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  چكيده
را به دليل مزاياي بيشتر در هنگام توليد  ها گرمايي با سيال كاري دي اكسيد كربن توجههاي بهبود يافته زمينسيستم

به وسيله روش هاي عددي  فوق بحراني توان به خود جلب كرده اند. در اين مقاله سيستم هاي بهبود يافته زمين گرمايي
 شبيه سازي شده اند.باشد آب يا دي اكسيد كربن  هسيال كنوع در منبع و  نفوذپذيري، سيال بر اثر دبي جرميبا تمركز 
موجب كاهش د و وشميفشار بين چاه هاي تزريق و برداشت بيشتر دبي دي اكسيد كربن  تزريقي باعث افت افزايش 

- سيال راحت تر جريان پيدا مي ،در منبع نفوذپديري. با افزايش گرددعمر سيستم  ميچنين همو  دماي سيال خروجي 

افت فشار آب با دبي  ،سيستم مشخصعمر براي يك . شبيه سازي نشان مي دهد كند و دچار افت فشار كمتري مي شود
كيلوگرم بر ثانيه است، اما انرژي استخراج شده آب  10كيلوگرم بر ثانيه دو برابر افت فشار دي اكسيد كربن با دبي  5

سازي و استفاده كاربردي مطالعات بيشتر در شبيهاي كامل براي دمهق% بيشتر است. سعي شده است اين مطالعه م11
  گرمايي باشد. هاي بهبود يافته زمينسيستم

  
  سيستم بهبود يافته زمين گرمايي، فوق بحراني، شبيه سازي، دي اكسيد كربن هاي كليدي: واژه

 
  

                                                           
  دانشجوي كارشناسي ارشد  -1
  دانشيار -2
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   همقدم - 1
 4000كيلومتر) كه در حدود  6400مركز زمين (به عمق تقريبي امروزه اهميت انرژي هاي نو بر كسي پوشيده نيست. 

حرارتي عمل نموده و موجب تشكيل و پيدايش مواد مذاب با درجه حرارت  درجه سانتيگراد حرارت دارد، به عنوان يك منبع
طورميانگين ميزان انتشار اين ه گردد. ب كيلومتري از سطح زمين مي 100تا  80درجه سانتيگراد در اعماق  1200تا  650

گرفتن مساحت كل  ميلي وات در واحد سطح است كه با در نظر 82حرارت از سطح زمين كه فرايندي مستمر است معادل 
موجود  يحرارت يانرژ ييگرما نيزم يانرژ ميليون مگاوات است. 42سطح زمين مجموع كل اتالف حرارت از سطح آن، برابر با 

 زيخ و زلزله يشناخته شده آتشفشان يدر نواح ،يكيصفحات تكتون يدر امتداد مرزها يانرژ ني. اباشد يم نيدر پوسته جامد زم
 يدر واقع انرژ ييگرما نيزم يانرژ برخوردار است. يشتريهستند، از تمركز ب يفراوان يو گسلها هايشكستگ يكه دارا

قرن  ياز ابتدا .ديآ يدست مه ب نيموجود در اعماق زم ويواكتيمواد راد بيداغ و تخر يماگما ياست كه از گرما يريدپذيتجد
به  ينوع انرژ نياز ا يبردار بهره يواقع زهيبه برق صورت گرفته است اما انگ يانرژ نيا ليبه منظور تبد ياديز يهاحاضر تالش
   .]1[گردد يبرم 1973-1974 يهابعد از سال

 نيدر ا. است نيدرون زم يحرارت يبدون واسطه از انرژ يبردار بهره يبه معنا ييگرما نيزم ياز انرژ مياستفاده مستق
 .گردديآن استفاده م يحرارت ياز انرژ ميبلكه به صورت مستق شودينم ليتبد يكيالكتر يبه انرژ ييگرما نيزم يحالت، انرژ

به وسيله گرما و يا بخار خروجي از منابع زمين گرمايي است. ه مستقيم از انرژي زمين گرمايي همان توليد برق باستفاده غير
 تيهدا نيحفر شده به سطح زم يها از درون چاه يعيبخارات داغ طب ايداغ  يهاآب ،ييگرما نيزم يبرق از انرژ ديمنظور تول

  .]2[رنديگ يمورد استفاده قرار م نيد و جهت به چرخش درآوردن توربونشمي
هاي نو گشوده اي به روي انرژيي زمين گرمايي افق تازههاي بهبود يافتهامروزه استفاده از سيال فوق بحراني در سيستم

انعطاف پذيري بااليي هستند و سياالت گوناگوني را مي توان در آنها استفاده نمود. اما در ها داراي .  چرا كه اين سيستماست
اين ميان، صرفه اقتصادي سياالت مذكور نيز حائز اهميت است. در اين مطالعه هدف اصلي مقايسه دو سيال متداول در 

كنار آن  سعي شده است به ابهاماتي نظير ميزان هاي بهبود يافته زمين گرمايي (آب و دي اكسيد كربن) مي باشد و در سيستم
 گرماي استخراج شده و ميزان دبي جرمي مورد نياز سيال در واحد انرژي برداشت شده نيز پاسخ داد.

