ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 175


شبیهسازی میکروفلوئیدیک بهمنظور شناسایی نیروهای موثر در حرکت سیال درون
محیط متخلخل
امین احمدی* ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان فرشاد عبدی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

چکیده

اطالعات مقاله

فرآیندهای ازدیاد برداش��ت و تولید نفت مس��تقیما به جابهجایی نفت از درون حفرات ریز مربوط میشوند .بهمنظور
تاریخ ارسال به د   اور98/12/19 :
آنالیز و ارزیابی دقیق جریان سیال درون این حفرات شبیهسازی میکروفلوئیدیک مورد نیاز است .بهطور کلی تعامل
تاریخ پذیرش د   اور99/02/06 :
با س��یاالت در ابعاد میکرو در حوزهی تخصصی میکروفلوئیدیک است .میکروفلوئیدیک هم بهعنوان علم ،در شناخت
و بررس��ی رفتارهای س��یاالت و هم بهعنوان فناوری ،در ساخت و اس��تفاده از ویژگیهای خاص سیاالت در این ابعاد
در حال پیش��رفت و ورود به حوزههای مختلف اس��ت .جریان میکروفلوئیدیکی جریان س��یال درون میکروکانالها و
یا میکروحفرات هس��تند که به واس��طهی کانالهای ورودی و خروجی با محیط اطراف در تعامل هس��تند .س��یاالت
در جری��ان حرک��ت در ای��ن کانالها و حف��رات میتوانند با هم مخلوط ش��ده یا از هم جدا ش��وند .هدایت و کنترل
س��یاالت نیز میتواند از خارج یا از داخل بهواس��طه طراحی صورت گرفته ،انجام شود .شبیهسازی سیال در این ابعاد
بهخوبی توصیفکننده جریان س��یال درون میکروحفرات سنگ مخزن است .در این تحقیق با استفاده از شبیهسازی
میکروفلوئیدی��ک به بررس��ی جریان درون گلوگاهها و حفرات یک س��نگ مخزن خواهیم پرداخ��ت تا نحوه حرکت
جریان س��یاالت دو فازی و تاثیر نیروهای مختلف مثل کش��ش سطحی بهخوبی دیده شده و مورد تحلیل قرار گیرند.
میکرومدل با دانههای مربعی ش��کل بههمراه یک مدل تک حفره همگراـواگرا مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نش��ان
واژگان کلید ی:
داد ک��ه نیروهای مویینگی چگونه با کنترل س��طح تماس بین آب و نف��ت میزان بازده جابهجایی را کنترل میکنند .میکروفلوئیدی��ک ،ازدی��اد برداش��ت،
تغییرات سرعت در گلوگاه همگرا 1و واگرا 2بسیار بیشتر از سایر نقاط بوده و کنترل افت فشار بر عهده این نقطه است .میکرومدل ،حفرات سنگ مخزن.
مقدمه

میکروفلوئیدیک طراحی و مطالعه ابزاری اس��ت که س��بب حرکت و
بررس��ی مقادیر بسیار کوچک سیاالت که از یک قطره هم کوچکترند،
میش��ود .ابزار میکروفلوئیدیک میکروکانالهایی دارند که اندازهای در
مح��دوده میلیمتر و کوچکتر از میک��رون دارند .میکروفلوئید بهطور
گسترده در علوم زیس��تی بهکار میرود زیرا آزمایشهای کنترلشده
بهط��ور دقیق میتوانند با هزینه کمتر و س��رعت باالت��ر عمل کنند.
در حین کوچکس��ازی و اتوماسیون که توسط میکروفلوئیدیک ایجاد
میشوند ،ممکن است یکی از موارد زیر رخ دهد]1-2[:
الف ) توسعه دقیق آزمایشها
ب) محدودیتهای کمتر برای شناسایی
ج) انجام چندین بررسی بهطور همزمان
رفت��ار جری��ان س��یاالت پلیمري ،نفتی و س��یاالت خ��اص دیگر که
غیرنیوتنی هس��تند عموما بس��یار پیچیدهتر از س��یال نیوتنی است و
در فرآینده��اي مختلف از نظر کیفیت و ب��ازده تولید اثر فراوان دارد.
از ای��نرو جریانهاي غیرنیوتنی بهصورت آزمایش��گاهی و عددي در
هندس��ههاي مختلف کانال همچ��ون تبدیل همگ��را ،تبدیل واگرا و
حف��ره را ارائه میدهد .شبیهس��ازی میکروفلوئیدی��ک قابلیت اجرا بر

