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شبيه سازى جريان همرفت در يك ميكرومدل شكافدار براى 
مخازن نفتى تركدار

مقدمه
وجود دو محيط جداگانه در مخازن نفتى شــكافدار، شــامل شــبكة 
شكاف ها و ماتريكس ها، سبب پديدآمدن پديده هاى متفاوتى در مخازن 
شــكافدار در مقايسه با مخازن ماسه سنگى مى شود. اين ساختار ناهمگون 
مخازن شــكافدار، مكانيزم هاى توليد پيچيده را شامل همرفت، ديفيوژن، 
ريزش ثقلي، آشام و آزادشدن گاز فعال مى كند. استفاده از شبيه سازي هاي 
مخازن، بدون درنظرداشــتن و اعمال شبكة شكاف ها به مدل استاتيك و 
فقط اكتفــا به تغيير خصوصيات فيزيكي ســنگ مخــزن، مانند افزايش 
تخلخل و تراوايي براى تطبيق با تاريخچة عملكرد مخزن، مي تواند به نتايج 

گمراه كننده اي از شبيه سازي با خطاي بيش از 50درصد برسد[1].
قبــل از شــروع توليد از مخزن، بــر اثر وجود گراديــان دمايى و 
پس از شــروع توليد از مخزن بر اثر تغييــر گاز محلول در نفت، يك 
گراديان چگالى در مخرن ايجاد مى شود. اين گراديان چگالى، سبب 
ناپايدارى و همرفت در مخزن اســت. هر چــه توليد از مخزن در دبى 
پايين ترى باشد، همرفت اثر بيشترى بر مخرن خواهد گذاشت و سبب 

كاهش ناحية گاززده و ضريب بازيافت بهتر خواهد شد.

مرورى بر تحقيقات گذشته
بررســى چگالــى و تغييــرات پايــدارى و ناپايدارى و بررســى 
توليد ســلول  هاى همرفت آزاد به ســال 1900-1901 مى رســد؛ الية 
گرم شــده كه از زير با تودة گرمايي احاطه شده، جريان همرفت آزاد 
را ســبب مي شــود. بِنارد7[2] اولين كســي بود كه پديدة ناپايداري و 
اختــالف چگالي بر اثر تغييرات گرمايــي را تجزيه و تحليل كرد. در 
ادامــه، ريلي[3] در 1916 معادله اي را بيــان كرد كه پاية اصلي ايجاد 

ناپايداري ها در چگالي مايعات بر آن نهاده شد. 
كارهاى تئورى و آزمايشــگاهى زيادى نيز در دو دهة گذشته در 
زمينة فهم مكانيزم همرفت در مخازن شــكافدار شــده است، ازجمله 
پارسون8(1944)، دومور9(1970)، ابگرال10(1973) و سعيدى (1979)؛ 
البته در اين ميان، كارهايى كه در سيســتم هاى شكافدار دربارة وجود 
يا عدم وجود انتقال جرم باشــد كمتر ديده مى شــود؛ كارهايى در اين 

مخازن شكافدار، جريان همرفت، سلول  هاى همرفتى6 ، توزيع دمايى

عمده مخازن نفتى ايران را مخازن شكافدار تشكيل مى دهند. همرفت به دليل تأثيرگذارى بر شبيه سازى خطوط جريانى و نيز خواص سيال ستون نفتى يكى از 
پديده هاى مهم در مخازن شكافدار، چه قبل و چه بعد از توليد است. همرفت، دو فاكتور مهم در مخزن دارد:

1- اختالف چگالى الزم براى شروع همرفت كه در قالب عدد ريلى بحرانى بيان مى شود؛
2- سرعت همرفت كه سرعت همرفت، دما، شكل و عرض سلول ها تابع يكديگرند.

در اين تحقيق معادالت حاكم بر همرفت در يك ميكرومدل مستطيل شــكل آزمايشــگاهى، با روش تفاضل محدود در توزيع دماهاى مختلف، حل و نتايج 
بدست آمده براى عرض سلول ها و سرعت آنها با نتايج آزمايشگاهى، مقايسه و روند تغييرات عرض و سرعت سلول ها بررسى شده اند.

