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چکیده :در این مطالعه اثر گرادیان تنش میان رویه ناشی از تغییر دما (پدیده مارانگونی گرمایی) ،بر ازدیاد برداشت نفت
به صورت آزمایشگاهی بررسی شد .نظر به تعداد کم مطالعههای انجام شده در این حوزه ،برای شناخت و درک درست
این مکانیسم در محیط متخلخل از میکرومدل شیشهای استفاده شد .طراحی آزمایشها با استفاده از آنالیز عددهای بدون بعد
و بررسی نمودارهای تغییر تنش میانرویه نسبت به دما و فشار به روشی انجام شد ،که افزون بر نزدیک بودن شرایط آزمایشها
به شرایط محیط متخلخل در مخزنهای نفتی و قابل مقایسه بودن آزمایشهای گوناگون ،جریان مارانگونی نیز
در بین مکانیسمهای فعال دیگر قابل تمیز بوده و جریان غالب باشد .در این آزمایشها گاز کربن دیاکسید و متان به طور جداگانه و
در دمای پایین ،به میکرومدل اشباع از نفت در دمای باال تزریق شدند تا با ایجاد شوک گرمایی الزم در سطح تماس گاز و نفت،
باعث به وجود آمدن جریان همرفتی مارانگونی شوند .در پایان احتمال وقوع هر مکانیسم به طور جداگانه و به صورت کمی و
کیفی بررسی شد .آزمایشهای انجام شده ،نشان میدهد که جریان همرفتی مارانگونی ناشی از تغییردما ،تأثیر به سزایی
در بازیافت نفت داشته و میتواند با غلبه بر نیروی موئینه سبب ورود گاز به ماتریسهای اشباع از نفت پسمانده و تولید از آنها شود.
شدت این جریان متناسب با عدد مارانگونی میباشد .افزایش یا کاهش میزان بازیافت نسبت به آزمایشهای همدما ،نشانگر نقش
این مکانیسم درون محیط متخلخل است .بر اساس نتیجههای این مطالعه در نظر گرفتن وجود جریان مارانگونی در شرایط
تزریق سیال به مخزن (به ویژه مخزنهای کم فشار) میتواند دارای اهمیت باشد.
کلمات کلیدی :تزریق گاز سرد؛ تزریق گاز درون شکاف؛ جریان همرفتی مارانگونی گرمایی؛ میکرومدل.
KEYWORDS: Cold gas injection, Gas injection in the fracture, Thermal Marangoni convection, Micromodel
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مقدمه

