد بــازه
تغییــرات اعــداد بــدون بعــد گفتــه شــد ،در آزمایشهــای

ناحیــه ( 1مارانگونــی در جهــت تولیــد) ،نیــروی گرانــرو

مکانیزمهــای موثــر و معمــول در بازیافــت نفــت ،شــامل

نســبت بــه ثقلــی و موئینــه ناچیــز اســت و همچنیــن

نفــوذ مولکولــی میشــود .زمــان نفــوذ مولکولــی بــه معنــی

میتــوان گفــت کــه دو آزمایــش شــماره  1و  2تحــت

جریــان متقاطــع ثقلــی ،موئینه و ویســکوز ،تبخیــر ،تورم و
مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای تولیــد تمــام نفــت درون

مغــزه از طریــق نیــروی نفــوذ مولکولــی اســت .از آنچــه در

جــدول  2مربــوط بــه آنالیــز مقیــاس مغــزه آمــده اســت
میتــوان دریافــت کــه زمــان الزم بــرای نیروهــای نفــوذ
مولکولــی بســیار بیشــتر از مــدت زمــان آزمایــش اســت.

بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت آنچــه موجــب تولیــد

نفــت در زمانهــای نخســتین شــده اســت ناشــی از نفــوذ
مولکولــی نبــوده اســت و ایــن مکانیــزم در آزمایشهــا

نقــش اصلــی را ایفــا نخواهــد کــرد .بــا توجــه بــه ارتفــاع
آســتانه موئینگــی کــه در جــدول  2آمــده اســت ،در ایــن
آزمایشهــا مقادیــر ارتفــاع آســتانه موئینگــی از قطــر

مغــزه بزرگتــر میباشــد و در ایــن شــرایط انتظــار
م ـیرود در زمانهــای ابتدایــی نفتــی بــه واســطه ریــزش

ثقلــی تولیــد نشــود.

نســبت نیروهــای ثقلــی ،گرانــرو و ویســکوز کــه بــا اعــداد

بــدون بعــد گــزارش شــده اســت ،نشــاندهنده مقایســه
قــدرت هــر کــدام از ایــن نیروهــا در حضــور نیــروی دیگــر

اســت .بــا بررســی بزرگــی اعــداد بــدون بعــد NPcGا Ncv ،ا

نیــروی موئینــه نســبت بــه ثقلــی غالــب اســت .لــذا
تاثیــر نیروهایــی بــا قــدرت یکســان هســتند و تفــاوت

ایــن دو آزمایــش در اختــاف دمــای نفــت وگاز (وجــود
یــا عــدم وجــود مارانگونــی) میباشــد .بــه همیــن ترتیــب
در آزمایشهــای ناحیــه ( 2جریــان مارانگونــی در خــاف

جهــت تولیــد) ،نیروهــای گرانــرو و ثقلــی همارزنــد
و نیــروی موئینــه نســبت بــه هــر دو غالــب اســت .در

ایــن دســته آزمایــش (آزمایشهــای شــماره  4 ،3و ،)5

بهدلیــل باالتــر بــودن فشــار آزمایــش ،نیروهــای موئینــه
نســبت بــه آزمایشهــای ناحیــه  1ضعیفتــر اســت امــا

بــا ایــن حــال نیروهــای موئینــه نســبت بــه ثقلــی غالــب
اســت .مشــابه آنچــه کــه درمــورد ناحیــه  1گفتــه شــد،
در ایــن ناحیــه هــم بــه لحــاظ تــوازن قــدرت نیروهــا،

هــر ســه آزمایــش مشــابه هســتند و تفــاوت در وجــود
یــک گردایــان دمــا غالــب و یــا همــان همرفــت حرارتــی
مارانگونــی و یــا شــدت آن میباشــد .زیــرا اختــاف دمــای

نفــت و گاز ســبب تفــاوت در شــدت جریــان مارانگونــی

میشــود).

بــرای بررســی مکانیــزم تــورم و تبخیــر ،بهترتیــب از

 N gvا،در جــدول  ،2معلــوم میگــردد کــه آزمایشهــای

"ضریــب تــورم" و "درصــد غلظــت دکان در فــاز گاز"

ثقلــی ،گرانــرو و موئینــه مشــابه هــم هســتند و مقایســه

میشــود.

