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مطالعه افزایش ضریب انتقال حرارت در محیط
متخلخل با استفاده از نانوذرات رسانا از راه
شبیهسازی CFD
محمدرضا رخفروز ،1ملیحه برآهویی 2و سیدشهابالدین آیتاللهی

*1

 -1دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ايران
 -2دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
تاريخ دريافت94/1/21 :

تاريخ پذيرش94/9/28 :

چكيده
بــرای اســتفاده از نانوفنــاوري در ازدیــاد برداشــت حرارتــی بــراي افزایــش راندمــان انتقــال حــرارت ،در ایــن تحقیــق افزایــش ضریــب
انتقــال حــرارت بــا اســتفاده از نانوفنــاوري بررســی شــده اســت .در بخــش آزمایشــگاهی ایــن تحقیــق ،ابتــدا بــا افــزودن نانــوذره اکســید
مس(بهعنــوان یکــی از متداولتریــن نانــوذرات استفادهشــده در ایــن زمینــه) بــه ســیال پایهآبــي ،نانوســیالي پایــدار و یکنواخــت
بــراي اســتفاده از خــواص حرارتــی بــاالی آن تهیــه و ســپس بــه درون مغــزه تزریــق شــد .نتایــج بهدسـتآمده پــس از تزریــق نانوســیال
بــا غلظــت  0/01مــوالر بیانگــر افزایــش قابلتوجــه ضریــب هدایــت حرارتــی نســبت بــه ســنگ خشــکاند( )%25در حالــی کــه آب
مقطــر تنهــا  %6ضریــب انتقــال حــرارت را بهتــر كــرد .در بخــش مدلســازی ایــن کار تحقیقاتــی ،بــا اســتفاده از ســاختار واقعــی ســنگ
بــه بررســی عــددی انتقــال حــرارت در ایــن نمونــه پرداختــه شــد .بــرای ایــن منظــور دو تصویــر از دو مقطــع مغــزه آزمایششــده تهیــه
شــد و از پــردازش آنهــا دو مــدل واقعــی بــه دســت آمدنــد کــه بــا اعمــال شــرایط اولیــه و شــرایط مــرزی موجــود ،نتایــج حاصــل از
شبیهســازی عــددی بــا روش اجــزاي محــدود افزایــش ضریــب هدایــت حرارتــی موثــر تحتتاثیــر نانــوذرات رســانا را تاییــد كردنــد.
نتایــج شبیهســازی پــس از تزریــق نانوســیال بــا اســتفاده از مدلهــای شــماره یــک و شــماره دو بیانگــر افزایــش  14و  %8ضریــب
هدایــت حرارتــی نســبت بــه ســنگ خشـک و در نتيجــه افزایــش بــازده انتقــال حرارتانــد .نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان دادنــد
کــه روش دینامیــک ســیاالت محاســباتی را میتــوان بهعنــوان یــک روش قابلاعتمــاد در حــل ایــن مســئله بــه كار بــرد.
كلمات كليدي :محیط متخلخل ،شبیهسازی عددی ،ضریب هدایت حرارتی ،پردازش تصویر ،انتقال حرارت.

مقدمه

بیتومیــن كــه در سرتاســر دنیــا توزیــع شــدهاند حــدود

نفــت ســنگین بــه نفتــی گفتــه ميشــود کــه گرانــروی

نفــت مــرده 1آن  100تــا  1000 cpو درجــه  APIآن 10

تــا  20باشــد .نفتــی کــه وزن مخصــوص آن کمتــر از

 10و گرانــروی آن بیــش از  10000 cpباشــد نيــز نفــت
فوقســنگین 2نامیــده میشــود .مخــازن نفــت ســنگین و
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دوســوم دخایــر نفــت باقیمانــده جهــان را تشــکیل
میدهنــد[]1؛ لــذا مخــازن نفــت ســنگین بهدليــل حجــم
زیــاد و توزیــع متنــوع در سرتاســر جهــان نقشــي مهــم

در معــادالت انــرژی جهانــی و بهخصــوص در آمریــکای

شــمالی دارنــد.

1. Dead Oil
2. Extra Heavy Oil
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ازدیــاد برداشــت را میتــوان بهکارگیــری روشهــاي

گوناگــون نیــز ســاخته شــدهاند[ 9و  .]10ابــدل اگاتــوف

مناســب بــرای افزایــش بازیافــت تولیــد ،افزایــش طــول

هدایــت حرارتــی موثــر مغــزه در حالــت خشــک از

مختلــف بــرای اســتخراج نفــت باقیمانــده و یــک ابــزار

عمــر مخــزن و بــه تاخیــر انداختــن زمــان تــرک مخــزن
تعریــف كــرد[ .]2در بیــن روشهــای متفــاوت ازدیــاد

برداشــت ،طــی ســه دهــه اخیــر بــه روشهــای حرارتــی،
بهدليــل برخــی مزایــا ،بســیار توجــه شــده کــه از جملــه
ايــن مزایــا میتــوان بــه شناختهشــده بــودن 1افزایــش

ســطح جاروبشــده ،انبســاط همزمــان ســنگ و ســیال

و همکارانــش در یــک پژوهــش آزمایشــگاهی ضریــب
جنــس ماسهســنگ را در بــازه دمایــی  275تــا 523 K