معادلة توزيع دمايى از دو قسمت يكى ترم هاى مربوط به همرفت و ديگرى ترم هاى مربوط به رسانايى تشكيل شده است. اهميت بيشتر هر يك از اين دو قسمت 
در مقايسه با ديگرى سبب رخ دادن توزيع دماهاى متفاوتى مى شود. در سرعت هاى كمتر همرفت، انتقال گرماى بيشترى بر اثر رسانايى صورت مى گيرد و سلول هاى 

همرفتى عرض كمترى دارند؛ برعكس وقتى سرعت همرفت بيشتر باشد ترم هاى همرفتى، اهميت بيشتر و سلول هاى همرفتى شكل توسعه يافته ترى مى يابند.
عرض ســلول هاى همرفتى در حالت توســعه يافته براى جريان گرانرو تابعى از خواص سنگ و سيال اســت؛ درحالى كه عرض سلول ها در حالتى كه ترم هاى 
رسانايى، ترم عمده در معادلة توزيع دمايى باشند فقط تابعى از خواص شكاف است. البته در شرايط واقعى مخزن با تغيير الگوى جريان به جريان دارسى، متغيرهاى 

مؤثر بر عرض سلول ها تغيير مى كنند.

رحيم حسنى زاده 1  دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان
امير صرافى 2  استاديار بخش مهندسى شيمى دانشگاه شهيد باهنر كرمان

على محبى 3  دانشيار بخش مهندسى شيمى دانشگاه شهيد باهنر كرمان

مهين شفيعى4   دانشيار دانشگاه بخش مهندسى شيمى شهيد باهنر كرمان
سپهر اسالمى5  دانشجوى كارشناسى ارشد مخازن هيدروكربورى دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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زمينه با پيسمن11(1976) بدون ارائة يك فرمول عملى براى شبيه سازى 
در مخازن شكافدار شده است[4].

اما ريلى12( 1916) درحقيقت يكى از مشهورترين فرمول ها را در 
رابطه با ناپايدارى گرمايى براى آغاز پديدة همرفت بر پاية يك درجه 
شــيب گرمايى خطى در يك الية ســيال بنا كــرد[3]. در يك محيط 
باز، بدون درنظرداشتن شرايط تخلخل و شكاف، تئورى همرفت بيان 
مى دارد كه اين پديده تابع پارامترى بدون بعد به نام عدد ريلى اســت. 
عدد ريلى، درحقيقت نســبت دو نيروى شــناورى و تغييرات خطوط 
حركتى يك توده اســت. عدد ريلى، يك مقــدار بدون بعد دارد كه 
اگــر كمتر از اين مقدار باشــد، همرفت اتفاق نمى افتــد. در باالتر از 
مقدار بحرانى اين عدد، نيروى شــناورى بر نيروى ويســكوزيتى غلبه 

مى كند و موجب تشكيل سلول  هاى همرفتى مى شود.

= L
3.ρ.g.ß.∆TL3.ρ2.g.ß.∆T.Cp 

μ.k μ.αRa=
                                        (1)

كه در آنα=k/ρCp ديفيوزيويتى دمايى است.
α: نفوذ گرمايى

β: ضريب انبساطى
Cp: ضريب گرمايى

ΔT: تفاوت گرمايى
g: شتاب ثقلى

K: هدايت گرمايى
L: طول

μ: گرانروى

1- توصيف مدل آزمايشگاهى 
داده هاى آزمايشــگاهى از كار اســالمى[5] گرفته شــده و مدل 
آزمايشگاهى از يك شــكاف با ديواره هاى عمودى شيشه اى تشكيل 
شده است؛ دو شيشه به ابعاد 48 در 100سانتى متر كه با سيمى مسى به 
قطــر 1ميلى متر از هم فاصله دارند و دمــا با چهار ترموكوپل در باال و 
پايين مدل اندازه گيرى مى شــود. سيال آزمايش شده در چهار مرحله 
از آزمايــش، آب و در چهار مرحله از آزمايش، نفت ســفيد اســت. 
ارتفاع ســيال شــكاف كه نمايانگر ارتفاع شكاف اســت، در مراحل 
مختلــف آزمايش تغيير مى كند. در آزمايش هايى كه از آب، به منزلة 
ســيال استفاده شــده، مادة پرمنگنات، مادة رنگى آزمايش است و در 
آزمايش هــاى مربوط بــه نفت از رنگ روغنى، بــه منزلة پودر رنگى 
اســتفاده مى  شــود. از يك حمام آب، براى گرم كردن پايين ســيال، 
ايجاد گراديان دمايى و درنتيجه همرفت اســتفاده مى  شود. ابتدا دماى 
پايين مدل از لولة مســى و آبــى كه از حمام آب مى آيد، شــروع به 
باالرفتن مى كند تا به نقطه اى برسد كه عدد ريلى از عدد ريلى بحرانى 