تاریخ ارسال نویسند   ه98/12/13 :

روی میکروم��دل یا ی��ک محیط متخلخل دو بع��دی مصنوعی ،برای
شبیهس��ازی محیط متخلخل در مقیاس کوچک مورد اس��تفاده قرار
میگیرد که امکان بررس��ی و مش��اهده وقایع در مقی��اس حفرات را
فراه��م میکن��د .میکرومدلها معموال با حکاک��ی الگوهای جریان بر
روی شیش��ههایی ساخته میشوند که ش��کل و هندسه دقیقی دارند،
ام��ا اندازه و ارتب��اط حفرات در آن محدودی��ت دارد .از میکرومدلها
میتوان برای مش��اهده جریان س��یال و مکانیزمهای حرکت س��یال
و س��طوح تماس س��یاالت در محیط متخلخ��ل و همچنین بهمنظور
مش��اهده فرآیندهای انتقال ذرات و مواد شیمیایی در مقیاس خلل و
فرج اس��تفاده کرد .با شبیهس��ازی میروفلوئیدیک امکان ارزیابی نحوه
حرکت س��یال درون حفرات میسر ش��ده و میتوان تاثیر پارامترهایی
چون س��ایز حفره ،هندس��ه حفره ،ارتباط حفره با گلوگاهها در محیط
متخلخ��ل و تاثی��ر آن بر فرآیندهای ازدیاد برداش��ت نفت را بهخوبی
مورد مطالعه قرار داد[]3-4
کوچ��اران و هم��کاران( )2018شبیهس��ازي عددي و آزمایش��گاهی
براي س��یال نیوتنی و غیرنیوتنی در کانالهاي متنوع با هندس��ههاي
پیچیده را بررس��ی کردهاند .سیال نیوتنی استفاده شده در آزمایشها
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مقاالت پژوهشی

ترکیبی از ماده قندي و آب اس��ت و س��یال غیرنیوتنی استفاده شده
در آزمایشها محلول رقیق پلی اکریالمید ترکیب شده در آب و ماده
قندي میباشد[ ]5در پژوهشی توسط صادقی و همکاران( )2003حل
دقیق معادالت جریان درون حفرات متخلخل و الیه مرزي براي سیال
ویسکواالستیک مورد بررسی قرار گرفته است .آنها مشاهده کردند در
صورتیکه االستیسیته س��یال به اندازه کافی باال باشد ،سرعت سیال
در داخل الیه مرزي ممکن است از سرعت سیال در خارج از این الیه
بیشتر شود ]6[.یو و همکاران( )2012به شبیهسازی میکروفلوئیدیک
حرکت نانوذرات در مقیاس حفرات سنگ مخزن پرداختند .آنها تاثیر
اندازه حفرات در مسدودسازی توسط ذرات نانو و نیروهای جذبکننده
سطحی را بررسی کردند]7[.
 Gogoiو همکاران( )2019به بررسی مروری روشهای ازدیاد برداشت
از قبیل سیالبزنی ش��یمیایی مانند پلیمر ،سیالبزنی سورفکتانت و
تزریق گاز در میکرومدل پرداخته است .در این پژوهش ازدیاد برداشت
نفت و پدیده انگشتی شدن و تغییرات نفوذپذیری و میزان بازیابی نفت
در میکرومدل توس��ط محققان در گذش��ته مورد بحث و مطالعه قرار
گرفته اس��ت ]8[.نیلسون و همکاران( )2013در تحقیقی اثر رئولوژی
سیال را در ازدیاد برداشت نفت از سیستم میکروفلوئیدیک ماسهسنگی