و بــازه فشــاری  0/1تــا  400 MPaو در تحقیقــي مشــابه،
ضریــب هدایــت حرارتــی موثــر مغــزه اشــباع از نفــت از

جنــس ماسهســنگ را در بــازه دمایــی  288تــا 520 K

و بــازه فشــاری  0/1تــا  250 MPaاندازهگیــری كردنــد
[ 11و .]12

و تبخیــر ســیاالت اشــاره کــرد .هــدف اساســی ازدیــاد

محققــان روابــط ریاضــی گوناگونــی را نيــز بــرای محاســبه

بــا درجــه  APIکمتــر از  20اســت[ .]5-3برخــی محققــان

کــه اخیــرا کــوکارد آنهــا را مــرور كــرده اســت[.]13

گرانــروی بــه ســنگ مخــزن تزریــق کردهانــد .نانوفنــاوري

بــرای ارزیابــی ضریــب حرارتــی موثــر در ســاختارهای

اســتفاده شــده اســت .بــرای مثــال در ســالهای گذشــته

بهدســتآمده از تصاویــر

 ،CTارايــه دادنــد[14

تزریــق شــدهاند[ .]6نانوســیال حــاوی یــک ســیال پايــه و

کاربــردی بــرای ارزیابــی و تاییــد نتایــج تجربــی اســت

دارد کــه آن را از مخلوطهــای متــداول جامــد -مایــع

و ضمــن صرفهجويــي در زمــان و هزینــه ،ميتــوان آن

فلــزی و یــا غیرفلــزی بــا ابعــاد میلیمتــر و میکــرون

علیــزاده و همکارانــش شــروع ناپایــداری در محیــط

یکــی از کاربردهــای جدیــد نانوســیالها ،بــا اســتفاده

عــددی مطالعــه و دو نــوع جابهجایــی در مقیــاس میکــرو و

حــرارت ،افزایــش راندمــان انتقــال حــرارت و ازدیــاد

کامســول بــه روش اجــزاي محــدود حــل كردنــد[ .]16آنها

ســازوكار هدایــت در محیطهــای متخلخــل بســیار

بــرای آنالیــز پدیــده مارگونــی و مرزهــای پایــداریاش از

ضریــب هدایــت حرارتــی موثــر 2اهمیــت بهســزايی دارد.

عامــل موثــر در کنتــرل ناپایــداری اســت و تخلخــل نقــش

سیســتمهای حرارتــی ماننــد مبدلهــا ،سیســتمهای

غیرهمدمــای جابهجایــی آب -نفــت را در مقیــاس

برداشــت حرارتــی کاهــش گرانــروی نفتهــای ســنگین

ضریــب هدایــت حرارتــی موثــر پیشــنهاد دادهانــد

نيــز مــواد افزودنــی هماننــد نانوســیالها را بــرای کاهــش

منــدس و همکارانــش نیــز روشــي ســاده و موثــر را

از ســالها پیــش بــه صنعــت نفــت وارد و از مزایــای آن

فومماننــد ،3براســاس ســاختار واقعــی محیــط متخلخــل
Scan

نانــوذرات بهعنــوان مــواد افزودنــی بــه درون گل حفــاری

و  .]15دینامیــک ســیاالت محاســباتی یــک تکنیــک

نانــوذرات معلــق در آن اســت کــه خواصــي منحصربهفــرد

کــه محدودیتهــای روشهــای آزمایشــگاهی را نــدارد

جــدا میكننــد .نانــوذرات استفادهشــده میتواننــد

را در حالتهــای پایــا و وابســته بــه زمــان اجــرا كــرد.

باشــند[.]7

متخلخــل حیــن فرآینــد همرفــت مارگونــی را بهصــورت

از پتانســیل بــاالی نانــوذرات فلــزی در تســریع انتقــال

ماکــرو را مــدل و آن را بـه كمــك شبیهســاز چندمنظــوره

برداشــت حرارتــی اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه نقــش

بــرای اولیــن بــار عــدد بــدون بعــد مارگونــی را معرفــی و

بیــش از همرفــت و تابــش اســت ،بررســی و پیشبینــی

آن اســتفاده كردنــد .آنهــا نشــان دادنــد کــه تراوایــی یــک

لــذا بــراي پیشبینــی دقیــق انتقــال حــرارت در تمــام

مهمــی در ایــن پدیــده نــدارد .اخالقــی و هامــودا فرآینــد

احتراقــی و عایقهــای حرارتــی شــناخت مقــدار

حفــرات و در محیــط متخلخــل شبیهســازی كردنــد[.]17

ضریــب هدایــت حرارتــی الزامــی اســت[ .]8محققــان

بــه اندازهگیــری آزمایشــگاهی ضریــب هدایــت حرارتــی
موثــر توجــه داشــتهاند و سیســتمهای آزمایشــگاهی

1. Well Known
2. Effective Thermal Conductivity
3. Foam-like Structures
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در ایــن مطالعــه از روش میــدان فــازی بــراي کنتــرل

نانوســیال و مغــزه خشکشــده بعــد از یــک هفتــه 3بــا

محیــط یکنواخــت دوبعــدی شــامل دایرههایــی بــا

نتایــج حاصــل از مدلســازی بــا نتایــج آزمایشــگاهی

ســطح مشــترک فازهــا اســتفاده شــد .آنهــا از یــک
فواصــل یکســان اســتفاده و جابهجایــی آب -نفــت را

در حالتهــای تزریــق آب داغ ،تزریــق پلیمــر و تراوایــی

دوگانــه بررســی کردنــد .چهاردولــی و همکارانــش نيــز
فرآینــد آزمایشــگاهی آشــام خودبهخــود را شبیهســازی

نتایــج آزمایشــگاهی مقایســه شــدند و مشــاهده شــد کــه
موافقانــد.

