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چکیده
شبیه سازی مخازن شکافدار به دلیل پیچیدگی های ساختاری در توصیف مدل استاتیک و زیاد بودن تعداد معادالت در مدل
دینامیک ،همواره یکی از چالش های علم مهندسی مخزن بوده است .بیشتر مخازن شکافدار طبیعی دارای تراوایی بسیار اندک
در توده سنگ بوده و شکاف ها نقش اصلی در هدایت سیال را بر عهده دارند .دقت محاسبات به همراه سرعت باال دو فاکتور
کلیدی در موفقیت هر روش عددی در تولید مدل بهینه می باشد .در این تحقیق سعی شده است از تکنیک دینامیک سیال
محاسباتی برای حل معادالت بقای جرم ،مومنتوم ،با درنظر گرفتن معادالت نیروی مویینه با رویکرد میدان فازی استفاده گردد.
در مدلسازی معمولی ،نیروی مویینگی تنها به صورت اختالف فاز غیر ترشونده و ترشونده در معادله بقای مومنتوم لحاظ می
گردد ،لیکن در این پژوهش سعی شده است تا اثر نیروی کشش سطحی ،انرژی متوسط مخلوط شدگی و زاویه تماس نیز به طور
همزمان لحاظ گردد .بررسی میدان سرعت ،پروفایل توزیع فشار و زاویه تماس در هندسه شکاف ها نشان داد که حرکت مرز دو
سیال تابع موازنه نیروهای وزن ،ویسکوز و مویینگی در مدل می باشد .بیشترین میزان زاویه در حالت دو شکافی و بر روی دیواره
خیس به میزان  7۵درجه بوده است .نتایج بدست آمده از این ر وش در مدلسازی مخازن شکافدار که مکانیسم تولید و تخلیه آن
به صورت تخلیه گرانشی است ،کاربرد زیادی خواهد داشت.

کلمات کلیدی
شبیه سازی مخازن شکافدار ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،مدل میدان فازی ،دیواره خیس

 -۴دکترای مهندسی شیمی و دانشیار دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 - 2دانشجوی دکترای مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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 -1مقدمه
مخازن شکککافدار از پیچیده ترین سککاختارهای زمین شککناسککی در علم مهندسککی نفت و در عین حال یکی از عمده ترین
منابع تولید هیدروکربن در سراسر جهان و باالخص کشورمان به حساب می آیند ،لذا مشخصه سازی و مدل سازی آن ها همواره
محل چالش مهندسکین نفت بوده است .وجود انبوهی از شبکه شکاف ها در این گونه از مخازن ،نقش بسزایی در هدای ت سیاالت
به سککمت چاه و در پاره ای موارد ،ممانعت در امر تولید ایفا می نماید .شککبیهسککازی عددی این مخازن دشککوارتر از مخازن عادی
است .این پیچیدگی هم از جهت توصیف مخزن و هم به خاطر دینامیک حاکم بر آنهاست]۴[.
به دالیل زمین شناختی ،بیشتر مخازن شکافدار طبیعی دارای ت راوایی بسیار اندکی در توده سنگ بوده و شکاف ها نقش
اصکلی در هدایت سیال را بر عهده دارند .به طور معمول هیدروکربن ها در محیط متخلخل سنگ انباشته و از طریق شکاف های
تراوا به چاه های تولیدی منتقل می شککوند ]2[ .دانش شککبیه سککازی مخازن شکککافدار به تخمین دقیق تر ذخایر و نمودار پیش
بینی تولید و در نتیجه بهینه کردن میزان بازیافت منجر خواهد شد.
در مخازن شککافدار نیروهای ویسککوز ،مویینگی و گرانش نیروهای غاله هستند و موازنه این نیروها ،بیانگر رفتار حرکت
سکیال در مخزن و میزان فاکتور تولید می باشکد .برخالف مخازن معمولی که از معادالت بقای جرم ،انرژی و مومنتوم برای شبیه
سکازی اسکتفاده می نمایند .در مخازن شککافدار به دلیل وجود شکاف های ریز ،نیروی مویینگی نیز سهم و تاثیر قابل توجهی بر
تولید ایفا خواهد کرد .لذا صکرف نظر کردن از نیروی وزن و مویینگی در مخازن شککافدار غیر ممکن می باشکد .پس از استخراج
معادالت حاکم بر حرکت سککیال در محیط متخلخل ،باید تکنیک مناسککبی برای حل معادالت بکار برد۴[ .و ]۱یکی از این روش
های مناسکه ،کمک گرفتن از روش دینامیک سکیاالت محاسکباتی می باشد .در این روش با تبدیل معادالت دیفرانسیل پارهای
حاکم بر سککیاالت به معادالت جبری امکان حل عددی این معادالت فراهم میشککود .با تقسککیم ناحیه مورد نظر برای تحلیل به
المانهای کوچکتر و اعمال شکرایط مرزی برای گرههای مرزی با اعمال تقریههایی یک دسککتگاه معادالت خطی بدسککت میآید
که با حل این دسکتگاه معادالت جبری ،میدان سکرعت ،فشکار و دما در ناحیة مورد نظر بدست میآید .با استفاده از نتایج بدست
آمده از حل معادالت میتوان برآیند نیروهای وارد بر سکککطوض ،یکککرایه و متغیرهای مورد نیاز را محاسکککبه نمود .در دینامیک
سیاالت محاسباتی از روشها و الگوریتمهای مختلفی جهت رسیدن به جواب بهره میبرند ،ولی در تمامی موارد ،دامنه مساله را به
تعداد زیادی اجزاء کوچک تقسیم میکنند و برای هر یک از این اجزاء مساله را حل میکنند ]۱[ .اکنون روش دینامیک سیاالت
محاسکباتی جای خود را در میان روشهای آزمایشگاهی و تحلیلی برای تحلیل مسائل حرکت سیاالت باز کردهاست و استفاده از
این روشها برای انجام تحلیلهای مهندسکی امری عادی شکدهاست .دینامیک سیاالت محاسباتی بصورت گسترده در زمینههای
مختلف صکنعتی مرتبط با سیاالت ،انتقال حرارت و انتقال مواد به کمک سیال بکار گرفته میشود .از جمله این موارد میتوان به
صکنایع خودروسکازی ،صکنایع هوافضکا ،توربوماشینها ،صنایع هستهای ،صنایع نظامی ،صنایع نفت ،گاز و انرژی و موارد گسترده
صنعتی دیگر اشاره نمود .علیرغم اینکه قدمت روش دینامیک سیاالت محاسباتی در دنیا چندان زیاد نیست ،این شاخه از علم در
ایران و در سکالهای اخیر ،رشکد بسکیار خوبی داشته است لیکن در حوزه صنایع باالدستی نفت و گاز به دلیل تاثیر ویژه ی آن بر
اقتصاد ملی ،نیازمند توجه جدی تر می باشد .در این تحقیق سعی شده است تا الگوی تولید از شکاف به چاه در مخازن شکافدار
مورد مطالعه قرار گیرد.