 1شماتیک میکروچیپهای مختلف[]2

م��ورد مطالعه ق��رار دادن��د .دس��تگاه ماسهس��نگی میکروفلوئیدیک
اس��تفاده ش��ده زمان و هزینه را نس��بت به س��ایر روشهای س��نتی
جه��ت افزایش بازیافت نف��ت کاهش میدهد و همچنین بهس��رعت
میت��وان برای انتخاب س��یال ازدیاد برداش��ت نف��ت تمرکز کرد]9[.
گل ش��کوه و همکاران( )1396در تحقیق��ی از میکرومدلهای نوینی
جهت بررس��ی فرآیند ازدیاد برداشت شیمیایی با استفاده از نانوذرات
سیلیکا اس��تفاده کردهاند .طراحی میکرومدلهای شیشهای بهصورت
س��ه بعدی و ساخت آنها با اس��تفاده از دانههای شیشهای و کانیهای
معدنی نظیر ماسهسنگ با شکل هندسی کروی و غیرکروی انجام شد.
نتایج حاصل از تحقیق آنها نش��ان داد با بررس��ی سیالبزنی 3ترکیب
هیبریدی پلیمر و نانو در میکرومدل ،افزایش بازیافت نفت و تش��کیل
امولس��یون نفت در آب در مقایس��ه با تزریق پلیمر بهتنهایی مشاهده
ش��د و همچنین میکرومدلهای شیشهای جدید طراحی شده وسیله
مناسبی را برای مشاهده جریان سیال در سه بعد فراهم میکند]10[.
کریمانمق��دم و همکاران( )1393در تحقیقی به شبیهس��ازی تزریق
پلیمر در میکرومدل ش��کافدار حاوی نفت سنگین پرداخته اند .نتایج
تحقیقات آنها نش��ان داد که اضاف��ه کردن پلیمر به آب بهخصوص در
مخازن شکافدار پدیده انگشتی شدن 4را کاهش و میزان بازیافت نفت
در فرآیند تزریق آب را افزایش میدهد .همچنین نتایج شبیهس��ازی
نش��ان داد که در میکرومدل با تعدادی ش��کاف کوتاه ،میزان بازیافت
نفت بهتر از س��ایر حاالت اس��ت ]11[.ایزدی و همکاران( )1397در
یک مطالعه به بررس��ی آزمایشگاهی س��یالبزنی با نانوسیاالت جهت
افزایش بازیافت نفت با استفاده از میکرومدل شیشهای پرداختند .آنها
با توجه به نتايج مجموعه آزمایشهای ميكرومدل ،نانوس��ياالت پايدار
(گاماـآلومينا و س��يليكا) را بهعنوان س��ياالت مناس��بي جهت ازدياد
بازيافت نفت عنوان کردن��د همچنین ،ازدياد بازيافت که عموما تحت
مکانيزمهاي تغییر ترشوندگي ناش��ي از جذب نانوذرات (گاماـآلومينا
و سيليكا) به ديواره حفرات و کاهش کشش بین سطحی رخ میدهد
در تس��تهاي میکرومدل توانس��تند بازيافت را تا بيشتر از 25درصد
افزايش دهند ]12[.در این تحقیق به شبیهس��ازی و حرکت جریان و
اختالط دو س��یال درون لوله و دیدن اثر نیروهای مختلف میپردازیم.
متغیرهای اساسی در این تحقیق میزان تغییر حجم محیط متخلخل،
سایز حفرات ،کشش سطحی و میزان جابهجایی سیاالت درون حفرات
است که با مدلسازی میکروفلوئیدیک مورد ارزیابی قرار میگیرد.
کاربردهای میکروفلوئیدیک در مهندسی نفت