بیان روش آزمایشگاهی
مواد

و نتایــج آن را ارزيابــي كردنــد[ .]18آنهــا بدیــن منظــور

در بخــش آزمایشــگاهی ایــن پژوهــش ،از نانوذرات اکســید

كار بردنــد و بهصــورت عــددی ســازوكارهای غالــب بــر

رســانا و از آب بهعنــوان ســیال پایــه اســتفاده شــده اســت.

و ترشــوندگی جزيــی آب مطالعــه كردنــد .نتایــج عــددی

اســتفاده شد.

یــک سیســتم دوبعــدی ،دوفــازی و ســهجزيی را بــه

مــس بــا درصــد خلــوص بیــش از  %99بهعنــوان نانــوذرات

بازیافــت نفــت را در حالتهــای ترشــوندگی کامــل آب

مایــع یونــی نيــز بهعنــوان عامــل پایدارکننــده ســاخته و

آنهــا نشــان دادنــد کــه در حالــت ترشــوندگی کامــل آب

روش انجام آزمایش

ســازوكار اصلــی تــورم حبابهــای نفــت و در حالــت

اولیــن قــدم در افزایــش ضریــب هدایــت حرارتــی مغــزه با

اســت .اخیــرا برآهویــی و همكارانــش ،در تحقيقــي بــراي

بهطــور کلــی نانوســیالها بــا دو روش یکمرحلــهای و

اکســید مــس را بــا غلظتهــای مختلــف بــرای بهبــود

ســاخت نانوســیال اکســید مــس از روش دومرحلــهای

را بررســی كردنــد[ .]19نتایــج آزمایشــگاهی حاکــی از

مــس تهیــه شــدند و ســپس در مرحلــه دوم ،بــا انتخــاب

 % 6و بــا تزریــق نانوســیال اکســید مــس بــا غلظــت 0/01

ســاخته شــد .بــرای پایــداری نانــوذرات در ســیال پایــه

ترشــوندگی جزيــی آب ســازوكار غالــب تغییــر ترشــوندگی

تزریــق نانوســیال ،ســاخت نانوســیال اکســید مــس اســت.

پاســخگویی بــه چالشهــا و مســائل موجــود ،نانوســیال

دومرحلــهای ســاخته میشــوند .در ایــن تحقیــق بــرای

ضریــب هدایــت حرارتــی بــه مغــزه تزریــق و نتایــج آن

اســتفاده شــد .در مرحلــ ه اول ابتــدا نانــوذرات اکســید

آنانــد کــه بــا تزریــق آب مقطــر ضریــب هدایــت گرمايــی

ســیال پایــه مناســب ،نانوســیال بــا غلظــت مطلــوب

مــوالر % 25 ،افزایــش یافتــه اســت .در مرحلــه قبلــی ایــن

آب ،بایــد از ســورفکتانتهای مناســب بهــره جســت .در

مــدل سادهشــده 1و دســته لولــه مويینــه انجــام و نتایــج

ســورفکتانت اســتفاده شــد[ .]23-21ایــن ســورفکتانتها

هــدف اصلــی ایــن تحقیــق بررســی تاثیــر نانــوذرات

ســبب پراکنــده شــدن آنهــا میشــوند .بــا تعییــن مقــدار

مخــزن بــوده اســت .بدینمنظــور سیســتم آزمایشــگاهی

و ســپس بــا تعییــن  pHو زمــان مطلــوب و بهینــه

بــا نتایــج حاصــل از شبیهســازی مقایســه شــدند .بــراي

نانوســیال تولیدشــده(حداقل) یــک مــاه پایــدار بــود .در

پــس از عکسبــرداری از مقاطــع ،دو تصویــر بــا وضــوح

تخلخــل و تراوایــی هــر یــک اندازهگیــری شد(شــکل .)1

پژوهــش ،مدلســازی ایــن فرآینــد بــا اســتفاده از دو

ایــن تحقیــق بــرای اولیــن بــار از مایــع یونــی بهعنــوان

آن بیــان شــدهاند[.]20

بــا ایجــاد یــک دافعــه الکترواســتاتیکی بیــن نانــوذرات

رســانای اکســید مــس بــر ضریــب هدایــت حرارتی ســنگ

بهین ـه ســورفکتانت بــرای داشــتن پایدارتریــن نانوســیال

شبیهســازی و نتایــج آزمایشــگاهی بــراي اعتبارســنجی

تابشدهــی فراصــوت محلــول ،نانوســیال ســاخته شــد.

