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مبحث آشــام و آزمایش مربوط به آن از زمــان دور و در موضوعات متعدد از 
جمله مکش آب توســط آجر و مکش جوهر توســط کاغذ مطرح بوده است. 
راپوپورت]1[ با ترکیب روابط دارسی برای جریان آب و نفت، فشار موئینه به 
عنوان اختالف بین فشــار آب و نفت و بقای جرم برای آب، معادالت جریانی 

حاکم را برای دو سیستم نمونه و مدل اصلی نوشت. 
این محقق ســپس با استفاده از بررسی تحلیلی این معادالت روابطی را برای 
افزایش مقیاس نتایج آزمایشــگاهی به مقیاس مخزنی در حاالت مختلف ارائه 
کرد. این رابطه بر این اصل استوار است که بازیافت در سیستم های مختلف به 
ازای زمان های بدون بعد برابر، یکسان می باشد که این روابط افزایش مقیاس 

که در این بخش بحث می شود در جدول1 خالصه شده است.
متکس و کایت]2[ با اســتفاده از تعاریف ساده ی ســرعت سیال تک فاز در 
محیط متخلخل و رابطه ی بین توابع فشــار موئینه بدون بعد لورت، رابطه ی 
افزایــش مقیاس راپوپــورت را برای حالتی که نیروهــای موئینه عامل اصلی 

جابجایی سیاالت هستند، به شکل دیگری بیان کردند. 

به منظور رفع یکی از محدودیت های رابطه ی افزایش مقیاس متکس و کایت 
و جهت گنجاندن تاثیر شــکل نمونه و شرایط مرزی، کاظمی و همکاران]3[ 
بر اســاس کارهای نظری پیشــین در زمینه ی شبیه سازی عددی جریان آب 
و نفت در مخازن شــکافدار]4و5[ یک ضریب هندســی را برای گنجاندن در 
رابطه ی افزایش مقیاس متکس و کایت پیشــنهاد کردند. ما و همکاران]6[ با 
در نظر گرفتن ماهیت آشــام ناهمسو، ضریب هندسی را که توسط کاظمی و 
همکاران]3[ پیشنهاد شده بود بررسی کرده و بر پایه ی داده های آزمایشگاهی 
موجود در متون گذشــته یک ضریب هندسی جدید تحت عنوان طول ویژه 

ارائه شد. 
تفاوت این ضریب هندسی با آنچه کاظمی و همکاران]3[ مطرح کرده بودند، 
این اســت که به جای فاصله ی هر رخ تا مــرز بی جریان از فاصله ی هر رخ تا 
مرکز بلوک اســتفاده شده است که در بسیاری از کارهای تحقیقاتی صحت و 

کارآیی این طول ویژه تایید شده است. ]7و13-8[

 امیر رحمان پور، کارشناسی ارشــد مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت   ایمان جعفری*، گروه مهندســی شــیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر جاسک  

معادالت افزایش مقیاس یکی از روش هایی اســت که برای تعیین میزان بازیافت نفت در مقیاس آزمایشگاهی 
به مخزنی مورد اســتفاده قرار می گیرد که به صورت تابعی از پارامترهای سنگ و سیال بیان می شود. معادالت 
افزایش مقیاس، شامل نواقصی از جمله ثابت نگه داشتن میزان تراوایی در تمامی جهات، نسبت گرانروی فاز تر 
به فاز غیر تر و عدم برابری شکل و هندسه ی مدل و نمونه ی اصلی است. محققین مختلف تالش های متعددی 
برای رفع این نواقص انجام داده و روابط افزایش مقیاس جامع تری را پیشــنهاد داده اند. یکی از محدودیت های 
اصلی این روابط، ثابت نگه داشــتن میزان تراوایی در تمامی جهات اســت که در این مطالعه به منظور بهبود 
معادالت افزایش مقیاس جدید که بتواند تاثیر تغییرات تراوایی جهت دار را به خوبي لحاظ کند و نمودار بازیافت 
را برای مقادیر مختلف تراوایي مســتقل از تغییرات نشــان دهد یک سینتیک از یک مخزن، مورد مطالعه قرار 
گرفت و از نرم افزار صنعتی اکلیپس100 برای شبیه سازی استفاده شد. در ادامه با استفاده از روش های مرسوم 
میانگین گیری، اندازه گیری برای مشاهده ی تغییرات و میزان نزدیک شدن نمودارها به هم انجام شد و از نتایج 
به دســت آمده به عنوان یک ایده برای بهینه ســازی با اســتفاده از نرم افزار متلب و به دست آوردن معادله ی 
افزایش مقیاس جدید انجام و زمان بدون بعد جدیدی معرفی شــد و مورد اعتبارســنجی قرار گرفت که نتایج، 