 2الگوهای میکرومدلی برای جریان در شکاف[]1
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گروههای صنعتی اس��ت .امروزه بیش��تر کش��ورها ،در حال توسعهي
تکنول��وژی میکروفلوئیدی��ک هس��تند .بی��ش از  50ش��رکت و تیم
تحقیقات��ی در سراس��ر جهان ب��ر روی ای��ن موض��وع کار میکنند.
سیس��تمهای میکروفلوئیدیک با اس��تفاده از یک پمپ و یک چیپ یا
تراش��ه کار میکنند .انواع متفاوتی از پمپها بهدقت مایعات را درون
چیپ با س��رعت ي��ك میکرولیتر در دقیقه تا چندی��ن میکرولیتر در
دقیق��ه حرکت میدهند ]1,2[.برای مقایس��ه ،یک قطره کوچک آب
را میتوان مثال زد که تقریبا یکصدم میکرولیتر اس��ت .درون چیپ،
میکروکانالهایی وجود دارد که امکان انجام فرآیندهایی چون مخلوط
شدن ،واکنشهای شیمیایی و فیزیکی را برای مایعات ،فراهم میکنند.
میکروچیپ الگویی از میکروکانال است که قالب زده شده است .شبکه
میکروکانالی ک��ه درون میکروچیپ قرار دارد ،توس��ط چندین حفره
ک��ه اندازههای متفاوتی دارن��د و در میکروچیپ موجود هس��تند ،به
محیط ماکرو متصل میش��ود .در این مسیرها مایعات به داخل تزریق
ش��ده و چیپ میکروفلوئیدیک تخلیه میشود .مسیر مایعات بهمنظور
دس��تیابی به سیس��تمهای پیچیده اتومات و با عملکرد باال ،مشخص
ش��ده و دستکاری میش��ود .کار در ش��بکه میکروکانالی باید بهدقت
انجام ش��ود تا بتوان این موارد را محقق کرد .مزایای میکروفلوئیدیک
عبارت است از:
 -1زمان واکنش کمتر
 -2حساسیت باال در بررسی
 -3کنترل پیشرفته دما
 -4قابل حمل بودن
 -5اتوماسیون و موازیسازی سادهتر
 -6یکپارچگی روشهای آزمایشگاهی در یک ابزار
در مهندسی نفت معموال پژوهشگران عالقمند به مدلسازی حرکت
جریان سیاالت نفت ،گاز و آب در ابعاد هندسه میکروحفرات هستند.
حف��رات موجود در محیط متخلخل و در مقیاس بزرگتر ش��بکههاي
حفرهای خود س��اختاری از یک میکرومدل میباش��ند .جریان سیال
در ای��ن میکرو کاناله��ا و میکروحفرات در الگ��وی میکروفلوئیدیک
ق��رار دارد ]4,7[.بهعن��وان نمونه میتوان با کارب��رد میکرومدلها در
شبیهس��ازی جریان درون ش��کاف مخازن نفتی جریان س��یال درون
آنه��ا را مدل کرد .در تمامــی مخــ��ازن بــهعلــت تولیــد نفــت،
افــت فش��ــار شــديدی روي ميدهــد .ايــن افــت فشــار مانــع
از تولیــ��د نفــت درون مخــزن بــهصــورت طبیعــی ميش��ــود.
بــ��رای حفــظ فش��ــار مخــزن از س��ــیالبزنی آب اس��ــتفاده
میش��ود .در ايــ��ن روش آب تزريقــی س��ــبب میش��ــود نفــت