بيشتر و همرفت شروع شود[5].
در ايــن نقطــه، دمــاى حمــام آب ثابــت اســت. ســپس دماها، 

اندازه گيرى و اندازه و سرعت سلول  ها يا همان زمان رسيدن سلول  ها 
به باالى مدل اندازه گيرى مى  شود. نتايج آزمايشگاهى بدست آمده در 

جدول1 نمايش داده شده اند.
 

2- فرضيات شبيه سازى 
بــا فرض ثابت بودن دمــا در پايين و باالى مــدل، در معادالت از 
فرضيــة تقريب بوسينســك، اســتفاده و از تأثير تغييــرات چگالى بر 

خصوصيات سيال صرف نظر مى  شود.
بــا توجه به ضخامت كم شــكاف از گراديان دمايى در ضخامت 

شكاف، صرف نظر و مدل، دوبعدى فرض مى  شود.

3- معادالت جريان همرفت در شكاف
در يك مدل دوبعدى در دســتگاه كارتزيــن جهت عمودى z و 

جهت افقى y در نظر گرفته شود؛
معادله پيوستگى:

                                                                                        ∂vy ∂vz

∂y ∂z+ = 0
                                                                                       (2)

معادالت جريان
                                                                    -μ ∂p
K ∂z= + ρg cosα V

z
                                                                  (3)

-μ ∂p
K ∂y=Vy                                                                                          (4)

معادالت دما

                                                    ∂T ∂T
∂y ∂z

∆2T-j( Vy +Vz+ =0)                                              (5)
معادلة فشار

                                                        ∂T ∂T
∂y ∂z

∆2P-j ( Vy +Vz+ =0)                                     (6)
معادلة حالت

 ρ=ρ (1-β(T-T0)+ c(P-P0)+ ...)                                                   (7)
كه در آن K نفوذپذيرى و براى شكاف K=w2/12  است.

بــراى شبيه ســازى هم مى تــوان معادالت پيوســتگى و دارســى 
(ساده شدة معادله ناويه اســتوك) را جداگانه گسسته سازى و اين دو 
معادلــه را تركيــب و به همراه معادالت دما و فشــار حــل كرد. براى 
 z و y تركيب معادالت با مشتق گيرى ضربدرى معادله جريان نسبت به
و بكارگيرى تقريب بوسينسك و معادلة حالت به معادلة زير مى رسيم:

                                    (β(T-T0)-c(p-p0))cosα
∂vz ∂vy ∂Kρ0g
∂y ∂z ∂yμ- = .                          (8)

با تعريف متغيرهاى وابسته و مستقل زير:
 Z=z/b, Y=y/b,  θ=(T-Tu)/(TL-Tu),  θ=(P-Pu)/(PL-Pu),  ∂ψ/∂Z= -Lvy/k, 
∂ψ/∂Y= -Lvz/k, RP=LρgKc∆Pcosα/μk,  RT=LρgKβ∆Tcosα/μk,
 σ = L/b

k ديفيوزيويتى دمايى است.
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                                                          ∂2ψ ∂e ∂P∂2ψ
∂X2

∂Y ∂Y∂Z2+ = RT - RP

                                                           (9)

شرايط مرزى در مختصات كارتزين به اين شكل است:
Ψ =0    at     Z=0     and    Z=σ       for     0<Y<1
Ψ =0    at     Y=0     and    Y=1       for     0<Z<σ

طــرف دوم معادله بر حســب نوع توزيع دما و شــرايط مرزى كه 
تعريف مى  شود، متفاوت خواهد بود.

