شماره  ،121بهمن و اسفند  ،1400صفحه 3-21

مقاله پژوهشی

3

شبیهســازی مقیــاس حفــره اســیدزنی ســنگ
کربناتــه بــا روش شــبکه بولتزمــان و پاالیــش
گریــدی محلــی
صادق محمودی ،سید شهابالدین آیتاللهی و سعید جمشیدی
دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران

*

تاريخ دريافت 1400/02/10 :تاريخ پذيرش1400/09/02 :

چكيده
در فرآینــد اســیدزنی مخــازن نفــت و گاز ،اســید تزریــق شــده در اثــر واکنــش بــا ذرات ســنگ و تغییــر ســاختار حفــرات ســنگ ،بــر
کیفیــت جریــان ســیاالت تأثیــر مــی گــذارد .در مدلســازی ایــن فرآینــد بــا روش مقیــاس پیوســته ،بهدلیــل وجــود گرادیــان غلظــت
در مجــاورت ذرات ســنگ و تغییــرات پیوســته محیــط متخلخــل ،برقــراری پیوســتگی در ضریــب انتقــال جــرم و رابطــه تخلخل-تراوایــی
کــه وابســته بــه ســاختار حفــرات هســتند محــل اشــکال و مناقشــه بــوده و نیــاز بــه مدلســازی در مقیــاس حفــره مشــهود اســت .روش
نویــن ایــن مطالعــه در ترکیــب شــرایط واکنشــی بــا روش پاالیــش گریــدی اســت کــه بــا اســتفاده از شــبکه بولتزمــان ضریــب انتقــال
جــرم محلــی را در مقیــاس حفــره و در محیــط متخلخــل متغیــر محاســبه مینمایــد .روش پاالیــش گریــدی چهارگانــه درختــی یــک
تفکیکگــر تراکــم شــبکه ای چندمقیاســی مبتنــی بــر تقســیمات برگشــتی اســت کــه توانایــی کاهــش بــار محاســباتی و در عیــن حــال
حفــظ دقــت مطلــوب را داراســت .نتایــج شبیهســازی بــا یــک و دو درجــه تفکیــک تراکــم شــبکهای ،افزایــش دو تــا ســه برابــری ســرعت
محاســبات را نســبت بــه مــدل شــبکه ریــز یکنواخــت نشــان میدهــد .ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از مــدل توســعه داده شــده ضمــن
بازتولیــد نتایــج آزمایشــگاهی الگــوی انحــال کرمچالــه ،تغییــرات تخلخل-تراوایــی و ضریــب انتقــال جــرم را در اثــر انحــال ســنگ و در
شــرایط جریانــی متفــاوت بــا اســتفاده از اعــداد بــی بعــد دامکولــر ،پکلتــو شــروود مــورد بحــث قــرار میدهــد .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان
میدهــد بیــن میــزان انحــال و تغییــرات عــدد شــروود رابطــه وجــود دارد .همچنیــن ،میتــوان بــا تحلیــل رابطــه کوزنی-کارمــن در
شــرایط جریانــی متفــاوت ،تغییــرات تخلخــل -تراوایــی را دقیقتــر بررســی نمــود .بنابرایــن ،روش پاالیــش گریــدی ابــزاری بهدســت
میدهــد تــا بــا دســتیابی بــه دامنــه شبیهســازی بزرگتــر در مقیــاس حفــره ،رابطــی بیــن مقیــاس حفــره و دارســی ایجــاد نمــود.

كلمــات كليــدي :شــبکه بولتزمــان ،پاالیــش گریــدی ،جریــان کنشــگر ،ضریــب انتقــال جــرم ،تغییــرات

تخلخل-تراوایــی.
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مقدمه

در مدلســازی جریــان کنشــگر در محیــط متخلخــل

در مقیــاس دارســی کــه در زمینههــای مختلفــی ماننــد
تزریق اســید در مخــازن هیدروکربــوری [ ،]1جریان آبهای

زیــر ســطحی ،ذخیــره ســازی گاز کربــن دی اکســید در

آبــده [ ]2و غیــره کاربــرد دارد؛ عمــده ابهــام و ناتوانــی
روش پیوســته در تعریــف پارامترهایــی اســت کــه وابســته

بــه ســاختار حفــرات ســنگ بــوده و در اندازهگیریهــای
دقیــق در ابعــاد میکــرو (مقیــاس حفــره) و ابعــاد ماکــرو
(مقیــاس پیوســته یــا مغــزه) ناهمخوانــی مشــاهده

میشــود و بنابرایــن بــر اســاس فرضیــات پیوســتگی
دارای دقــت نمیباشــد .پارامترهایــی ماننــد ضریــب

انتقــال جــرم محلــی و رابطــه تخلخل-تراوایــی نیازمنــد
مدلســازی در مقیــاس حفــره میباشــد .بــا پیشــرفت

تــوان محاســباتی دینامیــک ســیاالت در قــرن حاضــر ،در

نظــر گرفتــن واکنــش اســید در مقیــاس حفــره در دســتور
کار محققــان بســیاری قــرار دارد.

محیــط متخلخــل در رویکــرد مقیــاس حفــره برخــاف

رویکــرد پیوســته بــه صــورت کامــل و دقیــق وارد مــدل
شــده و از تــوده ســیال جــدا میشــود .ســپس معــادالت

اساســی جریــان (ناویــر اســتوکس و پیوســتگی) انتقــال

جــرم و واکنــش از طریــق روشهــای مناســب حــل
میگــردد .از جملــه ایــن روشهــا میتــوان روشهــای

اویلــری ماننــد دینامیــک ســیاالت محاســباتی [ 3و ]4

کــه از روشهــای عــددی معــروف تفاضــل محــدود و
حجــم محــدود بهــره میگیــرد و روشهــای الگرانــژی
ماننــد شــبکه بولتزمــان [ 5و  ]6هیدرودینامیــک ذرات

همــوار ]7[ 1و ردیابــی ذرات  8[ 2و  ]9را نــام بــرد .روش

هیدرودینامیــک ذرات همــوار در اعمــال شــرایط جریــان
موفــق نبــوده و روش ردیابــی ذرات بــرای جریانهــای
ذره محــور و کلوئیــدی مناســب اســت [ .]10از جملــه

اولیــن کارهــای مرتبــط بــا شبیهســازی واکنــش (رســوب
و انحــال) در محیــط متخلخــل در حضــور اســید بــا

روش شــبکه بولتزمــان بــه تالشهــای گــروه کانــگ
برمیگــردد .گــروه کانــگ در مراجــع [ 5و  ]6بــه صــورت
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تخصصــی مــدل واکنشــی خــود را بــرای مطالعــه اثــر
اعــداد بــی بعــد دامکولــر و پکلــت در تولیــد الگوهــای

انحــال و تغییــرات تخلخل-تراوایــی بــه کار گرفتنــد .در
مرجــع [ ]9از ترکیــب شــبکه بولتزمــان و ردیابــی ذرات

بــرای مطالعــه جریــان واکنشــگر تکفــازی و چندفــازی
در محیــط متخلخــل اســتفاده شــده اســت و در قســمتی
از مطالعــه بــه عنــوان خروجــی مــدل بــه صــورت کیفــی

و مــوردی بــه بررســی الگوهــای انحــال ســنگ آهــک

در اثــر جریــان اســید پرداختــه شــده اســت .در مطالعــه

[ ]11نفــوذ مولکولــی در محیــط متخلخــل بــا کمــک
مشخصهســازی ضریــب پیچاپیچــی بــه صــورت تابعــی
3

از تخلخــل و ســاختار حفــره بررســی شــده اســت .اثــر

ناهمگونــی در توزیــع کانــی و ســرعت واکنــش در مطالعــه
[ ]12بررســی شــده و تغییــرات تخلخل-تراوایــی و ســطح
ویــژه ذرات ســنگ رصــد شــده اســت .همچنیــن ،مراجــع

[ ]15 -13از روش شــبکه بولتزمــان بــرای شبیهســازی
جریــان و از روش حجــم محــدود بــرای حــل معــادالت

انتقــال جــرم بهــره گرفتــه و بــه مطالعــه پارامترهــای مؤثر
بــر تشــکیل و رشــد الگوهــای انحــال در ماســه ســنگ و

کرمچالــه در ســنگ کربناتــه پرداختهانــد .آنهــا کار خــود
را بــر روی تصاویــر ســه بعــدی از ســنگ توســعه داده
ـی ســاختار
(بــا ابعــاد تقریبــی میلــی متــر) ،اثــر ناهمگونـ ِ

حفــره را (کــه در روش دینامیــک ســیاالت محاســباتی
بــه صــورت ضریــب پیچاپیچــی و توزیــع ســرعت جریــان
منظــور میشــود) بــا تعریــف طــول همبســتگی در

تصاویــر دیجیتالــی در نظــر گرفتــه و اثــر اعــداد بــی بعــد

پکلــت و دامکولــر و رابطــه تغییــرات تخلخــل تراوایــی

بــرای الگوهــای انحــال متفــاوت را مــورد بررســی قــرار

داده انــد .در نتایــج کار آنهــا بــه بســتگی قاطــع الگــوی
انحــال بــه مســیرهای جریانــی در ســنگ (هندســه

جریــان) و رژیــم جریانــی بــر اســاس عــدد پکلــت اشــاره
شــده اســت .همچنیــن ،میتــوان بــه مطالعــه []16

اشــاره کــرد کــه بــا اســتفاده از مطالعــه مقیــاس حفــره
1. Smooth Particle Hydrodynamic
2. Particle Tracking
3. Tortuosity

شبیهسازی مقیاس حفره ...

صادق محمودی و همکاران
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شــبکه بولتزمــان بــه جســتجوی اســتراتژی ارتقــای

در رابطــه بــاال بســته بــه میــزان تفکیــک اســید ،واکنــش

واکنشــی در محیــط متخلخــل پرداختــه اســت.