  منابع زمين گرمايي و سيستم هاي بهبود يافته زمين گرمايي -1- 1
ي بـه چـهارگـروه اصـل ييگرما نيو انتقال حرارت، مخازن زم يكيدرولوژيه ،يشناسنيزم يهايژگيبراساس و يطور كله ب       

در صورتي  .شونـد يمـ يطبـقه بـند كيمخازن ماگماتو  تحت فشار نيمخازن زم ك،مخازن سنگ داغ خش ي،مـخازن گـرمـاب
در  .ي گفته مي شودباشد و به دليل نزديكي به گدازه ها دماي بااليي داشته باشد به آن ها گرمابكه منبع حاوي آب يا بخار 

صورتي كه دما و فشار آن ها تنها به دليل افزايش عمق رسوبات باشد به آن ها زمين تحت فشار گفته مي شود. مخازن سنگ 
داغ و خشك بر خالف مخازن گرمابي حاوي سيال نيستند و حرارت موجود در آن ها صرفا به دليل گراديان دما در راستاي 

اند. در  شده ليتشك يعيطب ييمتراكم داغ و فاقد تخلخل و تراوا ياز سنگها ييگرما نينه منابع زمگو نياعمق زمين مي باشد. 
وجود ه ب يمصنوع ييو تراوا يشكستگ منبعو انفجار در  يآبشكن يو با روشها  يكيو مكان يصورت مصنوعه مخازن ب نيا
برداري از منابع ديگر باال تر است اما بهره برداري از آن ها جهت بهره اين مخازن به دليل عدم نياز به سيال فراواني . آورند يم

  .]3[چالش بزرگي است
خار و آب هاي داغ زمين گرمايي تنها بسيستم هاي بهبود يافته زمين گرمايي روي مخازن سنگ داغ و خشك نصب مي شوند . 

 10بخشي كوچك از منابع زمين گرمايي هستند. شرايطي كه بتواند باعث سيركوله شدن آب به سطح زمين شود تنها در 
حفر شده با روش هاي ذكر  ها  در چاهوجود آمدن اين سيستم ها ه بل از بق درصد از مناطق خشك سطح زمين وجود دارد.

كه به سيستم هاي سنگ داغ و  برداشت سيال استفاده مي شود د مي آيد و از يك چاه براي تزريق ووجوه شكست بشده 
در سيستم هاي بهبود يافته دبي تزريقي محدود است.  ،. به دليل زمان و سطح تماس كم سيال با منبعخشك معروف بوده

حفر مي شوند و از متر  300تا  100ا فاصله . در اين سيستم ها تعدادي چاه باست زمين گرمايي اين مشكل بر طرف شده
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. سپس سيال از چاه هاي تزريق وارد و با عبور از ديآ يوجود مه ب يمصنوع ييو تراوا يشكستگ منبعو انفجار در  يآبشكنطريق 
محيط متخلخل منبع و دريافت گرما به چاه برداشت رسيده و جهت استحصال انرژي از چاه تزريق خارج مي شود. به دليل 

داغ سطح تماس باالي سيال و منبع گرماي استخراج شده از اين سيستم ها بسيار بيشتر از نيروگاه هاي سنگ زمان بيشتر و 
  . ]4[خشك سنتي است

  سيال فوق بحراني -2- 1
 

مطلق  يدما Tو  يحجم مول Vفشار ،   Pدر انها  كه شود. يشناخته م ريز طيشرا لهيوسه ب اليس كي يبحران نقطه 
  است.