تعریــف شــده در هــر دســته ،بــه لحــاظ تــوازن نیروهــای
ایــن نتایــج در ایــن دســتهها معنــادار میباشــد .همچنیــن
الزم بــه ذکــر اســت که در ایــن آزمایشهــا ،نیــروی گرانرو

کــه از شبیهســاز  PVTiاســتخراج شــده اســت ،اســتفاده
هنگامیکـه نفت وگاز در مجاورت یکدیگر قرار میگیرند
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و ســطح تمــاس بیــن دو فــاز تشــکیل میشــود ،مقــداری

تــورم ،میــزان بازیافــت افزایــش یافتــه و در ناحیــه  2بــا

مقــداری از نفــت درون فــاز گاز تبخیــر میشــود .بنابرایــن،

یافتــه اســت .بنابرایــن ،تــورم عامــل کنتــرل کننــده میزان

از گاز درون نفــت حــل میشــود (تــورم) و همچنیــن
درصــد غلظــت دکان در فــاز گاز میتوانــد معیــاری از

شــدت مکانیــزم تبخیــر در آزمایشهــا باشــد" .درصــد

غلظــت دکان در فــاز گاز" کــه در جــدول  1گــزارش شــده
اســت ،از آزمایشهــای تــورم توســط شبیهســاز

PVTi

وجــود افزایــش ضریــب تــورم ،میــزان بازیافــت کاهــش
بازیافــت دکان نمیباشــد .از طرفــی "درصــد غلظــت

دکان در فــاز گاز" میتوانــد معیــاری از میــزان تبخیــر

دکان باشــد و ارتبــاط مســتقیم بــا میــزان بازیافــت دارد.
بنایرایــن انتظــار م ـیرود کــه بــا افزایــش درصــد غلظــت

اســتخراج شــده اســت کــه در دمــای میانگیــن ســطح

در فــاز گاز ،میــزان بازیافــت افزایــش یابــد .امــا مطابــق بــا

تغییــرات میــزان بازیافــت و ضریــب تــورم را بــرای هــر

مارانگونــی) رونــد تغییــرات ضریــب تــورم از الگــوی

تمــاس نفــت و گاز بهدســت آمــده اســت .شــکل  5رونــد

ناحیــه آزمایــش نشــان میدهــد .بــا افزایــش ضریــب
تــورم انتظــار مـیرود کــه تحــرک پذیــری نفــت افزایــش

یابــد و میــزان بازیافــت دکان زیــاد شــود .امــا براســاس
شــکل  5در هیچکــدام از نواحــی  1و  ،2تغییــرات میــزان

بازیافــت نفــت بــا تغییــرات ضریــب تــورم هماهنــگ

نیســت .در ناحیــه  1بــا وجــود ثابتبــودن میــزان ضریــب

خاصــی پیــروی نمیکنــد .بنابرایــن مکانیــز م تبخیــر در
آزمایشهــا مکانیــزم غالــب نمیباشــد و کنترلکننــده

حرکــت نفــت نیســت .بــرای ناحیــه نخســت کــه گرادیــان

تنــش میــان رویــه ســبب ایجــاد جریــان مارانگونــی در

جهــت تولیــد نفــت میشــود 2 ،آزمایــش درنظــر گرفتــه

شــده اســت.

ضریب تورم

میزان بازیافت نفت ( )%ناحیه 2
میزان بازیافت نفت ( )%ناحیه 1
ضریب تورم 1
ضریب تورم 2

°CاdT =80ا

°CاdT =60ا

اختالف دمای نفت و گاز

°CاdT =0ا

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

میزان بازیافت نفت ()%

2
1/9
1/8
1/7
1/6
1/5
1/4
1/3
1/2
1/1
1

شــکل  ،6در آزمایشهــای غیرهمدمــا (شــامل جریــان

شکل  5مقایسه روند تغییرات ضریب تورم و میزان بازیافت در نواحی مختلف.

درصد غلظت دکان در فاز گاز

0

°CاdT =80ا

°CاdT =60ا

اختالف دمای نفت و گاز

°CاdT =0ا

میزان بازیافت نفت ()%

1/8
میزان بازیافت دکان ( )%ناحیه 1
1/6
میزان بازیافت دکان ( )%ناحیه 2
 1/4درصد غلظت دکان در فاز گاز (ناحیه )2
 1درصد غلظت دکان در فاز گاز (ناحیه )1
0/8
0/6
0/4
0/2

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

شکل  6میزان بازیافت دکان برحسب درصد غلظت دکان در فاز گاز در نواحی مختلف.
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آزمایــش شــماره  1حالــت همدمــا (°Cا )80و ســطح صفــر

درون شــکاف ،در یــک سیســتم ماتریــس -شــکاف ،تحــت

اختــاف دمــای  60 °Cنفــت و گاز ســبب بهوجــود آمــدن

در فشــار بــاال و دماهــای متفــاوت در یــک مغــزه نگهــدار

مارانگونــی را نشــان میدهــد و در آزمایــش شــماره ،2

جریــان مارانگونــی شــده اســت .همچنیــن بــرای ناحیــه
دو 3 ،آزمایــش طراحــی شــده اســت کــه در آزمایشهــای

