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مقــــالـــــات

مطالعه ي آزمايشگاهي فرآيند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار

مقدمه 
اكثر مخازن ايران از نوع شــكافدار هستند. مخزن شكافدار2 به 
مخزني اطالق مي شــود كه شامل شــبكه اي از شكاف ها باشد. اين 
شــكاف ها خصوصياتي متفاوت نسبت به ماتريكس سنگ دارند و 
باعث وقوع پديده هاي خاصي در مخازن مي شــوند كه در مخازن 
معمولي با آنها مواجه نمي شــويم. شــكاف ها معموال داراي قابليت 
گذردهــي بــاال و تخلخل كم هستنــد، در صورتي كــه ماتريكس 
ســنگ گذردهي بسيار پايين تر و تخلخل باالتري نسبت به شكاف 
دارد. در حالتي كه مخزن در شــرايط اســتاتيك يــا ديناميك قرار 
دارد رفتار هاي خاصي از مخازن شــكافدار ســر مي زند؛ در هنگام 
توليد از مخازن شــكافدار بسته به شرايط شــكاف ها و ماتريكس، 
نواحــي مختلفي در طول دوره ي بهره برداري تشــكيل مي شــود: 
ناحيــه ي كالهك گازي اوليه و ثانويــه، ناحيه ي مورد هجوم گاز، 
ناحيــه ي گاز زده، ناحيه ي زيراشــباع و ناحيه ي آبــي. مسائل مهم 
در مخازن شــكافدار عبارتند از: پديده ي آشــام، ريزش ثقلي، اثر 
متقابــل بلوك ها، اثر بلــوك تنها، پديده ي ديفيــوژن3 و همرفت4 
[1,2]. مكانيســم همرفت هم در حالت اســتاتيك و هم در حالت 

ديناميك در مخازن مي تواند وجود داشــته باشــد. پيــش از توليد 
يعنــي زماني كه مخزن در حالت اســتاتيك اســت، اختالف دماي 
باال و پايين ســتون نفتي مي تواند عامــل به وجود آمدن جريان هاي 
همرفتي در مخزن شــود. نفت باالي مخزن دماي كمتري نسبت به 
نفت پايين مخــزن دارد و در اثر گراديان معكــوس دانسيته، جاي 
نفت بــاال و پايين مخزن در يك دوره ي طوالني عوض مي شــود. 
پس از حفر چاه در مخزن و افت فشــار مخزن، خروج گاز از نفت 
باالي مخزن باعث ســنگين تر شدن آن مي شود و همراه با عامل دما 
به انجام فرآيند همرفت و سرعت بيشتر تشكيل سلول هاي همرفتي 
كمــك مي كند[1,3]. اوليــن تحقيقات در مورد همرفت به ســال 
1900 برمي گــردد. بنارد اولين كسي بود كه به بررســي چگالي و 
تغييرات پايداري و ناپايداري و بررســي سلول هاي جريان همرفتي 
پرداخــت[4]. در ادامــه ي اين تحقيقات، لرد ريلي در ســال 1916 
يك ســري آزمايش ها انجــام داد و نتايج را به صــورت معادله اي 
رياضي بيان نمود. اين معادله همان عدد بدون بعد ريلي5 اســت كه 
پايه ي اصلي ايجاد ناپايداري ها در چگالي مايعات بر آن نهاده شد. 
لــپ وود در ســال 1948 ايجاد ســلول هاي همرفتي در درون يك 
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وجود شــبكه ي شــكاف ها در مخازن شكافدار باعث شده تا پديده هاي خاصي در اين مخازن مشــاهده شود كه جريان همرفت و نفوذ از 
جمله ي آنهاست. در ستون نفتي قبل از توليد، اختالف دماي پايين و باالي ستون باعث اختالف چگالي نفت در اين دو ناحيه مي شود. پس از 
توليد و با كاهش فشار مخزن، به تدريج گاز از نفت باالي مخزن خارج مي شود و گراديان چگالي معكوس بيشتر مي گردد. با تشديد ناپايداري، 
پديده ي همرفت رخ داده، جاي نفت باال و پايين مخزن عوض مي شــود. پديده ي همرفت تابع يك پارامتر بدون بعد به نام عدد ريلي اســت. 
هنگامي كه عدد ريلي در سيستم به مقدار بحراني خود برسد، پديده ي همرفت آغاز مي شود. در اين مطالعه با ساخت يك ميكرومدل و انجام 
آزمايش، عدد ريلي، ســرعت همرفت و پهناي ســلول هاي همرفتي با تغيير ضخامت شكاف، طول شكاف و نوع سيال بررسي و تحليل شده و 
داده هاي آزمايشــگاهي با روابط و فرمول هاي ارائه شــده مقايسه گرديده و درنهايت شــكل ســلول هاي همرفتي از شــروع جريان همرفت تا 
گسترش كامل ســلول بررســي شده است. با افزايش ضخامت شــكاف و طول شكاف، عدد ريلي، ســرعت همرفت و پهناي سلول ها افزايش 