ايــن كار از مغــزه آزمایــش مقاطــع نــازک 2تهيــه شــد و

مرحلــه بعــد مغزههــای اســتوانهاي آهکــي تهیــه شــدند و

مناســب تهیــه شــدند كــه پــس از پــردازش بهعنــوان

محیــط متخلخــل در شبیهســاز اســتفاده شــدند و نتايــج

حاصــل از حالتهــای خشــک ،اشــباع از آب ،اشــباع از

1. Simplified
2. Thin Section
3. Dried After One Week
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شکل  1نمونه مغزههاي آمادهشده و هماندازه براي تزريق آب و نانوسیال[.]24

بــرای بررســی اثــر نانوســیال بــر ضریــب هدایــت حرارتــی

مغــزه آشــکار و بررســی شــود .در بخــش دوم آزمایشهــا،

شــدند .در مرحلـه اول ،مغــزه بهصــورت خشــک آزمایــش

بررســي شــد .بدیــن منظــور ،نانوســیال بــا غلظتهــای

مغــزه ،آزمایشهــا در چهــار مرحلــه طراحــی و انجــام

و ضریــب هدایــت حرارتــی آن انــدازه گرفتــه شــد .در
مرحلــ ه دوم ،مغــزه از ســیال پایــه کــه در ایــن تحقیــق

آب بــود اشــباع و ضریــب هدایــت حرارتــی آن انــدازه

اثــر غلظــت نانــوذرات بــر ضریــب هدایــت حرارتــی مغــزه

 0/01تــا  0/05مــوالر تهیــه و مطابــق مراحــل بــاال بــه
مغــزه تزریــق شــد و نتایــج بــا یکدیگــر مقایســه شــدند.
اندازهگیری ضریب هدایت حرارتی

گرفتــه شــد .در مرحلــه ســوم ،نانوســیال تهیهشــده تــا

دســتگاه اندازهگیــری ضریــب هدایــت حرارتــی شــامل

اشــباع مغــزه ،ضریــب هدایــت حرارتــی آن اندازهگیــری

آن قــرار میگیــرد .بــراي مقایســه گرمــای عبــوری

مغــزه از نانوســیال ،مقــدار نانوســیال تزریقــی بــه مغــزه

اســتفاده شــده اســت .چهــار حســگر حرارتــی در دســتگاه

آن در ابتــدای تزریــق ،ســیال خروجــی از مغــزه شــفاف

دمــای دو ســر قطعــه مســی را ثبــت میکننــد .ســه

تیرهتــر شــد كــه نشــان ميدهــد نانــوذرات اکســید مــس

میكننــد .دســتگاه بهنحــوی طراحــی شــده کــه عــاوه

و مغــزه از نانوســیال اشــباع شــده اســت .بــرای دیــدن

حســگرها دمــای محیــط را نیــز ثبــت كند[(]24شــکل .)2

تبخیــر ســیال پایــه و جــذب نانــوذرات بــه ســطح ،مغــزه

معادالت حاکم

حــد اشــباع بــه مغــزه تزریــق و ســپس ،بالفاصلــه بعــد از

یــک محفظــه نگهدارنــده مغــزه اســت کــه مغــزه درون

شــد .در ایــن مرحلــه بــرای اطمینــان از اشــباع کامــل

بــا یــک حالــت مبنــا ،یــک قطعــه مســی در دســتگاه

پنــج برابــر حجــم فضــای خالــی 1مغــزه بــود .عــاوه بــر

تعبیــه شــدهاند کــه دمــای ابتــدا و انتهــای مغــزه و نیــز

و بیرنــگ بــود و در انتهــای تزریــق تغییــر رنــگ داد و

گرمکــن الکتریکــی نيــز گرمــای سیســتم را تامیــن

در انتهــای تزریــق در ســیال خروجــی وجــود داشــتهاند

بــر اندازهگیــری دمــای دقیــق دو طــرف مغــزه ،يكــي از

اثــر محســوس نانــوذرات و ایجــاد فرصــت مناســب بــرای

یــک هفتــه در محیــط اجــاق گرمــای خشــک قــرار گرفت

بــراي بــه دســت آوردن توزیــع دمــا در مغــزه ،بــه

حرارتــی ایــن مغــزه اندازهگیــری شــد .در واقــع در

مس(بهعنــوان مرجــع اندازهگیــری ضریــب انتقــال

روی ســطح ســنگ نشســتند تــا اثــر خالــص نانــوذرات

بــرای قطعــه مســی روابــط متــداول انتقــال حــرارت در

تــا خشــک شــود .در مرحلــه چهــارم ،ضریــب هدایــت

حــل همزمــان معــادالت بقــای انــرژی بــرای قطعــه

ایــن یــک هفتــه ســیال پایــه تبخیــر شــد و ذرات نانــو

حــرارت) و مغــزه نيــاز اســت .بایــد در نظــر داشــت کــه

در تغییــر هدایــت حرارتــی مغــزه نمایــان شــود .بعــد از

دســتگاه مختصــات اســتوانهای معتبــر هســتند[.]25

انجــام چهــار مرحلــه آزمایــش ،نتایــج بــا هــم مقایســه
شــدند تــا اثــر نانوســیال اکســید مــس بــر هدایــت حرارتی

1. Pore Volume

شماره ،90
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شکل  2شماتیک دستگاه اندازهگیری ضریب هدایت حرارتی[.]19
بــرای معــادالت حاکــم بــر مغــزه ،معــادالت فوریــه و

hsfاkss ،اkff ،ا،ا kfsو  ،k sfمشــخصههای انتقــال و بهترتیــب

ایــن دو رابطــه ،کــه براســاس ثبــت بقــای انــرژی بــرای

موثــر فــاز جامــد و فــاز ســیال و ضریــب انتقــال حــرارت

دوپلیســیس( 26[)2003و  ]27اســتفاده میشــوند.
دو فــاز ســنگ و ســیال بــا فــرض غالــب بــودن ســازوكار

هدایــت در پدیــده انتقــال حــرارت هســتند ،بــا روش
متوســطگیری حجمــی محلــی 1بــه دســت آمدهانــد.