  0        0
2

2









TT V

P

V

P                    )1(  

 PT يتوان مشخص كرد. نمودارها يم PVTنمودار  يرا رو يفوق بحران هيناح تيها موقع فيتعر نيبا استفاده از ا
نمودار  نيدر ا يفوق بحران هينشان داده شده است. ناح )1(در شكل C.P يعنوان مثال آب) با نقطه بحرانه دلخواه (ب يا هماد
  است. ينقطه بحران يباال هيناح

 
  ): نمودار فازي آب و نقطه ي بحراني1شكل (

 اليس يفوق بحران هيناح در شود. يمشاهده م يو انرژ يدر چگال ياديز يثبات يآن ب يكيو نزد ينقطه بحران در
حالت  نيخود حل كند لذا در ا رتواند مواد را د يم عيتواند پراكنده و متفرق شود اما همانند ما يبه گاز دارد و م هيشب يرفتار

  .]5[ميكن يم ياز ماده معرف يديو آن را حالت جد مينسبت ده عيما ايرا به گاز  اليس ميتوان ينم
  
  پژوهش هاي پيشين - 2

با هدف كشف  سلنديا قيعم يتحت عنوان پروژه حفار يميپروژه عظ يبا هدف كشف منابع فوق بحران 2000سال  در
كيلومتر حفر شدند و  5در اين پروژه چاه هاي اكتشاف در سه مرحله تا عمق  .دشروع به كار كر ييگرما نيمعمول زم ريمنابع غ

 نيزم يمعمول ينسبت به چاهها يفوق بحران ياز چاههابرابر  يبا درجه حرارت خروج اليسبا شروع تست چاه ها مشخص شد 
را باال   اليس يفشار باال كه چگال وكند  يم نيباالتر در واحد  جرم را تضم يديباال كه توان تول يدارند. آنتالپ تيزمدو  ييگرما

مورد استفاده  يتكنولوژ ياستخراج اليس يكيزيو ف ييايميشود. خواص ش يم يباالتر يجرم يدارد و باعث داشتن دب يه مگن
به  شياز پ شيمنابع ب يمدل ساز به ازيو در مراحل تست  ن ييگرما نيبا كشف هر منبع زم  كند. يم نييتوان را تع ديدر تول

سطح و تراكم  بيمانند تخلخل منبع، ضر ييفاكتورها نييجهت تع ييگرما نياستخراج نفت و زم عيخورد. در صنا يچشم م
از منبع  حيصح يسازرو انجام مدلگتست ها همواره در  نيحت انجام اص شوند. يانجام م يجرم يفشار و دب يتست ها يريپذ
   .]6[باشد يم
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 ييها ياول مدل ساز كرد. يبند ميتوان در دو دسته تقس يرا م ييگرما نيانجام شده مرتبط به زم يها يساز مدل
اما دسته دوم . مشخص كنند يعيطب طيپردازند تا رفتار منبع را تحت شرا يدرون منابع م يعيطب ييهستند كه به جابجا

كه از روش  ييگرما نياز منابع زم يسازمدل نياول. كنند يم لمد اليهستند كه منبع را در هنگام استخراج س ييها يبررس
كرد  يمدل م يرا در حالت دو فاز اليانجام شد. مدل آنها س 1969در سال  يرام نگويتيكرد توسط وافشرده استفاده  تيظرف

 هاستفاد شيآزما كي يساز هيشب يبرا يكادروش در همان سال توسط  نياعمال شد. ا يراكيوا ييگرما نيكه به منبع زم
      .]7[شد

در  يدو فاز اليفشرده انجام داد و در آن فرض كرد كه س تيرفظاساس  خود را بر يمدل ساز نيمارت 1975سال  در
 هيشب يبه رو يديجد چهياختالف محدود در يروش ها افتنيبه بعد با رواج  1975داشته باشد. از سال  انيتمام منبع جر

 ريياجازه تغ اليخواص سنگ ها و س ييگرما نيمخازن زم يها يزم از مدل سادودر دسته  باز شد. ييگرما نيمنابع زم يساز
مسائل  نيحل ا يو دور از دسترس است لذا برا دهيچيپ اريبس هاآن يليهستند و حل تحل دهيچيمدل ها پ نيا در فضا  را دارند.

 يشكست ها يشبكه ها ليتوسط برو 1994و  كاسكاس توسط  1992 يها درسال شود. ياستفاده م يعدد ياز روش ها
ها به  يمدل سازبعد از آن و  ايجاد كردندمنابع  يدر مدل ساز يو مدل شدند كه انقالب يمعرف ييگرما نيداخل منابع زم

شدند. پس از  يمساده محدود  يها به هندسه ها يشكست همواره مدل ساز يشبكه ها يشدند. قبل از معرف كترينزد تيواقع
كه  2000سال  از. ]8[به خود گرفتند تر يشكل واقع شده يساز هيشب يشكست در واقع هندسه ها يبوجود آمدن شبكه ها

 هيدر حاش يمتعدد يعدد يها يشد همگام با آن مدل ساز روعش يكشف منابع فوق بحران يبرا سلنديا قيعم يپروژه حفار
مقاالت  2003و البرتسون اشاره كرد كه در سال  فسونيلديرفتوان به  يم نهيزم نيآن انجام شد. از جمله محققان فعال در ا