ریزش ثقلی ،مکانیسم فعال تولیدی در ناحیه مورد هجوم گاز
قرار گرفته 1در مخازن شکافدار میباشد .ولی سرعت تخلیه نفت
با اتکا به این مکانیسم بسیار کم است .افزون بر این پس از مدتی
نیروهای موئینه و ثقلی هم ارز شده و نیروهای موئینه اجازه تولید
با مکانیسم ریزش ثقلی را نمیدهند[.]1
یکی از مکانیسمهای افزایش برداشتی که میتواند باعث تولید
نفت بهجامانده در سامانههای ماتریس ـ شکاف شود ،پدیدهی
مارانگونی 2است[ .]2اثر مارانگونی به پدیده انتقال جرمی اطالق میشود
که در طول فصل مشترک دو سیال به سبب وجود "گرادیان" تنش
میان رویه رخ میدهد و جریانهای همرفتی نیرومند از نقطههای با تنش
میان رویه کمتر به سمت نقطههای با تنش میان رویه بیشتر
ایجاد میکند .این اثر که ممکن است به خاطر انتقال گرما ،جرم و
یا بار الکتریکی به وجود بیاید [ ،]3میتواند باعث چند برابر شدن
انتقال جرم شود .هنگامی که اختالف دما وجود دارد ،از این پدیده
با نام همرفت گرمایی ـ مویینگی نیز یاد میشود( .همچنین به این پدیده
جابهجایی بنارد 3ـ مارانگونی نیز گفته میشود).
پدیده مارانگونی گرمایی برای اولین بار توسط هانری بنارد
در اوایل قرن  22میالدی دیده شد .او یک دستگاه آزمایشگاهی برای
مطالعه رفتار یک الیه نازک از موم سفید بر روی یک صفحه فلزی معلق
در باالی حمام آب جوش طراحی کرد .بنارد دید که دور از مرزهای ظرف،
سلولهای شش ضلعی شکل میگیرند .او به درستی تشخیص داد که
سیال گرم به سمت مراکز سلولهای گرمایی جریان مییابد[.]4
در ادامه لرد رایلی 4با تجزیه و تحلیل پایداری خطی ،بیان کرد که
نیروهای شناوری عامل تولید سلولهای همرفتی است؛ ولی سامانهای که
رایلی در نظر گرفته بود ،با سامانه مورد استفاده بنارد متفاوت بوده و
نتیجههای این دو قابل تعمیم به یکدیگر نبودند[ .]5در سال  1551میالدی
بالک ]1[ 5به طور تجربی و در سال  1558میالدی پیرسون]7[ 1
از لحاظ نظری ،ثابت کردند که در واقع تغییر در کشش سطحی،
به خاطر تغییرهای دمای سطح مایع ،باعث ایجاد سلولهای همرفتی
بنارد شده است .از آن زمان به بعد پژوهشهای فراوانی در این زمینه
انجام و کاربردهای فراوان این پدیده در دانشهای گوناگون اثبات شد.
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گروتیوس و زویدروگ 7در سال  1512میالدی برای اولین بار
این فرضیه را مطرح کردند که همرفت مارانگونی میتواند با ایجاد
نوسان در سطح تماس دوفاز ،باعث افزایش انتقال جرم و در نتیجه
افزایش تولید نفت شود [ .]8لَم 8در سال  1583میالدی [ ]5و پرت5
در سال  1551میالدی [ ،]12در یک کار آزمایشگاهی همانند به بررسی
اثر مارانگونی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مارانگونی باعث
بازیافت بیشتر نفت میشود .لو و همکاران در سال  1551میالدی
در مطالعهی حاللهای الکلی گوناگون به این نتیجه رسیدند که
مارانگونی ،انتقال جرم را  3تا  4برابر میکند [ .]11لیفورد 12در سال
 1558میالدی ،به این نتیجه رسید که میزان گرادیان کشش سطحی
نقش کنترل کنندهای در بازیافت نفت دارد[ .]12دابِتِر و داسیلوا11
در سال  2225میالدی ،به محاسبه عدد مارانگونی برای سامانه
الکل(مایع)های گوناگون در برابر کربن دیاکسید (گاز) پرداختند.
آنها اثر مارانگونی را با این عدد مشخص ساخته و گزارش کردند
که براساس جهت انتقال جرم ،مارانگونی میتواند به ازدیاد برداشت
کمک کند و یا از آن جلوگیری نماید[ .]3در سال  2214میالدی
خسروی و همکاران با تزریق کربندیاکسید به یک مدل ماتریس ـ
شکاف ،نشان دادند که جریان مارانگونی بازیافت نفت بهجامانده
درون ماتریس را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و افزایش بازیافت
نفت متناسب با عدد مارانگونی است[.]13
شدت جریان مارانگونی با عدد بدون بعد مارانگونی (معادله ())1
مشخص میشود .این عدد معیاری برای تأثیر متقابل نیروهای
مویینگی و نیروهای اصطکاک مولکولی (تنشهای برشی سطحی)
است .این عدد پدیده مویینگی حرارتی در سطح آزاد سیال و تأثیر
کشش سطحی بر پیدایش جریان همرفتی در یک الیه سیال نازک
را مشخص می کند [.]14
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اختالف دما در سطح تماس سیاالت ( μ ،)Kگرانروی ( )Pa.sو
 αضریب نفوذ گرمایی ( )m2/sمیباشد .از آنجا که محاسبه طول
مشخصه برای آزمایشها به آسانی میسر نیست ،پیشنهاد شده است
که برای جلوگیری از وارد شدن عدم قطعیت به نتیجههای آزمایشها،
از عدد مارانگونی در واحد طول مشخصه ( )Ma/Lبه جای عدد مارانگونی
استفاده شود [.]2 ،13
همه کارهای یاد شده در زمینه مهندسی نفت و مهندسی مخازن
در زمینه مارانگونی غلظتی انجام شدهاند و تاکنون مطالعهای در
رابطه با تأثیرات مارانگویی گرمایی بر بازیافت نفت انجام نشده است.
در این مطالعه ،پدیدهی مارانگونی ناشی از اختالف دما (بنارد ـ
مارانگونی) به عنوان یک مکانیسم تولیدی و روش ازدیاد برداشت
نفت ،بررسی شده است .به منظور بررسی عمیق تأثیر این پدیده
همرفتی بر تخلیه نفت پسمانده و دیدن وقایع در مقیاس روزنهها،
از میکرومدل شیشهای استفاده شد .برای مدل کردن ناهمگنیهای
موجود در مخازن شکافدار ،سامانه ماتریس ـ شکاف طراحی شده
است و به منظور کمینه کردن اثرهای نیروهای ثقلی ،میکرومدلها
در حالت افقی قرار گرفتهاند .آزمایشهای تزریق گاز در دو حالت
انجام شده است )1( :تزریق گاز همدما با نفت(حالت صفر مارانگونی)
( )2تزریق گاز سرد .با توجه به اینکه جریان همرفتی مارانگونی در
اثر گرادیان تنش میانرویه در سطح تماس دو سیال ایجاد میشود،
پس برای مطالعه این پدیده همواره نیاز به وجود سطح تماس بین
دو سیال میباشد .بنابراین از نظر رژیم تزریق تمامی آزمایشها در شرایط
غیرامتزاجی انجام شدهاند .پس از آنالیز تصویرهای ضبط شده
از آزمایشها ،تأثیر وجود و شدت جریان مارانگونی گرمایی بررسی
و با دیگر مکانیسمهای فعال مقایسه شده است .برای تأیید نقش
جریان همرفتی مارانگونی در بازیافت نفت بهجامانده از محاسبه عدد
مارانگونی گرمایی استفاده شده است.