ضریــب انتقــال حــرارت ســطحی ،ضریــب انتقــال حــرارت
هماهنــگ 2فــاز ســنگ و ســیالاند .همچنیــن  ،θدمــا؛
 ،εتخلخــل؛  ،ρدانســیته؛  ،cpظرفیــت گرمایــی ویــژه؛ ،A
ســطح مقطــع؛  ،Vحجــم؛  ،گرادیــان و  ،Iمنبــع حرارتــی

در حالــت کلــی معادلــه انتقــال حــرارت در سیســتم

درونــی هســتند .زیروندهــاي  sو  fبهترتیــب معــرف

قرارگرفتــه در دســتگاه اندازهگیــری برقــرار اســت.

بیان شرایط مرزی و اولیه

اســتوانهای بهشــكل زيــر اســت كــه بــرای قطعــه مســی

فازهــای ســنگ و ســیالاند.

()1

مطابــق شــرایط آزمایشــگاه ،روابــط زیــر بیانگــر شــرایط

 ،θدمــا؛  ،tزمــان و  r ،Φو  ،zمولفههــای دســتگاه مختصــات

حرکتــی ندارنــد ،ســرعت حرکتشــان صفــر اســت و

محــوری هســتند .بــا در نظــر گرفتــن ایــن کــه مجموعــه

()5

اســت ،میتــوان از بخــش مربــوط بــه انتقــال حــرارت

دمــای ورودی  373کلویــن اســت:

گرفتــن ایــن نــكات ،رابطــه زيــر بــه دســت میآیــد:

در ســطح مشــترک دو قطعــه ،دمــای دو قطعــه برابــر

از معــادالت مربــوط بــه فوریــه و دوپلیســیس رابطــه()3

()7

میآیــد:

()8

()3

آزمایشــگاهی رخ ميدهــد و ســه سنســور حرارتــی بــرای

مــرزی سیســتم موردنظرانــد .چــون ســیاالت هیــچ

اســتوانهای بهترتیــب در راســتای شــعاعی ،قائــم و

رابطــه زيــر بــه دســت میآیــد:

قطعــات مســی و ســنگ بــا پوشــش تفلونــی احاطــه شــده

بــا توجــه بــه ایــن کــه سیســتم طراحیشــده دماثابــت و

در جهــت شــعاعی و قائــم صرفنظــر كــرد .بــا در نظــر

()6

()2

اســت و رابطــه زيــر بــه دســت میآیــد:

بــرای فــاز ســنگ و رابطــه( )4بــرای فــاز ســیال بــه دســت

در قسمت انتهایی نیز شرط عایق بودن برقرار است:
بــا توجــه بــه ایــن که اتــاف حــرارت شــعاعی در سیســتم

()4

اندازهگیــری مقــدار اتــاف در سیســتم تعبیــه شــدهاند،
1. Local Volume Averaging
2. Coupled

مطالعه افزایش ضریب انتقال ...
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مدلسازی

در ایــن تحقیــق از نرمافــزار شبیهســاز
Multiphysics

COMSOL

 ]28[4/2بــرای شبیهســازی فرآینــد

زمانهــای مختلــف ضرایــب انتقــال حــرارت جابهجایــی

انتقــال حــرارت اســتفاده شــد .ایــن نرمافــزار بــرای

()9

میکنــد .در ایــن کار از هندســه دوبعــدی بهعنــوان

بــه دســتآمدهانــد:

حــل معــادالت از روش عــددی اجــزاء محــدود اســتفاده
محیــط متخلخــل اســتفاده شــد .مشــخصات فیزیکــی و

()10

حرارتــی بههمــراه مشــخصههای هندســی استفادهشــده

()11

در شبیهســازی در جــدول  1ارايــه شــدهاند .ابتــدا ،از دو
مقطــع مغــزه درحالآزمایــش دو عکــس گرفتــه و ســپس

()12

هــر تصویــر بــا اســتفاده از روشهــای پــردازش تصویــر 1به

در لحظــه صفــر دمــای تمــام سیســتم برابــر دمــای

یــک تصویــر دودویــی 2تبدیــل شــد .بــرای آشــکار كــردن

()13

دیجیتــال ،نــور تنهــا از اطــراف بــه ســطح نمونــه تابانــده

آزمایشــگاه یــا  298كلويــن است(شــرط اولیــه):

حفــرات ســنگ هنــگام تصویربــرداری بــا میکروســکوپ
میشــود تــا حفــرات ســنگ نــور کمتــری دریافــت

كننــد و تیرهتــر باشــند.