فوق  ييگرما نيمنابع زم افتني يمناسب برا يانتخاب مكان ها مقاالت نياند. از جمله ا ردهچاپ ك نهيزم نيدر ا يمتعدد
به عنوان نقاط هدف  كجانزيكرافال و ر ،ريانجام شد و سه منطقه نسجاول 2003در سال  فسونيلديرفاست كه توسط  يبحران
  .]9[شدند نييتع يحفار

در آمده ادعا شده كه استفاده از لوله با  ريتحر يكه توسط گود موندور به رشته IDDP 1 يپروژه  2005گزارش سال  در
 يكاهش م زيچاه ن وارهياز د يچاه تلفات انرژ يدب شيو با افزا شود ياستخراج باعث كاهش افت اصطكاك م يبرا شتريقطر ب

حائز اهميت  متخلخل  طيمح در يفوق بحران اليرفتار س شناخت  نيفوق بحرا ييگرما نيمنابع زم يساز مدل يدر راستا .ابدي
مدل مقاله   نيا يمتخلخل مدل كرد. هدف اصل طيرا در مح يفوق بحران اليس انيهندرسون جر 2005. در سال ]10[است
در علوم  تيو وضع تيموقع نيدر چند اليمدل از س نيباشد. ا يمتخلخل م طيدر مح يفوق بحران اليس يساز هيو شب يساز

استفاده شده به صورت گسترده  در علوم مرتبط  و در مواد متخلخل بكار رفته يفوق بحران اليبعنوان س يو مهندس يكاربرد
  .]11[است

از طرفي نگراني هاي محيط  انرژِي به دليل افزايش جمعيت و پيشرفت تكنولوژي بيش از پيش شده است.امروزه نياز به 
ستي روز به روز به دليل آلودگي هوا و گرمايش جهاني در حال افزايش است. با توجه به اين مسائل انرژي زمين گرمايي و به يز

توجهات زيادي را به خود  ي توليد انرژيودن و پتانسيل باالخصوص سيستم هاي بهبود يافته زمين گرمايي به دليل پاك ب
  جلب كرده است.

براون پيشنهاد استفاده از دي اكسيد كربن را در سيستم هاي سنگ داغ خشك مطرح كرد و راه حل  2000در سال 
سيد كربن در اين سيستم اصلي گرمايش جهاني را در كاهش توليد گاز دي اكسيد كربن دانست. او با پيشنهاد استفاده از دي اك

براي دي اكسيد كربن از جمله تراكم ي زيادها افق تازه اي را در زمينه زمين گرمايي گشود. تحقيقات در اين زمينه مزيت هاي 
  .]12[ددن(نسبت چگالي به ويسكوزيته باال) حالليت و فعاليت شيميايي كم نشان دا زياد پذيري باال قابليت جابجايي 

                                                           
1 Island deep drilling project 
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منتشر شده مشخص شد كه دي اكسيد كربن  2005در گزارش هاي محدودي كه از كارهاي آزمايشگاهي  يوادا در سال
مي كند و ممكن است در اين سيستم ها   CaCo3در شرايط منبع زمين گرمايي با كلسيم برخي سنگ ها واكنش داده و توليد 

  . ]13[رايط زيست محيطي مزيت بزرگي استمقداري از سيال كاري از بين برود اما از طرفي از نظر ش
با اين حال تالش هاي بسياري براي عملي كردن استفاده از دي اكسيد كربن در زمينه انرژي زمين گرمايي صورت گرفته 
است . مطالعات عددي سيستم هاي بهبود يافته زمين گرمايي در مقياس واقعي براي شبيه سازي رفتار سيال در اين سيستم 

مطالعات عددي خود را روي سيستم هاي زمين گرمايي بهبود يافته آغاز كرد و   2006ر مهم است. پروئس در سال ها بسيا
مدلي با يك چاه تزريق و چهار چاه توليد را عرضه كرد. پروئس مدعي شد در افت فشار يكسان براي دي اكسيد كربن و آب 

ب است در حالي كه دبي تزريق دي اكسيد كربن تقريبا چهار برابر درصد بيشتر از آ 50انرژي استخراج شده دي اكسيد كربن 
در صورتي كه فرض يكسان بودن افت فشار در يك منبع براي دو سيال معقول و امكان پذير نيست زيرا  .]14[دبي آب است

  فاوت نياز است . سيال هاي موجود شرايط فيزيكي بسيار متفاوتي دارند و براي يكسان بودن افت فشار دو سيستم كامال مت
آترنس و همكاران توليد توان از يك سيستم زمين گرمايي بهبود يافته را با سيال كاري دي اكسيد كربن  2009در سال 