مي يابد بطوريكه براي سرعت همرفت در مخازن بايد ضريب  در رابطه ي دارسي ضرب شود. 
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طول افقي از محيط متخلخل را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. پس 
از آن در سال هاي بعد نيز در مورد سلول هاي همرفتي و عدد ريلي 
در محيط هاي متخلخل و باز پژوهش هايي انجام داد[1]. سعيدي و 
همكارانش در سال 1979 در انستيتو نفت فرانسه آزمايش هايي در 
زمينه ي بازيافت نفت بوســيله ي مكانيسم همرفت و ديفيوژن انجام 

دادند. 
در سال 2005 سجاديان و همكاران يك مطالعه ي آزمايشگاهي 
در مورد پديده ي همرفت در مخازن شكافدار انجام دادند. آنها زوج 
بودن ســلول هاي همرفتي را تاييد كردند. همچنين فرمول جديدي 
براي پهناي سلول هاي همرفتي6 بدست آوردند. مطالعات آنها نشان 
داد كه ضخامت شكاف(تراوايي شكاف) نقش اصلي را در فرآيند 
همرفــت ايفا مي كند[3]. باباداگلي و ترايــدي (2008) انتقال جرم 
ميان ماتريكس و شكاف را با تحقيقات آزمايشگاهي و مدل سازي 
عددي(با اســتفاده از معادالت جابجايي- همرفت) بررسي كردند 
و ضريب نفوذ موثر براي ســيستم را تعييــن كردند[5].باباداگلي و 
هاتيبگلو در ســال 2010 يك كار آزمايشــگاهي در زمينه ي انتقال 
جرم بين ماتريكس و شكاف در شرايط استاتيك تحت نيروي نفوذ 
و همرفــت طبيعي انجام دادند. آنها يك ســري آزمايش هاي مغزه 
را براي مقايســه ي بازيافت نفت در حاالت جريان هم جهت و غير 

 هم جهت تحت فرآيند انتقال جرم انجام دادند[6]. 
از آنجايي كه شــناخت علمــي و اصولــي مكانيسم هاي توليد 
موثر در مخازن شــكافدار هنوز در نيمه ي راه اســت و چالش هاي 
بسيــاري در فرآيند هاي مرتبط با مخازن شــكافدار مطرح اســت، 
مطالعه ي پديده ي همرفت در ايــن مخازن مي تواند اهميت زيادي 
براي مهندســين مخزن داشته باشــد. عدد ريلي، سرعت همرفت و 
پهناي ســلول هاي همرفتي از جمله مسائل مهم در شناخت پديده ي 

همرفت به شمار مي رود كه در اين مطالعه بررسي شده اند.