داده شد .با توجه به اینکه نتیجههای آزمایشگاهی موجود برای
مقدارهای تنش میانرویه ،محدود به دما و فشارهای خاصی میباشد،
الزم است که مدلی مورد اعتماد برای پیش بینی خواص فیزیکی و
رفتار فازی سیاالت در شرایط گوناگون تهیه شود .برای ساخت
این مدل از شبیهساز تجاری  PVTiاستفاده شده است .با توجه به تطبیق
خوب نتیجههای شبیهسازی و دادههای آزمایشگاهی تنش میانرویه
در پژوهشهای موجود [ ،]15 ،11برای مقدارهای تنش میانرویه
برای طراحی آزمایشها ،از مدل شبیهسازی شده استفاده شد.
شمای تجهیزهای آزمایشگاهی در شکل  1آمده است که
شامل آون (با قابلیت تنظیم دما) ،حمام آب سرد و یخ ،پمپ برای
به گردش در آوردن آب جهت سرد نگه داشتن ورودی گاز
به میکرومدل ،میکرو پمپ با قابلیت تزریق نرخ کم سیال ،پمپ
برای تثبیت فشار ،سیلندر انتقال ،شیر یک سویه برای تثبیت فشار،
دوربین و منبع نور میباشد.
برای انجام آزمایشها پس از رسیدن دمای میکرومدل اشباع از
دکان به دمای مورد نظر ،با توجه به شرایط آزمایش و در صورت
لزوم ،میکرومدل به فشار میرسد .پس از آن تزریق گاز با نرخ ثابت
به شکاف آغاز میشود .با توجه به این که قسمتی از لوله انتقال گاز
از آون میگذرد ،این لوله درون لولهای دیگر قرار میگیرد که در آن
آب سرد در جریان است .بنابراین از سرد ماندن گاز تا ورودی میکرومدل
اطمینان ایجاد میشود .آزمایشها تا زمانی که دکان در حال تخلیه
است ،ادامه مییابند .در طول تزریق با استفاده از دوربین عکاسی
تصویرهای میکرومدل ضبط شده و سپس آنالیز میشوند .پس از
هر آزمایش ،میکرومدل با تولوئن ،متانول و آب مقطر شسته شده تا
از تمیز بودن میکرومدل و برابر بودن شرایط آزمایشها اطمینان
به دست آید.
برای انجام آزمایشها ،با استفاده از الگوی همگن شکل  ،2تأثیر
جریان مارانگونی بر بازیافت نفت از ماتریس در مجاورت شکاف
مطالعه میشود .مطابق شکل تزریق و تولید گاز به ترتیب از مجراهای
 1و 2انجام میشوند و مجرا  3تنها برای اشباع ماتریس استفاده میشود
و در حین آزمایشهای اصلی بسته خواهد بود.
شکل  3بیانگر نتیجههای آزمایشگاهی تغییرهای تنش میانرویه
نسبت به فشار برای سامانه کربن دیاکسید /دکان میباشد [.]15
در فشارهای گوناگون روند تغییرهای تنش میان رویه با دما متفاوت است.
در فشارهای کم و پیش از برخورد خطوط دما ثابت با هم ،با افزایش دما تنش
میانرویه کاهش مییابد و در فشارهای باالتر این روند برعکس میباشد.
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بخش تجربی