رود .در واکنــش اســید قــوی هیدروکلریــک بــا ســنگ

مقیــاس روابــط تخلخــل تراوایــی در حضــور جریــان
بنابرایــن ،شبیهســازی جریــان اســید بــا روش شــبکه

بولتزمــان بســیار نوپــا بــوده و از جملــه زمینههــای
مســتعد و جــذاب محســوب میشــود .در ایــن پژوهــش

بــرای محاســبه ضریــب انتقــال جــرم ،از روش مقیــاس
حفــره شــبکه بولتزمــان بهــره گرفتــه شــده و بــا اعمــال
شــرایط واکنشــی بــر روی شــبکه چندمقیاســی چهارگانــه

درختــی بــه عنــوان اولیــن تــاش بــرای شبیهســازی
جریــان واکنشــی و محیــط متخلخــل متغیــر بــا ایــن روش
محســوب میشــود .شــبکه چنــد مقیاســی چهارگانــه

درختــی در تحقیقــات [ ]17-19نشــان داده شــده کــه

کاهــش قابــل مالحظــه ای در زمــان شبیهســازی جریــان
تکفــاز و چندفــاز در روش شــبکه بولتزمــان بهدســت
میدهــد .قابلیــت اعمــال شــرایط دینامیــک بــرای شــبکه

چندمقیاســی کــه بــرای مثــال در کارهــای [ 20و ]21

در شبیهســازی جریــان چندفــازی بــه کار گرفتــه شــده
اســت از نقــاط جــذاب ایــن روش میباشــد.

راســتیآزمایی مــدل بــا ســنجش توانایــی مــدل پاالیــش

گریــدی در شبیهســازی انتشــار انتقــال و واکنــش در یــک
مســیر لول ـهای موئیــن در مقایســه بــا مــدل شــبکهریز و

همچنیــن ،بازتولیــد نتایــج آزمایشــگاهی [ ]22در ایجــاد
کرمچالــه در یــک محیــط متخلخــل ســاده انجام میشــود.

بخــش اصلــی مقالــه شــامل بررســی ضریــب انتقــال جــرم

و تغییــرات تخلخــل تراوایــی در شــرایط محیــط متخلخــل

پیچیــده و بــا شــرایط متفاوتــی از جریــان (اعــداد بــی

بعــد پکلــت و دامکولــر متفــاوت بــوده) رفتــار تغییــرات
آنهــا را نشــان میدهــد.

شیوه مدلسازی
شیمی واکنش اسید در محیط متخلخل

معادلــه واکنــش اســید بــا کلســیت بــه صــورت زیــر

تعریــف میشــود:
()1

2H + + CaCo 3 ↔ CO 2 + Ca 2+ + H 2O

بــه ســمت کامــل شــدن و یــک طرفــه شــدن پیــش مــی
کربناتــه جهــت معکــوس ناچیــز بــوده و واکنــش بــه
ســمت مصــرف کامــل واکنــش دهندههــا پیــش م ـیرود.

همچنیــن ،تولیــد گاز کربنیــک دی اکســید در شــرایط
مخــزن عموم ـاً در فــاز محلــول باقــی میمانــد و ســرعت

واکنــش سیســتم کلســیت/هیدروکلریک اســید معمــوالً
محــدود بــه ســرعت انتقــال جــرم اســید از تــوده ســیال

بــه ســطح ســنگ اســت زیــرا در دماهــای باالتــر از 0 °C

ســرعت واکنــش در مــرز ســیال-جامد بســیار بیشــتر از

نــرخ انتقــال جــرم اســید از تــوده ســیال بــه ســطح ســنگ
باقــی میمانــد .بنابرایــن بــا فــرض اولیــه حضــور ســیال

خالــص (آب) در محیــط متخلخــل ،از واکنشهــای تــوده
ســیال بــا اســید یــا محصــوالت واکنــش فــوق صرفنظــر

میگــردد .همچنیــن بــا فــرض اینکــه اســید ورودی و
اســید مصــرف شــده تأثیــر ناچیــزی بــر گرانــروی و چگالی
ســیال حاضــر در محیــط داشــته و در نتیجــه تأثیــر کمــی

بــر ســرعت جریــان داشــته باشــند ،مدلســازی واکنــش
محــدود بــه انتقــال غلظــت اســید و مصــرف آن در مــرز
جامد-ســیال خواهــد بــود.

بــا توجــه بــه اینکــه روش شــبکه بولتزمــان یــک سیســتم

بــی بعــد اســت ،آﺣﺎد ﺳﻴﺴﺘمهــای فیزیکــی و شــبکه
بولتزمــان ﺑﺎﻳﺪ بــه هــم مرتبــط گردنــد .ایــن کار از طریــق
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ انجــام میشــود کــه از واﺣﺪ ﻃﻮﻟﻲ،

واﺣﺪ زﻣﺎﻧﻲ و واﺣﺪ ﺟﺮم در دو سیســتم بــرای محاســبه
ســایر فاکتورهــا اســتفاده میکنــد .در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻜﻪ در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺧﺎص ،ﻃﻮل ﻣﺸﺨﺼﻪ واﻗﻌﻲ
ً
اﺻﻮﻻ
و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺮﺟﻊ در هــر دو ﺳﻴﺴﺘم مشــخص شــوند.
در ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻮﻟﺘﺰﻣﺎن بهدﻟﻴﻞ

ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﺪاري ،ﻣﻘﺪار  τرا از اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ
 τ / ∆t > 0/5بــا انجــام ایــن کار ،از طریق لزجت سیســتم

فیزیکــی و لزجــت حاصــل از اختصــاص زمــان اســتراحت
در سیســتم شــبکه بولتزمــان میتــوان ضریــب تبدیــل
زمانــی را محاســبه نمــود .در دامنــه غلظــت ضریــب نفــوذ
مولکولــی تعییــن کننــده زمــان اســتراحت خواهــد بــود.
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مقاله پژوهشی

آنالیــز ابعــادی بــا اســتفاده از جــدول  1زیــر کمیتهــای

= ( f i ) x + e i ∆t , t + ∆t ( − f i ) x , t

روش شــبکه بولتزمــان و کمیتهــای فیزیکــی را بــه هــم

(( −∆t / τ )f i )x , t ( − f i ) ρ , u
eq

()2

مرتبــط مینمایــد.

eq

در رابطــه  f 2تابــع توزیــع چگالــی اســت کــه در هر گــره از
شــبکه ( )xدر جهــت  iمحاســبه میشــود ∆t .گام زمانــی و
 τزمــان آســایش یــا اســتراحت  1ذرات نامیــده میشــود و

روش شبکه بولتزمان

تعییــن کننــده لزجــت ســیال خواهد بــود ei .ســرعت ذرات

روش شــبکه بولتزمــان مبتنــی بــر حــل معــادالت گسســته

و  fتوزیــع تعادلــی تابــع چگالــی در جهــت  iاســت کــه

بولتزمــان اســت و یکــی دیگــر از روشهــای شبیهســازی

eq

از تابــع مکســول-بولتزمان بــه صــورت رابطــه  3محاســبه

در دینامیــک ســیاالت محاســباتی و جایگزیــن مناســبی

=C
میشــود .در ایــن تابــع توزیــع تعادلــی∆x / ∆t ،

بــرای معــادالت ناویــر اســتوکس ،انتقــال جــرم و انتقــال

ســرعت واحــد شــبکه برابر با یــک و  wiضرایب وزنی شــبکه

یرود .از مزایــای ایــن روش ،امــکان
حــرارت بــه شــمار م ـ 

 D2Q9اســت کــه بــرای ذرات متحــرک در جهــت  iبرابــر
بــا }{w = 1/ 9 → i= 1, 2,3, 4 &w = 1/ 36 → i= 5,6,7,8

بهکارگیــری آن در شبیهســازی جریــان ســیال در

هندســههای بســیار پیچیــده اســت .در مدلســازی

i

میباشــد.

جریــان واکنشــی در روش شــبکه بولتزمــان بــا فــرض عــدم

i

e .u
9 )e .u ( 3 )u ( 

+
−
f )x ( = w ρ 1 + 3
()3
c
2 c
2 c 

چگالــی ســیال  ρ = ∑ fو ســرعت تعادلــی تــوده ســیال
2

تأثیــر اســید ورودی و اســید مصــرف شــده بــر گرانــروی و

2

eq

eq

eq

i

2

چگالــی ســیال حاضــر در محیــط و در نتیجــه بــر ســرعت

4

eq

i

i

2

i

i

 uاز تأثیــر نیروهــای وارد بــر ســیال بــر ســرعت کلــی

جریــان ،میتــوان حــل معــادالت جریــان و انتقــال جــرم-

eq

محلــی بــه صــورت رابطــه  4محاســبه میشــود:

واکنــش را بــه صــورت مجــزا مدلســازی نمــود [.]23

()4

همچنیــن فــرض میشــود کــه تغییــر مــرز ســیال-جامد

F ∆t
=
u eq 1 / ρ ∑ e i f i +
2ρ

 Fنیــروی وارد بــر تــوده ســیال بــوده کــه در اینجــا از

در اثــر انحــال ،بســیار آهســته تــر از ســرعت جریــان

روش [ ]24محاســبه میشــود .گرانــروی ســینماتیک از

اســت و حالتــی شــبه ایســتا بــرای محیــط متخلخــل در

رابطــه  5محاســبه میشــود کــه در آن  Csســرعت صــوت

هــر گام زمانــی انجــام محاســبات خواهیــم داشــت .معادلــه

شــبکه بولتزمــان برابــر بــا  cs = c / 3اســت.
∆t
()5
=
( υ c s2 )τ −

بولتزمــان در اینجــا بــرای شــبکه دوبعــدی  D2Q9بــا 8

جهــت بــه صــورت زیــر نوشــته میشــود:

2

جدول  1آنالیز ابعادی کمیتهای فیزیکی و روش شبکه بولتزمان
کمیت

واحد سنجش واقعی

واحد سنجش شبکه بولتزمان

طول

0/1

cm

128

lu

گرانروی سینماتیک

0/01

cm2/s

0/35

lu2/ts

سرعت

0/1

cm/s

0/003

lu/ts

ثابت واکنش

0/1

cm/s

0/003

lu/ts

نفوذ مولکولی

0/003

cm2/s

0/1

lu2/ts

غلظت

1

%.wt

1

%.wt

سطح ویژه

44

cm /cm

0/044

lu/lu

چگالی

1

g/cc

1

mu/lu2

3

2

2

1. Relaxation Time

صادق محمودی و همکاران

شبیهسازی مقیاس حفره ...