حاکی از تایید معادله ی معرفی شده، است.
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  1   روابط افزایش مقیاس و ضرایب هندسی موجود در متون گذشته مربوطه برای پدیده ی آشام

تعاریفروش مورد استفادهضریب هندسیرابطه ی افزایش مقیاسمنبع

راپوپورت]1[  
بررسی تحلیلی-

tD,R زمــان بــدون بعد راپورت، k تراوایی مطلق ســنگ، 
 PC ،گرانروی فاز تر µw ،شار حجمی یا ســرعت دارسی u

فشار موئینه، L طول سیستم و SW اشباع فاز تر است.

tD,MK  زمان بدون بعد متکس و کایت، σ کشــش میان بررسی تحلیلی-متکس و کایت]2[
رویه، ϕ تخلخل و t زمان است.

کاظمی و همکاران]3[
بررسی تحلیلی

tD,KGE و FS,KGE به ترتیب زمان بدون بعد و ضریب 
هندســی کاظمی و همــکاران، s تعداد وجوه باز ســنگ به 
آشــام، Vma حجم کلی سنگ، Ama مساحت سطح باز به 
جریان در هر جهت و dma فاصله ی هر ســطح با به جریان 

تا مرکز بلوک است.

بررسی تحلیلیما و همکاران]6[  
tD,MZM و FS,MZM بــه ترتیــب زمــان بــدون بعد و 
ضریب هندســی ما و همکاران، lma فاصله از هر وجه باز 

سنگ تا مرز بی جریان و Lc طول ویژه است.

ژو و همکاران]8[ 
tD,xm رابطه ی افزایش افزایش ژو و همکاران است.تجربي-

همان طور که در زمان های بدون بعد باال مشاهده شد در تمامی این زمان های 
بدون بعد اثر تراوایی در تمام جهات یکســان در نظر گرفته شده است. هدف 
اصلی این مقاله دستیابی به معادله ی جدید زمان بدون بعد با در نظر گرفتن 

اثر تراوایی جهت دار می باشد که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

روش کار
به منظــور شبیه ســازی فرآیند مقیاس گــذاری در پدیده ی آشــام مخازن 
شــکافدار، یک ســینتیک از یک مخزن برای مطالعه انتخــاب  و از نرم افزار 

صنعتی اکلیپس 100 1براي شبیه سازی استفاده شد. 
برای بررســي اینکه مدل شبیه ساز به درستي اثر شکاف و همچنین پدیده ی 
آشــام در اثر آبده را در نظر مي گیرد، مدل، صحت ســنجی شد و با توجه به 
هدف تعیین شده در این مطالعه که بهبود معادالت افزایش مقیاس جدید که 
بتواند تاثیر تغییرات تراوایی جهت دار را به خوبي لحاظ کند و نمودار بازیافت 
را برای مقادیر مختلف تراوایي مســتقل از تغییرات نشــان دهد با استفاده از 
روش های مرسوم میانگین گیری به عنوان یک ایده برای فرآیند مقیاس گذاری 
استفاده شده و با اســتفاده از نرم فزار متلب با تعریف عدد ناهمگنی تراوایی، 

زمان بدون بعد جدید معرفی و اعتبارسنجی انجام شد.