در این پژوهش ازسیال دکان و گاز دیاکسیدکربن و متان
با خلوص  % 55/5استفاده شده است .برای حذف پیچیدگیهای
تأثیر گذار در نتیجهها ،از سیال دکان برای اشباع ماتریس استفاده
شده است .گاز کربن دیاکسید و متان در آزمایشهای مجزا به
شکاف تزریق میشوند .رنگ دکان را با استفاده از  2/1درصد جرمی
مادهی رنگی قابل حل در مواد نفتی ،سودان رد ،1به قرمز تغییر
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شکل 1ـ شمای تجهیزهای آزمایشگاهی.
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شکل 4ـ تغییر تنش میانرویه نسبت به فشار در دماهای گوناگون
برای سامانه متان/دکان [.]11
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شکل 3ـ تغییر تنش میانرویه نسبت به فشار در دماهای گوناگون
برای سامانه کربن دیاکسید /دکان [.]11
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بنابراین در آزمایشهای سامانه کربن دیاکسید  /دکان بر اساس
جهت جریان مارانگونی ،سه ناحیه وجود خواهند داشت .در ناحیه "تاثیر
مثبت مارانگونی" تزریق گاز سرد به شکاف باعث سرد شدن ناحیه
نزدیک شکاف شده و تنش میان رویه در نزدیک شکاف ،افزایش مییابد.
بنابراین جریان همرفتی مارانگونی به سمت شکاف ایجاد شده و
میتواند به تولید کمک کند .ولی در ناحیهی "تاثیر منفی مارانگونی"
علمي ـ پژوهشي

بررسی آزمایشگاهی تاثیر پدیده مارانگونی دمایی . . .

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

این روند برعکس میباشد و جریان مارانگونی در خالف جهت شکاف
خواهد بود و در مقابل تولید مقاومت میکند .در محل برخورد نمودارهای
همدما ،گرادیان تنش میانرویه وجود ندارد .بنابراین این ناحیه ،ناحیهی
"نبود مارانگونی" است .همانگونه که از شکل  4مشخص است ،برای
سامانه متان/دکان ،عوض شدن روند تغییرهای تنش میان رویه با دما
دیده نشده است[ .]11بنابراین در آزمایشهای این سامانه ناحیه تأثیر
منفی مارانگونی وجود ندارد.
از آنجا که در همه آزمایشها از وجود نیروی گرانش صرف نظر
شده است ،نیروی موئینه و نیروی گرانرو ،دو نیروی فعال دیگر
در آزمایشها هستند .برای توصیف ارتباط بین این نیروها و تأثیر
آنها بر حرکت و تولید نفت از عدد بدون بعد موئینه به گرانرو ()Ncv
استفاده میشود .برای ورود گاز به درون روزنهها ،نیروی گرانرو
باید بر نیروی موئینه غلبه کند.