انتقـال اسـید را همچنین میتوان با روش شـبکه بولتزمان

بـرای حـل معادلـه انتشـار-انتقال

7

پاالیش گریدی با شبکه چهارگانه درختی

مدلسـازی نمـود.

روش معمــول شــبکه بولتزمــان از شــبکههای منظــم

= ( g i )x + e i ∆t , t + ∆t ( − g i )x , t

میگیــرد .ایــن ویژگــی باعــث محدودیــت روش بــرای

1

تغییـرات غلظـت را میتـوان بـا معادلـه  6توصیـف نمـود:

و یکنواخــت دو و ســه بعــدی بــرای شبیهســازی بهــره

−∆t / τ s ) g i )x , t ( − g ieq )C , u eq (( + ∆tS i

مســائلی میشــود کــه بــه جهــت نواحــی جریــان بــا

()6

تابــع توزیــع تعادلــی بــرای دامنــه غلظــت هماننــد دامنــه

گرادیــان بــاال ،ســطوح جامــد منحنــی شــکل و یــا زمانــی

بــه جــای جملــه چگالــی از غلظــت محلــی اســید از طریق

بــه شــبکهبندی بــا وضــوح  2متفــاوت احســاس میشــود.

طریــق رابطــه  5تعییــن کننــده ضریــب نفــوذ مولکولــی

شــبکه غیــر یکنواخــت یــک ســاختار داده درختــی شــکل

اســت کــه در اینجــا در تــوده ســیال از آن صــرف نظــر

اصلــی در یــک شــبکه چهارگانــه ،ســلولهای چهارگانــه

اعمــال میشــود .بنابرایــن بــا در نظــر گرفتــن معادلــه

هــر ســلول ولــی بــه چهار زیرســلول یکســان تقســیم شــده

جملــه عامــل واکنــش بــه صــورت زیــر نوشــته مــی شــود:

فرزنــد اســت [ .]17در ایــن روش تجزیــه ،ابتدا کل هندســه

جریــان از طریــق رابطــه  3تعریــف میشــود کــه در آن

کــه شــرایط مــرزی دور در دامنــه جریــان وجــود دارد نیــاز

از

روش پاالیــش گریــدی چهارگانــه درختــی بــه عنــوان یــک

خواهــد بــود Si .جملــه عامــل بــرای واکنــش شــیمیایی

مبتنــی بــر قاعــده تجزیــه بازگشــتی اســت [ .]26واحدهای

میشــود و تنهــا در مــرز جامــد از طریــق روش []25

بــوده کــه متشــکل از ســلول ولــی و ســلول فرزنــد هســتند.

 C = ∑ giاســتفاده میشــود .زمــان اســتراحت

τs

واکنــش اســید بــا کلســیت بــا ســنیتیک درجــه یــک،

و فرزنــد یــا بــرگ نامیــده میشــود .ســلول بــرگ فاقــد

1
= Si
)1 −
( (w i κ )C s − C
2τ s
ســرعت واکنــش و  Csغلظــت اشــباع

ی جریــان یــک ســلول در نظــر گرفتــه مــی شــود .بــرای

کنتــرل تراکــم ســلولی در شــبکه چهارگانــه یــک عملگــر

صفــر خواهــد بــود .بــرای بروزرســانی مــرز جامــد مطابــق

در اینجــا بــه جهــت اهمیــت مــرز جامــد در جریــان اســید

حجمــی اختصــاص داده میشــود کــه بــا حــل شــدن

مقیــاس بــا شــمارش تعــداد پیکســلهای جامــد نســبت

نســبت بــه زمــان بــه صــورت رابطــه  8تغییــر میکنــد:

 1 − α < β < αبــرای ســلول مــورد نظــر صــادق بــود آن

()7

کــه در آن  Kثابــت

یــا تعادلــی اســت کــه بــرای واکنــش اســید بــا کلســیت

مقیــاس ( )βو یــک مقــدار آســتانهای ( )αتعریــف می شــود.

بــا روش [ ]6بــه هــر پیکســل فــاز جامــد یــک کســر

و نیــاز بــه وضــوح بیشــتر در کنــار مرزهــای جامــد ،عملگــر

کانــی در محلــول کاهــش پیــدا میکنــد .مــرز جامــد

بــه کل پیکس ـلها محاســبه میشــود .زمانــی کــه رابطــه

∂φs
=
( −V m av κ )C − C s
∂t

ســلول بــه چهــار ســلول یکســان تقســیم شــده و ایــن

کــه در آن  φsکســر حجمــی کانــی Vm ،حجــم مولــی
کانــی حــل شــده و  αvســطح ویــژه کانــی در واحــد

کاربــرد عملــی شــبکه چهارگانــه ،بــرای اطمینــان از انتقــال

()8

عمــل بــرای ســلولهای تولیــد شــده تکــرار میشــود .در

همــوار متغیرهــای محلــی در مرزهــای نواحــی بــا تراکــم

حجــم میباشــد φs .در اینجــا مطابــق بــا چگالــی کانــی
تعییــن میگــردد و بــرای تمــام نقــاط جامــد مقــداری

ســلولی چهارگانــه و ســلولهای همجــوار اتخــاذ میشــود

کــه در حالــت انحــال ســاختار حفــره ســطح ویــژه بــه

گریــدی بــا یــک و دو درجــه تفکیــک تراکــم ســلولی را

گام زمانــی از طریــق محاســبه نســبت تعــداد گریدهــای

گریدهــای درشــت در حفــره اعمــال شدهاســت.

ســلولی متفــاوت تنهــا یــک درجــه تفکیــک در تراکــم

برابــر خواهــد داشــت (در حالــت کانــی خالــص) .از آنجــا

[ .]18شــکل  1شــبکه تولیــد شــده بــا روش پاالیــش

طــور پیوســته تغییــر مینمایــد ،ایــن پارامتــر در هــر

نشــان میدهــد .گریدهــای ریــز بــر روی ذرات جامــد و

جامــد مــرزی بــه کل گریدهــا بروزرســانی میگــردد.

1. Convection-Diffusion
2. Resolution
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شکل  1الف) پاالیش گریدی با دو درجه تفکیک و ب) پاالیش گریدی با یک درجه تفکیک

بــه جهــت اینکــه ســرعت صــوت در روش شــبکه بولتزمان

قابــل اعمــال اســت .شــروط مــرزی دیگــر بــه نــام شــرط

همچنیــن ،ضــروری اســت کــه تنهــا یــک ســرعت صــوت

ثابــت شــناخته میشــود .در اینجــا ایــن حالتهــا بــه

تراکــم متفــاوت بایــد متناظــر بــا انــدازه ســلولها اتخــاذ

خــروج آن از لبــه دیگــر اســتفاده میشــود.

متغیــری اســت کــه بــه انــدازه ســلولها وابســته بــوده و

مــرزی نیومــن یــا ســرعت ثابــت و دیریکلــه یــا فشــار

در تمــام دامنــه تعریــف گــردد ،گام زمانــی در نواحــی بــا

ترتیــب بــرای تزریــق ســیال بــه درون دامنــه جریــان و

شــود .بدیــن ترتیــب بــرای مثــال در شــبکهای بــا یــک

درجــه تفکیــک ،گام زمانــی شــبکه ریــز نصــف شــبکه

درشــت بــوده و بــه ازای دو نوبــت برخــورد و انتشــار ذرات
در دامنــه ریــز تنهــا یــک مرتبــه در دامنــه درشــت انجــام

میشــود .همچنیــن بــا توجــه بــه یکســان بــودن لزجــت
ســیال و ضریــب نفــوذ مولکولــی اجــزا در تمــام دامنــه،

زمــان آســایش در شــبکه ریــز  τ fو در شــبکه درشــت
 τ cاز رابطــه  9بــه هــم مربــوط میشــوند [:]7

()9

=τ
)τ c − ∆t c / 2( + ∆t f / 2
f

شرایط مرزی

شــرایط مــرزی در دامنــه غلظــت شــامل ســه نــو ِع واکنش

در مــرز جامــد ،غلظــت ثابــت (یــا شــار ثابــت) در مــرز

ورودی و شــار گرادیــان غلظــت صفــر در مــرز خروجــی
اســت .معمــوالً بــه جــای شــرط مــرزی غلظــت ثابــت،
اســتفاده از شــرط مــرز شــار ثابــت میتوانــد شــرایط

واقعیتــری ایجــاد نمایــد .دلیــل ایــن امــر ایــن اســت

کــه در عمــل ،ایجــاد غلظــت ثابــت چنــدان میســر نیســت
و اغلــب محلــول بــا غلظــت اولیــه بــا دبــی مشــخص در

نمونــه آزمایــش تزریــق میشــود .در ایــن حالــت اگــر
ضریــب نفــوذ مولکولــی بــزرگ باشــد ،ســرعت تزریــق

پاییــن باشــد و یــا گرادیــان غلظــت در ورودی نمونــه

در ایــن تحقیــق بــرای شبیهســازی دامنــه جریــان از

بــزرگ باشــد آنــگاه جملــه نفــوذ در شــار ورودی بایــد

دامنــه بــاز ،دورهای و یــا تکــراری نامیــده میشــود .ایــن

از طریــق حــذف گرادیــان غلظــت در مــرز خروجــی تنهــا

بینهایــت بــه کار م ـیرود .در واقــع ،جریــان ذراتــی کــه

حفــظ مینمایــد.

