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چكيده :از جمله راهکارهاي کاهش اثرهاي محيط زيستي انتشار کربندياکسيد و کاهش تغييرهاي آب و هوا
توسعه فناوري جذب و ذخيرهسازي کربن ( )CCSدر آبدههاي شور ميباشد .انحالل گاز اسيدي در آب باعث
ميشود مقداري از گاز اسيدي به صورت محلول وارد سيال مخزن شود که باعث افزايش ظرفيت ذخيره مخزن
ميشود .انحالل کربندياکسيد باعث باال رفتن چگالي آب در قسمت باالي مخزن ميشود .آب اشباع شده که
در باالي مخزن قرار دارد ،موجب فرايند همرفت (جابهجايي) ميشود که در نتيجه آن ،کربندياکسيد بيشتري
در آب حل شده و ايمني ذخيرهسازي را افزايش ميدهد .در اين پژوهش ،انحالل کربندياکسيد و جابهجايي طبيعي
در يک مخزن آبده شور مورد مطالعه قرار گرفته است .هدف اصلي در اين مطالعه ،بررسي اثر تغيير تخلخل و تراوايي و
غيرهمسانگردي سنگ مخزن در فرايند انحالل و شروع جابهجايي طبيعي ،زمان شروود بيشترين و تغيير مقدار
انحالل با زمان در حالتهاي گوناگون مخزن آبده است .بر اساس همين هدف ،شبيهسازي عددي اختالط همرفتي
در آبده همگن و در ادامه غيرهمسانگرد صورت گرفته و سه دوره مؤثر در زمان ذخيرهسازي کربندياکسيد درون آبده
معرفي شده است .همچنين معيارهاي مورد نياز براي دقت شبکهبندي مناسب و مدلسازي صحيح اختالط همرفتي
کربندياکسيد در آبده بررسي شده است .نتيجهها نشان داده که تراوايي اثر چشمگيري روي زمان آغاز جابهجايي و
فرايند اختالط همرفتي دارد ،بنابراين بايد به عنوان يکي از پارامترهاي اصلي در انتخاب مخزن ذخيرهسازي در نظر گرفته شود.
واژههاي كليدي :ذخيرهسازي کربندياکسيد؛ آبده؛ اختالط همرفتي؛ جابهجايي طبيعي؛ غيرهمسانگردي تراوايي.
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توليد و انتشار گازهاي آالينده شامل گازهاي گلخانهاي و اسيدي
در حجم گسترده ،به عنوان يکي از مشکلهاي محيط زيستي
در جهان به شمار ميرود که باعث اثرهاي گلخانهاي شده است.
کاهش عمده حجم گازهاي گلخانهاي منتشرشده در اتمسفر به عنوان
سازوکار اصلي رسيدن به پايداري شناخته شده است .در ميان
گازهاي گلخانهاي ،کربندياکسيد سهم عمدهاي در ايجاد اثرهاي
ناخواسته در اتمسفر دارد %37 .از اين ماده از سوختن سوختهاي
فسيلي به دست ميآيد [ .]1از جمله راهکارهاي کاهش انتشار
کربندياکسيد ميتوان به تغيير سوخت ،استفاده از انرژيهاي
تجديدپذير ،انرژي هستهاي ،استفاده از وسايل کم مصرف
با بازدهي باال ،جذب و ذخيرهسازي کربن( )1اشاره کرد .به دام انداختن
و ذخيرهسازي کربندياکسيد براي کاهش انتشار اين گازهاي
گلخانهاي قبل از روشهاي ديگر مانند استفاده در مقياس بزرگ
از انرژيهاي تجديد پذير ،انرژي هستهاي و بهبود بازدهي انرژي،
به تدريج به عنوان يک روش مهم مطرح شد [. ] 1 ,2
فناوري تزريق گازهاي اسيدي در سازندهاي زمينشناسي در جهان
به نسبت جديد است و براي اولين بار در سال  1191ميالدي
در يک مخزن نفت تخليهشده بليمور توسط شرکت شِورون انجام گرفت.
از سال  1111ميالدي در ايالت آلبرتا کشور کانادا اجرا شده است [.]7
در حال حاضر بيش از  56پروژه در بسياري از کشورهاي صنعتي
جهان مانند آمريکا ،استراليا ،عمان ،آلمان ،ژاپن ،هلند ،نروژ و
الجزاير با موفقيت در حال اجرا است ،از جمله پروژههاي بزرگ
کشورهاي صنعتي در حال اجرا ميتوان به پروژههاي ميدان گازي
صالح الجزاير ،اشليپنر( )2نروژ ،اشنوويت( )7نروژ و ويبرن( )4در کانادا
اشاره کرد [ .]4در بين مخازن زيرزميني سفرههاي آب شور
به دليل داشتن باالترين ظرفيت ذخيرهسازي گزينهاي مناسب
به منظور ذخيرهسازي گازهاي اسيدي به شمار ميروند .گازهاي
اسيدي گازهايي هستند که با حل شدن در آب توليد اسيد ميکنند
که مهمترين آنها کربن دي اکسيد و هيدروژن سولفيد است.
حضور سفرههاي آب زيرزميني در بسياري از مخازن ،حجم بزرگ
اليههاي آبي ،انحالل باالي گاز اسيدي در آب ،در دسترس بودن
و فراواني اليههاي آبي از مهمترين برتريهاي اين نوع مخازن