1-تئوري
1- 1 فرآيند همرفت

فرآيند همرفت يكي از روش هاي انتقال گرماســت. اين پديده 
در طبيعت بسيار اتفاق مي افتــد. در بعضي از مخازن نفتي پديده ي 
همرفــت باعث جابجايي نفت باال و پايين مخزن مي شــود. خواص 
بسيــار يكنواخــت ســيال در طول ســتون نفتــي در چندين مخزن 
شــكافدار ايراني و عراقي دليلي بر وجــود جريان هاي همرفتي در 
اين مخازن اســت. اصلي ترين نيروي حاكــم بر فرآيند همرفت در 
مخازن، وجود گراديان معكوس دانسيته است كه خود از گراديان 
دماي سازند نشات مي گيرد. خروج گاز از نفت باالي مخزن در اثر 

افت فشــار پس از توليد به تسريع همرفــت كمك مي كند. فرآيند 
همرفت در مخازن شــكافدار بسيار پيچيده اســت؛ مباحث تئوري 
پديــده ي همرفت موضوع تحقيقات بسيار در ســال هاي اخير بوده 
است. در اين مباحث اغلب چندين احتمال بررسي مي شود و عموماً 
نتايج آزمايشگاهي مي توانند به يافتن مورد صحيح كمك نمايند.     

1-2 عدد ريلي
عدد ريلي عددي اســت بدون بعد كه بــه صورت زير تعريف 

مي شود[1]:
 (1)

كه در آن K برابر b2/12  و b ضخامت شكاف است. g شتاب ثقل، 
β ضريب انبساط گرمايي، ΔT اختــالف دما، μ گرانروي، α نفوذ 

گرمايي و L پارامتر مربوط به طول است. 
هنگامي كه عدد ريلي به مقدار بحراني مي رســد همرفت آغاز 
مي شــود. در شــروع همرفت عرض ســلول از رابطه ي زير بدست 

مي آيد[1]:
 (2)

پس از رشد ســلول ها، براي محاسبه ي عرض سلول  روابط زير 
به ترتيب توسط سعيدي و سجاديان پيشنهاد شد[1,3]:

 (3)
 (4)

1-3 سرعت همرفت
موثر يا غيــر موثر بودن فرآيند همرفت در مخازن به ســرعت 
همرفت بستگي دارد. براي محاســبه ي سرعت سلول هاي همرفتي 

روابط زير پيشنهاد شده است[1]:
 (5)
 (6)

براي آب از رابطه ي 5 و براي نفت از رابطه ي 6 استفاده مي شود.

2- روش تحقيق
2-1 وسايل و لوازم مورد نياز براي انجام آزمايش

1- دو شيشــه معمولــي بــه ابعــاد 100×48 ســانتي متر و بــا 
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ضخامت هفت ميلي متر 2- ســيم نازك مسي به قطر يك ميلي متر 
3- لولــه ي مسي آب بــه قطر ده ميلي متر 4- حمــام آب ديجيتالي 
5- حس گرهــاي دمايي 6- مولتي متــر 7- رنگ روغني با خواص 
مشــخص 8- پرمنگنات پتاسيم 9- نفت سفيد 10- محفظه ي چوبي 
11- دوربيــن ديجيتالي 12- خط كش 13- شــيلنگ نرم به قطر ده 
ميلي متر 14- بسط لوله 15- مايع شستشــوي شيشه 16- سرنگ در 
سايز هاي مختلف 17- چسب قطره اي 18- چسب آكواريوم 19- 

زمان سنج ديجيتالى

2-2ساخت ميكرومدل 
ميكرومدل از دو قسمت تشــكيل شــده؛ يك قسمت ســيستم 
شكاف است كه در آن همرفت رخ مي دهد و قسمت ديگر وسايل 
و تجهيزاتي مانند حمام آب و محفظه ي چوبي اســت كه ســيستم 
شــكاف را در خود جاي مي دهد.براي ساخت سيستم شكاف ابتدا 
يكي از شيشــه ها را روي يك سطح مي خوابانيم. سيم نازك مسي 
به قطر يك ميلي متر را به فاصله ي يك ميلي متر از ســمت راســت 
و چپ شيشــه با چسب قطره اي به مــرور زمان چسبانده و با دميدن 
هوا به خشــك كردن آن كمك مي كنيم. يك ســيم مسي به طول 
98 ســانتي متر را بــه 2 قسمت 20 ســانتي متري و يــك قسمت 57 
ســانتي متري تقسيم مي كنيم. هر ســه قسمت را با چسب قطره اي به 
پايين شيشــه و به فاصله ي 2 سانتي متر از لبه طوري مي چسبانيم كه 
فاصله ي آنها از هم يك ميلي متر باشد. حال 2 حس گر دمايي را در 
اين فاصله طــوري با چسب قطره اي مي چسبانيم كه نوك حس گر 
بتواند دمــاي پايين ميكرو مدل را اندازه گيري كند. اجازه مي دهيم 
24 ســاعت بگذرد تا حس گر و ســيم مسي كامال به شيشه بچسبد. 
اكنون شيشــه ي دوم را روي شيشه ي اول كه سيم مسي و حس گر 
روي آن چسبانده شــده قرار مي دهيم و فاصله ي سيم مسي از لبه ي 
شيشه را در سه طرف چپ، راست و پايين با چسب آكواريوم كامال 
پر مي كنيم. يك اليه چسب روي لبه ها جهت اطمينان از عدم نشتي 