چهــار نــوع شــرط مــرزی بهــره گرفتــه میشــود .شــرط

لحــاظ گــردد .شــرط مــرزی شــار بــدون نفــوذ مولکولــی

شــرط مــرزی بــرای ایجــاد دامنــه جریــان تکــراری یــا

حالــت انتقــال اســید توســط تــوده جریــان ســیال را

از یــک لبــه دامنــه خــارج میشــوند از لبــه مخالــف

دوبــاره وارد محیــط جریــان میگردنــد .ایــن نــوع شــرط
مــرزی در ایــن تحقیــق در جهــت عمــود بــر جریــان
اعمــال میگــردد .بــرای مدلســازی جریــان بــدون

لغــزش ســیال روی مــرز جامــد ،برهمکنــش ســیال بــا

مــرز جامــد در روش شــبکه بولتزمــان بهدلیــل ماهیــت
ذرهای ایــن روش ،بــه صــورت برخــورد و برگشــت ذرات

شــکل  2نمــودار اجرایــی مــدل پاالیــش گریــدی را بــه
منظــور نمایــش تفکیــک فیزیکهــا ،رابطــه بیــن آنهــا و

تقــدم و تأخــر در اجــرای هرکــدام نشــان میدهــد.

بــرای ســنجش میــزان کارایــی روش پاالیــش گریــدی در

کاهــش زمــان محاســبات ،بســترهای جریانــی متفاوتــی از
محیــط متخلخــل در نظــر گرفتــه شــد.

صادق محمودی و همکاران

شبیهسازی مقیاس حفره ...
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شکل  2نحوه عملکرد مدل پاالیش گریدی و تقدم و تاخر اجرای فیزیکهای مختلف در شبیهسازی تزریق اسید.

در جــدول  2نســبت تعــداد گریدهــای ریــز بــه درشــت

ارائــه دهــد کــه تعــداد قابــل توجهــی از گریدهای درشــت

زمانــی و همچنیــن ،نســبت زمــان محاســبات روش شــبکه

گریــدی بــا یــک درجــه تفکیــک اســتفاده شــده اســت.

در پاالیــش گریــدی ،زمــان محاســبات بــرای  10/000گام
یکنواخــت ریــز بــه روش پاالیــش گریــدی گــزارش شــده
اســت .همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود
در پاالیــش گریــدی بــا یــک درجــه تفکیــک ،تعــداد

ایجــاد کنــد .در ادامــه ایــن مطالعــه از روش پاالیــش

نتایج و بحث

راستی آزمایی

گریدهــای ریــز و درشــت برابــر بــوده و نســبت زمــان

بــه منظــور راســتی آزمایــی مــدل توســعه یافتــه بــا روش

بــه معنــای ســرعت محاســبات حــدود دو و نیــم برابــری

ریــز و درشــت و جــواب تحلیلــی مقایســه شــده اســت .در

اســت .در واقــع ،افزایــش تعــداد گریدهــای درشــت

فیزیــک جریــان پرداختــه میشــود .در گام بعــدی ،انتشــار

بنابرایــن ،اســتفاده از پاالیــش گریــدی بــا تفکیــک تراکــم

دیــواره فوقانــی بــا پاســخ معادلــه الپــاس مقایســه میگــردد

محاســبات برابــر بــا  %40بهدســت آمــده اســت .ایــن

پاالیــش گریــدی ،پاســخ مــدل بــا حالــت شــبکه یکنواخــت

روش پاالیــش گریــدی نســبت بــه روش شــبکه یکنواخــت

مرحلــه نخســت بــه کمــک جریــان پویزله بــه راســتی آزمایی

میتوانــد زمــان محاســبات کمتــری نتیجــه دهــد.

غلظــت از مــرز ورودی یــک حفــره بــه دیــواره و واکنــش بــا

باالتــر در صورتــی میتوانــد زمــان محاســبات بهتــری

و فیزیــک انتقــال جــرم ســنجیده میشــود.
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جدول  2زمان محاسبات برای شبکه یکنواخت ریز و حالت پاالیش گریدی با یک و دو درجه تفکیک در  10000گام زمانی
ابعاد

256×256

512×512

زمان محاسبات شبکه یکنواخت ریز (ثانیه)

7900

26890

زمان محاسبات پاالیش گریدی با یک درجه تفکیک (ثانیه)

3170

11550

نسبت گرید ریز به درشت

0/84

1

نسبت زمان محاسبات پاالیش گریدی به مدل ریز

0/4

0/43

زمان محاسبات پاالیش گریدی با دو درجه تفکیک (ثانیه)

2750

10750

نسبت گرید ریز به درشت

3/2

4

نسبت زمان پاالیش گریدی به مدل ریز

0/35

0/4

انتشــار – انتقــال – واکنــش (جریــان واکنشــی) در

مــرزی شــامل شــار صفــر در دیــواره جامــد و دامنــه بــاز

مدلهــای ریــز دانــه و پاالیــش گریــدی عملکــرد صحیــح

بــر تــوده ســیال برابــر بــا نســبت اختــاف فشــار ورودی

یــک حفــره لولــهای موییــن نیــز بــا بررســی همخوانــی
مــدل را مــورد آزمــون قــرار میدهــد .در مرحلــه بعــد

بــه بررســی توانایــی مــدل در شبیهســازی انحــال در
مقایســه بــا نتایــج آزمایشــگاهی میپردازیــم.

در گام نخســت ،جریــان بــدون واکنــش را در نظــر

میگیریــم .در یــک کانــال یــا حفــره دو بعــدی پروفایــل
توزیــع ســرعت در عــرض حفــره به صــورت جریــان پویزله

اســت و بــه صــورت زیــر محاســبه میشــود:

یــا تکــراری در ورودی و خروجــی اســت .نیــروی وارده

و خروجــی دامنــه بــر طــول دامنــه بــا اســتفاده از روش
مطالعــه [ ]24اعمــال شــده اســت .در واقــع ایــن محــک

ســاده برای ســنجش درســتی الگوریتــم پاالیــش چهارگانه

در شبیهســازی جریــان ناویــر اســتوکس در ســادهترین
حالــت و همچنیــن ،مقایســه بــا پاســخ شــبکه یکنواخــت
مفیــد اســت .ابعــاد شــبکه ریــز یکنواخــت در ایــن مثــال

 128×128بــوده و در حالــت پاالیــش گریــدی  48الیــه

گریــد ریــز در کنــار دیــواره هــای کانــال تفکیــک شــده
=
u

∆P
)a (h − a
()10
2 ρυ L
در رابطــه بــاال  uبرابــر بــا ســرعت ،اختالف فشــار  ∆Pطول

دامنــه  ،Lحاصلضــرب چگالــی در گرانــروی ســینماتیک
و فاصلــه از دیــواره کانــال بــا عــرض  hاســت .شــرایط

اســت .شــکل  3همخوانــی خوبــی را بــرای روش پاالیــش

گریــدی بــا جــواب تحلیلــی و پاســخ شــبکه یکنواخــت
نشــان میدهــد.

شکل  3پروفایل توزیع سرعت در مقطع عرضی حفره در جریان پویزله در روش شبکه بولتزمان

صادق محمودی و همکاران
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بــرای ســنجش میــزان دقــت پاســخ هــا و خطــای موجــود

()11

مطلــق و جــذر میانگیــن مربعــات خطــا  RMSEگــزارش

()12

در محاســبات ،در جــدول  3خطــا بــه صــورت خطــای

شــده اســت .همانطــور کــه از مقایســه مقادیــر خطــا
مشــخص میشــود پاســخ پاالیــش گریــدی بیــن دو

حالــت شــبکه ریــز و شــبکه درشــت قــرار میگیــرد ،بــا

وجــود اینکــه هــر ســه روش دقــت کافــی را در محاســبه
ســرعت جریــان در ایــن مثــال ســاده دارنــد و برتــری
هیــچ کــدام در شــکل قابــل مشــاهده نیســت امــا ایــن
مثــال بــه خوبــی صحــت عملکــرد شــبکه بولتزمــان بــر
روی شــبکه پاالیــش شــده را نشــان میدهــد.

جدول  3خطای محاسبه شده در پاسخ شبکههای متفاوت با
جواب تحلیلی جریان پویزله

11

0 < x < a
∂ 2C ∂ 2C
+
=
0→
2
2
∂x
∂y
0 < y < b
) −C eq

=
(C 0 )13
= ) 0 → C ( 0, y

| = k (C
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∞
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cos) β n y ( + C eq

()15
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b
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2
2β nb 

κb
= Da
Dm

()16

2
=
N
n

(b
=) β n b ( tan) β n

در رابطههــای  C ،11-16بیانگــر غلظــت x ،و  yمختصــات
مکانــی a ،و  bابعــاد دامنــه Dm ،ضریــب نفــوذ مولکولیCeq ،

و  C0غلظــت تعادلــی و غلظــت اولیــه و  Daعــدد دامکولــر

نوع شبکه

میانگین خطای
مطلق

RMSE = 1 / n∑ )ui − u ( 2

شبکه چهارگانه
با یک درجه
تفکیک

0/00034

0/000389

دیــواره فوقانــی تفکیــک شــده اســت .عــدد دامکولــر بــه

شبکه ریز

0/0003

0/000346

شبکه درشت

0/00041

0/000496

تنهــا مکانیســم انتقــال حاضــر در ایــن مثــال اســت بــه

صــورت رابطــه

غلظــت در یــک حفــره و عملکــرد مــدل در شبیهســازی

انتشــار-واکنش را میســنجد .ایــن مثــال بــر مبنــای
مرجــع [ ]5کــه از ایــن مســئله بــرای راســتی آزمایــی
مــدل واکنشــی خــود بهــره گرفتــه ،تنظیــم شــده اســت.
a×b

ســیال حاضــر در لحظــه اولیــه بــا ســطح جامــد واکنشــی

نــدارد .بــا نفــوذ ســیال از مــرز چــپ  x=0بــا غلظــت اولیــه
 C0=1و انتشــار آن بــه ســطح جامــد در مــرز فوقانــی ،y=b