بررسي كردند. در اين بررسي بسياري از شرايط ايده آل در نظر گرفته شده بود . از فرض هايي كه در اين مطالعه در نظر گرفته 
صرف نظر كردن از افت فشار اصطكاكي در منبع زمين گرمايي اشاره كرد. در اين مطالعه مشخص شد كه شده بود مي توان به 

با استفاده از دي اكسيد كربن ميتوان به اندازه استفاده از آب انرژي توليد كرد اما تجهيزات ساده تري براي دي اكسيد كربن 
گر و اين بار با در نظر گرفتن افت فشار در داخل منبع زمين گرمايي و در مطالعه اي دي 2010.آنها در سال ]15[مورد نياز است

ادعا كردند استفاده از دي اكسيد كربن نسبت به آب موثرتر نيست اما در منابع با نفوذ پذيري كمتر از حد معمول دي اكسيد 
  .]16[كربن عمل كرد بهتري دارد

  عددي شبيه سازي - 3
يك يا چند چاه تزريق و توليد مي باشد كه در عمق مناسب از زمين حفر مي شوند هر سيستم بهبود يافته گرمايي شامل 

و به وسيله روش هايي خاص بين اين چاهها شكست هايي به وجود مي آيد كه باعث اتصال آنها به هم مي شود. با برقرار شدن 
  جريان سيال در سيستم امكان برداشت انرژي از اين سيستم ها به وجود مي آيد.

اين سيستم ها منبع زمين گرمايي رفتاري مانند محيط متخلخل دارد كه تخلخل موجود در آن فقط در جهت افقي در 
است زيرا در اين سيستم ها تخلخل طبيعي وجود نداشته و محيط متخلخل به وجود آمده مصنوعي است . لذا در دو ناحيه 

  شت و منبع زمين گرمايي با شكست مصنوعي).متفاوت بايد معادالت الزم حل شوند (چاه هاي تزريق و بردا
در شبيه سازي سيستم هاي بهبود يافته زمين گرمايي بايد توجه كنيم كه به دليل تغييرات دما و خواص در طول زمان 
نمي توان مدل را در شرايط پايا شبيه سازي كرد از طرفي عمر منابع زمين گرمايي به صورت مدت زمان برداشت تا افت 

   و در طول زمان طوالني انجام شود. دماي سيال خروجي تعريف مي شود پس شبيه سازي بايد در شرايط ناپايا ناگهاني 
براي بدست آوردن رفتار سيال و منبع زمين گرمايي مانند بسياري از مسائل مهندسي مكانيك بايد سه معادله پيوستگي 

محيط منبع زمين گرمايي كه محيطي  مساله ما دو محيط داريم. جرم. پيوستگي مومنتوم و معادله انرژي حل شوند اما در اين
 دو محيطمتخلخل و ديگري محيط عبور سيال از چاههاي تزريق و استخراج است . لذا معادالت مومنتوم و معادله انرژي براي 

  .متفاوت است.
 معادله پيوستگي 

 )2 (                                                                                                                                     .  
 معادالت مومنتوم و انرژي

 به صورت زير است كه در آنها  )4( انرژي و )3( مومنتومالف)براي جريان سيال در چاههاي تزريق و توليد معادالت 
 ,رسانش حرارتي سيال  	انرژي كل   Eشتاب گرانش   gماتريس واحد    Iفشار   Pبردار سرعت    Vچگالي سيال 

  ويسكوزيته سيال است.گرماي ويژه سيال  و 
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كه در  و  kبا توجه به شرايط جريان در چاه ها حتما نياز به مدل كردن آشفتگي جريان در لوله ها داريم لذا ضرايب 
 معادله مومنتوم وارد شده اند جهت حل توربوالنسي در چاه ها است . 
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بدست مي آيد كه  در  6و    5	k-نرخ استهالك آن است كه از معادله هاي انتقال  انرژي جنبشي آشفتگي و   kكه 
		آن ها   , ,   پارامترهايي هستند كه به توليد آشفتگي مربوط مي شوند. ,	
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 k در اين معادالت  براي جريان و انتقال حرارت در منبع زمين گرمايي از معادالت زير استفاده مي كنيم.ب) 
  مربوط به سيال و سنگ جامد مي باشد .  s,fتخلخل و زير نويس هاي  γ مقاومت اينرسي جريان  Cنفوذپذيري
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اما جهت مدل كردن يك منبع زمين گرمايي در عمق زمين با توجه به ابعاد (طول زياد چاه ها و ابعاد بزرگ منبع) 
يست زيرا حجم و زمان محاسبات فراتر از امكانات سخت استفاده از روش هاي مرسوم ديناميك سياالت محاسباتي مناسب ن