معادلة 27 در توزيع دمايى پيشــنهادى سعيدى[4] گسسته سازى و 
حل شده است:

الــف- وقتى گراديــان تغييــرات دمايى ثابت اســت؛ اين حالت 
هنگامــى اتفاق مى  افتــد كه مثًال مؤلفه هاى ســرعت، بــزرگ و ترم 
رسانايى قابل چشم پوشى باشــد. در اين حالت معموالً مى توان توزيع 

دمايى ثابتى در نظر گرفت[4].
ب- وقتى گراديان تغيير دمايى برابر y/σ-1 باشــد (σ=L/b نسبت 

ابعاد13 است؛L ارتفاع شكاف و b عرض سلول هاست.)
ج- وقتى كه از ترم هاى همرفت مى توان صرف نظر كرد. در اين 

حالت، توزيع دمايى به شكل زير خواهد بود[2]:

             Σ∞
 odd

  θ = 16 a sin mπy+sin nπz/σ
π2 Σ∞

 oddn nm (m2π2+n2π2

σ2 )
                (10)

طرف دوم معادله در توزيع دمايى پيشنهادشدة فيروزآبادى[6] نيز 
حل شده و فرق عمدة اين توزيع دمايى با ساير توزيع دمايى ها، در اين 

است كه هميشه تعداد سلول ها يك عدد صحيح فرد است. 
فيروزآبادى براى اينكه فشــارى در همرفت شــركت ندارد، يك 

توزيع دمايى به شكل زير براى شكاف پيشنهاد كرد:

(11)
                                                   
T=T - BWcos +Cz

nπ(x+ )W
2

W                                                          
ابتدا با داشــتن پهناى ســلول، مقدار n و ســپس توزيع سرعت و 

شكل پروفايل جريانى محاسبه مى شوند.
معادلة9 به شكل كلى زير است:

   ∆2 u(x,y) = g(x,y)u(x,y)=  + g(x,y)u(x,y)= f(x,y)
∂2 u(x,y) ∂2 u(x,y)

∂x2 ∂y2+ (12)
ايــن معادله در صورت صفربــودن تابع g، معادلــة پويزون و در 

صورت صفربودن هر دو تابعf  و g، معادلة الپالس ناميده مى شود.
بــراى بكارگيرى روش تفاضل محدود، طــول محور xها دامنه 
y و طول محور ∆x=(xf-x0)/Mx قســمت، هر يك با طول Mx را به

ها دامنه را به My قســمت، هر يك با طول x=(yf-y0)/My∆   تقسيم 
مى كنيــم؛ با جايگزينــى مشــتقات دوم با تقريــب تفاضل مركزى 
ســه نقطــه اى، براى هر گــره داخلى(xj,yi) كــه در آنl≤i≤My-1 و 

l≤i≤Mx-1 خواهيم داشت:

 (13)
                        
ui,j+1-2ui,j+ui,j-1 ui+1,j-2ui,j+ui-1,j

∆x2 ∆y2+ +gi,jui,j=fi,j

                               
.fi,j=f(xi,yj)و ui,j=u(xi,yj) كه در آن

معادالت بــاال را براى Mx گره در جهت x و My گره در جهت 
y، مى توان به شكل يك دسته معادالت با (My-1)(Mx-1) متغير حل 
كرد، اما اين روش با بزرگ ترشــدن Mx و My مشكل ساز مى شود. 
براى ساده ترشــدن حل معادالت از روش تكرار اســتفاده مى كنيم و 

معادله را به شكل زير مى نويسيم؛ پس براى هر گره داخلى داريم:
    
ui,j = ry(ui,j+1 + ui,j-1) + rx(ui+1,j +ui-1,j)+ rxy(gi,jui,j- fi,j)

                   (14)

  1     نتايج آزمايشگاهى بدست آمده[5]

سرعت
(سانتى متر بر ثانيه)

عدد
ريلى بحرانى 

پهناى  سلول  ها
(سانتى متر)

اختالف دماى باال و پايين 
مدل(سانتى گراد)

ضخامت شكاف
(سانتى متر)