واکنــش (بــدون انحــال) آغــاز و غلظــت ورودی مصــرف
میشــود .در مــرز تحتانــی  y=0و مــرز راســت  a=xشــار

صفــر و در مــرز چــپ غلظــت ثابــت برقــرار اســت .مســئله

انتشــار-واکنش در حالــت پایــدار در ایــن سیســتم توســط
معادلــه الپــاس توصیــف میشــود .بــرای شــرایط مــرزی

داده شــده جــواب تحلیلــی بــه صــورت رابطــه  11نوشــته
میشــود [.]5

در حالــت پاالیــش گریــدی  14الیــه گریــد ریــز در کنــار

صــورت نســبت قــدرت واکنــش بــه نفــوذ مولکولــی کــه

محــک تحلیلــی بعــدی ،توانایــی مــدل در رصــد تغییــرات

بدیــن ترتیــب در یــک دامنــه مســتطیلی بــا انــدازه

اســت .ابعــاد دامنــه در شــبکه ریــز بــه  100×80گریــد و

= Da

κb

Dm

بیــان میشــود و مقــداری

برابــر بــا  48دارد .توزیــع غلظــت در دامنــه بــه صــورت

قیاســی و پروفایــل محاســباتی بــه همــراه جــواب تحلیلــی

در شــکل  4نشــان داده شــده اســت .همچنیــن بــرای
ســنجش میــزان دقــت پاســخها و خطــای موجــود در

محاســبات در جــدول  4خطــا بــه صــورت خطــای مطلــق

و جــذر میانگیــن مربعــات خطــا  RMSEگــزارش شــده

اســت .از مقایســه مقادیــر جــدول  4مشــخص مــی شــود

پاســخ پاالیــش گریــدی بیــن دو حالت شــبکه ریز و شــبکه

درشــت قــرار دارد و ایــن بــه معنــای دقــت بهتــر نســبت به
شــبکه درشــت و خطــای قابــل قبــول در قیــاس بــا شــبکه
ریــز اســت .بنابرایــن روش پاالیــش گریــدی بــه خوبــی
رفتــار توزیــع غلظــت در حفــره بــاز را مــدل کــرده اســت.

در ارزیابــی بعــدی ،یــک حفــره لولــهای موییــن بــه

ابعــاد  256×128در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــا پاالیــش
گریــدی در کنــار دیــواره مــش ریــز و در مرکــز حفــره
مــش درشــت تفکیــک میشــود.
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شکل  4پروفایل توزیع غلظت در حل معادله الپالس در مسئله انتشار-واکنش در یک حفره باز
جدول  4خطای محاسبه شده در پاسخ شبکههای متفاوت با جواب تحلیلی معادله الپالس.
RMSE = 1/ n∑ ) yi − y ( 2

نوع شبکه

میانگین خطای مطلق

شبکه چهارگانه با یک درجه تفکیک

1/58

1/9

شبکه ریز

1/068

1/51

شبکه درشت

2/174

2/18

ســیال در حالــت اولیــه خالــص فــرض شــده و دارای

غلظــت صفــر میباشــد .یــک منبــع خطــی از ســیالی بــا

ورودی حفــره ،انتشــار ســیال ورودی در عــرض حفــره
کامـ ً
ا مشــهود اســت .همچنیــن ،شــکل  6پروفایــل غلظت

گریــد ریــز ( 16گریــد درشــت در مــدل پاالیــش گریــدی)

در فاصلــه کمتــری از دیوارههــا نشــان میدهــد .بــرای

داده شــده اســت .اســید بــا ورود بــه دامنــه و انتقــال بــه

مــدل پاالیــش گریــدی از معیــار

از انحــال دیــواره صــرف نظــر میشــود .در خروجــی دامنــه

(خطــای نســبی  )%1محاســبه شــده اســت .همخوانــی

غلظــت  1 Mبرابــر بــا  3/6درصــد وزنــی بــه طــول 32

در مرکــز ورودی حفــره (عــرض حفــره  128گریــد) قــرار

در طــول حفــره را در مرکــز عرضــی حفــره و همچنیــن،
ســنجش میــزان دقــت تخمیــن پروفایــل غلظــت توســط
RMSE = 1/ n∑ ) yi − y ( 2

مــرز جامــد در کنــار دیوارههــا واکنــش داده ولــی در اینجــا

اســتفاده شــده و میانگیــن خطــا برابــر بــا 0/0004

غلظــت ،شــرط مــرزی گرادیــان غلظــت صفــر اعمــال شــده

مــدل پاالیــش گریــدی بــا مــدل شــبکه ریــز گــواه بــر

و بــه معنــی خــروج ســیال بــه وســیله تــوده جریــان اســت.

عملکــرد صحیــح مــدل اســت.

تکــراری در ورودی و خروجــی و شــار صفــر در مــرز جامــد

بررسی انحالل در محیط متخلخل دوبعدی

(  Da = Κ / uو  ) Pe = uL / Dو عــدد پکلــت در ایــن
ارزیابــی بــه ترتیــب برابــر بــا  50و  200منظور شــده اســت.

بــه دلیــل انحــال ســریع بلورهــای کلســیت و تولیــد

شــرایط مــرزی در دامنــه جریــان شــامل شــرط مــرزی

میباشــد .مقــدار حاصلضــرب اعــداد پکلــت و دامکولــر

شــکل  5توزیــع غلظــت در عــرض حفــره موییــن را در
ســه نقطــه متفــاوت از طــول حفــره پــس از  50/000گام

زمانــی نشــان میدهــد .در واقــع بــا فاصلــه گرفتــن از

نتایج آزمایشگاهی

حجــم زیــادی گاز در واکنــش بــا اســید هیدروکلریدریــک
معمــوالً مطالعــه انحــال کربناتــه در مقیــاس حفــره بــه
ســادگی قابــل انجــام نیســت و نتایــج آزمایشــگاهی در

ایــن زمینــه انــدک هســتند.

صادق محمودی و همکاران

شبیهسازی مقیاس حفره ...
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شکل  5پروفایل توزیع غلظت در عرض حفره پس از  50هزار گام زمانی در سه مقطع از طول حفره

شکل  6پروفایل توزیع غلظت در طول حفره پس از  50هزار گام زمانی در سه مقطع از عرض حفره

از جملــه میتــوان بــه مطالعــه [ ]22اشــاره کــرد کــه

شــده اســت .محیــط متخلخــل دوبعــدی در مطالعــه

انــدازه  500 μmبــا فاصلــه ذرات کمتــر از  300 μmتهیــه

ســرعت  0/115 cm/sمعــادل بــا دامکولــر  10بــه مــدت

یــک میکــرو چیــپ از ذرات مربعــی شــکل کلســیت بــا

کــرد .از ایــن میکرومــدل بــرای تزریــق اســید رقیــق

HCl

بــا غلظــت  %1وزنــی اســتفاده گردیــد و مشــاهدات ثبــت

[ ]22بــه همــراه نتایــج انحــال پــس از تزریــق اســید بــا
یــک ســاعت در شــکل  7نشــان داده شــده اســت.

شکل ( 7الف) میکرو مدل تولید شده در مطالعه [ ]22با ذرات مربعی کلسیتی و (ب) نتایج انحالل پس از تزریق اسید با سرعت 0/115 cm/s
معادل با دامکولر  10به مدت یک ساعت
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بــا وجــود اینکــه هــدف از شبیهســازیهای مقیــاس

واکنــش بــر الگــوی انحــال دارد .بــا ایــن وجــود ،بــر

بــوده و تاکنــون هیــچ ســابقهای در تحقیقــات بــرای تولیــد

کــه مــدل توســعه داده شــده بــر پایــه پاالیــش گریــدی

حفــره مطالعــه مکانیزمــی پدیدههــا در ایــن مقیــاس

کمــی آزمایشــگاهی بــا اســتفاده از روش شــبکه
نتایــج ّ
بولتزمــان وجــود نداشــته اســت ،بــه عنــوان یــک آزمــون
کیفــی بــرای مــدل پاالیــش گریــدی ،از محیــط متخلخــل

اســاس ایــن شبیهســازی میتــوان نتیجهگیــری کــرد
توانایــی شبیهســازی رفتــار انحــال ســنگ در اســید را

دارا اســت و میتــوان بــرای مطالعــه مکانیزمــی جریــان
اســید در محیــط متخلخــل از آن بهــره گرفــت.

همــراه بــا شــرایط مشــابه آزمایــش مطالعــه [ ]22بهــره

در ادامــه بــا اســتفاده از ســاختار حفــرات بــا پیچیدگــی

جریــان بــه ترتیــب ســرعت و فشــار ثابــت و در بــاال و

ضریــب انتقــال جــرم و تخلخل-تراوایــی میپردازیــم.

شــار صفــر اعمــال شــده اســت .اســتوکیومتری واکنــش

کوزنــی کارمــن اســتفاده شــده اســت.

گرفتــه شــد .شــرایط مــرزی در ورودی و خروجــی دامنــه

بیشــتر و در شــرایط مختلــف جریــان بــه بررســی تغییرات

پاییــن دامنــه و همچنیــن در مــرز جامــد ،شــرط مــرزی

بــرای محاســبه و بررســی تراوایــی از رابطــه دارســی و

در اینجــا بــر پایــه واکنــش  HClو کلســیت تنظیــم شــده

()17

غلظــت ثابــت و در خروجــی ،شــرط مــرزی گرادیــان

گرانــروی دینامیــک و  ∆Pبرابــر بــا اختــاف فشــار ورودی

بــا ابعــاد  768×256گریــد پــس از  100/000گام زمانــی

بــه طــول دامنــه برابــر بــا نیــروی وارد بــر تــوده ســیال

تقریــب خوبــی انحــال کلســیت بــه صــورت کرمچالــه در

بــه صــورت حاصلضــرب ســرعت شــبکه بولتزمــان در

=
∆ K U µL /
=
= P U υρ
/ F u lb φυρ / F

اســت .همچنیــن در ورودی دامنــه غلظــت ،شــرط مــرزی

در رابطــه  K ،17نماینــده تراوایــی دارســی،

غلظــت صفــر اعمــال شــده اســت .شــکل  8نتیجــه مــدل

و خروجــی دامنــه اســت .در اینجــا نســبت اختــاف فشــار

را نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود بــا

بــوده و بــا  Fجایگزیــن شــده ،ســرعت دارســی نیــز

مســیری نزدیــک بــه مشــاهدات آزمایشــگاهی تولید شــده

تخلخــل جایگــذاری شــده اســت.