غیرهمدمــا جریــان مارانگونــی در جهــت خــاف شــکاف
ایجــاد میشــود .تفــاوت ایــن دو آزمایـش در دمــای نفــت

میباشــد کــه منجــر بــه ایجــاد گرادیــان دمــای متفــاوت
میشــود و ســبب میشــود کــه جریــان مارانگونــی بــا
شــدت متفــاوت بهوجــود آیــد .بــا توجــه بــه آنچــه در

مــورد نقــش مکانیزمهــای مختلــف در حرکــت نفــت

درون مغــزه گفتــه شــد ،تفــاوت در میــزان بازیافــت

دکان ،ناشــی از مکانیــزم جریــان مارانگونــی میباشــد و
متناســب بــا جهــت جریــان ،باعــث افزایــش یــا کاهــش

میــزان بازیافــت میگــردد .اکنــون ،بــا توجــه بــه شــکل 4

سهســناریو مختلــف بــر اســاس جهــت جریــان مارانگونــی،

ویــژه ،انجــام شــد ونتایــج حاصلــه بهکمــک اعــداد

بــدون بعــد تحلیــل و از مقایســه آزمایشهــای همدمــا
(بهعنــوان نقطــه صفــر مارانگونــی) و آزمایشهــای

غیرهمدمــا (وجــود جریــان مارانگونــی) ،وجــود پدیــده
مارانگونــی در محیــط متخلخــل ماتریس -شــکاف بررســی
شــد .براســاس مطالعــه آزمایشــگاهی انجــام شــده ،وجــود

گرادیــان تنــش میــان رویــه ناشــی از اختــاف دمــا،
باعــث بهوجــود آمــدن جریــان همرفتــی مارانگونــی
میشــود .قــدرت نیروهــای موئینــه ،ثقلــی و ویســکوز

از طریــق اعــداد بــدون بعــد محاســبه گردیــد .نســبت

ایــن نیروهــا نشــاندهنده ناچیــز بــودن نیــروی گرانــرو

و غالــب بــودن نیــروی موئینــه در هــر دو ناحیــه بــود

میتــوان مشــاهده کــرد کــه بــرای ناحیــه اول ،آزمایــش

کــه جریــان همرفتــی مارانگونــی حرارتــی قــادر اســت بــر

کمتــری نســبت بــه آزمایــش شــماره ( 2شــامل جریــان

ماتریــس شــود .شــدت ایــن جریــان ارتبــاط مســتقیمی

شــماره ( 1ســطح صفــر مارانگونــی) دارای میــزان بازیافــت

مارانگونــی) میباشــد و اختــاف دمــای نفــت و گاز ســبب
شــده اســت کــه جریــان همرفتــی مارانگونــی بــه تولیــد

نفــت کمــک کنــد و بازیافــت را افزایــش دهــد .همچنیــن،
بــرای ناحیـهی دو ،در آزمایــش شــماره ( 5اختــاف دمــای

نفــت و گاز °Cا )80میــزان بازیافــت ،کمتــر از آزمایــش
شــماره ( 4اختــاف دمــای نفــت وگاز °Cا )60میباشــد

نیــروی مویینــه غلبــه کنــد و ســبب حرکــت نفــت درون

بــا گرادیــان تنــش میانرویــه ایجــاد شــده دارد و هرچــه
اختــاف دمــا بیشــتر باشــد گرادیــان تنــش میانرویــه

بیشــتری بهوجــود میآیــد کــه منجــر بــه افزایــش تاثیــر
روی بازیافــت میشــود.

عالئم و نشانهها

کــه نشــاندهنده تاثیــر بیشــتر جریــان مارانگونــی در

 :Hارتفاع

آزمایــش شــماره  3کــه جریــان مارانگونــی در آن نقشــی

 :kتراوایی

هــم ارز قــرار دادن نیروهــای موثــر و طراحــی آزمایــش ،به

 :Pفشار

و منفــی یــک مکانیــزم دیگــر بــه نــام مارانگونــی ،در دو

 :Tدما

متفاوتــی دارنــد ،نشــان داده شــد.

 :Dضریب نفوذ انتقال جرم

جلوگیــری از میــزان تولیــد میباشــد .در همیــن دســته،

نــدارد دارای بیشــترین میــزان بازیافــت اســت .بنابرایــن بــا
گونـهای کــه اثــر بخشــی انهــا معــادل باشــد ،اثــر مثبــت

ناحیــه مختلــف فشــاری کــه جهــت جریــان همرفتــی
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