باقیمانــ��ده درون مخــزن بــه درون چاههــ��ای تولیــدی رانــده
شــود .در صــورت ناهمگــن بــودن مخــزن ،بــهعنــوان نمونــه
مخــزن حــاوی ش��ــکاف ،آب بــهدنبــال آس��ــانترين مس��ــیر
بــهس��ــمت چــاه تولیــدی اس��ت .در ايــن حالــت آب از بیــن
ش��ــکافها و اليههــ��ای بــ��ا تراوايــی بــاال عبــ��ور میکنــد و
خــود را بــه چاههــای تولیــد میرســاند .در ايــن حالــت نفــت
س��ــاير مناطــق دس��ــتنخــورده باقــی میمانــ��د ،در نتیجــه
میــ��زان ضریب جاروبــی 6مخــزن کاهــش میيابــد ]13[.بــراي
انجــام آزمايش��ــات جريــان چنــد فــ��ازی ،از میکرومدلهــاي
شیشــهاي اســتفاده ميش��ــود .ايــن میکرومدلهــا بــهعنــوان
مــدل دو بعــدي س��ــنگ مخــزن در نظــر گرفتــه مــیشــوند
کــه مهمتريــن مزيــت آنهــا قابلیــت مشــاهده حرکــت ســیال
اس��ــت کــه از لحــاظ کیفــي بــه تهیــ��ه بهتريــن مدلهــاي
حرکــت ســیال در محیــط متخلخــل کمــک ميكنـد .همچنیــن
در ايــ��ن میکــرومدلهــ��ا میتــوان بس��ــیاری از خصوصیــات
ناهمگنــی مخــزن را بررســی كرد .در ســالهای اخیــر مطالعــات
آزمايش��ــگاهی گســتردهای بــر روی تزريــق مــواد شــیمیايی از
جملــه پلیمــر ،ســورفکتانت و آلکالیــن در مقیــاس میکرومــدل
صــورت گرفتــه اس��ــت .بررســی اثــر غلظــت پلیمــر ،غلظــت
نمــ��ک ،نــ��رخ تزريــق و اختــ�لاف میــ��زان بازيافــت تزريــق
پلیمــر و آب در مطالعــات آزمايش��ــگاهی س��ــاير محققین انجام
شــده اســت همچنیــن بررس��ــی و شبیهســازی اثــر هندســه
شــیل و آب همــزاد در تزريــق محلــول پلیمــر صــورت گرفتــه
اس��ــت .امــا در مــورد بررســی اثــر الگوهــای احتمالــی يــک
ش��ــبکه ش��ــکافدار مطالعــات کمــی صــورت گرفتــه اســت و
نیــاز بــه بررس��ــی جامــع در ايــن حوزه احســاس میشــود .از
آنجــاکــه انجــام آزمايشــات میکرومــدل ماننــد هــر فعالیــت
آزمايشــگاهی ديگــر نیــاز بــه مدلســازی و پیشبینــی رفتــار
دارد ،روشهــای عــددی بهعنــوان گزينــههای ارزان ،ســريع و در
عیــنحــال قابــلاعتمــاد همــواره مــورد توجــه است]14,15[.
عالوه بر این تحقیقات در حوزه آب هوشمند و تزریق آب کمشور در
مخازن در مقیاس حفره یا میکروفلوئیدیک جای دارد .تفاوت ترکیب
آب تزریقی با آب س��ازندی و تغییر ترشوندگی در فرآیند سیالبزنی
آبشور رقیق سبب شده است که این فرآیند یکی از روشهای ازدیاد
برداش��ت نفت 7محس��وب ش��ود .چندین فرضیهی مختلف بهعنوان
مکانیسمهای س��یالبزنی آب کمشور 8ارائه شده است اما هیچیک از
این فرضیهها که تاکنون ارائه شده است بهطور کلی بهعنوان مکانیسم
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اصلی پذیرفته نش��ده اس��ت .فرض بر این اس��ت که اثر آب کمش��ور ع��دد مویینگ��ی و کاهش نیروی چس��بندگی بی��ن ذرات رس در اثر
بهدلیل دفع اجزای نفتی از س��طح س��نگ و نهایتا تغییر ترش��وندگی افزایش دافعه الیه دوگانه و نیروی هیدرودینامیکی سبب کنده شدن
بهس��مت شرایط آبدوستتر اس��ت .حضور رسها یا ذرات ریز دارای و جابهجایی پیستونی سیستم نفتـرس میشود]14,16[.
پتانسیل حرکت ،یکی از مکانیسمهای مطرحشده برای اثر آب کمشور
است .اکثر مخازن ماسهسنگی شامل کانیهای رسی در فضاهای خالی روش پژوهش
هستند که بهوسیله دانههای ماسه ایجاد شدهاند .سازندهایی با مقادیر در ای��ن تحقیق ابتدا هندس��ه م��دل تک حفره و تک کاناله س��اخته
رس باال ،اغلب حس��اس به آب هستند وقتی در معرض آب تازه 9قرار میش��ود .این مدل تک کاناله حفرات ،بهمنظور ارزیابی شبیهس��ازی
میگیرند تمایل به هیدراس��یون یا پراکندگی دارند .مطالعات نش��ان مورد اس��تفاده قرار میگیرد .کانال ایجاد شده توسط نرمافزار گمبیت
داده است که کاهش درجه شوری آب تزریقی سبب انبساط و تحرک مشبندی و هندس��ه آن آماده میشود .سپس با نرمافزار COMSOL
رسها میش��ود .همچنین افزایش  PHمیتواند باعث تشدید انبساط میزان حرکت دو فاز آب و نفت درون حفرات و کانال مدل میش��ود.
و مهاجرت رسها ش��ود .بهعالوه ،اثرات هیدرودینامیکی س��یالبزنی در ابت��دا مدل جریان درون کانال از مقاالت معتبر انتخاب ش��ده که
در دبیه��ای باال بر روی مهاجرت ذرات میتواند قابلمالحظه باش��د .در منابع ذکر شده است و شبیهسازی با فلونت اعتبارسنجی میشود.
اگرچه اغلب سرعتهای سیالبزنی میدانی بهصورت آرام است اما در س��پس تاثیر اختالت س��یاالت درون حفرات ،تاثیر س��ایز حفرات در
بعض��ی موارد ،خصوصا در منافذ و گلوگاههای کوچک جریان آش��فته مقدار نیروی موئینگی و تاثیر آن در جابهجایی سیال درون کانال و در
میش��ود .بدون حضور آب همزاد س��ازندی ،افزای��ش مهاجرت ذرات نهایت شبیهسازی حرکت سیال درون محیط متخلخل و تعیین نقاط
ریز در اثر س��یالبزنی ش��وراب رقیق سبب بهحرکت درآمدن قطرات پرسرعت و کمسرعت س��یال انجام خواهد شد که این پارامترها تاثیر
نفت چسبیده شده به رسها و در نهایت افزایش بازیافت میشود .در زیادی در ارزیابی و مطالعات ازدیاد برداشت خواهند داشت.
حضور آب همزاد س��ازندی ،سیالبزنی ثانویه ش��وراب رقیق پس از
سیالبزنی آب دریا هیچ تاثیری در افزایش بازیافت ندارد زیرا حضور مدلسازی جریان در میکروکانال
آب همزاد س��بب آبدوستی شدید س��طوح منافذ شده و جابهجایی در دیدگاه اویلرـاویلر ،فازهای مختلف بهصورت پیوسته در نظر گرفته
فیلم مانند نفت توس��ط آب باعث شکسته شدن قطرات نفت میشود .میشوند .از آنجاکه حجم یک فاز نمیتواند توسط فازهای دیگر اشغال
س��یالبزنی آبش��ور رقیق در دبیهای باال نش��ان داد که با افزایش ش��ود ،مفهوم کسر حجمی فازی معرفی میش��ود .کسرهای حجمی