مشخصات مدل 
برای شبیه ســازی و بررســی اثر تغییرات تراوایی جهــت دار در نمودارهای 
بازیافت، یک ســینتیک 5×100×100 از مخزن شکافداری که تحت تاثیر یک 
آبده و دارای یک چاه تولیدی که دقیقا در مرکز ســینتیک قرار دارد، انتخاب 
شد. این مخزن دارای فشار اولیه ی 6000psi و مقدار نفت درجای اولیه ی 6 

هزار بشکه است. شکل1 نمای کلی سینتیک مورد مطالعه را نشان می دهد.

خواص سنگ و سیال
نفت مورداستفاده در مدل شبیه ساز، نفت زنده بوده و سه فاز آب، نفت و گاز در 
سیســتم حضور دارند. سینتیک مورد مطالعه در ابتدا دارای فشار باالی حباب 
بوده و با توجه به شــرایط تولید و زمان تولید فشــار به زیر فشار حباب پایین 
می آید. بر اساس نمونه ی گرفته شده از مخزن مقدار گاز اولیه 1800و فشار 

 1  شــماتیک مدل سینتیک مورد مطالعه
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نقطه ی حباب psi 5545  می باشــد. سایر خواص ماتریس، شکاف و سیال در 
جدول2 آمده است.

بــا توجه به اینکه ســینتیک مــورد مطالعه تحت تاثیر آبــده قوی بوده 
و تحت تاثیر مکانیســم آشــام قــرار دارد، بنابراین شــرایط عملیاتی و 

محدودیت های چاه تولیدی به شرح جدول3 است.

صحت سنجی و اعتبارسنجی مدل شبیه سازی شده
برای بررســي اینکه مدل پیشنهاد داده شده به درستي اثر شکاف و همچنین 
پدیده ی آشام در اثر آبده را در نظر مي گیرد، در ابتدا صحت سنجی مدل انجام 

می شود و در ادامه تاثیر آبده فعال مورد بررسي قرار می گیرد.

صحت سنجی مدل تخلخل دوگانه
همان طور که می دانیم برای رســیدن به این هدف الزم اســت رفتار جریان 
ســیال در مدل تخلخل دوگانه در دوره های متفاوت زمانی بر اساس شکل2 

باشد.

بــا فرض یــک جریان تک فاز و بــا توجه به تعریف پارامترهای نســبت 
ذخیره پذیری و همچنین ضریب جریان بین تخلخلي نمودار افت فشــار 
بدون بعد در مقایســه با زمان بدون بعد در مقیاس نیمه لگاریتمي رســم 

شد.
معادله ی )1(:                                                

معادله ی )2(:                                                          
حال با حل معادالت جریان و اســتفاده از تبدیل الپالس معادله ی فشار 

بدون بعد زیر به دست می آید:
معادله ی )3(:          

 ،-Ei)-x(= 0.577 – lnx که در ادامه با استفاده از روابط ریاضی و تقریب
در زمان های ابتدایی، معادله ی4 را خواهیم داشت:

معادله ی )4(:                                

با توجه به معادله ی4 مي توان تفسیر کرد که در این مرحله از یک مخزن 
با تخلخل یگانه که همان تخلخل شــکاف اســت تشکیل شده و جریان 
سیال تنها از طریق شکاف حرکت داشته و رفتار فشار در مقایسه با زمان 
بدون بعد یک خط راست خواهد بود. حال برای زمان های پایانی با در نظر 

گرفتن تقریب Ei)-x(=0-، معادله ی5 را خواهیم داشت:
معادله ی )5(:                                            

که مي توان تفســیر کرد که در این مرحله مدلي است با تخلخل یگانه که 
تراوایي آن همان تراوایي شــکاف اما با قابلیت ذخیره سازی بین شکاف و 
ماتریس اســت، لذا با توجه به مطالب بیان شده و با در نظر گرفتن اینکه 
تنها تراوایي شکاف در مدل تخلخل دوگانه موثر است، زمان بدون بعد به 