و نتایــج شبیهســازی بــه ترتیــب  1/24و  1/13محاســبه

رابطــه  18کــه بــه رابطــه کوزنــی کارمــن معــروف اســت

شبیهســازی مــورد نیــاز بــوده کــه بــا توجــه بــه ابعــاد

قطــر ذرات ســنگ مربــوط میکنــد .ایــن رابطــه بــرای
یــک محیــط متخلخــل کامــ ً
ا اشــباع شــده و بــرای

الگــوی انحــال ،ریشــه در سادهســازی صــورت گرفتــه در

تغییــرات ســاختار حفــرات برقــرار اســت.

اســت .نســبت تخلخــل بــه تخلخــل اولیــه در کار []22

شــده اســت .ایــن اختــاف بــه دلیــل عــدم تأمیــن زمــان

دامنــه مــورد اســتفاده در مــدل بــه درســتی قابــل تعییــن

نیســت .همچنیــن ،انحــراف جزیــی مشــاهده شــده در
مــدل واکنشــی و عــدم در نظــر گرفتــن تأثیــر تولیــدات

()18

 φتخلخــلμ ،

φ 3 D p2
180)1 − φ ( 2

= K

بــرای بســتر دانــه ای کــروی ،تراوایــی را بــه تخلخــل و

شــرایط جریــان کامــ ً
ا توســعه یافتــه و پایــدار و بــدون

شکل  8خروجی مدل پاالیش گریدی پس از  100هزار گام زمانی و تولید مسیر انحالل نزدیک به نتایج آزمایشگاهی
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همچنیــن بهدلیــل فــرض اولیــه کوزنــی کارمــن از

 Lبُعــد عمــود بــر جریــان (ورودی دامنــه) بــوده و

مرتبــط باهــم ،بیــن نتایــج آزمایشــگاهی بــا ایــن رابطــه

ســاختار اســت کــه بــه جهــت دوبعــدی بــودن ســاختار

تقریــب محیــط متخلخــل بــا دســته لولــه موییــن غیــر

Stotal

مجمــوع ســطوح واکنــش پذیــر ذرات ســنگ موجــود در

ناهمخوانــی مشــاهده میشــود .در شبیهســازی مقیــاس
پیوســته انحــال ســنگ در اســید معمــوالً از روابــط نیمــه

اســید در ورودی و خروجــی دامنــه بــوده کــه بهوســیله

تخلخــل -تروایــی اســتفاده میشــود .ایــن در حالــی

تعمیــم یافتــه میشــود Re .نمــاد عــدد رینولــدز،

تجربــی ماننــد کوزنــی کارمــن بــرای بیــان تغییــرات

اســت کــه بــه علــت تغییرات در ســطح ویــژه ذرات ســنگ

و ســاختار حفــرات و همچنیــن تغییــر تــوان تخلخــل در

رابطــه  ،18درســتی ایــن رویکــرد محــل اشــکال اســت.
در اینجــا بــرای تحلیــل تغییــرات تخلخل-تراوایــی ،بــر
مبنــای رابطــه کوزنــی کارمــن از جــذر نســبت تراوایــی

بــه تخلخــل

( = K /φ

 ) RQIبــر حســب تخلخــل تعمیــم

= ) φاســتفاده شــده ماهیــت خطــی
یافتــه ( ( φ )1 − φ
z
ایــن رابطــه در معادلــه کوزنــی کارمــن رابطــه  19بررســی

میگــردد.

2
p

D
φ
=
)
( b .φz
180 1 − φ

()19

()20

=
K /φ

در واحــد طــول تعریــف میشــود ∆Cσ .اختــاف غلظــت
کوچکتریــن و بزرگتریــن مقــدار خــود در مخــرج کســر
Sc

بیانگــر عــدد اشــمیت و  Shهمــان عــدد شــروود اســت.

ابعــاد مــورد اســتفاده در ایــن بررســی  1024×512بــوده
تأثیــر ســاختار حفــره و ســرعت تزریــق را بیــان میکنــد.

بــرای تحقیــق اثــر ســاختار حفــره ،بســترهای جریــان بــا
تخلخــل یکســان انتخــاب شــده انــد (شــکل  .)9در حالتــی

کــه انحــال در ســاختار حفــرات وجــود نــدارد ،مقــدار
ضریــب انتقــال جــرم (عــدد شــروود) بــرای هــر بســتر

جریــان مقــداری ثابــت خواهــد بــود .بنابرایــن در ایــن

بررســی بــه جهــت تغییــر ســاختار حفــره در اثــر انحــال،
تغییــرات عــدد شــروود در حالــت عــدد پکلــت پاییــن و

تغییــرات آرام در ســاختار حفــره در نظــر گرفتــه شــده

( RQI = f )φz

اســت .شــرایط مــرزی در ایــن بررســی همــان شــرایط

بــرای بررســی اثــر جریــان ،واکنــش و انحــال بــر انتقــال

میباشــد بــه جــز اینکــه در بــاال و پاییــن دامنــه از شــرط

انتقــال جــرم بــه کمــک عــدد شــروود و عــدد اشــمیت

اســتفاده شــده اســت .حاصلضــرب عــدد دامکولــر در عــدد

بررسی ضریب انتقال جرم

جــرم در محیــط متخلخــل ،الزم اســت تغییــرات ضریــب
بیــان گــردد .عــدد شــروود به صــورت نســبت انتقــال جرم
در اثــر جریــان بــه انتقــال جــرم در اثــر نفــوذ مولکولــی

تعریــف میشــود .عــدد اشــمیت نیــز بــه صــورت نســبت

گرانــروی ســینماتیک (انتشــار مومنتــوم) بــه ضریــب
نفــوذ مولکولــی (انتشــار جــرم) بیــان میشــود و از

مــرزی شــبیه ســازی انحــال کرمچالــه در مطالعــه []22

مــرزی تکــراری جهــت ایجــاد حالــت دامنــه نامحــدود

پکلــت ،عــدد اشــمیت و عــدد پکلــت بــه ترتیــب برابــر بــا

 4 ،400و  10قــرار داده شــد .شــکل  10بــا رســم نســبت
تراوایــی بــه تراوایــی اولیــه بــر حســب نســبت تخلخــل بــه
تخلخــل اولیــه نشــان دهنــده تغییــرات مشــابه ســاختار

یــک و دو اســت.

مشــخصههای فرآیندهــای انتشــار-انتقال جرم/مومنتــوم

شــکل  11مقــدار  RQIرا بــر حســب تغییــرات تخلخــل

شــده در کار [ ]27بــا اندکــی تغییــر بــه جهــت شــرایط

 11تغییــرات  RQIبــرای هــر دو ســاختار مشــابه و مؤیــد

میباشــد .بــرای محاســبه عــدد شــروود از رابطــه ارائــه

تعمیــم یافتــه نشــان میهــد .بــر اســاس نمــودار شــکل

مســئله بــه صــورت زیــر اســتفاده شــده اســت:

وجــود رابطــه خطــی بهدســت آمــده از کوزنــی کارمــن

()21

∆C σ
L
Re Sc 1/3
S total
)C σ b (in − )C σ w (out

= Sh

در رابطــه  C σ b 21و  C σ wغلظــت جــزء واکنــش دهنــده
(اســید) بــه ترتیــب در تــوده ســیال و مــرز جامد هســتند.

میباشــد .تفــاوت موجــود در عــرض از مبــدأ بــرای دو
ســاختار متأثــر از تفــاوت ضریــب پیچاپیچــی بــرای دو

ســاختار تفســیر میشــود.
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مقاله پژوهشی

شکل  9بسترهای جریان با ساختار حفره متفاوت و تخلخل یکسان با سایز دامنه .1024×512

شکل  10تغییرات تروایی بر حسب تخلخل برای حالت انحالل سطحی در دو ساختار حفره متفاوت با تخلخل یکسان

شکل  11تغییرات جذر نسبت تراوایی به تخلخل

( = K /φ

 ) RQIبر حسب تخلخل تعمیم یافته (

φ
1−φ

=

 ) φبرای حالت انحالل

z

سطحی در دو ساختار حفره متفاوت با تخلخل یکسان

در واقــع در الگــوی انحــال ســطحی (پکلــت پاییــن)

نکتــه دیگــر اینکــه در حالــت تغییــرات آرام ســاختار

 12بــا رســم مقــدار عــدد شــروود بــر حســب زمــان

صــورت خطــی خواهــد بــود.

ســاختار حفــرات دچــار تغییــر چندانــی نمیشــود .شــکل

حفــرات ،رابطــه تغییــرات عــدد شــروود بــا زمــان بــه

شبیهســازی دو نتیجــه مهــم را بیــان میکنــد .اول

در ادامــه بــه منظــور تحقیــق تغییــر ضریــب انتقــال جــرم

نمــوده باعــث افزایــش ضریــب انتقــال جــرم میشــود.

بــه تولیــد الگوهــای متفاوتــی از انحــال بــه صــورت

پیچاپیچــی بزرگتــری دارد بــه معنــای نفوذپذیــری کمتــر

عــدد پکلــت متفــاوت  50 ،10و  100بــرای ســاختار الــف

اینکــه انحــال ســاختار ســنگ انتقــال جــرم را تســهیل

در حالتهــای مختلــف جریانــی کــه در حقیقــت منجــر

دوم اینکــه هماننــد شــکل  11ســاختاری کــه ضریــب

انحــال ســطحی ،کرمچالــه و یکنواخــت میگــردد ،ســه

و در نتیجــه ضریــب انتقــال جــرم کوچکتــر میباشــد.