اضافه مي كنيم.72 ســاعت اجازه مي دهيم تا چسب كامال خشــك 
شود. اكنون سيستم شكاف آماده شده است. يك محفظه ي چوبي 
بصورت ريلي براي نگهداري شيشــه طوري ســاخته مي شــود كه 
قسمت پايين آن سوراخي براي عبور لوله ي مسي آب داشته باشد. 
هنگامي كه شيشــه ها درون محفظه ي چوبي قرار مي گيرند، لوله ي 
مسي عبور آب بايد به ســطح پاييني شيشــه كامال چسبيده باشــد. 
براي اين كار ابتدا لولــه ي مسي را از محفظه ي چوبي عبور داده و 
ســپس شيشه ها را از باالي محفظه وارد مي كنيم. لوله ي مسي از دو 
طرف محفظه 10 ســانتي متر بيرون بوده تا دو ســر شيلنگ ورودي 
و خروجــي حمام آب به آن وصل شــود( شــكل1). حمام آب را 
در محل مناســب قرار داده و شــيلنگ ها را به آن وصل مي كنيم.

ورودي و خروجي آن را به دو ســر لوله ي مسي متصل مي كنيم. با 
بسط فلزي لوله ي مسي و شــيلنگ را به خوبي به هم چسبانده و از 
نشتي احتمالي جلوگيري مي كنيم. جهت اطمينان از اتصال درست 
شــيلنگ ها، حمام آب را تا نشــانه ي مخصوص با آب پر و دستگاه 
را روشــن مي كنيم. آب از حمام وارد شــيلنگ ورودي شده و از 
لوله ي مسي كه به ديواره ي پايين شيشــه چسبيده گذشته، سپس از 
شــيلنگ خروجي دوباره به حمام آب بر مي گردد.3 عدد حس گر 
دمايــي را از قسمت باالي شيشــه ها و از فضاي خالي بين آنها وارد 
مي كنيم. حس گرها را تا جايي پايين مي بريم كه ســطح آب درون 
شيشــه (طول شكاف) باال آمده باشد. فيش حس گرها را به دستگاه 
مولتي متر كه مقاومت، شدت جريان و دما را اندازه مي گيرد وصل 
مي كنيم. حال ســطح شيشــه را با ماژيك مدرج مي كنيم تا بتوانيم 
اندازه ي ســلول هاي تشكيل شــده را ببينيم. دوربين ديجيتالي را در 
فاصله و زاويه ي مناســب قرار مي دهيم. اكنون ميكرومدل آماده ي 
انجام آزمايش است.                                                                         

 
2-3 مراحل انجام آزمايش

حمام آب را تا نشــانه ي موجود در دســتگاه پــر از آب كرده، 

  2    سلول هاي تشكيل شده در آزمايش با نفت سفيد  1    شماتيك ميكرومدل
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ســپس با سرنگ و تا ارتفاع مورد نظر فضاي بين دو شيشه را از آب 
پر مي نماييم. مقداري پودر پر منگنات از فضاي بين دو شيشــه وارد 
ميكرومدل مي كنيم(شــكل 1) و اجازه مي دهيم تا پودر پرمنگنات 
كامال ته نشــين شود. پودر پرمنگنات براي ديدن سلول هاي تشكيل 
شــده و تهيه ي تصوير از آنها به كار مــي رود. براي آزمايش هايي 
كه با نفت ســفيد انجام مي شــود، محلول رنگ روغني را با سرنگ 
به فضاي بين دو شيشــه تزريــق مي كنيم. براي تهيه ي محلول رنگ 