د از روش هاي تركيبي استفاده كرد. يكي از راه هاي پيش رو استفاده از روش هاي مرسوم در صنايع نفت و افزاري است و باي
 CMGاز نرم افزار  گاز است كه با استفاده از تعدادي روابط جايگزين زمان و حجم محاسبات را كاهش مي دهند. لذا با استفاده

استارز مي تواند در كه يك شبيه ساز حرارتي مخازن است مدل شبيه سازي مي شود.  )STARS( استارزSTARS و شبيه ساز 
تطبيقي عمل كند. در بسياري از موارد تنها تعدادي از بلوك هاي شبكه نيازمند حل  –صورت نياز به صورت ضمني ويا ضمني 

اما در مسائلي كه در نزديكي چاهها ميزان جريان باالست و  ضمني كامل هستند و اكثر بلوك ها به روش صريح حل مي شوند.
شبيه سازي انجام  بيقي را برمي گزيند.يا اليه هاي افقي بسيار نازك هستند شبيه ساز به صورت اتوماتيك روش ضمني تط

شده چند محور اصلي دارد كه شامل بررسي اثر دبي جرمي دي اكسيد كربن مي شود. اما ابتدا الزم است تا مدل منبع زمين 
  شود.ها توليد گرمايي و چاه 

متر انتهايي  200متري تنها  4050است كه به دليل عدم وجود جريان تا عمق  4250عمق چاههاي حفر شده در منبع 
جريان سيال در چاه ها از سطح تا عمق منبع  متر مي باشد. 4050لذا عمق باالي شبكه  منبع در مدل سازي وارد مي شود.

در نظر گرفته شده  متر 200و ضخامت متر  300طيل با طول و عرض تمدل منبع به صورت مكعب مسمدل مي شود. 
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نزديكي خروجي چاه بيشتر است. جهت در هنگام ايجاد شكست در منابع بهبود يافته زمين گرمايي تخلخل در ). 2است(شكل 
چاه هاي تزريق در گوشه ها در نظر گرفتن اين اثر منبع به پنج اليه افقي با تخلخل و  ضرايب نفوذ متفاوت تقسيم شده است. 

  )2شكل . (اند و چاه برداشت در وسط منبع در نظر گرفته شده 

  
 شماي كلي منبع مدل شده): 2شكل (

 1با در نظر گرفتن شبكه هاي  با استفاده از شبكه هاي منظم مكعب مستطيلي كل منبع را گسسته سازي مي كنيم.
بلوك در شبكه بوجود مي آيد كه با توجه به محدوديت هاي سخت افزاري حداكثر تعداد در دسترس  2280100متري تعداد 

يان خروجي در نظر براي سر چاه تزريق شرط مرزي دبي جرمي ثابت و براي سر چاه استخراج شرط مرزي جر .براي شبكه است
كليه چاهها و عدم وجود انتقال حرارت بين ديواره چاه و منبع است و در صورتي كه تكنولوژي عايق بودن گرفته شده است. 

  متر در نظر گرفته شده است . 23/0تزريق و توليد نيز برابر لوله چاهها موجود باشد فرض قابل قبولي است . قطر چاههاي 
با استفاده از   .شوداستفاده مي  VATYPEو VAMODبراي اعمال شرط مرزي تقارن به كناره هاي منبع از دستورهاي 

ن نيز به كناري مدل به شرط مرزي تقارن تغيير پيدا مي كند. شرط مرزي صفحه هاي باال و پاييصفحه اين دو دستور چهار 
) 1نيز در جدول ( جنس و خواص ترمو فيزيكي سنگ مخزن صورت پيش فرض متصل به بي نهايت در نظر گرفته مي شود.

جهت محاسبه گرماي استخراج شده از  درجه سانتي گراد به مخزن تزريق مي شود. 20سيال هاي ورودي در دماي آمده است. 
  . دبي جرمي ورودي و خروجي استآنتالپي دي اكسيد كربن و  hرابطهدر اين ) استفاده شده است. 9منبع از رابطه (

)9                                                                                            (	   
  

شبيه سازي در حالت ناپايا است و نياز به شرايط اوليه داريم  از آنجا كه هدف بررسي شرايط منبع در طول زمان است لذا
آنجا كه دما و فشار منبع با تغيير عمق زياد مي شود شرايط اوليه مناسب عالوه بر شرايط مرزي توضيح داده شده را در  ز. ا

كه شرايط اوليه را در يك  2010سيستم بايد وارد كنيم. لذا با استفاده از بررسي انجام شده توسط بلوچر و همكاران در سال 
گردند ) مشاهده مي 3و در شكل ( هستنداوليه كه شامل فشار و دما شرايط  ندسيستم زمين گرمايي معمولي بدست آورده بود