در شــکل  9در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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شکل  12تغییرات عدد شروود با زمان برای حالت انحالل سطحی در دو ساختار حفره متفاوت با تخلخل یکسان.

باقــی شــرایط ماننــد حالــت قبــل و ثابــت هســتند .نتایــج

خطــی خــارج شــده و بــا تــوان بزرگتــری از تخلخــل

اســت .همانطــور کــه در شــکل  13مشــاهده میشــود

رژیــم جریانــی بــر انحــال و روابــط تخلخل-تراوایــی

شبیهســازی در شــکلهای  13تــا  15نشــان داده شــده
تغییــرات تراوایــی بــرای پکلــت باالتــر از  10از حالــت

رابطــه برقــرار مینمایــد .ایــن بــه معنــای اثــر متفــاوت

اســت.

شکل  13تغییرات تروایی بر حسب تخلخل برای سه حالت انحالل سطحی (پکلت  ،)10کرمچاله (پکلت )50و یکنواخت (پکلت  )100در
ساختار الف از شکل 9

φ

شکل  14تغییرات جذر نسبت تراوایی به تخلخل (  ) RQI = K / φبر حسب تخلخل تعمیم یافته (  ) φ = 1 − φبرای سه حالت انحالل
سطحی (پکلت  ،)10کرمچاله (پکلت  )50و یکنواخت (پکلت  )100در ساختار الف از شکل 9
z
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شکل  15تغییرات عدد شروود با زمان برای سه حالت انحالل سطحی =( Peپکلت  ،)10کرمچاله پکلت  )50و یکنواخت پکلت  )100در
ساختار الف از شکل 9

همچنیــن بررســی  RQIبــر حســب تخلخــل تعمیــم

خوبــی بهدســت میدهــد.

بــر تغییــر شــیب نمــودار بــرای اعــداد پکلــت بزرگتــر

نتیجهگیری

یافتــه در شــکل  14نیــز نشــان میدهــد کــه عــاوه

و رفتــار غیرخطــی ،رابطــه تغییــرات  RQIنیــز متفــاوت

ایــن تحقیــق بــا هــدف شبیهســازی جریــان کنشــگر در

حالــت انحــال بــه صــورت کرمچالــه بــا پکلــت  50نشــان

را بــرای شــرایط واکنشــی تعمیــم داده از آن بــرای

پکلــت  100بیشــترین تغییــرات تخلخــل تعمیــم یافتــه

متخلخــل بهــره گرفتــه اســت .در مطالعــه حاضــر روش

بــا زمــان نیــز افزایــش شــدید ضریــب انتقــال جــرم بــا

غلظــت بــه کار بــرده شــده و بــرای شبیهســازی واکنــش

حالتهــای مختلــف شــبیه ســازی بــه نظــر میرســد

بولتزمــان کــه در مــرز ســیال-جامد عمــل میکنــد بهــره

تخلخــل تعمیــم یافتــه تغییــرات شــدید ضریــب انتقــال

شــده ،نتایــج اصلــی ایــن مطالعــه بــه شــرح زیــر اســت:

و انحــال کرمچالــه را میتــوان بــا اندکــی اصــاح در

درشــت کــردن گریدهــا در حفــرات و تقســیمات چهارگانه

تخلخل-تراوایــی بــه هــم مرتبــط کــرد .ایــن در حالــی

شــبیه ســازی جریــان کنشــگر در محیــط متخلخــل

بــوده بــه صورتــی کــه بیشــترین تأثیــر در افزایــش  RQIرا

مقیــاس حفــره ،روش پاالیــش گریــدی چهارگانــه درختی

میدهــد .از طــرف دیگــر ،حالــت انحــال یکنواخــت بــا

شبیهســازی انتشــار-انتقال و واکنش-انحــال در محیــط

را نشــان میدهــد .در شــکل  15تغییــرات عــدد شــروود

 D2Q9شــبکه بولتزمــان بــرای هــر دو دامنــه جریــان و

افزایــش ســرعت جریــان را نشــان میدهــد .بــا مقایســه

و انحــال از یــک جملــه عامــل واکنــش در معادلــه

کــه حالــت انحــال یکنواخــت بــا بیشــترین تغییــرات

گرفتــه شــده اســت .بــا اســتفاده از مــدل توســعه داده

جــرم را رقــم مــی زنــد و حالتهــای انحــال ســطحی

• روش پاالیــش گریــدی چهارگانــه درختــی از طریــق

رابطــه تغییــرات ضریــب انتقــال جــرم و همچنیــن ،رابطــه

در نزدیکــی مــرز ســیال-جامد منجــر بــه افزایــش ســرعت

اســت کــه فــرض وجــود یــک رابطــه ثابــت بــرای ایــن
پارامترهــا قطعــاً شبیهســازی مقیــاس پیوســته را دچــار

میشــود .پاالیــش گریــدی بدیــن صــورت تنهــا بــا یــک

درجــه تفکیــک تراکــم شــبکه حــدود  2/5برابــر ســرعت

مقیــاس حفــره میتوانــد بــرای درک ایــن تغییــرات

• مــدل توســعه یافتــه بــا روش پاالیــش چهارگانــه بــا

پاالیــش گریــدی بــا کاهــش زمــان محاســبات و امــکان

واکنــش در یــک حفــره لولـهای موییــن را بــا خطــای %1

خطــای محاســبات مینمایــد .بنابرایــن ،شبیهســازی

شبیهســازی را افزایــش میدهــد.

کمــک شــایانی بــه مقیــاس پیوســته بنمایــد .روش

موفقیــت راســتی آزمایــی شــده ،نتایــج انتشــار-انتقال-

شبیهســازی دامنههــای بزرگتــر در ایــن مســیر ابــزار

نســبت بــه حالــت شــبکه ریــز یکنواخــت شبیهســازی
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نمــود .همچنیــن ،مقایســه نتایــج تولیــد شــده بــا مــدل

 :∆Pاختالف فشار ()KPa

روش را در بازتولیــد الگــوی انحــال کرمچالــه نشــان

 :Scاشمیت (بی بعد)

چهارگانــه درختــی بــا نتایــج آزمایشــگاهی ،توانایــی ایــن
میدهــد.

 :eiسرعت جهتی شبکه ()lu/ts

 :Stotalسطح واکنش پذیر کل ()lu

• ایــن تحقیــق از مــدل توســعه یافتــه بــرای مطالعــه

 :Peپکلت (بی بعد)

انتقــال جــرم (عــدد شــروود) و رابطــه تغییــرات تخلخــل-

 : φتخلخل (بی بعد)

تأثیــر ســاختار حفــره و شــرایط جریانــی بــر ضریــب

 :αvسطح ویژه در واحد حجم (/cmا)1

تراوایــی اســتفاده کــرده اســت .در این بررســی دو ســاختار

 :Shشروود (بی بعد)
 : φzتخلخل تعمیم یافته (بی بعد)

یکنواخــت در نظــر گرفتــه شــد .نتایــج نشــان میدهــد

 :Kتراوایی ()cm2

حفــره بــا تخلخــل یکســان و ضریــب پیچاپیچــی متفــاوت
و ســه رژیــم جریانــی مولــد انحــال ســطحی ،کرمچالــه و

کــه در نظــر گرفتــن تغییــرات شــروود در شبیهســازی
جریــان واکنشــی در محیــط متخلخــل و متأثــر از انحــال
ســنگ ضــروری اســت.

 :wiضریب وزنی جهتی (بی بعد)
 :Lطول مشخصه ()cm

 :fiتوزیع جهتی چگالی ()mu/lu2
 :Dpقطر ذرات ()cm

• تحلیــل نتایــج بیانگــر ایــن اســت کــه در عیــن اینکــه

 : fiتوزیع جهتی تعادلی چگالی ()mu/lu2
 :Cغلظت ()wt%

شــده عــدد شــروود را بزرگتــر میکنــد .در نرخهــای

 :Csغلظت تعادلی ()wt%

بزرگــی ضریــب پیچاپیچــی نــرخ انتقــال جــرم را کاهــش
میدهــد ،انحــال ســاختار باعــث افزایــش نــرخ انتقــال

بــاالی جریــان تغییــرات عــدد شــروود و  RQIاز حالــت
خطــی خــارج میشــود .بیشــترین تأثیــر در افزایــش
 RQIرا حالــت انحــال بــه صــورت کرمچالــه و حالــت

eq

 :giتوزیع جهتی غلظت ()wt/lu2

 : gieqتوزیع جهتی تعادلی غلظت ()wt/lu2

 :Cσغلظت واکنش دهنده ()wt%

 :kثابت سرعت واکنش ()cm/s

انحــال یکنواخــت بــا بیشــترین تغییــرات تخلخــل

 : Cσ |wغلظت واکنش دهنده در مرز جامد ()wt%

رقــم میزنــد .همچنیــن ،حالتهــای انحــال ســطحی

 : Cσ |bغلظت واکنش دهنده در توده سیال ()wt%

رابطــه تغییــرات ضریــب انتقــال جــرم و همچنیــن رابطــه

 : φsکسر حجمی جامد (بی بعد)

• بنابرایــن فــرض وجــود یــک رابطــه ثابــت بــرای ایــن

 : ∆tcگام زمانی دامنه گرید درشت ()ts

تعمیــم یافتــه تغییــرات شــدید ضریــب انتقــال جــرم را

 :RQIجذر نسبت تراوایی به تخلخل ()cm

و انحــال کرمچالــه را میتــوان بــا اندکــی اصــاح در

 :Siجمله عامل واکنش ()wt/lu2

تخلخل-تراوایــی بــه هــم مرتبــط کــرد.