()2



 Pcapillary
 Pviscose

N CV 

K frac A frac
σgas−oil

که در این معادله  Ncvعدد بیبعد موئینه به گرانرو،
تنش میانرویه نفت و گاز rthroat ،شعاع گلوگاه Lfrac ،طول شکاف،
 Kfracتراوایی شکاف qgas ،شدت جریان تزریق گاز μgas ،گرانروی
گاز و  Afracسطح مقطع جریان در شکاف میباشد.
آزمایشهای سامانه دکان /کربن دیاکسید در  3بازهی فشاری
طراحی شدهاند 2 .بازه در ناحیه اثر مثبت مارانگونی (مارانگونی قوی
و مارانگونی ضعیف) و یکی در ناحیه نبود مارانگونی است.
آزمایشهای سامانه دکان/متان نیز در  2ناحیه اثر مثبت مارانگونی
قرار دارند .برای هر فشار ،یک آزمایش نبود مارانگونی
و یک آزمایش وجود مارانگونی در نظر گرفته شده است .در آزمایش نبود
مارانگونی گاز  82درجه و در آزمایش وجود مارانگونی گاز صفر درجه
با نرخ تزریق  2/221میلی لیتر در دقیقه به سامانه ماتریس ـ شکاف
در  82درجه تزریق میشود .خالصه آزمایشهای طراحی شده
در جدول  1آمده است.
برای اینکه آزمایشها به شرایط مخزن نزدیک باشند ،باید عدد
موئینگی (معادله ( ))3در شرایط آزمایش ،با آنچه که
به طور معمول در مخازن اتفاق میافتد برابر باشد.
() 3
علمي ـ پژوهشي

که در این معادله  NCaعدد بیبعد موئینگی gas-oil ،تنش میانرویه
نفت و گاز vgas ،سرعت گاز درون شکاف و  gasگرانروی گاز میباشد.
به طور معمول مقدار این عدد در مخازن نفتی کمتر از  12-1است.
با توجه به عددهای گزارش شده در جدول  1نتیجههای آزمایشهای
انجام شده نشان دهنده آنچه در مخزن اتفاق میافتد هستند.
نتیجهها و بحث

آزمایشهای انجام شده در این مطالعه در جدول  1معرفی شده است.
همچنین چگونگی رسیدن به این میزان بازیافت برای آزمایشهایی
که تولید داشتهاند (آزمایشهای شماره 7 ،3 ،1و  ،)5بر حسب زمان
در شکل  5گزارش شده است .شکل  1شامل تصویرهای حالت پایانی
آزمایشهای  3 ،2 ،1و  5است.
بحث و بررسی

2gas oil
rthroat
q gas gas Lfrac
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 gas gas
gas oil

N ca 

همه آزمایشهای این پژوهش در شرایط غیر امتزاجی انجام شدهاند
و میکرومدل در حالت افقی قرار داشته است .بنابراین احتمال وقوع
مکانیسمهای غلبه نیروی گرانرو بر نیروی موئینگی ،تبخیر سطحی،
نفوذ مولکولی گاز به درون نفت (تورم نفت و کاهش گرانروی و
چگالی) ،انحالل گاز در نفت (تورم نفت و کاهش گرانروی و چگالی)
و مارانگونی در تولید نفت میتواند وجود داشته باشد.
در ادامه به بررسی هر یک از مکانیسمهای یاد شده و امکان
فعال یا غالب بودن آنها پرداخته شده است.
غلبه نیروی گرانرو بر نیروی موئینگی