صورت معادله ی6 تعریف مي شود:
معادله ی )6(:                                            

  2   خواص بخش ماتریس، شکاف، سنگ و سیال سینتیک مورد مطالعه

6- 10×3.5تراکم پذیری سنگ )psi/1(0.29تخلخل ماتریس 

6- 10×3.5تراکم پذیری شکاف )psi/1(0.01تخلخل شکاف

51.14چگالی نفت )lb/ft3(   6- 10×3.5تراوایی ماتریس در همه ی جهات )میلی دارسی(  

0.058چگالی گاز )lb/ft3(   10تراوایی الیه ی اول و دوم )میلی دارسی(

5545فشار نقطه ی حباب )psi(90تراوایی الیه ی سوم )میلی دارسی( 

0.35گرانروی آب )سانتی پویز(20)تراوایی الیه ی چهارم و پنجم )میلی دارسی

  3   محدودیت های چاه تولیدی در مدل مورد مطالعه

مقدار محدودیت های چاه تولیدی

)STBD( 1کمینه ی دبی نفت

)PSI( 14.7کمترین فشار ته چاه

85بیشینه برش آب )درصد(

 2  نمایش ســه دوره ی زمانی اولیه، میانی و پایانی برای توصیف جریان 

در مدل تخلخل دوگانه



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 183 

35

برای صحت سنجي مدل شبیه سازی شده جریان سیال به صورت تک فاز نفت 
و بدون در نظر گرفتن آبده در سیستم با تخلخل دوگانه در نظر گرفته شد و 
افت فشار به دست آمده در مقیاس نیمه لگاریتمي رسم شد که نشان دهنده ی 
یــک جریان انتقالي بین دو خط راســت که مربوط بــه زمان های ابتدایي و 

انتهایي اســت، می باشد و با مباحث بیان شــده تطابق دارد و نشان دهنده ی 
عملکرد شکاف ها مي باشد. شکل3 نمودار خروجی اطالعات شبیه ساز اکلیپس 

را نشان می دهد.

 3  نمودار خروجی شبیه ســاز اکلیپس در جریان ســیال در محیط با تخلخل دوگانه

 4  نمودار مقایســه ی نمودار بازیافت نفت در حالت تولیــد طبیعی و تحت تاثیر آبده زیرین
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با توجه به شــکل3 کامال جریان سیال در سه مرحله ی ابتدایي، میاني و 
پایاني قابل تفکیک است، به طوری که زمان بدون بعد اول یعني جایي که 
نمودار اول از خط مستقیم خارج مي شود، نشان می دهد که در این زمان 
شکاف به تنهایی در تولید مشارکت داشته و افت فشار به ماتریس نرسیده 
است. زمان بدون بعد دوم که نمودار دوم منحرف مي شود نمایشگر زمان 
موردنیاز برای به تعادل رسیدن فشار بلوک های ماتریس نزدیک به چاه با 

فشار شکاف های احاطه کننده ی آن است.

صحت سنجی آبده زیرین
همان طور که در شــکل4 مشاهده می شــود به درستی فرآیند جاروب کردن 
توســط آبده را نشان می دهد و پدیده ی آشام به خوبی قابل مشاهده است که 
همــراه با افزایش ضریب بازیافت نفــت و میزان برش آب و جلوگیری از افت 

فشار است.