 : ρچگالی ()g/cc

پارامترهــا قطعــا شبیهســازی مقیــاس پیوســته را دچــار

 :Vmحجم مولی کانی ()cm3/mol

گریــدی در مقیــاس حفــره ابــزاری بهدســت میدهــد تــا

 :Daدامکولر (بی بعد)

خطــای محاســبات مینمایــد .اعمــال روش پاالیــش

 : ∆t fگام زمانی دامنه گرید ریز ()ts

بــا دســتیابی بــه دامنــه شبیهســازی بزرگتــر در مقیــاس

 : ∆tگام زمانی ()ts

حفــره ،رابطــی بیــن مقیــاس حفــره و دارســی ایجــاد نمود.

 :Reرینولدز (بی بعد)

عالئم و نشانهها

 :τزمان آسایش دامنه جریان ()ts

 :ueqسرعت تعادلی

 : ∆xگام طولی شبکه ()ts

()lu/ts

 :υگرانروی سینماتیک ()cm2/s
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)ts(  زمان آسایش دامنه گرید ریز:τf

)ts(  زمان آسایش دامنه غلظت:τs

)lu/ts(  سرعت صوت شبکه:Cs

)ts(  زمان آسایش دامنه گرید درشت:τC

)N/cm3(  نیروی وارد بر توده سیال:F

)cP(  گرانروی دینامیک:μ

)1(  مقدار سرعت واحد شبکه:c
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Introduction
Carbonate acidizing is frequently used in petroleum
reservoirs. The simulation studies for optimum
acidizing usually use the Darcy scale formulations.
However, the continuum assumption for properties like
the local mass transport coefficient in porous media, and
the porosity-permeability relation is not appropriate
in case of the dissolution created by reactive flows.
Regarding the pore-scale origin of such properties,
therefore, lots of researchers have been attracted to
pore scale modeling to investigate reactive fluid flow
through porous media [1-7]. A review of modeling
and simulation of pore-scale multiphase fluid flow and
reactive transport in fractured and porous media can
be found in [8]. Lattice Boltzmann method has also
been used in many studies to investigate: the effect of
Damkohler and Peclet numbers on the creation of the
different dissolution pattern [3,4], the relation between
the tortuosity, porosity and pore structure [9], the effect
of heterogeneity in mineral distribution on the reaction
rate and reactive surface area [11-13] and the porositypermeability relation [3, 4, 13, 14]. The present work
empowers the Lattice Boltzmann method by the novel
Quadtree grid refinement to adjust the grid resolution
at the vicinity of the solid surfaces where reaction and
dissolution occur. This method helps to speed up the
simulations and attain larger domain sizes needed to
incorporate the effect of the underlying micro-scale
processes in representative behavior of the reactive
flows. Review of the Literature on Quadtree method
shows the previous studies in exploring the flow
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domains [15-19]. We step forward to explore the
reactive flow in porous media and to investigate the
discontinuity in the local mass transport coefficient
in terms of the variation in Sherwood number and
porosity-permeability relation in different dissolution
pattern created by carbonate acidizing process.
Materials and Methods
Quadtree is a multiscale mesh refiner that uses recursive
subdivisions to adjust the grid resolution based on a
predefined criterion. Quadtree method speeds up the
simulation by refining the grids near the solid phase
and letting the grids to be coarser at the pore bodies.
The adaption of quadtree on LBM is performed
based on the procedure presented in [15-17]. Figure
1 shows the reconstructed sample porous media by
one and two level quadtree grid refinement. On the
other hand, the Lattice Boltzmann model uses D2Q9
lattice type for both flow and concentration domains.
The concentration domain uses a reaction source term
in the Boltzmann equation to account for the reaction
of the acid at the solid surfaces. The dissolution
algorithm obeys the procedure of [4]. Validation
of the developed model is conducted in two steps
through the comparison of the quadtree model results
to that of uniform fine grid model for convectiondiffusion-reaction in a single pore problem and the
experimental observation of carbonate dissolution
in [20]. The experimental data in [20] provide a 2D
pore structure generated by square calcite grains and
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flooded by dilute HCL acid at a rate of 0.115 cm/s
and Damkohler equal to 10. The validated model was
then used to investigate the effect of pore structure on
Sherwood value in reactive mass transport problems
and the variation encountered during rock dissolution
by different flow regimes. For both cases, the porositypermeability relation is analyzed through the alteration
of the linear form of Kozeny-Carmann equation.

inlet to the channel walls, the reaction takes place but no
dissolution is allowed. The concentration distribution
profile generated by the quadtree model is compared
with the uniform fine grid model. The results show
good agreement with the RMSE equal to 0.0004 which
corresponds to 1% relative error. The results are presented
in Figures 2 and 3.

Fig. 1 reconstructed porous media by one and two level
quadtree grid refinement.

Fig. 2 The concentration distribution profile generated by the
quadtree model (markers) is compared with the uniform fine
grid model (lines). The profiles correspond to three different
positions along the pore.

Results and Discussion
Table 1 compares the computational time of fine grid
model with that of quadtree method. The results show
about 60% reduction in the time cost for equal number
of the decomposed fine and coarse grids for one level
quadtree refinement. In addition, the results suggest
that as the number of coarser grids decomposed from
the image increases, the time cost decreases.
Table 1 The computational time of fine grid and quadtree
model.
Dimension

512×512 256×256

Computational time of fine grid
model

26890

7900

Computational time of quadtree
grid model with one level
refinement

11550

3170

Ratio of fine to coarse grids

1

0.84

Time ratio of quadtree to fine
model

0.43

0.4

Computational time of quadtree
grid model with two level
refinement

10750

2750

Ratio of fine to coarse grids

4

3.2

Time ratio of fine to quadtree
model

0.4

0.35

Two cases are used as benchmarks for validation of
the model:
1- Reactive flow in a single pore: a channel with a
dimension of 128×256 initially filled with a pure fluid of
a density equal to 1. A constant concentration of 1 molar
(equal to 3.6 wt.%) source acid is placed at the inlet.
The outlet is at zero gradient boundary which means the
concentration is transported out of the domain with the
bulk flow. The top and bottom of the pore channel is at
zero flux boundary. By the transport of the acid from the

Fig. 3 The concentration distribution profile generated by
the quadtree model (markers) is compared with the uniform
fine grid model (lines). The dashed profile corresponds to the
center-line positions along the pore, and the dotted profile
corresponds to the near wall positions.
1

2

3

Fig. 4 (1) is the pore structure generated by [20], (2) is the
experimental dissolution result and (3) is the dissolution
behavior estimated by quadtree model.

Petroleum Research, 2022(February-March), Vol. 31, No. 121

3

The quadtree model is then implemented to study
the alteration of Sherwood number and porositypermeability relation by the reactive flow. The
implemented pore structures with equal porosity and
the dimension of 512×1024 are presented in Figure 5.

1

2

Fig. 5 pore structures with equal porosity and the dimension
of 512×1024.
The simulation results in Figure 6 for Peclet= 10 show that
facial dissolution increases the Sherwood number for both
structures in the same way. However, the more tortuous
structure results in smaller Sherwood value.

It is the same for the porosity-permeability relation in
Figure 7 and the Kozeny-Carman equation in form of
RQI = K / φ and =
φz φ / (1 − φ ) in Figure 8. Furthermore,
higher Peclet numbers of 50 and 100 are also considered to
investigate wormhole and uniform dissolution respectively.
The results for structure 1 show that higher flow rates can
cause major difference on the Sherwood number variation
and the porosity-permeability relation. While higher Peclet
flows show more increase in RQI in case of wormhole
and major increase in in case of uniform dissolution, both
cases show non-linear Sherwood increase. The results for
the three Peclet numbers of 10, 50 and 100 using structure
1 in Figure 5 are illustrated in Figures 9 to 11.

Fig. 6 dissolution increases the Sherwood number for both structures in the same way. The dashed line shows the result for pore
structure 1 and the solid line is the result for pore structure 2.

Fig. 7 dissolution increases the permeability for both structures
in the same way. The dashed line shows the result for pore structure 1 and the solid line is the result for pore structure 2.

Fig. 8 dissolution increases the RQI for both structures in the
same way. The dashed line shows the result for pore structure
1 and the solid line is the result for pore structure 2.

Fig. 9 the variation in permeability simulated by quadtree
model for different Peclet numbers using the pore structure 1.

Fig. 10 Kozeny-Carman equation in form of RQI simulated
by quadtree model for different Peclet numbers using the
pore structure 1.

Fig. 11 the variation in Sherwood number simulated by
quadtree model for different Peclet numbers using the pore
structure 1.
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Conclusions
The present work combined the quadtree grid
refinement method and reactive Lattice Boltzmann
modeling to investigate the variation of Sherwood
number and porosity-permeability relation in different
dissolution pattern in carbonate acidizing process.
The D2Q9 lattice was adopted for both flow, and
concentration domains with a reaction source term
implemented in the Boltzmann equation for the nodes
at the solid interfaces to account for the reaction of the
acid with the rock grains.
The Quadtree method resulted in speed up of the
simulations for reactive transport through porous
media by using coarser grids in the bulk pore spaces
and refining the grids close to the solid interfaces.
The results for one level quadtree refinement showed
about 60% reduction in the time cost. Furthermore,
the developed Quadtree model was able to accurately
simulate validation tests including reaction-diffusionconvection simulation in a single pore and experimental
observation for calcite dissolution patterns.
The analyses indicated that more tortuous structure
resulted in smaller Sherwood number. However, the
evolution of pore structure in the dissolution process
enhanced the mass transfer rate. As Sherwood number
increased with the increase in Peclet number, structure
dissolution caused non-linear changes in Sherwood
and porosity-permeability relation. Higher Peclet
flows also showed major increase in RQI in case of
wormhole dissolution and major increase in in case
of uniform dissolution.
The results show that it is necessary to account for
the variation of Sherwood number in reactive flow
simulations where the porous medium is modified by
dissolution. Quadtree has the ability to estimate the
challenging macroscopic properties by large-size pore
scale simulation needed to incorporate the effect of
the underlying micro-scale processes and play a PoreDarcy scale bridging role for continuum models.
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