بوده است و آنها را به يک گروه مناسب براي دفع و يا ذخيرهسازي
تبديل کرده است.
از نظر عملياتي ،پيشنهاد ميشود ذخيرهسازي کربندياکسيد
در سفرهي آب شور با عمق بيشتر از  911متر انجام شود .اين کار
موجب مي شود اين ماده در حالت فوق بحراني قرار گيرد .انحالل
کربندياکسيد در چنين شرايطي به فشار ،دما و شوري آبهاي شور
موجود در سازند زمين شناسي بستگي دارد [ .]6تزريق کربندياکسيد
سبب باال رفتن فشار در نزديکي چاه شده و باعث ميشود
که اين ماده وارد فضاهاي متخلخل شود .مقدار و توزيع فشار
ايجادشده به نرخ تزريق ،تراوايي و ضخامت سازند ،حضور و يا نداشتن
موانع تراوايي در سازند و هندسه سامانه سفره آب زيرزميني
بستگي دارد [ .]5در شرايط متعارف حوضههاي رسوبي ،چگالي
کربندياکسيد فوق بحراني  71تا  41درصد کمتر از آب است [.]3
به هنگام تزريق کربندياکسيد به سازند ،اين ماده در محيط
متخلخل منتشر ميشود و آب سازند را جابهجا ميکند .سپس از
طريق ترکيبي از مکانيسمهاي فيزيکي و شيميايي بهدام ميافتد.
مهمترين مکانيسمهاي فعال در اين فرايند ،شامل مکانيسمهاي فيزيکي
بهدام اندازي ساختماني و بهدام اندازي گاز باقيمانده و مکانيسمهاي
شيميايي انحالل و رسوب کانيها است .در اين مطالعه ،تمرکز
بر روي مکانيسم انحاللي مي باشد .انحالل کربندياکسيد باعث
باال رفتن چگالي آب در قسمت باالي آبده شده و آب اشباع از
کربندياکسيد به سمت پايين حرکت ميکند و فرايند همرفت را
به دنبال دارد که باعث ميشود مقدار بيشتري کربندياکسيد در
آب حل شود و ايمني ذخيرهسازي افزايش يابد .به دام افتادگي
انحاللي يک فرايند پيوسته و به نسبت کند است .به طوري که
زمان تأثير آن در موارد عملي از مرتبه قرن است.
تغييرهاي چگالي بر اثر اختالف دما و غلظت در محيط متخلخل،
موجب تشکيل جريانهاي ناشي از اختالف چگالي ميشود.
اين جريان به علت وجود سه پديدهي ادوکشن( ، )6پراکنش( )5و نفوذ()3
در محيط گسترش مييابد .در صورت قرار گرفتن يک سيال با چگالي
نسبي باال بر روي آب عاري از کربندياکسيد ،شرايط جريان ناپايدار شده
و اختالط همرفتي ناشي از اختالف چگالي ،الگوهاي اختالط همرفتي را
شکل ميدهند که موجب تداخل و ايجاد پديده انگشتي( )9ميشود.

)5( Advection

))1( Carbon Capture and Storage (CCS

)6( Dispersion

)2( Sleipner

)7( Diffusion

)3( Snøhvit

)8( Fingering

)4( Weyburn
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مورد مطالعه قرار دادند [ .]13جدي زاهد و رستمي اثر شدت جريان
تزريق گاز دي اکسيد کربن و همچنين ميزان شوري آب نمک سازندي
بر روي ميزان تزريق پذيري را بررسي کردند[ .]19به تازگي امامي ميبدي
و همکاران در يک مرور جامع ،چالشهاي کليدي اين موضوع را
بررسي کرده و چشم اندازي از آينده آن ارايه کردهاند [.]11
در اين مطالعه ،نخست انحالل کربندياکسيد و جابهجايي طبيعي
در يک مخزن آبده مورد مطالعه قرار گرفته است .در ادامه ،اثر
تخلخلها و تراواييهاي گوناگون و همچنين اثر غيرهمسانگردي
مورد بررسي قرارگرفته است .هدف اصلي بررسي اثر تغيير اين عاملها
در فرايند انحالل و شروع جابهجايي طبيعي و تغيير مقدار انحالل
با زمان در حالتهاي گوناگون مخزن آبده است .بر اساس همين
هدف شبيهسازي عددي اختالط همرفتي در آبده همگن و
در ادامه غيرهمسانگرد صورت گرفته و سه دوره مؤثر در زمان
ذخيرهسازي کربندياکسيد درون آبده معرفي شده است .همچنين
معيارهاي مورد نياز براي دقت شبکهبندي مناسب و مدلسازي
صحيح اختالط همرفتي کربندياکسيد در آبده بررسي شده است.