 3مطالعه با میکرومدل اثر شوری آب[]14
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اینگونه فرض میش��وند که توابع پیوستهای از زمان و مکان هستند
و مجموع آنها برابر یک اس��ت .معادالت بقا برای هر فاز بهصورت جدا
بهدست میآیند که بهلحاظ ظاهری ساختار مشابهی برای همه فازها
دارند .برای استفاده از این دیدگاه سه مدلVOF، Mixture، Eulerian
وجود دارد]17[.

مدل ،یکس��ری معادله مومنتوم برای سیالها در نظر گرفته میشود
و کس��ر حجمی برای هر سیال در هر سلول دامنه مساله حل میشود.
م��دل  VOFبرای مدل ک��ردن جریان الیهالیه ،11جریانهای س��طح
آزاد ،12پر ش��دن یک مخزن ،تکان خوردن سطح مایع در اثر اغتشاش،
حرک��ت حبابهای بزرگ در یک جری��ان مایع و ردیابی گذرا یا پایای
سطح مشترک گازـمایع استفاده میشود]17[ .

برای حل جریان دو فازی از مدلسازی  VOFدر این مطالعه استفاده
شده است .چراکه در مدل  VOFسطح مقطع بین دو فاز قابل تشخیص
بوده و این سطح مقطع توسط نیروهای موئینگی کنترل میشود .مدل
 VOFمدلی اس��ت که برای دو یا چند س��یال مخلوطنشدنی استفاده
میشود که سطح مشترک بین دو فاز حائز اهمیت خواهد بود .در این

مدل Mixture

مدل VOF

10

این مدل برای دو یا چند فاز سیال یا ذرات استفاده میشود .مدل  Mixtureاز
یک معادله مومنتوم ترکیبی اس��تفاده میکند ،بهگونهای که خواص میانگین
فازهای مختلف در معادله در نظر گرفته میش��ود .برای فازهای پراکنده این
مدل از س��رعت نسبی اس��تفاده میکند .البته اگر مدل  Mixtureسرعتهای
نس��بی را ب��رای فازهای پراکن��ده در نظر نگیرد جریان چندف��ازی همگن را
مدل میکند .کاربردهای این مدل ش��امل جریانهای حاوی ذرات با بار کم،
جریانهای حبابی ،13رسوبگذاری و جداساز سیکلونی میشود]17[ .