 -2مدلسازی و بررسی معادالت حاکم بر مسئله
در این پژوهش سکعی شکده اسکت در ابتدا مدل فیزیکی مرتبط با هندسکه و شرایط حاکم بر مسلله ایجاد شده ،سپس با
گسکترش مدل ریایی ،معادالت حاکم بر جریان سیال در مدل فیزیکی ،استخراج گردد .در مرحله سوم معادالت حاکم به کمک
روش دینامیک سکاالت محاسکباتی حل گردد .برای گسکسکته سازی معادالت در این تحقیق از روش المان محدود استفاده شده
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است .برای تبیین بهتر مسلله ،معادالت حاکم به دو دسته معادالت حرکت سیال و معادالت مربوط به نیروی مویینه تقسیم شده
است.
 -1-2معادالت بقای جرم و مومنتوم
اسکتخراج معادله حاکم بر جریان سکیال در محیط متخلخل نیازمند فهم دقیق خوا سنگ ،سیال و استفاده از مفاهیم
بنیکادی حکاکم بر جریان از جمله قانون بقای جرم ،معادله حالت و معادله مومنتم می باشکککد .قانون بقای جرم بیان میدارد که
تفایکککل میزان جرم ورودی و جرم خروجی از یک المان حجمی در مخزن باید برابر با میزان افزایش خالص جرم داخل آن المان
حجمی در مخزن باشد .معادله پیوستگی برای دو فاز آب( معادله  )۴و نفت (معادله  )2بصورت زیر بیان می گردد:
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چنانچه در معادله پیوسکتگی بجای سکرعت های فاز آب و نفت(معادله  )۴از رابطه دارسی استفاده نماییم ،در نهایت یک
معادله دیفرانسکیل با مشتقات جزئی خواهیم داشت که معادله انتشار سیال در محیط متخلخل نامیده می شود .با در نظر گرفتن
اثر نیروهای وزن و مویینگی معادله نهایی برای فاز آب(معادله  )۱و نفت(معادله  )۱به صورت زیر خواهد بود.
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با در نظر گرفتن رابطه اشکبا سکیال (معادله  )7و تعریف فشکار مویینگی(معادله  )۵برای سیستم دوفازی آب و نفت در
سیستم آب دوست می توان معادالت باال را ساده سازی نمود]۱[ .
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در معادالت فوق  ،بیانگر تخلخل  ،وزن مخصکو  S ،میزان اشکبا و  Kبیانگر میزان تراوایی نسکبی برای هر فاز
r