چگونگي پيشروي اين جريان ،تابعي از عاملهايي مانند ويژگيهاي
محيط متخلخل و اختالف چگالي در سيال است .اين پديده
باعث افزايش انتقال جرم نسبت به حالتي که فقط نفوذ مولکولي
خالص وجود دارد ميشود .اين پديده همچنين موجب کاهش
چشمگير زمان اختالط( )1و افزايش گسترهي تداخل در محيط نيز
ميشود.
بنارد اولين کسي بود که پديدهي ناپايداري و اختالف چگالي
در اثر تغييرهاي دمايي را مورد تجزيه و تحليل قرار داد [.]9
در ادامه لرد رايلي در سال  1115ميالدي معادلهاي را بيان کرد که
پايه اصلي ايجاد ناپايداريهاي ناشي از اختالف چگالي در سيال
بر آن نهاده شد [ .]1 ,11براي بررسي سامانههاي جريان شناوري()2
از پارامترهاي بدون بعد استفاده ميشود که امکان شکلگيري پديده
انگشتي را تعيين ميکند .مشهورترين اين پارامترها عدد رايلي()7
ميباشد که توسط رايلي در سال  1115ميالدي معرفي شده است .و
در سال  1161ميالدي توسط وودينگ براي استفاده در جريان
سيال در محيطهاي متخلخل بهکار گرفته شد .اين عدد بيبعد
بيانگر نسبت نيروي شناوري به نيروي نفوذ مولکولي است .وير و
همکاران در سال  1115اولين بار تشکيل سلول همرفتي را
در طي شبيه سازي عددي ذخيرهسازي کربندياکسيد در آبده شور
ديدند [ .]11در سال  1113ميالدي ليندربرگ و همکاران []12
معادله پايه براي حجم  ،گرما و شار کربندياکسيد در محيط
متخلخل که با توجه به دماي ميدان و نفوذ مولکولي با در نظر گرفتن
معيار پايداري براي جريان جابهجايي عمودي در محيط
متخلخل را تجزيه و تحليل کردند .حسنزاده و همکاران
در سالهاي  2116تا  2111ميالدي اثر پارامترهاي گوناگون سازند
بر اختالط همرفتي( ،)4اثر جريان طبيعي آبده همراه با پديده
پراکنش بر آغاز جابهجايي طبيعي ،آناليز پيمايشي( )6اختالط همرفتي
با روش عددي ،بررسي اثر شبکه بندي و گام زماني را مورد بررسي
قرار دادند [ .]17-16اسالم و همکاران درسال  2117ميالدي
تأثير نفوذ دوگامه (گرمايي و غلظت) در جابهجايي طبيعي کربندياکسيد
را مورد بررسي قرار دادند [ .]15همچنين آذين و همکاران در سال
 2117ميالدي به منظور ايجاد صحت عددي و پايداري ،اثر مرتبه المان،
اثر گام زماني ،اثر اندازه المان و اثر اختالل در سطح تماس گاز ـ مايع را

به منظور شبيه سازي اين سامانه از نرم افزار
 COMSOL Multiphysics 4.3استفاده شده است [ .]21اين نرمافزار
يک مجموعهي شبيهساز است که ميتواند معادلههاي ديفرانسيل
سامانههاي غيرخطي را توسط روش المان محدود در فضاهاي
يک ،دو و سه بعدي حل نمايد .در اين بخش ،مدلسازي اين فرايند
به همراه مدل فيزيکي و مختصات سامانهي مورد استفاده
در شبيهسازي آورده شده است.
شکل  1هندسه محيط متخلخل اشباع با آب مورد استفاده
در اين مدلسازي را نشان ميدهد .به دليل نفوذ کربندياکسيد
در آن ،قسمت بااليي آن که تحت نفوذ اين ماده قرارگرفته و از آب
دستنخورده (تازه)( )5چگالتر ميشود .در اين شرايط وقتي که
عدد رايلي به مقدار بحراني خود رسيده باشد ناپايدار است و منجر
به اختالط همرفتي ميشود.
معادله حاکم جريان و غلظت براي اين سامانه به صورت
معادلههاي ( )1تا ( )7است .فرض ميشود تقريب بوزينسک()3

)5( Scaling analysis

)1( Mixing

)6( Fresh

)2( Buoyancy flow

)7( Boussinesq approximation

)3( Rayleigh Number

روش بررسي مسئله

)4( Convective mixing
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اليه متخلخل اشباع از آب

شکل 1ـ هندسه محيط متخلخل مورد مطالعه و شرايط مرزی برای شبيهسازی عددی اختالط همرفتي.

(معادله( ))4براي تغييرهاي چگالي و مدل دارسي براي جريان
سيال برقرار باشد .از اثرهاي پراکنش ،موئينگي و واکنش
ژئوشيميايي نيز صرفنظر شده است.
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در عبارتهاي باال  uxمؤلفهي سرعت در جهت  xو uy
مؤلفهي سرعت در جهت  yاست ceq .نيز غلظت تعادلي جزء

حل شونده در سطح تماس کربندياکسيد و آب است .براي
اين سامانه غلظت تعادلي در سطح تماس برابر 173 mol/m7
در نظر گرفته شده است.

در معادلههاي باال  uسرعت دارسي k ،تراوايي μ ،گرانروي،
 pفشار ρ ،چگالي g ،شتاب گرانش زمين D ،ضريب نفوذ مولکولي،
 Cغلظت t ،زمان ρ0 ،چگالي آب دستنخورده (تازه)  ،تخلخل و
 βنيز ضريب افزايش چگالي است .غلظت اوليه در محيط صفر
است ،سيال تراکم ناپذير فرض شده و چگالي محلول تابع غلظت
کربندياکسيد حل شده در آب است براي اين منظور از رابطه
خطي تقريب بوزينسکي در معادله ( )4استفاده شده است [.]6
ويژگيهاي مدل مورد استفاده مشابه با حالت  17در سامانه
مورد استفاده در مرجع [ ]16است .ويژگيهاي اين مورد که يک محيط
متخلخل همگن ،همسان گرد با ضخامت  Hو اشباع از آب خالص
است ،در جدول  1آورده شده است .توزيع فشار هيدرواستاتيکي
نخست در مخزن برقرار است ،جريان سيال در محيط متخلخل
تک فاز در نظر گرفتهشده از گراديان دمايي صرف نظر شده و
سيال نخست ساکن است.
اگر محيط متخلخل به صورت يک مخزن بلند افقي نامحدود
با ارتفاع ثابت ( Hشکل  )1در نظر گرفته شود ،شرايط مرزي