سال در نظر گرفته شده است كه بيشتر از عمر مفيد  30زمان شبيه سازي براي همه نمونه ها  .دنبه سيستم اعمال مي شو
 رمايي و نيروگاه ها مي باشد .تجهيزات زمين گ

  نتايج و بحث -4
بررسي تاثير ، نفوذپذيريتخلخل و  اثر بررسي بررسي اثر دبي جرمي دي اكسيد كربن،بررسي هاي انجام شده شامل 

مي شود كه در تمامي آنها از شرايط اوليه يكسان استفاده است و شرايط مرزي  سيال كاري در سيستم بهبوديافته زمين گرمايي
  نيز مشابه است.
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  اثر دبي جرمي دي اكسيد كربن - 4-1
دبي هاي مورد  .است جرمي متفاوت دي اكسيد كربن در مدل مذكور انجام شدهچهار شبيه سازي ناپايا براي دبي هاي 

در صورتي كه مقادير بدست آمده براي دما  و فشار چاههاي تزريق و برداشت كيلوگرم بر ثانيه است.  40و  30، 20، 10نظر 
  بدست مي آيد.) 3(براي هر چهار مدل رسم شود شكل 

  چاه هاي تزريق و برداشت در براي دبي هاي مختلف) : فشار و دما بر حسب زمان 3شكل (
زماني  اكسيد كربن تا مدت زماني پايدار مي ماند و پس از آن ناگهان شروع به كاهش مي كند.دي  با توجه به نمودارها دماي

با توجه به نمودار زمان شكست با ميزان دبي  مي ناميم. 1كه دماي سيال خروجي ناگهان شروع به افت مي كند را زمان شكست
 براي دبي هاي جرمي بيشتر است.د سيال رابطه معكوس دارد. نكته ديگري كه به چشم مي آيد كمتر بودن دما از ابتداي تولي

در اين نمودار مشاهده مي شود هر چه دبي  ها توجه كنيم. به نمودار فشار در پايين چاه براي بررسي دليل اين پديده بايد
يز بيشتر مي شود.  فشار كمتر در پايين چاه نيز به دماي كمتر نتزريقي بيشتر باشد افت فشار سيال در هنگام عبور از مخزن 
 8ثانيه فشار در مخزن در محل چاه خروجي  كيلوگرم بر 40در خروجي چاه منجر مي شود. به عنوان مثال براي دبي 

  كيلوگرم بر ثانيه  مي باشد و فشار كمتر يعني دماي كمتر. 10مگاپاسكال كمتر از دبي 

  در چاه هاي تزريق و برداشتدر دبي هاي مختلف بر حسب زمان  ): نرخ حرارت استخراج شده 4شكل(
پايدار سيستم گرماي استخراج شده با ميزان دبي تزريقي رابطه در طول زمان كاركرد ، د) مشاهده مي گرد4در شكل ( 

اما پس از زمان شكست با شيب زيادي كاهش مي يابد به طوري كه هر چه دبي تزريقي بيشتر باشد شيب كاهش  مستقيم دارد.
كيلوگرم  40دبي ميزان حرارت استخراج شده نيز بيشتر مي شود. همانطور كه در شكل مشاهده مي شود استخراج گرما براي 

                                                           
1 - thermal breakthrough 

 M=40Kg/s –آبی 

 M=30Kg/s –سبز 

 M=20Kg/s –قرمز 

 M=10Kg/s –سياه 

 چاه برداشت        *
o     چاه تزريق 
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كيلوگرم بر ثانيه افت  10سال كمتر از مقدار آن براي دبي  20مگاوات است اما بعد از  3/5بر ثانيه در ابتداي كاركرد سيستم 
 مي كند.

  اثر تخلخل و نفوذپذيري - 4-2
ي در آن شكست در مقاطع اوليه پروسه توليد منبع سيستم بهبود يافته زمين گرمايي نياز دارد تا به صورت مصنوع  

براي بررسي اثر نفوذ  وجود شكست با نفوذپذيري بيشتر باعث مي شود سيال راحت تر درون منبع حركت كند. ايجاد شود.
  . )5(شكلاست نمونه با ضرايب تخلخل متفاوت شبيه سازي شده 5پذيري روي عملكرد سيستم 

  مختلفبراي ضريب تخلخل هاي بر حسب زمان ): دما و افت فشار 5شكل(
  مدل سازي شده است. 3مدل با ضريب متفاوت براي اليه  5شكست روي عملكرد منبع  جهت بررسي اثر ضريب نفوذ