برای اینکه گاز تزریق شده به شکاف بتواند وارد روزنهها شود،
باید اختالف فشار ناشی از حرکت (نیروی گرانرو) بر نیروی ناشی از
تنش میانرویه (نیروی موئینه) غلبه کرده و باعث به وجود آمدن جریان
متقاطع نفت از ماتریس به شکاف شود [ .]17بنابراین با توجه به مقدارهای
بسیار زیاد نسبت نیروی موئینه به گرانرو ( )Ncvکه در جدول 1
گزارش شده است ،غلبه نیروی گرانرو بر موئینه نمیتواند عامل تولید باشد.
از سویی به طور معمول هدف از روشهای معمول افزایش برداشت
از میان برداشتن تنش میان رویه و غلبه بر نیروهای موئینه و در نتیجه
کاهش نسبت نیروی موئینه به گرانرو است ،تا سیال تزریقی به روزنههایی
که نفت در آنها به دام افتاده وارد شده و آنها را جاروب کند[.]18
اما در آزمایشهای این پژوهش ،با وجود اینکه در حالتهای نبود مارانگونی
نسبت نیروی موئینه به گرانرو کمتر است ،سامانهها تولیدی
نداشتهاند که نشان از بی اثر بودن مکانیسم نیروی گرانرو میباشد.
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جدول  1ـ خالصه آزمایشها.

گاز

شماره

دمای گاز

دمای نفت

فشار

تنش میانرویه

گرانروی گاز

تزریقی

آزمایش

()°C

()°C

)(MPa

)(mN/m

)(Pa/S

1

2/2

82

2/1

22/22

1/37E-25

4821/4

2

82

82

2/1

17/22

1/75E-25

2513/8

1/57E-27

3

2/2

82

2/22

18/14

1/52E-25

3578/5

1/27E-27

15/2

4

82

82

2/22

15/22

1/77E-25

2571/5

1/77E-27

2/22

1442

5

2/2

82

4/52

11/32

1/13E-25

1357/7

3/52E-27

2/22

1442

1

82

82

4/52

11/52

1/83E-25

1227/5

3/87E-27

2/22

1442

7

2/2

82

2/1

/2122

1/24E-25

3557/5

1/22E-27

85/2

2522

8

82

82

2/1

11/22

1/25E-25

2432/2

1/51E-27

2/22

2112

5

2/2

82

2/22

17/22

1/27E-25

3142/5

1/51E-27

12/2

3422

12

82

82

2/22

15/22

1/31E-25

2232/1

2/13E-27

2/22

2112

CO2

CH4

1222

5/47E-28

52/2
2/22

1442
2142

2222

32

9

تزریق گاز سرد

32

8

تزریق گاز گرم

22
22

5

22

4

82

3

22

2

82

1

بازيافت
بازیافت
()%()%

02

7
6

0 2
0

(دقيقه)دقیقه)
زمانزمان (

شکل  1ـ میزان بازیافت نفت با زمان در آزمایشهای 1و2و3و.9

6

* بازیافت نهایی

*%52

نسبت نيروی مويينه به ويسکوز )(NCV

2222

4

8222

2222

2

8222

2

()%

()min

Ncv

Nca

1

822

دیاکسیدکربن-فشار 0.1
متان-فشار 0.1
دیاکسیدکربن-فشار 2
متان-فشار 2

بازیافت نهایی

زمان

2222
2222

%85

%65

%12
%2

%2

8222
2222
8222
2

C 1

C1-0.1MPa C1-2MPa

C O 2 C 1

CO2-2MPa

CO2-0.1MPa

0
C O 2

آزمایش

آزمايش

شکل 7ـ کاهش  Ncvدر آزمایشهای بدون بازیافت.

همچنین بازیافت نهایی نفت در حالتهایی که جریان مارانگونی
در آنها فعال است ،از  12تا  52درصد بوده است (شکل .)7
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که غلبه نیروی گرانرو به نیروی
موئینه ،مکانیسم غالب برای تولید نفت نبوده است.
تبخیر سطحی و نفوذ مولکولی گاز به درون نفت

شکل  1ـ حالت نهایی آزمایشهای شماره  3 ،2 ،1و .9
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تبخیر سطحی فرایندی است که در سطح فاز مایع رخ میدهد
و طی آن مولکولهای سطح مایع به فاز گاز میروند .یکی از
شرطهای رخداد این فرآیند اشباع نبودن فاز گاز از مولکولهای فاز
علمي ـ پژوهشي

5
4
3
2
1
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بررسی آزمایشگاهی تأثیر پدیده مارانگونی دمایی ...