در اين مطالعه ،از شبيهسازي عددي براي يافتن زمان آغاز
جابهجايي طبيعي( ،)1طول موج اوليه ناپايداري همرفت و شروود
بيشترين( )2استفاده ميشود .عدد شروود از تقسيم کل اختالط
سامانه (حل عددي) به اختالط مربوط به مکانيزم نفوذ خالص
 Sh  Cnu Cpd بهدست ميآيد .در اين تعريف Cnu ،غلظت
متوسط بهدست آمده از حل عددي و  Cpdغلظت متوسط ناشي
از نفوذ خالص در همان زمان است .زماني که مقدار شروود از
يک بيشتر ميشود به عنوان مبناي شروع جابهجايي طبيعي انتخاب
ميشود [ .]6در اين پژوهش ،آغاز جابهجايي را زماني گرفتهايم که
در آن زمان 6 Cnu ،درصد بيشتر از  Cpdشده باشد .استفاده از
اين رابطههاي پيمايشي( )7ميتواند کل اختالط و زمان آن را به منظور

)3( Scaling relations

)1( Onset of natural convection

عددهاي بدون بعد

)2( Maximum Sherwood number
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جدول 1ـ ويژگيهای مدل شبيهسازی شده مورد استفاده [.]14

رايلي

ارتفاع)(m

اختالف چگالي)(kg/m3

ضريب نفوذ)(m2/s

گرانروي)(mPa.s

تخلخل

تراوايي)(mD

354

10

6.1

5.0×10-9

0.48

0.08

115

غربالگري آبدههاي شور براي انتخاب مکان ذخيرهسازي و هدفهاي
ارزيابي ريسک را بدون استفاده از شبيهسازي زمانبر در پي داشته
باشد .با استفاده از تحليل پايداري خطي( )1ميتوان آغاز ناپايداري
و طول موج اوليه ناپايداري همرفت را تخمين زد .تخمين رفتار
اختالط بعد از شروع جابهجايي با استفاده از تحليل پايداري خطي
ممکن نيست .پايداري چنين سامانههايي با استفاده از عدد رايلي
محيط متخلخل (معادله ( ))9تعريف ميشود .تحليل پايداري خطي
بيان کننده اين است که رايلي بايد بزرگتر از يک مقدار بحراني
معين براي شروع همرفت باشد .رايلي بحراني براي شروع جابهجايي
برابر  42است [.]6
kg  H
 D

() 9

Ra 

در معادله (  ،)9اختالف چگالي سيال عاري از کربن دي اکسيد
و سيال اشباع از آن است.
از راههاي ديگر تشخيص پايداري سامانه و يافتن آغاز فرايند
همرفت طبيعي بررسي انحراف غلظت متوسط به دست آمده
از شبيهسازي عددي از غلظت متوسط پيشبينيشده توسط
نفوذ خالص است .زمان پيدايش اين جدايش و انحراف نشاندهنده
افزودن مکانيسم اختالط همرفتي است که برابر با زمان آغاز
جابهجايي طبيعي است .کسر نهايي انحالل ناشي از نفوذ خالص
از معادله ( )1به دست ميآيد.
()1

2

  2n  1 2 
 1 
  2n 1  exp   2   t D 





در معادله ()1
تعريف ميشود.

 

tD





8

n

2

Cpd  1

زمان بدون بعد است که در معادله ()11

ارايه شود [ ]6که  c1و  c2ثابت هستند و  tDcزمان بدون بعد
بحراني است که با زمان پيمايشي  H/D2پيمايش ميشود ،که در کار
حسنزاده و همکاران برابر  tDc=611Ra-2به دست آمده است [.]6
اين زمان پايان دوره نفوذ غالب و شروع دوره اختالط همرفتي است.
حل عددي
چگالي()2

به منظور شبيهسازي عددي جريان تحت رانش اختالف
که مستعد خطاي گسسته سازي است بايد دقت شود تا حل صحيح
به دست آيد .حل عددي براي اينچنين سامانههايي بهطور معمول
در  Pe  2و  Cr  1بدون نوسان و خطاي عددي است [.]6
بنابراين از مبناي زير (معادلههاي ( )11و( ))12براي پايداري،
صحت حل عددي و به حداقل رساندن خطاي عددي در مسئلههاي
دو بعدي استفاده ميشود.
()11

l
2
D

Pe  u

()12

t
1
 l

Cr  u

که  Pe ،Crبه ترتيب عدد کورانت( )7و پکلت( )4است u ،سرعت
دارسي )l=x,y( Δl ،اندازه بلوک شبکه( )6و  Δtگام زماني شبيهسازي
است .بيشترين سرعت دارسي بر پايه بيشترين اختالف چگالي
از طريق معادله ( )17به دست ميآيد.
() 17

k
  g


u max

همچنين با استفاده از تحليل پايداري خطي فهميده ميشود
c
که زمان بدون بعد آغاز جابهجايي ميتواند با رابطهي t Dc  c1Ra