روغني چند سي سي رنگ روغني را با مقداري مشخص نفت سفيد 
مخلوط كرده و هم مي زنيم تا كامال حل شود. مقدار رنگ استفاده 
شــده بسته به ارتفاع شكاف(ســطح نفت درون شيشه) متغير است. 
حس گرهايي كــه از بــاال وارد ميكرومدل كرده ايم را در ســطح 
آب(نفت) قرار مي دهيم. مولتي متر ها و حمام آب را روشــن كرده 
و شروع به ثبت داده ها مي كنيم. داده هاي ثبت شده در هر آزمايش 
شــامل دما در نقاط بــاال و پايين ميكرو مدل، دمــاي حمام آب و 

  1    يك نمونه از داده هاي ثبت شده در حين آزمايش

دماي پايين 
ميكرومدل 

(oc)

دماي باالي 
ميكرومدل 

(oc)
دماي 
حمام 

آب

ارتفاع 
آب
cm

عرض 
سلول 

cm

زمان
minتوضيحات

1212

روشن كردن -2424242440025
حمام آب

2726242445525-
2827242448825-

28/5272424531225-
تشكيل 292824245514253/4

اولين سلول
29/528/52424571725-

30292424602025-

3029/5252462222515/5
رسيدن 

اولين سلول 
به باالي مدل

2930262563/52525-
سيكل كامل-28/530/526/525652725/1

2729/526/526673025/1-
27282625/5693425/1-

  2    نتايج بدست آمده براي عرض سلول هاي همرفتي

شماره  
آزمايش

ضخامت 
شكاف
mm

طول شكاف
cm

پهناي سلول در شروع 
همرفت

cm درصد خطاي
فرمول

پهناي سلول پس از همرفت
cm درصد خطاي

رابطه 3
درصد خطاي 

رابطه 4
رابطه 4رابطه 3آزمايشگاهي رابطه 2آزمايشگاهي

11/2282/32/185/210/59/985/674/946
21/222/51/92/036/814/315/187/246/194/3
31/3252/43/8613/515/517/288/1411/447/4
41/2282/22/180/91010/225/762/242/4
51/3322/32/435/61211/956/630/444/7
61/4362/52/676/81413/77/52/146/4
71/22121/895/51113/156/4922/741
81/3261/92/1915/216/518/428/5411/648/2

  4    سلول پس از رشد كامل

  3    سلول هاي تشكيل شده  در آزمايش با آب
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  8    مقايسه ي داده هاي آزمايشگاهي سرعت همرفت با فرمول ارائه شده

  3    نتايج بدست آمده براي سرعت همرفت

شماره ي 
آزمايش

سيال  مورد 
استفاده

ضخامت 
شكاف
(mm)

سرعت همرفت 
در يك سيكل 

كامل(آزمايشگاهي)
cm/s

سرعت همرفت با 
استفاده از روابط 

5 و 6
cm/s

1/20/04660/0439آب1

1/20/06810/0756نفت سفيد2

1/30/06410/0788نفت سفيد3

1/20/05180/0483آب4

1/30/05930/0515آب5

1/40/060/0538آب6
1/20/05380/0523نفت سفيد7

1/30/05770/0903نفت سفيد8

لوله ي مسي، زمان رســيدن سلول ها به باالي مدل، تغيير ارتفاع آب 
يا نفت و عرض ســلول ها در زمان هاي مختلف است. پس از انجام 
هر آزمايش، سطح داخلي شيشه ها را كامال شسته و تميز مي كنيم تا 

براي انجام آزمايش بعدي آماده شود.
آزمايش ها را با تغيير ضخامت شــكاف، طول شــكاف و نوع 

سيال چندين بار تكرار مي كنيم.