تاثیر تراوایی ماتریس در نمودارهای بازیافت 
تاثیر تغییر تراوایي ماتریس در جهت های مختلف در نمودارهای بازیافت مورد 
مطالعه قرار گرفت. شکل5 اثر تغییر تراوایي ماتریس در جهت های مختلف بر 
حسب زمان در پدیده ی آشام را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود 
تغییر در تراوایي جهت دار و خارج کردن محیط ماتریس از حالت همگن باعث 

تفاوت زیادی در نمودارهای بازیافت شده است. 
در یک مخزن شــکافدار تراوایی ماتریکس که بــه صورت تراوایی عمودی به 
افقی تعریف می شود، می توان گفت که افزایش تراوایی ماتریکس باعث تسریع 

زمان میان گذر شــدن شده و در حقیقت این امر به دلیل این است که آب از 
داخل ماتریکس ها کانال زده و آب زودتر به بازه ی تولیدی می رســد. بنابراین 
تراوایی افقی تاثیر بیشتری نسبت به تراوایی عمودی در بازیافت نفت خواهد 

داشت. 

میانگین های مرسوم محاسبه ی تراوایی جهت دار 
با توجه به هدف تعیین شده در این مطالعه که بهبود معادالت افزایش مقیاس 
جدیــد که بتواند تاثیــر تغییرات تراوایی جهت دار را بــه خوبي لحاظ کند و 
نمودار بازیافت را برای مقادیر مختلف تراوایي مستقل از تغییرات نشان دهد، 
نیاز اســت که از میانگین های مرسوم اندازه گیری برای مشاهده ی تغییرات و 
میزان نزدیک شدن نمودارها، استفاده شود و از نتایج به دست آمده به عنوان 
یک ایده برای بهینه ســازی با اســتفاده از نرم افزار متلب و به دســت آوردن 
معادله ی افزایش مقیاس جدید اقدام شود. بنابراین در اشکال6 تا 8 بازیافت بر 
اساس زمان بدون بعد با در نظر گرفتن میانگین های مرسوم برای مشاهده ی 
تغییرات تراوایي جهت دار مورد مطالعه قرار گرفت و برای بهتر مشاهده کردن 

تغییرات تراوایی، نمودارهای بازیافت در مقیاس نیمه لگاریتمی رسم شد. 
با مقایســه ی اشــکال6 تا 8 مشــاهده شــد زماني که از تراوایي هندسي 
اســتفاده شــود در مقایســه با ســایر نمودارها به هم نزدیک تر و با نمودار 
همگن کمتریــن اختالف را دارد، به دلیل همین مســاله، بهترین میانگین 
برای ادامه ی بهینه ســازی و ایده ای برای به دســت آوردن زمان بدون بعد 
جدید می باشد. بنابراین تراوایي جهت دار باید به صورت هندسی و یک عدد 

ناهمگن توان دار باشد.

 5  نمودار اثر تغییر تراوایی ماتریس در نمودارهای بازیافت آشــام
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 6  نمودارهــای بازیافت بر اســاس زمان بدون بعد ما و همکاران با تاثیر تراوایــی هارمونیک در مقیاس نیمه لگاریتمی 

 7  نمودارهای بازیافت بر اســاس زمان بدون بعد ما و همکاران با تاثیر تراوایی حســابی در مقیاس نیمه لگاریتمی

 8  نمودارهای بازیافت بر اســاس زمان بدون بعد ما و همکاران با تاثیر تراوایی هندســی در مقیاس نیمه لگاریتمی
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بهینه سازی و به دست آوردن زمان بدون بعد جدید 
برای به دست آوردن زمان بدون بعد جدید، تراوایی جهت دار را باید به صورت 

هندسی و یک عدد ناهمگن توان دار تعریف کرد، بنابراین خواهیم داشت:

معادله ی )7(:                                                                     

بــا توجه به جامعیت زمان بدون بعد ما و همــکاران]6[ با توجه به اطالعات 
نمودارهــای بازیافت مختلف، باید توان های فرمول پیشــنهاد شــده طوری 
محاســبه شــود که نمودارها کمترین میزان اختالف را داشته باشند. راه های 
ریاضــی متفاوت برای به دســت آوردن این توان ها وجــود دارد که یکی از 
عمومی ترین روش ها، اســتفاده از بهینه سازی اســت که در این روش ابتدا با 
اســتفاده از فرمول پیشــنهاد شــده تراوایی جهت دار، زمان بدون بعد جدید 
تعریف و نمودارهای بازیافت بر اساس این زمان بدون بعد که تابع یک حدس 
اولیه است رسم شده و در نهایت اختالف نمودارها محاسبه می شود. بنابراین 

مقادیر بهینه سازی به این صورت به دست آمد.