در شبيهسازي عددي بيشترين مقدار اندازه بلوک شبکهها
با جايگذاري بيشترين سرعت دارسي در معادله پکلت با استفاده از
محدوديت عدد پکلت و بيشترين گام زماني با استفاده از
محدوديت عدد کورانت به دست ميآيد .طول موج بحراني
سلولهاي همرفتي با استفاده از آناليز پايداري از معادله ()14
به دست ميآيد [.]14

)4( Peclet number

)1( Linear stability analysis

)5( Grid block

)2( Density-driven flow

D t

() 11

H2

tD 

2

)3( Courant number
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  40

به منظور اطمينان از نبودن خطاي عددي با توجه به شرط
کورانت و پکلت اندازه بلوک شبکهها و گام زماني به دست آمد.
در اينجا بر اساس مقدارهاي جدول  ،1اندازه المانها برابر ()191/H
در نظر گرفتهشد .مقدار بيشترين گام زماني بر پايه عدد کورانت
از معادله ( )12به دست ميآيد .کوچک بودن عدد کورانت باعث
کاهش نوسانهاي عددي و در نتيجه ،موجب افزايش دقت حل
خواهد شد .عدد موج بحراني بدون بعد از معادله ( )16به دست
ميآيد [.]14
() 16

2 H


a

که در آن  ،طول موج اختالل است .عدد موج بحراني از
معادلهي ( )16براي اين سامانه  13/59به دست ميآيد .طول
محيط متخلخل استفادهشده براي شبيهسازي عددي برابر با
 L=57متر در نظر گرفتهشده است که اين مقدار به اندازه کافي
از طول موج بحراني بزرگتر است .براي دقت بيشتر ،در طي
اين شبيهسازي از المان مرتبه دوم استفاده شده است .حل عددي
با اعمال يک اختالل کوچک با استفاده از يک تابع تصادفي مطابق
معادله ( )15در سطح تماس گاز ـ آب صورت گرفته است [.]13
() 15


 x 
Ceq  C  10001
 rand   
/
 l 


نتيجهها و بحث

پس از شبيهسازي نتيجههاي زير به دست ميآيد .نقشه غلظت
براي اين حالت در مرحلههاي گوناگون اختالط در شکل 2
مشخص است .در مقايسه با تعداد موج (انگشتي(13/59 ))1
به دست آمده ازتحليل پايداري خطي تعداد انگشتي به دست آمده
از شبيهسازي عددي برابر  13/6است.
اگر غلظت بدون بعد که نسبت غلظت متوسط محيط
به غلظت سطح تماس گاز -مايع در مرز بااليي محيط متخلخل
تعريف ميشود ،بر حسب زمان بدون بعد (معادله ( ))11براي نتيجههاي
به دست آمده از حل تحليلي (نفوذ خالص) و حل عددي رسم شود،
شکل  7به دست ميآيد .نقطه جدايي بين اين دو نمودار نشان دهندهي
زمان شروع جابهجايي طبيعي است .تا پيش از اين زمان،

شکل 7ـ کانتور غلظت کربندیاکسيد بر حسب  mol/m7برای
حالت  1در مرحلههای گوناگون اختالط.

نتيجههاي حل تحليلي با حل عددي برابر است زيرا تنها مکانيسم
انحالل ،مکانيسم نفوذ خالص است.
براي ديدن بهتر اختالف به دست آمده از حل عددي نسبت به
حل تحليلي نفوذ خالص ،نمودار اختالف نسبي بر حسب زمان
بدون بعد در شکل  4رسم شده است.در اين شکل ،اختالف نسبي
به صورت

100

Cnu  Cpd
Cpd

تعريف ميشود .افزايش اختالف

ناشي از آغاز فرايند جابهجايي طبيعي است.
اگر شکل  7براي زمانهاي طوالنيتر رسم شود ،نمودار
اختالط همرفتي ميتواند به سه دوره تقسيم شود که شامل ()a
نفوذ غالب ( )bاختالط مياني ( )cاختالط پاياني است .براي
مشخص کردن دورههاي اختالط از عدد شروود استفاده ميکنيم
که به صورت نسبت کل اختالط به اختالط به دست آمده از نفوذ
خالص تعريف ميشود .در شکل  6نمودار سمت چپ دورههاي
اختالط و نمودار سمت راست عدد شروود بر حسب زمان بدون بعد را
نشان ميدهد .دوره ( )aنشاندهنده فرايند نفوذ غالب است که
در آن ،نرخ انحالل کند و وابسته به ضريب نفوذ مولکولي است و
)1( Finger
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2/15

722
752

CD

152

2/25

حل تحليلي (نفوذ خالص)

122
52

حل عددی

2
2/21

2/217

2/222

)diff(%

2/1

722

2/220

2/224

2/227

2

2/271

2/271

2
2/221

2/211

tD

tD

شکل 7ـ غلظت بدون بعد بر حسب زمان بدون بعد برای حل تحليلي
(نفوذ خالص) و حل عددی.

شکل 4ـ اختالف ناشي از حل عددی نسبت به حل تحليلي بر حسب
زمان بدون بعد.

زمان نهايي

شروود بيشينه

نفوذ خالصي
جابهجايي طبيعي

آغاز همرفت

2/22175

نفوذ خالص

2/2215

1/77

شکل  5ـ نمودار انحالل (سمت چپ) و عدد شروود (سمت راست) بر حسب زمان بدون بعد برای تشخيص دورههای گوناگون اختالط.