 5مش مدل تک حفره

 6شرایط مرزی در حل مسائل

 7تغییرات فشار در طول مدل برای زاویه تماس  120درجه
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مدل Eulerian
طریق فش��ار و ضرایب تبادل بین فازی انجام میشود .شیوهای که در
ای��ن مدل پیچیدهترین مدل چندفازی اس��ت .این مدل برای هر فاز این کوپل کردن اس��تفاده میش��ود بر اساس نوع فازهای درگیر است
معادالت پیوستگی و مومنتوم جدا حل میکند .کوپل این معادالت از بهگون��های که برای جریانهای س��یالـجامد متف��اوت از جریانهای
سیالـسیال است]17[.
هندسه و شرایط مرزی مسئله

 8تغییرات فشار در طول مدل برای زاویه تماس  30درجه

در مقیاس حفره نیروهای موئینگی غالب هس��تند .برای شبیهس��ازی
حرکت س��یال آبـنفت در مقیاس است .هندس��ه میکرومدل شامل
مجموعهای از دانهها بهشکل مربع با فاصله یکسان از یکدیگر هستند.
ن��وع مش موردنظر از نوع مثلثی بوده و کامال بر مدل منطبق اس��ت.
مشبندی و هندسه مدل انتخابی در اشکال 4و  5نشان داده میشود.
شرایط مرزی حل مس��ئله در شکل 6نشان داده شده است .سیال در
کل محیط ابتدا آب فرض ش��ده و س��پس نفت وارد محیط میشود.
زاویه تماس بین آب و نفت در  60درجه تنظیم شده است .حفرات از
شبیهس��ازی میکروفلوئیدیک استفاده شده است .در ابتدا هندسههای
تک حفره و چند حفره با هم بررسی شده است.
بحث و نتایج

جابهجایی سیاالت در مقیاس دسته حفرات

در این قس��مت دس��ته حفراتی که در چارچوب دانههای مربعیشکل
ساخته شدهاند در معرض جابهجایی سیاالت درون آنها قرار میگیرند.
شکل 7تغییرات فش��ار درون میکرومدل را نش��ان میدهد .تغییرات
فش��ار در دو فاز رخ میدهد چراکه فش��ار موئینه در گلوگاه و س��طح
تماس دو فاز متغییر اس��ت و عمده تغییرات در این مقاطع میباش��د.
همانطور که در ش��کل نشان داده ش��ده است با گذشت زمان سطح

 9تغییرات غلظت دو فاز در میکرومدل
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مقطع تماس دو س��یال بهصورت پیشرونده میباشد .در شکل 7زاویه
تماس سیال ترکننده با دیواره  120درجه مدل شده است .همانطور
که دیده میش��ود فشار موئینگی مثبت است و مقدار آن تا  5پاسکال
میرسد .ش��کل 8تغییرات فشار را برای حالت زاویه تماس  30درجه
نش��ان میدهد .همانطور که دیده میش��ود فش��ار موئینگی در این
حالت بیش��تر اس��ت .عالوه بر این چ��ون فاز ترش��ونده مهاجم بوده
بنابراین فش��ار موئینگی منفی است .شکل 9تغییرات غلظت دو فاز یا
تغییرات س��طح تماس دو س��یال را در حالت زاویه  120درجه درون
مجموعه حفرات نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود در اثر
اخت�لاف نیروها در حفرات موئینه وقتی به چهارراهه میرس��ند تقعر
س��طح مقطع نوس��انی تغییر میکند .این اثر بهعلت تغییرات ناگهانی
قطر ،رخ میدهد .ش��کل 10تغییرات غلظت دو فاز یا تغییرات س��طح
تماس دو سیال را درون مجموعه حفرات برای زاویه تماس  30درجه
نش��ان میدهد .همانطور که دیده میش��ود در اثر اختالف نیروها در
حفرات موئینه س��طح قطع سه انحنای مختلف میگیرد و تقعر سطح
مقطع نوسانی تغییر میکند .این اثر بهعلت تغییرات ناگهانی قطر ،رخ
میدهد .میزان انحنای س��طح تماس وقتی به گلوگاه میرس��د بسیار
متمرکز میش��ود .شکل 11تغییرات سرعت را نشان میدهد ،مشاهده