معادله ی )8(:                                         

در ادامه مقادیر به دســت آمده  را در زمان بــدون بعد ما و همکاران]6[ 
قرار داده که رابطه از حالت بدون بعد خارج  می شود. برای حفظ معادله ی 

بدون بعد جدید، عدد تراوایی به صورت معادله ی9 پیشنهاد شد.

معادله ی )9(:                     

در فرمول باال،  KG میانگین هندســي تراوایي جهت دار اســت. در ادامه 
فرمول زمان بدون بعد جدید که اثرات مرزها، گرانروی هم  فاز ترکننده و 
غیرترکننده و در نهایت اثرات تغییرات تراوایی جهت دار تعریف می شود، 

به صورت معادله ی10 پیشنهاد شد.

معادله ی )10(: 

معادلــه ی10، معادلــه ی زمان بدون بعد جدید بــا در نظر گرفتن اثرات 
تراوایی جهت دار می باشــد که نیاز اســت این معادله معرفی شده مورد 

اعتبارسنجی قرار گیرد.  

نتایج به دست آمده از بهینه ساز
برای مشاهده ی نتایج به  دست  آمده الزم است با زمان های بدون بعد پیشین 
مقایســه و در نهایت میزان پراکندگی داده ها را مشاهده کرد. به همین دلیل 
از سه زمان بدون بعد پیشنهاد شده توسط متکس ـ کیت، ما و همکاران و زو و 
همکاران استفاده شد. در اشکال9 تا 11 بازیافت بر اساس زمان بدون بعد در 
مقیاس نیمه لگاریتمی برای معادله های بدون بعد بیان شده مشاهده می شود.                 

 9  نمودارهای بازیافت بر اســاس زمان بدون بعــد متکس ـ کیت در مقیاس نیمه لگاریتمی
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 10  نمودارهای بازیافت بر اســاس زمان بدون بعد ما و همــکاران در مقیاس نیمه لگاریتمی

 11  نمودارهای بازیافت بر اســاس زمان بدون بعد ژو و همــکاران در مقیاس نیمه لگاریتمی

 12  نمودارهای بازیافت بر اســاس زمان بدون بعــد جدید در مقیاس نیمه لگاریتمی



40

مقاالت پژوهشی

همان طور که مشاهده می شود اثرات تراوایي در جهت های مختلف در زمان های 
بدون بعد مشاهده نمی شود و در تمامي آنها تراوایي را برابر با مقدار تراوایي در 
یک جهت یا همان تراوایی همگن در نظر می گیرند، به همین دلیل پراکندگي 
داده ها در نمودارهای باال زیاد اســت. در ادامه اقدام به رسم نمودار بازیافت بر 

حسب معادله ی جدید تعریف شده به صورت  شکل12 شد.
همان طور که بر اساس شکل12 مشاهده می شود با استفاده از اطالعات خروجی 
از شبیه ســاز و ترکیب آن با بهینه سازی انجام شده انحراف کمتری از خود در 
مقایسه با روش های قبلي که تنها اثر تراوایي در یک جهت در نظر مي گیرند را 
نشان مي دهد. بدین صورت که با استفاده از زمان بدون پیشنهاد شده در مطالعه 
در مقایسه با روش متکس ـ کیت، ما و همکاران و ژو و همکاران میزان پراکندگی 
به ترتیب 63، 57 و 52درصد کاهش یافت، بنابراین با توجه به هدف برنامه ریزی 
شــده، این پروژه موفقیت آمیز بوده و زمان بدون بعد جدیدی با در نظر گرفتن 
اثرات تراوایی جهت دار معرفی شد که نیاز است این معادله ی معرفی شده مورد 

اعتبارسنجی قرار گیرد.