غلظت متوسط از معادله ( )1به دست ميآيد .زمان اين دوره
به عدد رايلي آبده بستگي دارد و به شروع همرفت محدود ميشود.
در برخي از آبدهها مکانيزم انتقال جرم ،نفوذ خالص باقي ميماند
تا موقعي که جبهه نفوذ به مرز پاييني برسد .در اين دوره عدد شروود
برابر يک است .پس از اين دوره اليه نفوذي ممکن است
ناپايدار شود که مقارن با آغاز فرايند همرفت است ،همانگونه که
در شکل  6چپ ديده ميشود آغاز همرفت کمي پيشتر از جدايي
نمودار اختالط همرفتي از نمودار نفوذ خالص است .در دروره ()b
علمي ـ پژوهشي
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اليه نفوذي غلظت ناپايدار ميشود و اين ناپايداري در سطح تماس
گاز ـ مايع رشد ميکند .ميزان رشد ناپايداري تابع ويژگيهاي
فيزيکي سيال و محيط متخلخل است .با توجه به عدد رايلي
سامانه ،نرخ انحالل در اين دوره از فرايند نفوذ خالص بيشتر است
و کسر نهايي انحالل به بيش از  61درصد در پايان اين دوره
ميرسد .زماني که انگشتيها به مرز پاييني ميرسد نرخ اختالط
با زمان آغاز به کاهش ميکند که شروع دوره ( )cاست همانگونه
که در شکل  6مشخص است گذر از دوره ( )bبه دوره ()c
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CD

)diff(%

tD

شکل  0ـ غلظت بدون بعد بر حسب زمان بدون بعد در اندازه
شبکههای گوناگون (.)Ny=H/∆l

در بيشينه مقدار عدد شروود (شروود بيشترين) رخ ميدهد.
اليهبندي گراديان چگالي در اين دوره باعث تقليل دادن و کاهش
نرخ انحالل در اين دوره ميشود.
در اين قسمت ،نتيجههاي شبيهسازي براساس تغيير
شبکهبندي ( )Ny= 221 ،191 ،71،51براي اين سامانه ارايه و
تحليل ميشود Ny .تعداد شبکه در جهت  yميباشد .نتيجههاي
به دست آمده از شبيهسازي در تعداد شبکه گوناگون در راستاي
قائم محيط در شکل  5و شکل  3نشان دادهشده است .در تعداد
شبکه  191تايي و  221تايي شرط پکلت و کورانت رعايت
شده است .با توجه به شکل با افزايش تعداد شبکه دقت حل
افزايش مييابد
به منظور اطمينان از جواب عددي به دست آمده از شبيهسازي
با توجه به معيارهاي مورد استفاده آذين و همکاران [ ]13در تأثير
اندازه شبکه ،گام زماني و مرتبه المان شبيهسازيها بر پايه
محدوديتهاي عدد کورانت و پکلت انجام شده است.
در شبيه سازيها به منظور پايين آوردن زمان اجراي برنامه و
اطمينان از درستي پاسخ عددي از المان مرتبه دوم و بيشترين
اندازه شبکه ( )191و گام زماني مجاز به استفاده با توجه
به محدوديت کورانت و پکلت استفاده شده است.
به منظور بررسي رفتار سامانه در رايليهاي گوناگون و
همچنين بررسي تأثير تغييرهاي تخلخل و تراوايي سامانه روي
فرايند اختالط همرفتي ،سامانه با ويژگيهاي ارايه شده در جدول 1
در  6حالت با تخلخلهاي  1/4 ،1/7 ،1/2 ،1/1و  1/6و  6حالت
با تراواييهاي  126 ،111 ،36 ،61و  161ميلي دارسي مورد
بررسي قرار گرفته است .ويژگيهاي همه حالتها در جدول 2
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شکل 3ـ نمودار اختالف حل عددی و تحليلي ( )  Cnu -Cpd  Cpd ×100
بر حسب زمان بدون بعد در اندازه شبکههای گوناگون (.)Ny=H/∆l

آورده شده است .شکل  9اثر تخلخل را روي زمان شروع جابهجايي
طبيعي و مقدار انحالل کربندياکسيد زماني که تخلخل از
 1/1تا  1/6تغيير ميکند نشان ميدهد .زماني که تخلخل سامانه
افزايش مييابد ،مکانيسم نفوذ غالب ميشود و نرخ انحالل پايين
است ،به طوري که براي تخلخلهاي  1/4و  1/6تا زمان
شبيهسازي شده به طور کامل بر روي نمودار نفوذ خالص منطبق
ميشوند .بنابراين با افزايش تخلخل نرخ اختالط کاهش مييابد.
با توجه به معادله ( )9رايلي سامانه با افزايش تخلخل کاهش مييابد.
همانگونه که در شکل  9نيز مشخص است با افزايش تخلخل و
در نتيجه کاهش عدد رايلي زمان شروع جابهجايي طبيعي ديرتر ميشود.
شکل  1اثر تراوايي سامانه را بر روي فرايند اختالط همرفتي
زماني که تراوايي از  61ميلي دارسي تا  161ميلي دارسي تغيير ميکند
نشان ميدهد .ساير مقدارها از جدول  1گذاشته شده است.
ميتوان ديد که زماني که تروايي آبده افزايش مييابد ،آغاز
جابهجايي طبيعي سريعتر رخ ميدهد و نرخ اختالط با توجه
به سرعت دارسي افزايش مييابد .با افزايش تراوايي سامانه
با توجه به معادله ( )9رايلي سامانه افزايش مييابد و با افزايش
رايلي زمان شروع جابهجايي طبيعي کاهش و مقدار اختالط
افزايش مييابد.
جدول  2خالصه بررسي اثرهاي تخلخل و تراوايي را بر روي
محدوديتهاي عددي و خروجيهاي شبيهسازي را نشان ميدهد.
در جدول  2عدد رايلي از معادلهي ( )9و محدوديتهاي عددي
مورد نياز براي شبيهسازي يعني  lmaxاز معادله ( )11و tmax
از معادله( )12به دست آمده و با استفاده از تحليل پايداري مورد
استفاده حسنزاده و همکاران [ ]14طول موج بحراني )(
علمي ـ پژوهشي
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شکل  2ـ اثر تغيير تخلخل بر مقدار انحالل کربندیاکسيد و زمان شروع جابهجايي طبيعي وعدد شروود.
نمودار انحالل درتخلخلهاي گوناگون برحسب زمان بدون بعد