ارتفاع شكاف
(سانتى متر)

 سيال مورد
استفاده

 شماره
آزمايش

ثانويه اوليه

0/0466 878/8 10/5 2/3 5 1/2 28 آب 1
0/0681 7293 14/3 1/9 5/5 1/2 22/5 نفت 2
0/0641 8451 15/5 3/4 5 1/3 25 نفت 3
0/0518 966/7 10 2/2 5/5 1/2 28 آب 4
0/0593 1178/7 12 2/3 5 1/3 32 آب 5
0/0600 1384 14 2/5 4/5 1/4 36 آب 6
0/0538 4709/7 11 2 4 1/2 21 نفت 7
0/0577 10070 16/5 1/9 6 1/3 26 نفت 8
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كه در آن

(15)
      
γx= 2(∆x2+ ∆y2) 2(∆x2+ ∆y2) 2(∆x2+ ∆y2)

∆x2 ∆y2 ∆x2 ∆y2
and γy = and  γxy =

             
ازآنجاكــه در عرض خطوط جريان هيچ جريان ديگرى نيســت، 

تابع جريان را مى توان در گره هاى مرزى برابر صفر قرار داد[6].
توابع f و g بر حســب شــرايط مرزى فرض شــده براى دما، متغير 
خواهند بود. تابع g هميشــه در اينجا صفــر و تابع f در حالت اول كه 
توزيــع دمايى ثابت دارد، برابر يك ثابت اســت. در حالت دوم، برابر 
y/σ-1 و در حالت ســوم، برابر معادلة ضرب RT در مشتق معادلة 10، 

نسبت x خواهد بود.
در توزيــع دمايى فيروزآبــادى، معادلة توزيــع دمايى به صورت 

معادلة 11 است.
براى حل معادالت، 21گره در جهت عمودى و 21گره در جهت 

افقى در نظر گرفته مى شــوند و معادالت جداسازى شده براى هر گره 
در محيط Matlab كدنويسى مى شوند؛ ابتدا همة گره ها برابر ميانگين 
گره هاى مرزى قرار مى گيرند. ســپس با روش تكــرار، از معادلة 14 

براى كسب مقادير گره ها اقدام مى شود.

4- اعتبارسنجى نتايج براى عرض و سرعت سلول ها
نتايج شبيه ســازى در توزيع دمايى هــاى مختلف در جدول 2و 3 

نشان داده شده اند.
جدول2 ســرعت سلول ها در حاالت مختلف شبيه سازى، سرعت 
سلول هاى آزمايشگاهى و نيز ســرعت سلول هاى بدست آمده با حل 
تحليلى سعيدى[4] را نشان مى دهد؛ همانطور كه در جدول2 مشاهده 
مى شــود، در حالت1 با توجه به باالتربودن ترم هاى همرفتى، سرعت 
و عرض ســلول ها بيشتر است و سلول ها شكل توسعه يافته ترى دارند. 
حالت2 نيز تقريباً شبيه حالت1 و گراديان دمايى ميانگين فقط در يك 

  2    سرعت محاسبه شدة سلول در مدل هاى مختلف (سرعت بر حسب cm/s است)

سرعت محاسبه شده 
توسط حل تحليلى [4]

سرعت 
آزمايشگاهى [5]

 سرعت محاسبه
شده در حالت 3

 سرعت محاسبه
شده در حالت 2

 سرعت محاسبه
شده در حالت 1

 سرعت محاسبه شده
با مدل  فيروزآبادى

 عدد ريلى
آزمايش

 شماره
آزمايش

0/0439 0/0466 0/048 0/052 0/052 0/0466 2956 1
0/0756 0/0681 0/07 0/075 0/072 0/0681 7535 2
0/0788 0/0641 0/074 0/0815 0/078 0/0641 8950 3
0/0483 0/0518 0/0512 0/053 0/054 0/0518 3479 4
0/0515 0/0593 0/053 0/0562 0/058 0/0593 4276 5
0/0538 0/0600 0/06 0/0617 0/064 0/0600 5074 6
0/0523 0/0538 0/058 0/0598 0/063 0/0538 4960 7