جدول  1مشخصات فیزیکی و حرارتی و مشخصههای استفادهشده در شبیهسازی.
مشخصه

مقدار

عالمت اختصاری

جرم مخصوص سنگ آهک

)2500 (kg/m3

ρ

ظرفیت گرمایی ویژه سنگ آهک

)908 (J/kg.K

Cp,l

ضریب هدایت حرارتی سنگ آهک

)1/85(W/m.K

K

جرم مخصوص مس

)8700 (kg/m3

ρ

ظرفیت گرمایی ویژه مس

)385 (J/kg.K

Cp

ضریب هدایت حرارتی مس

)400 (W/m.K

K

جرم مخصوص اکسید مس

)6310 (kg/m3

ρ

ظرفیت گرمایی ویژه اکسید مس

)531 (J/kg.K

Cp,o

ضریب هدایت حرارتی اکسید مس

)20 (W/m.K

K

طول مغزه

)48 )mm

L

طول قطعه مس

)38 )mm

L

قطر مغزه

)38 )mm

D

قطر قطعه مس

)38 )mm

D

1. Image Processing
2. Binary
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بــراي تبدیــل عکــس ســطح ســنگ بــه یــک تصویــر

بــه هندســه سیســتم از نــوع مثلثــی اســت و انــدازه ریــز

خاکســتری 2تغییــر میكنــد .ســپس عکــس بــا اســتفاده

بــرای دو حالــت مغــزه خشــک و اشــباع از نانوســیال در

دودویــی ،ابتــدا مقیــاس آن از تصاویــر رنگــی 1بــه
از الگوریتــم اتســو 3از نظــر روشــنایی عکــس بــه دو ســطح
ســیاه و ســفید تقســیمبندی میشــود .مبنــای اصلــی

روش اتســو حداقــل كــردن انحــراف معیــار روشــنایی هــر
یــک از ســطوح اســت .در تصویــر حاصــل ،رنــگ ســفید

4

بــرای المانهــا انتخــاب شــد .در شــکل  7مشبنــدی
مــدل شــماره یــک نمایــش داده شــده اســت .پــس از
قــرار گرفتــن الیههــای نــازک اکســید مــس روی حفــرات

تعــداد المانهــا افزایشــي قابلمالحظــه داشــت و زمــان

اجــرای شبیهســاز نيــز بــه همــان نســبت افزایــش يافــت.

نشــاندهند ه حفــرات و رنــگ ســیاه نشــانگر دانههــای

بــراي بررســی اســتقالل از مــش ،اختــاف دمــای دو ســر

طوالنــی بــودن زمــان اجــرا و پیچیدهتــر شــدن مــدل

دو ،بــا دو مــش ریــز و ریزتــر 5مقایســه شــد کــه کمتریــن

ســنگ اســت[ 29و  .]30در رونــد حــل مســئله بهدليــل

مغــزه در حالــت مغــزه خشــک بــا اســتفاده از مدل شــماره

در حالــت ســهبعدی ،از فــرض ســادهکننده هندســه

و بیشتریــن درصــد خطــا بهترتیــب  0/006و  0/5بــود

آزمایشــگاهی ،انتقــال حــرارت عمدتــا در راســتای

وابســته نيســت ،لــذا از مــش بــا انــدازه ریــز بــرای حــل

دوبعــدی اســتفاده شــد .همچنیــن مطابــق شــرایط

محــوری بــود و ميشــد از ســهم انتقــال حــرارت در
راســتای شــعاعی و قائــم صرفنظــر كــرد ،لــذا بــا چنیــن

فرضــی از حجــم محاســبات کاســته شــد .همچنیــن،
فــرض شــد کــه نانــوذرات تمــام ســطح ســنگ را اشــغال

میکننــد ،در حالــی کــه در واقیعــت تنهــا بخشــی از

ســطح ســنگ را میپوشــانند .دو تصویــر گرفتهشــده از

دو مقطــع مغــزه بههمــراه تصاویــر پردازششــده آنهــا
بــا اســتفاده از الگوریتــم اتســو در شــکل  3و شــکل 4

نمایــش داده شــدهاند .در شــکل  5نیــز شــماتیکهاي
دو مــدل بهدســتآمده از تصاویــر حاصــل از مغــزه یــک

و دو ،براســاس ابعــاد گفتهشــده در جــدول  ،1بهترتیــب

آمدهانــد .در شــکل  6تصویــر بزرگشــده الیــه نانــو بــراي

کــه نشــان میدهــد جــواب نهایــی بــه مــش انتخابــی
معــادالت اســتفاده شــد .پــس از اجــرای شبیهســاز توزیــع

دمــای مغــزه در زمانهــای مختلــف بــه دســت آمــد.

توزیــع دمــای بهدس ـتآمده بــرای مــدل شــماره یــک در

چهــار زمــان مختلــف در شــکل  8نشــان داده شــده اســت.
بررسی و تحلیل نتایج

پــس از اعمــال شــرایط مــرزی و اجــرای شبیهســاز،
نمــودار اختــاف دمــای دو ســر مغــزه در حالتهــای
مختلــف خشــک ،اشــباع از آب ،اشــباع از نانوســیال و

خشــک بعــد از یــک هفتــه بــه دســت آمــد کــه نتایــج
حاصــل از شبیهســازی بههمــراه نتایــج آزمایشــگاهی در

شــکلهای  9تــا  12بیــان شــدهاند.

نمایــش بهتــر آورده شــده اســت .مشبنــدی اعمالشــده

شکل  3تصاویر شماره یک مغزه :الف)تصویر واقعی و ب)تصویر پردازششده.
1. RGB
2. Gray Scale
3. Otsu
4. Fine
5. Finer

مطالعه افزایش ضریب انتقال ...

81

شکل  4تصاویر شماره دو مغزه :الف)تصویر واقعی و ب)تصویر پردازششده.