نمودار شروود در تخلخلهاي گوناگون برحسب زمان بي بعد

Sh

CD

tD

tD

شکل 9ـ اثر تغيير تراوايي بر مقدار انحالل کربندیاکسيد و زمان شروع جابهجايي طبيعي و عدد شروود.

از معادله ( )14و عدد موج بحراني ( )aاز معادله ( )16به دست آمده
است .زمان شروع جابهجايي طبيعي ،شروود بيشترين ،زمان
شروود بيشترين و ميزان اختالط در شروود بيشتر
با شبيهسازي عددي به دست آمده است .طبق معادله ( )9عدد رايلي
با افزايش تخلخل کاهش مييابد و همچنين محدوديتهاي
عددي سادهتر ميشود و نياز به استفاده از شبکهبندي ريزتر و گام
زماني کوچک نيست .و زمان اجراي شبيهسازي نيز بسيار کاهش
مييابد .همچنين با افزايش تخلخل در نتيجه کاهش عدد رايلي،
طول موج بحراني افزايشيافته و در نتيجه تعداد موج بحراني نيز
کاهش مييابد .همانگونه که در شکل  11و جدول  2نيز
مشخص است با افزايش عدد رايلي زمان شروع جابهجايي کاهش
مييابد .با توجه به معادلهي ( )11زمان بي بعد با توان دوم
ضخامت آبده رابطهي عکس دارد و عدد رايلي نيز متناسب با
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ضخامت آبده است با در نظر گرفتن  tDc = 1131Ra-2زمان بدون بعد
براي شروع جابهجايي طبيعي مستقل از ضخامت آبده است.
در تخلخلهاي  41درصد و  61درصد جابهجايي در زمانهاي
طوالني تر از  tD=1/26رخ ميدهد به خاطر اينکه عدد رايلي
در اين دو مورد به عدد رايلي بحراني نزديک است و در زمانهاي
طوالني در اثر نفوذ کربندياکسيد به تقريب جبههي مخلوط آب
و کربندياکسيد به مرز پاييني رسيده و همانگونه که در شکل 11
نيز ديده ميشود در زمانهاي طوالني براي تخلخل  41درصد
انگشتيهاي تشکيلشده خيلي محسوس نيستند و مکانيسم نفوذ
غالب است.
با افزايش تراوايي مطابق جدول  2عدد رايلي نيز طبق معادله ()9
افزايش مييابد .در نتيجهي افزايش عدد رايلي ،محدوديتهاي عددي
سنگينتر شده و مقدار گام زماني و اندازه شبکهبندي کاهش
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جدول 7ـ اثر تخلخل و تراوايي بر روی محدوديتهای عددی و نتيجههای مسئله

ويژگيهاي مدل

رايلي

)lmax (m

)tmax (s



a

زمان شروع
جابهجايي

شروود
بيشترين

زمان شروود
بيشترين

اختالط درشروود
بيشترين %

مدل ارايه شده در جدول 1

764

1/1656

7/2×116

7/66

13/59

1/1196

7/111

1/1766

%59

تخلخل %11

297

1/1315

6×116

4/47

14/16

1/1142

7/112

1/1476

%37

تخلخل %21

142

1/1417

2×115

9/93

3/13

1/1663

2/157

1/1222

%91

تخلخل %71

14

1/2121

4/6×115

17/71

4/31

1/1236

1/6

1/2242

% 91/6

تخلخل %41

31

1/292

9×115

13/36

7/67

در زمانهاي طوالني

_

_

_

تخلخل %61

65

1/767

1/24×113

22/11

2/92

"

_

_

_

تراوايي 61md

164

1/1711

1/3×115

9/15

3/59

1/1446

2/162

1/1166

% 39/9

تراوايي 36md

271

1/1955

3/6×116

6/44

11/67

1/1211

2/9

1/1676

%37

تراوايي 111md

713

1/1561

4/2×116

4/19

16/76

1/1119

7/73

1/1422

%39/2

تراوايي 126md

794

1/1621

2/3×116

7/25

11/22

1/1132

7/477

1/175

%37

تراوايي 161md

451

1/1477

1/99×116

2/32

27/13

1/1161

7/197

1/124

%31

1

2/1

tDc
2/21

2/221
52

522

Ra

شکل  12ـ آغاز جابهجايي بر حسب تابعي از عدد رايلي با استفاده از
شبيهسازی عددی.