با افزايش ضريب نفوذ منبع سيال راحت تر در منبع جريان پيدا كيلوگرم بر ثانيه مي باشد.  10تزريقي دي اكسيد كربن دبي 
در باعث ايجاد دماي باالتر ر كه در بررسي قبل مشاهده شد افت فشار كمتر مي كند و دچار افت فشار كمتري مي شود. همانطو

د. به طور كلي افزايش نفوذپذيري باعث مي شود افت فشار سيال به طور چشم گيري كاهش  پيدا كند اما از گردخروجي مي 
لذا يك مقدار نفوذپذيري بهينه براي  طرف ديگر ايجاد تخلخل با نفوذپذيري باالتر به توان قدرت و تجهيزات بيشتري نياز دارد.

  بهترين نتيجه اقتصادي وجود دارد كه نياز به بررسي دقيق تر و تخصصي تر دارد.
  تاثير سيال كاري در سيستم بهبوديافته زمين گرمايي - 4-3

قرار   در اين مطالعه تالش شده است تا آب و دي اكسيد كربن به عنوان سيال كاري سيستم مورد ارزيابي و مقايسه
گيرند. براي مقايسه معياري الزم است تا هر دو سيال در شرايط يكسان مورد ارزيابي قرار بگيرند. در اين بررسي عمر منابع 

به عنوان معيار ثابت براي هر دو سيال انتخاب  زمين گرمايي كه به صورت افت ناگهاني دماي سيال خروجي تعريف مي شود
مقادير دماي خروجي سيال گرماي . است رد نياز براي رسيدن به عمر مورد نظر بدست آمدهشد و با شبيه سازي دبي جرمي مو

رسم شده اند. بهترين دبي آب  )6در شكل ( استخراج شده و افت فشار در مخزن برحسب زمان براي آب و دي اكسيد كربن
نكته قابل راي دي اكسيد كربن است. مناسب ب كيلوگرم بر ثانيه است كه نصف مقدار 5 سال 20تزريقي براي عمر تخميني 

 10كيلوگرم بر ثانيه  نسبت به افت فشار دي اكسيد كربن در دبي  5برابر بودن افت فشار آب در دبي 2توجه در اين مقايسه 
% از دي  11كيلوگرم بر ثانيه  حدود  5اين در حالي است كه گرماي استخراج شده با آب در دبي  كيلوگرم بر ثانيه  است.

سال انجام شود دبي هاي تزريقي براي آب  10اگر اين مقايسه براي عمر  كيلوگرم بر ثانيه  بيشتر است. 10يد كربن با دبي اكس
كيلوگرم بر ثانيه  است. افت فشار سيال در منبع براي آب    20كيلوگرم بر ثانيه  و  10و دي اكسيد كربن به ترتيب براي 

  .% براي آب بيشتر است7گرماي استخراج شده حدود  برابر دي اكسيد كربن است و 2همچنان 
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  نرخ حرارت استخراج شده بر حسب زمان براي دبي هاي مختلف دو سيال ي خروجيدما): 6شكل(
گرماي .اين اختالف ها را مي توان با استفاده از بررسي گرماي ويژه و نسبت چگالي به ويسكوزيته دو سيال بررسي كرد

در صورتي كه نسبت  نموددبي جرمي كمتر مي توان مقدار برابري انرژي را استخراج در  ويژه بيشتر بدان معني است كه 
برابر گرماي ويژه دي  5/2چگالي به ويسكوزيته كمتر افت فشار بيشتري را در منبع به وجود مي آورد. گرماي ويژه آب حدودا 

  برابر آب است . 4تا  3اكسيد كربن است و از طرفي نسبت چگالي به ويسكوزيته دي اكسيد كربن 
  گيرينتيجه - 5

از نظر هيدروديناميكي دي اكسيد كربن سيال مناسب تري جهت استفاده در سيستم هاي  با توجه به نتايج بدست  آمده
گرماي بيشتري را با دبي جرمي  ،بهبود يافته زمين گرمايي است چون افت فشار كمتري را ايجاد مي كند اما از طرفي آب

آب معموال در از ديدگاه اقتصادي  يمدرصدي استخراج گرما صرف نظر كن 11تا  7كمتري استخراج مي كند. اگر از اختالف 
اين  ،در صورتي كه بتوانيم دي اكسيد كربن مورد نياز سيستم بهبود يافته زمين گرمايي را در محل توليد كنيمدسترس است. 

براي اين كار مي توان از صنايعي كه خروجي دي اكسيد كربن زيادي دارند  سيستم از نظر اقتصادي ميتواند به صرفه شود.
  نند سيستم هاي تبديل ذغال سنگ به گاز مايع) استفاده كرد.(ما
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