شکل  5شماتیک مدلهای بهدستآمده از تصاویر مغزه :الف) مدل شماره یک و ب) مدل شماره دو.

شکل  6تصویر بزرگشده از مدل ،نشاندهنده نحوه پوشش نانوذرات روی سطح سنگ.
ب

الف
)y(mm

)y(mm

)x(mm

)x(mm

شکل  7تصویر بزرگشده از مشبندی اعمالشده به مدل شماره دو در حالتهاي الف) مغزه خشک و ب) مغزه اشباع از نانوسیال.
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)x(mm

)x(mm
)x(mm

د

)y(mm

)y(mm

)x(mm

)x(mm

شکل  8توزیع دمای به دست آمده بر حسب کلوین از مدل شماره یک در حالت اشباع از نانوسیال در زمانهای مختلف :الف) زمان شروع
صفر؛ ب) 5400 s؛ ج)  12600 sو د) .18000 s
30
25

15
10

اختالف دما()°C

20

5
350

100 150 200 250 300
زمان()min

50

0

0

شکل  9نمودار اختالف دمای دو سر مغزه در حالت خشک حاصل از شبیهسازی با استفاده از مدلهاي شماره یک و شماره دو در مقایسه
با نتایج آزمایشگاهی برآهویی و همکاران[.]19
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30
25

15
10

اختالف دما()°C

برآهویی و همکاران
مدل شماره یک
مدل شمار دو

20

5
0

50

0

100 150 200 250 300 350
زمان()min
شکل  10نمودار اختالف دمای دو سر مغزه در حالت اشباع از آب حاصل از شبیهسازی با استفاده از مدلهاي شماره یک و شماره دو در
مقایسه با نتایج آزمایشگاهی برآهویی و همکاران[.]19
30
25
20
15
10

اختالف دما()°C

برآهویی و همکاران
مدل شماره یک
مدل شمار دو

5
50

0

0

100 150 200 250 300 350
زمان()min
شکل  11نمودار اختالف دمای دو سر مغزه در حالت اشباع از نانوسیال حاصل از شبیهسازی با استفاده از مدلهاي شماره یک و شماره دو
در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی برآهویی و همکاران[.]19
30
برآهویی و همکاران

25

15
10

اختالف دما()°C

مدل شماره یک
مدل شمار دو

20

5
350

100 150 200 250 300
زمان()min

50

0 0

شکل  12نمودار اختالف دمای دو سر مغزه در حالت مغز ه خشکشده پس از یک هفته حاصل از شبیهسازی با استفاده از مدلهاي شماره
یک و شماره دو در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی برآهویی و همکاران[.]19
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ســپس مقادیــر ضریــب هدایــت حرارتــی محاســبه و بــا

زمانهــای ابتدایــی آزمایــش توانســته ضریــب هدایــت را

طــور کــه در نمودارهــای اختــاف دمــا نیــز مشــاهده

نانوســیال کمتــر بــوده اســت .تزریــق نانوســیال بــا غلظـت

مقادیــر آزمایشــگاهی مقایســه شــدند(جدول  .)2همــان
میشــود ،بهدلیــل باالتــر بــودن ضریــب هدایــت حرارتــی
آب از هــوا ،هنــگام اشــباع شــدن مغــزه از آب انتقــال

حــرارت هدایتــی افزایــش مییابــد ،امــا بــا تبخیــر آب و

افزایــش دهــد کــه البتــه مقــدار افزایــش از حالــت تزریــق

باالتــر و بــه تبــع آن جــذب بیشتــر روی ســطح ســنگ

افزایــش بیشتــر ضریــب هدایــت حرارتــی را بههمــراه
خواهــد داشــت؛ لــذا بــراي نشــان دادن تاثیــر غلظــت

خالــی شــدن منافــذ از آن ،مغــزه دوبــاره بــه حالت خشــک

بیشتــر نانوســیال در شبیهســازی ،میتــوان ضخامــت

پــر شــدن منافــذ از نانوســیال فلــزی بــا ضریــب هدایــت

تاییــد نتایــج ایــن تحقیــق ،میتــوان نانوســیالهايي بــا

نزدیــک میشــود .امــا در مغــز ه اشــباع از نانوســیال ،بــا
حرارتــی بســیار باالتــر از آب و هــوا ،انتقــال حــرارت

درنظرگرفتهشــده بــرای نانوالیههــا را افزایــش داد .بــراي
ذرات فلــزی دیگــر و بــا غلظتهــای مختلــف را تزريــق

افزایــش مییابــد .بــا تبخیــر آب بهعنــوان ســیال پایــه

كــرد .نتایــج حاصــل از شبیهســازی بــا مــدل شــماره یــک

منافــذ و روی ســطح ســنگ باقــی ميماننــد و باعــث

ب ـهازای تزریــق آب مقطــر نســبت بــه حالــت خش ـکاند.

نانوســیال اکســید مــس نيــز نانــوذرات اکســید مــس درون
افزایــش ضریــب هدایــت حرارتــی ميشــوند .همــان طــور

بیانگــر افزایــش  % 14بــهازای تزریــق نانوســیال و % 10

همچنیــن نتایــج حاصــل از شبیهســازی بــا مــدل شــماره

کــه مشــاهده میشــود بیشتریــن افزایــش مربــوط بــه

دو افزایــش  % 8بــهازای تزریــق نانوســیال و  % 4بــهازای

خشکشــده پــس از یــک هفتــه بیشتریــن بهبــود را

میدهنــد.