3- ارائه و تحليل نتايج
3-1 نمونه داده هاي  آزمايشگاهي

در جدول1، يك نمونه از ثبت داده ها ي آزمايش آورده شده است :
ضخامت شكاف: 1/3 ميلي متر

طول شكاف: 25 سانتي متر         
دماي محيط: 24 درجه ي سانتيگراد

مايع مورد استفاده: نفت سفيد 
  هنگامي كه شــرايط الزم براي شــروع پديده ي همرفت ايجاد 

شد، ســيال از پايين شكاف شروع به حركت به سمت باال مي كند.
طرز حركت ســيال به سمت باال به صورت سلول هايي زوجي است 
كه به آنها سلول هاي همرفتي مي گويند. شكل هاي2 و3 سلول هاي 
تشــكيل شده را نشان مي دهند. شــكل هاي نامنظم به خاطر شرايط 
فيزيكي متفاوت در نقاط مختلف ميكرومدل است. در شكل 4 يك 
ســلول رشد يافته نمايش داده شده است كه در اين حالت سلول به 

حداكثر پهناي خود مي رسد.

3-2 پهناي سلول هاي همرفتي
نتايج بدســت آمده براي عرض سلول هاي همرفتي در جدول2 

آمده است.
1- بــا توجه به جــدول2 بــا افزايش ضخامت شــكاف، پهناي 
سلول هاي همرفتي افزايش مي يابد. همچنين با افزايش طول شكاف 
نيز پهناي سلول هاي تشكيل شده بيشتر مي شود. شكل 5 پهناي سلول 

را بر حسب حاصلضرب طول در ضخامت شكاف نشان مي دهد.

  5    تغييرات پهناي سلول با افزايش طول و ضخامت شكاف 

0
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مقايســه ي داده هاي آزمايشگاهي براي عرض سلول ها در شروع 
همرفت با رابطه ي2

    6  

مقايســه ي داده هاي آزمايشگاهي با روابط ارائه شده براي پهناي 
سلول ها پس از رشد سلول

    7  
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  9    تغييرات عدد ريلي با افزايش طول و ضخامت شكاف
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  10    تغييرات عدد ريلي با افزايش طول و ضخامت شكاف
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  11    زوجي بودن سلول ها

  12    سلول هاي عصا مانند

  4    مقادير بدست آمده براي عدد ريلي بحراني

شماره ي 
آزمايش

سيال  مورد 
استفاده

طول شكاف
(cm)عدد ريلياختالف دما

11/2285878,8
21/222/55/57293
31/22558451
41/2285/5966/7
51/33251178/7
61/4364/51384
71/22144709/7
81/326610070

2- در مخازن شــكافدار چون شــكاف ها به هم مرتبط هستند، 
طول شــكاف به اندازه ي ارتفاع ســتون نفتي اســت. هرچه ارتفاع 
شــكاف(ارتفاع ســتون نفتي) بيشــتر باشــد، اختالف دمــاي باال 
و پايين ســتون نفتي بيشــتر شــده و ايــن به وقــوع فرآيند همرفت

كمك مي كند. 
3- فرمول ارائه شــده براي پهناي ســلول ها در شروع همرفت 
نشــان مي دهد كه پهناي ســلول با جذر حاصلضرب طول شكاف 
در ضخامت شكاف متناسب است. اين مورد طي انجام آزمايش ها 
ثابت شــد. ميانگين خطاي اين فرمول 7/43 درصد اســت. شكل 
6 مقايسه ي داده هاي آزمايشــگاهي را با فرمول ارائه شــده نشــان 

مي دهد.
4- نتايج نشــان مي دهد كه رابطه ي بدست آمده توسط سعيدي 
براي عرض سلول هاي رشد يافته ميانگين خطايي حدود 7/6 درصد 
دارد در حالي كه رابطه ي ارائه شــده توسط ســجاديان و همكاران با 

ميانگين خطايي حدود 6/ 45درصد اعتبار چنداني ندارد ( شكل 7 ).