0/0903 0/0577 0/078 0/0819 0/085 0/0577 10740 8

  3      عرض سلول ها (بر حسب سانتى متر) در مدل هاى مختلف عرض سلول هاى اندازه گرفته شده در آزمايشگاه (سانتى متر)[5] 

عرض سلول هاى اندازه گرفته شده 
در آزمايشگاه (سانتى متر)[5]

عرض سلول هاى محاسبه 
شده توسط حل تحليلى[4]

عرض سلول ها 
در حالت 3

عرض سلول ها 
در حالت 2

عرض سلول ها در 
حالت 1

عرض سلول ها در 
مدل فيروزآبادى[6]

شماره 
آزمايش

ثانويهاوليهاوليهثانويه
10/52/310/52/182/34/76/8510/891
14/31/914/32/031/772/755/6142
15/53/415/53/862/13/655/81143

102/2102/182/34/46/6510/894
122/3122/432/64/77/110/895
142/5142/673/287/710/896
112111/891/763/75/710/897

16/51/916/52/192/354/15/810/898
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عدد ثابت با حالت1 فرق دارد. ســلول ها در حالــت3 با اهميت يافتن 
بيشتر ترم هاى رسانايى سرعت كمترى خواهند داشت. به نظر مى آيد، 
توزيع دمايى فيروزآبادى عرض و ســرعت سلول ها را بيشتر از هر سه 

حالت بعدى پيش بينى مى كند.
جدول3 عرض ســلول ها در حاالت مختلف شبيه ســازى، عرض 
ســلول هاى آزمايشگاهى و نيز عرض ســلول هاى بدست آمده با حل 
تحليلى ســعيدى[4] را نشــان مى دهد. همانطور كه مشاهده مى شود، 
عرض ســلول ها در توزيــع دمايى مطابــق حالت اول، بيشــتر عرض 
ســلول ها در حالت توســعه يافته را نشــان مى دهد؛ درحالى كه عرض 
سلول ها در حالت سوم بيشتر عرض اولية سلول ها را نشان مى دهد. اين 
امر به دليل آن اســت كه در حالتى كه رســانايى قوى اى در ديواره ها 
داريم، پراكندگى گرمايى بيشــترى در ديواره هــا صورت مى گيرد، 
سيال براى رسيدن به تعادل گرمايى مسافت كمترى را بايد طى كند و 

سلول ها عرض كمترى خواهند داشت.
در آزمايش، با توجه به پايين بودن ســرعت ســلول هاى همرفتى و 
اهميت بيشتر ترم هاى رسانايى، سرعت هاى آزمايشگاهى بيشتر به سرعت 
در حالت3 نزديكند. همچنين، حالت اول، بيشتر سرعت و عرض سلول ها 
را در حالت توســعه يافته و حالت سوم، بيشتر داده ها را در حالت شروع 

همرفت كه شبيه حالت واقعى مخزن است، نشان مى دهند.

5- آناليز حساسيت
5-1- تغييرات سرعت

همانطور كه در جدول هاى2 و 3 ديده مى شود، سرعت در هر سه 
مدل توزيع دمايى تقريباً به صورت خطى با عدد ريلى تغيير مى كند.

5-2- تغييرات عرض سلول ها
در مدل دمايى پيشنهادى فيروزآبادى، تعداد سلول ها هميشه يك 
عدد صحيح فرد است و عرض ســلول ها برابر طول شكاف بر عرض 
سلول ها خواهد بود. در حاالت اولية همرفت، ضخامت سلول ها فقط 
تابع خصوصيات شكاف است؛ درحالى كه در حالت توسعه يافته عدد 

ريلى نيز بر آن تأثير دارد.