تزریــق نانــوذرات اســت و بعــد از آن ،مغــزه در حالــت
داشــته اســت .تزریــق آب مقطــر هــم بهدليــل تبخیــر در

تزریــق آب مقطــر نســبت بــه حالــت خشــک را نشــان

جدول  2ضریب هدایت حرارتی سنگ در چهار حالت الف)خشک؛ ب) اشباع از آب؛ ج) اشباع از نانوسیال و د) مغزه خشکشده پس از یک
هفته.
ضریب هدایت حرارتی(آزمایشگاهی)

ضریب هدایت حرارتی

ضریب هدایت حرارتی

[)W/m.K(]19

(مدل شماره یک)()W/m.K

(مدل شماره دو)()W/m.K

1/5

1/45

1/55

مغزه خشک

1/59

1/61

1/60

مغزه اشباع از آب

1/88

1/65

1/68

مغزه اشباع از نانوسیال

1/69

1/63

1/63

مغزه خشکشده پس از یک هفته

نتیجهگیری

هــدف از ایــن تحقیــق بررســی تاثیــر نانــوذرات رســانای
اکســید مــس بــر ضریــب هدایــت حرارتــی ســنگ
مخــزن بــوده اســت .بدیــن منظــور فرآینــد یــک سیســتم
آزمایشــگاهی شبیهســازی شــد و نتایــج آزمایشــگاهی

بــراي اعتبارســنجی بــا نتایــج حاصــل از شبیهســازی
مقایســه شــدند .در ایــن تحقیــق ضریــب انتقــال حــرارت

و اختــاف دمــای دو ســر مغــزه در چهــار حالــت خشــک،

اشــباع از آب ،اشــباع از نانوســیال و مغــزه خشکشــده

انواع حالتها

پــس از یــک هفتــه بــه دســت آمــد و نتایــج شبیهســازی
موافقتــي قابلقبــول بــا نتایــج آزمایشــگاهی داشــتند

كــه بیانگــر صحــت روش بهکاررفتــه اســت .نتایــج
آزمایشــگاهی بهدســتآمده از تزریــق نانوســیال بیانگــر

افزایــش قابلتوجــه ضریــب هدایــت حرارتــی نســبت بــه

ســنگ خشـکاند( )%25در حالــی کــه آب مقطــر تنهــا %6

ضریــب انتقــال حــرارت را بهبــود بخشــيد .نتایــج حاصــل

از شبیهســازی پــس از تزریــق نانوســیال بــا اســتفاده از
مــدل شــماره یــک بیانگــر افزایــش  %14ضریــب هدایــت
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حرارتــی نســبت بــه ســنگ خشــک بودنــد ،در حالــی کــه

نیــز خطــا ایجــاد کــرده اســت .نتایــج بهدســتآمده از

بهبــود داد .در حالــت مغــزه خشکشــده پــس از یــک

کــه ضریــب هدایــت حرارتــی موثــر ســنگ مخــزن تحــت

تزریــق آب مقطــر فقــط  %11ضریــب هدایــت حرارتــی را

هفتــه ،ضریــب انتقــال حــرارت  %12افزایــش یافــت.

شبیهســازی بــه روشهــاي متفــاوت حاکــی از آن هســتند
تزریــق نانوســیال اکســید مــس افزایــش خواهــد یافــت.

همچنیــن ،نتایــج حاصــل از شبیهســازی پــس از تزریــق

بــه بیــان دیگــر ،بــا کاهــش اختــاف دمــای دو ســر مغــزه

 %8ضریــب هدایــت حرارتــی نســبت بــه ســنگ خشــک

روی ســطح ســنگ جــذب ميشــوند و بــا توجــه بــه رســانا

نانوســیال بــا اســتفاده از مــدل شــماره دو بیانگــر افزایــش

بودنــد در حالــی کــه تزریــق آب مقطــر فقــط  %4ضریــب
را بهبــود داد .در حالــت مغــزه خشکشــده پــس از یــک

هفتــه ،ضریــب انتقــال حــرارت  %5افزایــش داشــت.

اختــاف نتایــج آزمایشــگاهی و شبیهســازی ناشــی
از تفــاوت تخلخــل مغــزه استفادهشــده و تصاویــر

تبدیلشــده اســت کــه تاثیــري بســزا در ســهم نانوســیال
و حجــم پوشیدهشــده از ســنگ بــا ســیال تزریقــی داشــته
اســت .اســتفاده از مــدل دوبعــدی بــه جــای ســهبعدی

پــس از پایــدار شــدن سیســتم ،نانــوذرات اکســید مــس

بــودن ایــن ذرات ،ضریــب انتقــال حــرارت موثــر مغــزه
ت مــوالر باالتــر نانوســیال
افزايــش مييابــد .در غلظــ 

تزریقــی نيــز ،نظــر بــه ایــن کــه ســطح بیشتــری از

ســنگ بــا نانــوذرات رســانا پوشــیده ميشــود ،افزایــش
بیشتــر ضریــب انتقــال حــرارت هدایتــی انتظــار مـيرود
كــه میتوانــد بــه افزایــش راندمــان انتقــال حــرارت و

بهبــود شــرایط تولیــد نفــت در فرآینــد ازدیــاد برداشــت
حرارتــی بیانجامــد.
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