3-3 سرعت فرآيند همرفت
 داده هاي ســرعت همرفت براي آزمايش هاي انجام شده، در 

جدول3 آمده است.
با توجه به جدول3 با افزايش ضخامت شكاف، سرعت همرفت 

افزايش مي يابد.
هنگامي كه ســيال مورد آزمايش آب باشــد از رابطه ي دارسي 
استفاده مي شود كه نتايج آن نسبتاً قابل قبول است. براي نفت سفيد 
طبق تحقيقات ســعيدي، رابطه ي دارسي بايد در ¼ ضرب شود كه 
نتايج آزمايش هــا اين مطلب را تاييد مي كند( شــكل 8 ). بنابراين 
براي محاســبه ي ســرعت همرفت در شبكه ي شــكاف ها در يك 
مخزن واقعي، بايد از رابطه ي 6 اســتفاده كرد. در صورت اســتفاده 

از رابطه ي دارسي با درصد خطاي بسيار بزرگي مواجه مي شويم.
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3-4 عدد ريلي
جدول 4 مقدار عدد ريلي را براي آزمايش ها نشان مي دهد.

لحظه ي شــروع فرآيند همرفت زماني اســت كه عدد ريلي به 
عدد ريلي بحراني برسد.

با افزايش ضخامت و طول شــكاف عدد ريلي افزايش مي يابد 
(شكل 9 و 10).

عرض شــكاف در تمــام آزمايش ها 98 ســانتي متر بــوده و با 
افزايش طول شكاف نسبت به عرض شكاف طي آزمايش ها مقدار 

عدد ريلي سريعاً افزايش مي يابد.
ميانگيــن اختالف دمــاي الزم براي شــروع همرفت حدود 5 

درجه است.

3-5 شكل سلول هاي همرفتي
1- ســلول هاي همرفتي تشكيل شــده به صورت زوجي هستند 

(شكل11) و اين تاييدي بر تحقيقات گذشته است.
2- با گذشت زمان، عرض سلول ها افزايش مي يابد و زماني كه 
ارتفاع آنها از نصف طول شــكاف بيشتر شود، در حين حركت به 
ســمت باال، حالت عصا مانندي پيدا مي كنند و قسمتي از ســلول به 

سمت پايين حركت مي كند(شكل 12).
3- شــرايط فيزيكي متفاوت باعث تشكيل سلول هايي با شكل هاي 
متفاوت و عرض مختلف مي شــود كه يكنواخت و يكسان نبودن سطح 
تماس لوله ي مسي و شيشه از جمله ي آنهاست. همچنين اختالف دماي 
سيم مسي در ابتدا و انتهاي عرض شيشه كه مقداري حدود يك درجه ي 

سانتيگراد است، باعث تاخير زماني در تشكيل سلول ها مي شود.
 

نتيجه گيري
1- ضخامت شــكاف (تراوايي شكاف) اساسي ترين نقش را در 
فرآيند همرفت داراست. پهناي سلول هاي همرفتي، سرعت همرفت 
و عدد ريلي با افزايش ضخامت شــكاف، افزايش مي يابند.در محيط 
متخلخل چون تراوايي پايين است، لذا احتمال وقوع فرآيند همرفت 
بسيار كم اســت به طوري كــه تا كنون در مخــازن معمولي پديده ي 
همرفت مشاهده نشده است. ولي در مخازن شكافدار به خاطر تراوايي 

باالي شكاف ها احتمال وقوع همرفت بسيار زياد است.
2- با افزايش طول شــكاف، پهناي ســلول هاي تشــكيل شده 

افزايش مي يابد.
3- فرمول 3 براي محاســبه ي پهناي سلول هاي همرفتي پس از 
رشــد كامل سلول، مناسب است ولي فرمول 4 خطاي زيادي ايجاد 

مي كند.
4- موثــر يا غير موثــر بودن همرفــت در مخازن شــكافدار به 
ســرعت همرفت بستگي دارد. براي محاسبه ي سرعت همرفت در 
اين مخازن بايد از رابطه ي 6 اســتفاده شــود كه ¼ رابطه ي دارسي 

است.
5- شكل سلول هاي همرفتي به شدت تابع شرايط فيزيكي است. 
اكثر سلول ها قبل از رشد كامل و رسيدن به باالي ميكرومدل، حالت 
عصا مانند پيدا مي كنند و در حين حركت به ســمت باال، قسمتي از 

سلول به سمت پايين حركت مي كند و حالت چرخشي دارد.
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