مایع است .مقدار ضریب تبخیر سطحی دکان با دما رابطه مستقیم
داشته و با افزایش دما ،افزایش مییابد[ .]15نفوذ مولکولی نیز
از جمله مکانیسمهای فعال و مؤثر در مخزنهای شکاف دار است.
این مکانیسم باعث حل شدن گاز در نفت ،به ویژ] نفتهای سنگین شده
و با کاهش گرانروی و تورم نفت باعث تولید آن میشود .ضریب
نفوذ مولکولی گاز کربن دیاکسید و متان در سیالهای نفتی ،با دما
و فشار رابطه مستقیم دارند [ .]22 ،21ولی مقایسه نتیجههای
آزمایشها نشان دهنده افزایش چشمگیر میزان بازیافت دکان
با افزایش دمای گاز تزریقی است (آزمایشهای شماره ،4-3 ،2-1
 8-7و )12-5؛ که این روند مخالف روند حاکم بر تغییر ضریب
تبخیر سطحی دکان و ضریب نفوذ مولکولی گازها است .بنابراین،
نقش بازدارنده مکانیسم تبخیر سطحی و نفوذ مولکولی در تخلیه
نفت در دماهای کمتر ،بیانگر وجود مکانیسم دیگری است که باید
تأثیر منفی مکانیسم تبخیر سطحی را نیز جبران کند.
انحالل گاز در نفت

گاز حل شده در نفت باعث کاهش گرانروی و چگالی نفت و
افزایش حجم آن (تورم نفت) میشود .در نتیجه با افزایش حرکت پذیری1
نفت ،به تولید آن کمک میکند .میزان انحالل پذیری
کربن دیاکسید در دکان با کاهش دما ،افزایش مییابد[ .]22بنابراین تأثیر
تغییرهای این پدیده با دما ،بر بازیافت نفت ،موازی با اثرهای جریان
مارانگونی است .در نتیجه ،نمیتوان تأثیر جریان مارانگونی بر میزان
بازیافت نفت با کاهش دما را ،در حضور این مکانیسم پژوهش کرد.
ولی با مطالعه انحالل پذیری گاز با تغییر فشار ،میتوان وجود جریان
مارانگونی را بررسی نمود؛ زیرا با توجه به نتیجههای آزمایشگاهی
انحالل پذیری کربن دیاکسید و متان در نفت خام[ ،]23با افزایش
فشار ،میزان انحالل پذیری این گازها به شدت افزایش مییابد.
ولی در آزمایشهای انجام شده ،در دما و شرایط ثابت با افزایش فشار
میزان بازیافت نفت کاهش یافته و حتی با رسیدن به بازهی فشاری
تقاطع نمودارهای هم دمای تنش میانرویه ،میزان بازیافت دکان
به صفر رسیده است .بنابراین انحالل گاز در نفت ،نمیتواند مکانیسم
غالب در آزمایشهای این تحقیق باشد.
مارانگونی

شدت جریان مارانگونی با عدد بدون بعد مارانگونی (معادله )1
 ∂IFTبا شیب خط گذرنده از داده های تنش میان رویه
مشخص میشود.
∂T
Mobility