می باشد.
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 -2-2معادالت کشش سطحی و مرز
برای بیان اثر نیروی مویینه در یک شکککاف ریز ،باید نیروهای کشککش سککطحی ،میان سککطحی و نیروی چسککبنگی مورد
بررسککی قرار گیرد .در یک لوله مویینه در مرز سککیال و جداری لوله ،نیروی چسککبندگی و وزن در خالف جهت یکدیگر عمل می
کنند و در صکورت غلبه نیروی چسبندگی ،سیال در لوله به سمت باال حرکت می کند .برای بیان رفتار مرز ،روابط و رویک ردهای
متفاوتی وجود دارد که در این تحقیق از رویکرد میدان فازی( )Phase Fieldو رابطه کان -هیلیارد( )Cahn-Hilliardاسکککتفاده
شکده اسکت .در این روش معادالت ناویر -اسکتوکس و کشککش سکطحی به طور همزمان توصکیف می شککوند که برای جریان آرام
دوفازی به صورت ذیل می باشد7[ .و]۵
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در معادالت فوق U ،معرف سرعت سیال  ،بیانگر انرژی مخلوط و
میدان فازی اسکت که معموال بین  -۴و  ۴متغیر می باشد .برای ارتباط سه پارامتر سیالیت ،انرژی مخلوط و یخامت مرز(  ) با
نیروی کشش سطحی( )σاز رابطه زیر استفاده می شود]۸[ .
سیالیت می باشد .همچنین  بیانگر یریه بی بعد

2 2
3 

()۴1



 -3هندسه و شرایط مدلسازی
برای بررسککی حرکت سککیال در شکککاف می توان فر نمود که شکککاف از مجموعه ای لوله های مویینه یا میکرو کانال
تشکیل شده است که می تواند دارای قطر های یکسان بوده یا همانند شکل  ۴دارای توزیع اندازه قطر در یک بازه مشخص باشد.

شکل  -1مجموعه ای از لوله های مویینه با قطر های متفاوت
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همانگونه که در شککل  ۴مشکخص اسکت ،به دلیل ز یاد بودن نیروی مویینه در شککاف های باریکتر ،ارتفا سیال نسبت به لوله
های مویین با قطر بزرگتر ،باالتر می باشد .در این تحقیق سعی شده است که موازنه نیروهای موجود در مخزن در حالت افقی و
عمودی در شکککاف هایی با عر

و یککخامت متفاوت مورد بررسککی قرار گیرد .به دلیل تقارن موجود در هندسککه اسککتوانه ای ،از

شکل  2استفاده شده است.

1

3

2

شکل  -2هندسه مورد مطالعه به صورت مجموعه ای از چند شکاف(ابعاد بر حسب میلی متر)

در جدول  ۴ابعاد شکبکه شککاف بکار رفته در مدل آورده شکده است .سعی شده است ابعاد شکاف متناسه با یک مدل واقعی از
شبکه شکاف در مخازن هیدروکربوری باشد.
جدول – 1ابعاد شکاف های مورد مطالعه

شماره شکاف

عر ()mm

ارتفا ()mm

۴

11۴۱

۴

2

11۴

11۴

۴

117

111۱

به دلیل وجود تقارن ،قسکمت های فوقانی دیواره ی شککاف های  2و  ۴و قسمت سمت راست دیواره شکاف  ۴به صورت دیواره
خیس( )wetted wallدر نظر گرفته شککده اسککت یعنی اثر نیروی چسککبندگی و وزن بر روی آن بر اسککاس رویکرد میدان فازی
لحاظ گردیده اسکت و بقیه جداره ها دارای شرط بدون لغزش می باشند .سیال مایع(آب یا نفت) از درون شکاف های افقی وارد
شکاف  ۴شده و در آن باال می آید.

 -4بحث و نتایج
در این تحقیق پارامترهای نظیر میدان سرعت ،توزیع فشار ،مکان مرز و زاویه تماس در دو حالت وجود دو شکاف(شکاف  ۴و )2
و سه شکاف(شکاف ۴و 2و  )۴مورد بررسی قرار گرفته است.
همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری ،علوم و صنایع مرتبط

www.reservoir.ir

 -1-4میدان سرعت
در شککل  ۴میدان سکرعت در حالت وجود دو شککاف و در شکل  ۱برای سه شکاف نشان داده شده است .همانطور که در شکل
مشکاهده می شکود ،سرعت سیال در مناطق نزدیک به دیواره خیس کاهش می یابد .زیرا نیروی چسبندگی و کشش سطحی بر
روی دیواره زیاد بوده و این امر موجه کاهش سکرعت سکیال خواهد شکد .برای بررسی ویعیت میدان سرعت در مرز دو سیال،
باید به شکل ۱توجه نمود که در واقع بیانگر مقطع مرزی شکل  ۴می باشد.