و زمان اجراي برنامه نيز افزايش مييابد .با افزايش تراوايي و
افزايش عدد رايلي ،طول موج بحراني کاهش يافته و عدد موج
بحراني يا به عبارتي تعداد انگشتيها افزايش مييابد .با توجه به
نتيجههاي شبيهسازي با افزايش تراوايي زمان شروع جابهجايي
طبيعي کاهش مييابد .همچنين شروود بيشتر با افزايش تراوايي
740
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افزايش و زمان معادل آن کاهش مييابد و نرخ اختالط با توجه به
سرعت دارسي افزايش مييابد و در مدت زمان کمتري مقدار
اختالط بيشتري صورت ميگيرد .اين افزايش انحالل در کوتاه
مدت خطر نشت کربندياکسيد را کاهش ميدهد و ايمني فرايند را
به دنبال دارد.
با توجه به شکل  12جبهه غلظت براي حالت با رايلي بزرگتر
خيلي سريع حرکت ميکند و تعداد انگشتيها نيز بيشتر است.
در حالت رايلي کمتر ،تعداد انگشتي کمتري توسعه مييابد و
همچنين مقدار چشمگيري لکه نفوذي در قسمت جلو جبههي
غلظت ديده ميشود که اين انگشتيها با حرکت مستقل و بدون
تعامل با انگشتيها مجاور به نظر ميرسند در حالي که در رايلي
بزرگ ناپايداري به شدت توسعه مييابد و منجر به انگشتيهاي
پيچيده ميشود.
سامانه با ويژگيهاي ارايه شده در جدول  1اين بار با همان
ويژگيها و تخلخل  9درصد و تراوايي افقي  116ميلي دارسي
در غير همسانگردي نسبت تراوايي  kv/khاز  1/2تا  1مورد بررسي
قرار گرفته شده است .با توجه به شکل  17با افزايش نسبت
غيرهمسانگردي شروع جابهجايي زودتر اتفاق ميافتد و نرخ
علمي ـ پژوهشي
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شکل 4ـ ايجاد ناپايداری ضعيف در زمانهای طوالني برای آبده
با تخلخل  42درصد.
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شکل 17ـ کانتور غلظت در رايليهای (الف)  94و (ب) 401به ترتيب
در زمانهای  7/3e9و  7e2ثانيه است..
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CD

tD

tD
نفوذ خالص

شکل 17ـ تأثير نسبت غير همسانگردی  kv/khبر مقدار انحالل کربندیاکسيد در يک سامانه همگن ـ غيرهمسانگرد.

اختالط با افزايش مقدار کل تراوايي سامانه افزايش مييابد.
همانگونه که در نمودار نيز ديده ميشود نسبت غير همسانگردي
براي مقدار زير  1/4اثر زيادي بر شروع جابهجايي طبيعي دارد.
سپس تراوايي عمودي ثابت و برابر  116ميلي دارسي
در نظر گرفته شده و در غير همسانگردي نسبت تراوايي  kv/khاز 1/2
تا  1مورد بررسي قرار گرفته شده است .با توجه به شکل 14
با افزايش نسبت غيرهمسانگردي شروع جابهجايي زودتر اتفاق ميافتد
ولي نسبت به حالت قبل که تراوايي افقي ثابت بود و تروايي
عمودي کاهش مييافت ،مقدار آن چشمگير و محسوس نيست.
همانگونه که مشاهده ميشود زمان شروع جابهجايي و فرايند
اختالط تابع قويي از تراوايي عمودي آبده به دليل جهت حرکت
انگشتيها و مسير اختالط و يا سلولهاي همرفتي ميباشد.
نتيجه گيري

مهمترين نتيجههايي که از اين پژوهش بهدست آمده به شرح
زير است.
علمي ـ پژوهشي
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 )1اندازه شبکه نامناسب موجب خطاي عددي ميشود.
پايداري و همگرايي شبيهسازيهاي عددي با رعايت بازهي عدد
پکلت و کورانت بهدست ميآيند.
 )2با افزايش رايلي تعداد انگشتيها افزايش مييابد و آغاز
جابهجايي زودتر رخ ميدهد.
 )7زماني که تروايي آبده افزايش مييابد ،زمان آغاز
جابهجايي طبيعي سريعتر رخ ميدهد و نرخ اختالط با توجه به
سرعت دارسي افزايش مييابد .با افزايش تراوايي سامانه ،رايلي
سامانه افزايش مييابد و با افزايش رايلي ،زمان شروع جابهجايي
طبيعي کاهش و مقدار اختالط افزايش مييابد.
 )4با افزايش تخلخل عدد رايلي کاهش ،طول موج بحراني
افزايش ،عدد موج بحراني کاهش و با توجه محدوديت عدد پکلت
و کورانت شبکهبندي و گام زماني بزرگتر انتخاب ميشود و زمان
اجراي برنامه کاهش مييابد.
 )6تراوايي آبده به ويژه تراوايي عمودي اثر چشمگيري
743
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.غيرهمسانگرد- بر مقدار انحالل کربندیاکسيد در يک سامانه همگنkh/kv ـ تاثير نسبت غير همسانگردی14 شکل

قدرداني

نويسندگان از مديريت پژوهش و فناوري سازمان منطقه ويژه
.اقتصادي پارس در حمايت از اين کار تشکر مي کنند

 بنابراين،روي زمان شروع جابهجايي و فرايند اختالط همرفتي دارد
بايد به عنوان يکي از پارامترهاي اصلي در انتخاب سايت
.ذخيرهسازي در نظر گرفته شود
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