علمي ـ پژوهشي
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نسبت به دما در فشار ثابت آزمایش بهدست آمده است .ضریب نفود
گرمایی از تقسیم دادههای آزمایشگاهی[ ]24ضریب هدایت پذیری
گرمایی بر ظرفیت گرمایی ویژه سیالها بهدست میآید .با توجه به
اینکه گرادیان دما در الیه نازکی از مایع ایجاد میشود ،میبایست
از مقدارهای ضریب هدایت پذیری نفت استفاده شود .مقدارهای
محاسبه شده درجدول  2آورده شده است.
همانگونه که از جدول  2مشخص است ،در آزمایشهایی که
تولید داشتهاند (آزمایشهای  7 ،3 ،1و  ،)5میزان تغییرهای
بازیافت پایانی متناسب با عدد مارانگونی بوده و عامل بازیافت
دکان از ماتریس ،جریان همرفتی مارانگونی است .بدین ترتیب که
شوک گرمایی وارد شده به سامانه به خاطر تزریق گاز سرد ،باعث
به وجود آمدن گرادیان تنش میان رویه و در نتیجه ایجاد جریان
همرفتی مارانگونی به سمت شکاف و ورود گاز به روزنه میشود.
ولی در آزمایش هایی که گاز به صورت همدما به شکاف تزریق
می شود ،گرادیان تنش میان رویه وجود ندارد؛ بنابراین جریان
همرفتی مارانگونی ایجاد نمیشود و عدد مارانگونی نیز صفر است
و از آنجا که اثرهای مکانیسم های تولیدی دیگر بسیار کم
می باشد ،هیچ گونه تولیدی از ماتریس انجام نمیگردد .بنابراین
جریان مارانگونی مکانیسم غالب تولیدی در آزمایشهای این
مطالعه است.
با مقایسه آزمایشهای شماره  1با  7و  3با  ،5میتوان نتیجه
گرفت که در سامانههای کربندیاکسید/دکان به خاطر داشتن
اختالف تنش میانرویه بیشتر نسبت به سامانه متان/دکان،
عدد مارانگونی بیشتر و در نتیجه جریان مارانگونی قویتر است.
بنابراین تزریق کربن دیاکسید تاثیر بیشتر و بهتری بر زمان و
میزان بازیافت دکان از ماتریس میگذارد.
نتیجه گیری

در این مطالعه با استفاده از آزمایشهای میکرومدل ،برای نخستین بار
تأثیر پدیدهی مارانگونی ناشی از دما (بنارد ـ مارانگونی) بررسی شد.
برای رسیدن به این مهم  12آزمایش میکرومدل انجام شده است.
بدین صورت که گاز کربن دیاکسید و متان به طور جداگانه
به شکافی که در مجاورت ماتریس اشباع از دکان قرار داشت،
تزریق شدند .تزریق گاز هم به صورت همدما(حالت صفر مارانگونی)
و هم به صورت تزریق گاز سرد (حالت مارانگونی) انجام و عدد
مارانگونی برای هر سامانه محاسبه شد.
)1( Mobility
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جدول -2مقادیر عدد مارانگونی در واحد طول مشخصه

دمای گاز

دمای نفت

فشار

مدت زمان آژمایش

بازیافت نهایی

عدد مارانگونی

()°C

()°C

)(MPa

()min

()%

در واحد طول ()1/m
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شماره آزمایش

گاز تزریقی
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در پایان از مقایسه نتیجههای آزمایشگاهی با یکدیگر و
تحلیل آنها بر اساس حذف مکانیزم های بی اثر نتیجههای زیر
به دست آمده است:
 )1در این آزمایشها دیده شد که با بهره گیری از جریان
مارانگونی دمایی میتوان در نسبتهای باالتر نیروی موئینه
به گرانرو ،بازیافت بیشتری داشت.
 )2روند تغییرهای بازیافت دکان در آزمایشها با روند تغییرهای
ضریب نفوذ مولکولی ،ضریب تبخیر سطحی و انحالل پذیری
گاز در نفت نسبت عکس داشته و این امر بیانگر وجود مکانیسمی
قدرتمند است که نقش منفی مکانیسمهای یاد شده را نیز
جبران میکند.

 )1مقایسه عدد مارانگونی با مقدارهای بازیافت نهایی دکان،
نشان دهنده این است که وجود جریان مارانگونی ناشی از
تغییرهای دما ،عامل تخلیه نفت در این آزمایشها میباشد.
 )2در سامانه کربندیاکسید /دکان به خاطر داشتن اختالف
تنش میانرویه بیشتر نسبت به سامانه متان/دکان ،عدد مارانگونی
بیشتر و در نتیجه جریان مارانگونی قویتر است .بنابراین تزریق
کربن دیاکسید تأثیر بیشتر و بهتری بر زمان و میزان بازیافت
دکان از ماتریس میگذارد.
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