شکل  -3میدان سرعت و موقعیت مرز در زمان  6.0میلی ثانیه

شکل  -4موقعیت مرز و میدان سرعت در زمان  6.0میلی ثانیه از نمای نزدیک
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همچنین در شکل  ۱به دلیل وجود دو شکاف در طبیعتا افزایش دبی ورودی ،در زمان  117میلی ثانیه ،شکاف عمودی به سرعت
پر شده و اثر مرز کاهش می یابد .زیرا نیروی ویسکوز به مراته نیروی قوی تری از مویینگی می باشد .این مطله در تغییر زاویه
سطح تماس نیز قابل مالحظه است که در ادامه می یابد.

شکل  -5میدان سرعت و موقعیت مرز در زمان  6.0میلی ثانیه با وجود دو شکاف

 -2-4توزیع فشار
پروفایل توزیع فشکار در شکل های  7و  ۵برای یک بازه زمانی از  11۴میلی ثانیه تا  ۴میلی ثانیه نشان داده شده است تا حرکت
مرز بین دو سکیال به ویککوض قابل رویت باشککد .برای رویت بهتر ،فر

شککده اسککت که سککیال ورودی آب و سککیال اولیه در لوله

عمودی هوا بوده اسکت .به دلیل وجود نیروی کشکش سکطحی ،مرز دو سیال به صورت پروفایل سهموی حرکت نموده و با مرور
زمان ،لوله مویین پر از آب می گردد.
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شکل -0پروفایل توزیع فشار در زمان  6.3میلی ثانیه

در شککل  ۵پروفایل توزیع فشکار در زمان  ۴میلی ثانیه نشکان داده شک ده است و نشان دهنده آن است که لوله مویین تقریبا از
سیال ورودی پر شده است.

شکل  -7پروفایل توزیع فشار در زمان  6.3میلی ثانیه
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 -3-4زاویه تماس
زاویه تماس در مرز دو سکیال و نقطه برخورد با دیواره خیس در شککل  ۸نشکان داده شکده است .همانطور که در قسمت سمت
راسککت پایین شکککل قابل مشککاهده می باش ،زاویه تماس در زمان  117میلی ثانیه برابر  7۵1۸درجه می باشککد .در حالی که این
مقدار در همان ثانیه برای حالت وجود دو شککککاف افقی ،برابر  11۴۵درجه می باشکککد .به عبارت دیگر در حالت دوم ،چون لوله
مویین عمودی از سکیال پر شکده اسکت ،نیروی ویسککوز بر نیروی مویینه غلبه کرده و سکطح تماس دو سکیال تقریبا افقی شده
است.

شکل  -8زاویه تماس در نقطه برخورد مرز دو سیال و دیواره لوله مویینه در زمان  6.0میلی ثانیه

 -5نتیجه گیری
در شککبیه سککازی مخازن شکککافدار همواره باید نیروهای وزن ،ویسکککوز و مویینگی به طور همزمان لحاظ گردند .برخالف مخازن
معمولی که از اثر نیروی مویینگی به دلیل ناچیز بودن صکرف نظر می شکود .نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد ،که
به دلیل نیروی چسبندگی در دیواره لوله ی مویین و وجود نیروی کشش سطحی در مرز دو سیال ،حرکت و رشد مرز به صورت
سککهموی می باشککد .ولی پس از پر شککده لوله مویینه و همچنین افزایش و غلبه نیروی مویینه ،سککهم نیروی مویینگی از موازنه
ن یروها کاهش یافته و سکطح مرز تقریبا مسکطح می شکود .همچنین معادالت بررسی شده در حالت جریان آرام حل شده اند که
مسکلما برای جریان آشفته قابل تعمیم نمی باشند .با توجه به اینکه در مخازن شکافدار و به خصو

هنگامی که مکانیسم تولید

از مخزن از نو تخلیه بر اثر گرانش می ب اشکد ،نیروی غاله مویینگی و وزن می باشند ،لذا از این روش می توان برای مدلسازی
آنها اسکتفاده نمود .همچنین بررسکی میدان سکرعت و پروفایل توزیع فشکار نشکان داد که در نزدیکی دیوار خیس سرعت سیال
کاهش می یابد و این پدیده به دلیل افزایش نیروی چسبندگی بر روی جداره می باشد.
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