اعتبارسنجی معادله ی جدید 
به منظور اعتبارســنجی معادله ی افزایش مقیاس جدید و اینکه فقط محدود 
به اطالعات چهار نمودار فوق نیســت و برای سایر مخازن پیچیده تر از لحاظ 
ســاختاری نیز قابل استفاده اســت و هدف کلي که مســتقل کردن نمودار 
بازیافت با تغییرات تراوایي در جهت های مختلف را به درســتي انجام مي دهد 
یــک مجموعه داده که شــامل 11 مورد تغییــرات در تراوایی در جهت های 
مختلف می باشــد مورد مطالعه قرار گرفت. شــکل13 بازیافت نفت بر اساس 

زمان با استفاده از نرم افزار اکلیپس را نشان می دهد.
در ادامه، این داده ها بر اســاس زمان بدون بعد معرفي شده ی جدید رسم شد 
و همان طور که در شــکل14 مشاهده می شود اســتفاده از معادله ی افزایش 
مقیــاس جدید، اختــالف و پراکندگي نمودارها را بــه حداقل ممکن کاهش 
داده اســت و با هدف اصلی که معادالت افزایش مقیــاس دارند تطابق دارد 
و معادله ی افزایش مقیاس معرفی شــده، روند صحیح و منطقی داشــته و به 

درستی تعریف شده است.

 13  نمودارهای بازیافت نفت بر اســاس زمان با تاثیر تغییر تراوایی در ســه جهت مختلف

 14  نمودارهای بازیافت بر اســاس زمان بدون بعــد جدید به ازای تراوایی در جهت های مختلف
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نتیجه گیری 
همان طور که بیان شد معادالت افزایش مقیاس شامل نواقصی از جمله ثابت 
نگه داشــتن میزان تراوایی در تمامی جهات، نســبت گرانــروی فاز تر به فاز 
غیرتر و عدم برابری شکل و هندسه ی مدل و نمونه ی اصلی است و محققین 
مختلفی تالش های متعددی برای رفع این نواقص انجام داده و روابط افزایش 
مقیاس جامع تری را پیشنهاد داده اند. یکی از محدودیت های اصلی این روابط، 
ثابت نگه داشتن میزان تراوایی در تمامی جهات است. در این مطالعه یک تابع 
هدف که اثرات تراوایی جهت دار در هر مرحله را به طور جداگانه برای تمامی 
نقــاط نمودارهای بازیافت در نظر می گیرد و در نهایت مینیمم کردن اختالف 
نمودارهای موجود با نموداری از بازیافت که تراوایی در ســه جهت را یکسان 
در نظر می گیرد، مورد بررسی قرار گرفت و با قرار دادن عدد تراوایی جهت دار 

به دســت آمده در فرمول زمان بدون بعد که توســط ما ـ همکاران ارائه شد، 
زمان بدون بعد جدید معرفی شــده و مشــاهده کردیم که بهترین انطباق در 
نمودارهــای مقیاس گذاری بازیافت را دارد و رابطه ی کلی به ما اجازه می دهد 
تا بتوانیم از نمودارهای کلی تری در بازیافت تحت مکانیزم آشــام در مخازن 
شــکافدار استفاده کنیم به گونه ای که با تغییرات در مقدار تراوایی جهت دار، 
نمودار بازیافت مستقلی از این تغییرات دیده می شود که این کار با استفاده از 
اطالعات خروجي شبیه ســاز و ترکیب آن با روش بهینه سازی، به دست آمده 
و توانســتیم پراکندگي داده ای روش های پیشین معادالت مقیاس گذاری در 
نمودارهای بازیافت را به حداقل رســانده و زمان بدون بعد جدیدی با در نظر 

گرفتن اثرات تراوایي جهت دار معرفي شود.
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