 11تغییرات سرعت سیال در حفر هـگلوگاه

میشود بیش��ترین س��رعت در مركز گلوگاه اتفاق میافتد .همچنین
میزان کش��ش بین فازی در گلوگاه را میتوان در پروفایلهای سرعت
مش��اهده کرد که در اثر نفوذ س��یال ترش��ونده ب��ه درون گلوگاه رخ
میدهد این پدیده در واقع  snap-offاست که نقش مهمی در ازدیاد
برداش��ت دارد .شکل 12تغییرات فشار را نشان میدهد همانطور که
دیده میش��ود سیال ترش��ونده وارد حفره شده و فش��ار منفی است.
بهمرور که سیال به گلوگاه نزدیک میشود افزایش فشار منفی بهعلت
غالب شدن نیروی موئینگی بر مومنتم رخ میدهد.
نتیجهگیری

در این تحقیق با اس��تفاده از شبیهسازی میکروفلوئیدیک به بررسی
جری��ان درون گلوگاهها و حفرات یک س��نگ مخ��زن پرداختهایم تا
نح��وه حرکت جریان س��یاالت دو ف��ازی و تاثی��ر نیروهای مختلف
مانند کش��ش سطحی بهخوبی دیده شوند و مورد تحلیل قرار گیرند.
میکروم��دل با دانههای مربعیش��کل بههمراه ی��ک مدل تک حفره
همگراـواگرا مورد تحلیل قرار گرفت .میکروفلوئیدیک در واقع جریان
س��یال در ابعاد میکروکانالها و حفرات یا مقاطعی که هندسهی آنها
در مقیاس میکرو است و ما به آن میکرومدل میگوییم و تنها تفاوتی

 12تغییرات فشار سیال در حفر هـگلوگاه
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 درج��ه کمترین فش��ار موئینگ��ی را داریم و ب��ا توجه به تعریف120
 تغیيرات فشار برای ورود سیال ترشونده با توجه بهPc=PNw-Pw
 درجه منفی و برای سیال غیر ترشونده با زاویه تماس30 زاویه تماس
. درجه مثبت است120
 در مجموع��ه حف��رات جریانات گردش��ی لحظ��های بهعلت وجود-4
.چهارراهه در مسیرها بهوجود میآید
 تغییرات فشار بهصورت تپهای منظم در اثر رسیدن به گلوگاههای-5
.چهارراهه رخ میدهد
 هنگام ورود س��یال ترشونده به حفره فشار، در مدل حفره گلوگاه-6
 بهمرور که سیال به گلوگاه نزدیک میشود افزایش فشار.منفی اس��ت
.منفی بهعلت غالب شدن نیروی موئینگی بر مومنتم رخ میدهد
 س��رعت در جریانات گردشی کامال وابسته به زمان بوده و ناپایدار-7
 این تغییرات س��رعت ناگهانی ناشی از نیروهای موئینگی است.اس��ت
 تغییرات نیروهای موئینه به.که در گلوگاهها دچار تغییرات میش��وند
.نوبه خود تغییرات فشار و جریان را در پی خواهد داشت

که جریان سیال در میکرومدل با جریان در لولهها و مقاطع بزرگتر
دارد این اس��ت که نیروی موئینگی غالب اس��ت و این نیرو بیش��تر
 بهطور کلی اين نتایج از این.کنترل جریان س��یال را در اختیار دارد
:تحقیق حاصل میشود
 نتایج نش��ان داد که نیروه��ای موئینگی چگونه با کنترل س��طح-1
.تماس بین آب و نفت میزان بازده جابهجایی را کنترل میکنند
 تغییرات سرعت در گلوگاه همگرا و واگرا بسیار بیشتر از سایر نقاط-2
.بوده و کنترل افت فشار بر عهده این نقطه است
 تغییرات موئینگی برای سیال ترشونده و سیال غیر ترشونده با زاویه-3
 تغییرات فشار برای ورود سیال. درجه کنترل ش��د120  و30 تماس
 بدینمنظور که.ترشونده منفی و برای ورود سیال غیر تر مثبت است
با افزایش قطر میکرومدل فش��ار موئینگی کاهش مییابد و بالعکس و
همچنین هرچه زاویه تماس کمتر باش��د مقدار چس��بندگی سطحی
 بدینترتیب،افزایش یافته و در نتیجه فش��ار موئینگی افزایش مییابد
 درجه بیش��ترین فشار موئینگی و در زاویه تماس30 در زاویه تماس
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