6- توزيع دمايى هاى متفاوت و شكل خطوط جريان مرتبط با هر يك
شكل1 توزيع خطوط هم جريان، ســرعت در طول كل سيستم و 
تعداد ســلول ها را براى حالتى كه توزيع دمايى مانند معادلة11 است، 
نشــان مى دهد. شــكل2 خطوط هم جريان را براى يك ســلول، براى 
حالتى كه بتوان توزيع دمايى را ثابت در نظر داشت، نشان مى دهد؛ در 

اين حالت خطوط هم جريان شكل مستطيلى دارند. 
شــكل3 خطوط هم جريان را در يك ســلول براى وقتى كه بتوان 
گراديان دمايى به شــكل y/σ -1را در نظر داشــت، نشــان مى دهد؛ 
در اين حالت نيز چون متوســط تغييرات دمايى ثابت اســت، خطوط 

هم جريان مانند حالت قبل خواهند بود. 
شــكل4 خطوط هم جريان را در يك سلول براى حالتى كه بتوان 
از ترم هــاى همرفتــى صرف نظر كرد نشــان مى دهــد. در اين حالت 
خطوط هم جريان از شــكل مستطيلى، خارج و شكل مدورى مى يابند 

و عرض كمترى دارند.

نتيجه گيرى
در اين تحقيق ســرعت، شكل و پهناى سلول هاى همرفتى در يك 
مدل دوبعــدى براى مخازن نفتى تركدار شبيه ســازى شــد. ابتدا يك 
شبكه گره 21×21 در طول و عرض نمونه در نظر گرفته شد و سپس با 

معادالت مربوطه، جداسازى و با نرم افزار Matlab حل شدند.
نتايج بدســت آمده در شــرايط متفاوت و وقتى هر يك از ترم هاى 
همرفت يا رسانايى غالب باشند، با هم مقايسه شده اند. اين نتايج همچنين 

با نتايج آزمايشگاهى بدست آمده با ميكرومدل مقايسه شده اند.
1- ترم هاى همرفتى غالب، چــون پراكندگى گرمايى كمترى با 
ديواره ها صورت مى گيرد، براى رســيدن به تعادل گرمايى سيال بايد 
مسافت بيشترى را طى كند. پس سرعت و عرض سلول ها بيشتر، شكل 

سلول ها توسعه يافته تر و شكل سلول هاى همرفتى مستطيلى است.
2- با اهميت يافتن ترم هاى رســانايى، شكل سلول ها از مستطيلى 
خــارج مى شــود و به شــكل بيضوى ميــل مى كند. بــا كاهش يافتن 
مؤلفه هــاى ســرعت، عرض ســلول ها نيــز كاهش خواهــد يافت و 
رســانايى، پراكندگى گرمايى بيشــترى از ديواره ها خواهند داشــت 
و بــراى پراكندگــى گرماى اضافــى با همرفت، به ســرعت و عرض 

سلول هاى كمترى نياز است. 
3- با افزايش عدد ريلى، تأثير اين عدد بر عرض ها بيشتر مى شود. 
به طوركلى عرض سلول ها تابعى از مسافت موردنياز درست است كه 
سيال بايد طى كند تا در آن پراكندگى گرمايى صورت بگيرد و سيال 
به تعادل گرمايى برســد. هر عاملى كه كم شــدن تبادل گرمايى را در 
پى داشــته باشد، سبب مى شود سلول ها براى رسيدن به تعادل گرمايى 

مسافت بيشترى را طى كنند و عرض سلول ها بيشتر شود.

پيشنهادها
همرفت از موضوعاتى اســت كه در مقايســه بــا بقية مكانيزم هاى 
مخازن شــكافدار دربــارة آن مطالعة كمترى شــده و تحقيقات قبلى 
تناقض هــاى زيادى با هــم دارند. بــا توجه به اينكــه كارهاى تئورى 
همرفت، معموالً با شرايط واقعى مخزن تفاوت فاحشى دارند، بنابراين 
آزمايش هايى كه هم ضخامتى نزديك ترى به ضخامت مخزن داشــته 
باشند و هم بررســى تأثير شيب شكاف و ارتباط شكاف ها بر همرفت 
براى ادامة اين كار پيشنهاد مى شود. بررسى پارامترهاى مؤثر بر عرض 
سلول ها كه در شرايط گوناگون رابطه هاى متفاوتى دارد، نيز جاى كار 

زيادى دارد.
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 شماتيكى از خطوط جريانى و سلول هاى همرفتى تشكيل شده 
در توزيع دماى كسينوسى (آزمايش1)

   1  
  2    كانتورهاى خطوط هم جريان براى يك سلول همرفتى در حالت اول


