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چکیده

رینولدز بحرانی

در این مقاله جریان غیرخطی نفت درون شکستگی های سنگی و با تاکید بر روی عدد رینولدز بحرانی مورد
عدد فورچی میر
مطالعه قرار گرفته است .بدین منظور ،شبیه سازی جریان نفت در داخل شش شکستگی سه بعدی با
جریان غیرخطی
هندسه های متفاوت با روش حجم محدود انجام و برای دامنه وسیعی از عدد رینولدز انجام شد .نتایج حاصل
شکستگی سنگی
از شبیه سازی جریان از دیدگاه قانون فورچی میر مورد ارزیابی قرار گرفت و ضرایب افت انرژی با مکانیسم های
زبری
ویسکوز و اینرسی (ضرایب  Aو  Bفورچی میر) محاسبه شد .سپس ،تاثیر ترم های خطی و غیرخطی از کل
افت انرژی و وابستگی بین عدد بی بعد فورچی میر به عدد بی بعد رینولدز مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت بر اساس جمع بندی نتایج مراحل
پیش ،مقدار بحرانی عدد بی بعد رینولدز برای شروع جریان غیرخطی در هر یک از شکستگی ها تعیین شده است .نتایج حاصل از این مطالعه
نشان می دهد ،قانون فورچی میر با دقت بسیار زیادی با نتایج شبیه سازی انطباق دارد .با افزایش عدد رینولدز ،سهم ترم خطی از کل افت فشار
استاتیک (هدررفت انرژی) کاهش یافته و بطور همزمان ،سهم ترم غیر خطی افزایش می یابد .برای شکستگی های مورد بررسی در این مقاله
(شکستگی های کامال باز) ،مقدار عدد رینولدز بحرانی در بازه  30الی  46قرار دارد .بیشترین و کمترین مقدار عدد رینولدز بحرانی مربوط به
شکستگی هایی است که به ترتیب دارای کمترین و بیشترین شیب نمودار عدد رینولدز-عدد فورچی میر بوده و دارای کمترین و بیشترین ضریب
هدررفت انرژی با مکانیسم اینرسی هستند.

 .1پیشگفتار
در بسیاری از مخازن هیدروکربوری ،شکستگی ها نقش اساس
در رفتار هیدرولیکی مخزن داشته و عمده فرآیندهای
هیدرولیکی توسط شکستگی ها کنترل می شود .با توجه به
نقش کلیدی شکستگی ها در فرآیندهای هیدرولیکی ،بررسی
رفتار مخزن مستلزم بررسی رفتار هیدرولیکی شکستگی ها
خواهد بود.
در عمده سازندهای زمین شناسی ،رفتار هیدرولیکی توده
سنگ توسط شکستگی ها و شبکه شکستگی ها کنترل می
شود .مخازن هیدروکربوری شکافدار نیز از این قاعده مستثنی
نبوده و عمده جریان هیدروکربن از مخزن به سمت چاه های

تولیدی در داخل شکستگی های موجود در ساختار سنگ
مخزن حادث می شود [ .]1رفتار میکروسکوپیک سیال در
داخل شکستگی های سنگی یکی از پیچیده ترین فرآیندهای
فیزیکی در حوزه ژئومکانیک به شمار میرود [.]2
این مطلب از دو عامل اصلی -1هندسه پیچیده شکستگی
(زبری ،سطوح تماس ،توزیع دهانه و  )...و -2پیچیدگی
معادالت حاکم بر جریان سیال (معادالت مشتقات جزئی غیر
خطی ناویه استوکس) ناشی می شود [ .]3برای رفع این
پیچیدگی ها در مسائل عملی و توسعه مدل های کاربردی،
ساده سازی گسترده (هم در رابطه با معادالت حاکم و هم در
رابطه با هندسه سطوح شکستگی) امری ناگزیر خواهد بود.
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این ساده سازیها عمدتا بصورت توسعه مدل های
ماکروسکوپیک بر مبنای میانگین گیری مقادیر مقیاس
میکروسکوپیک انجام می شود [ .]2ماحصل این رویکرد ،منجر
به معرفی مفاهیمی همچون ،قانون دارسی (پارامترهایی نظیر
نفوذپذیری ،هدایت هیدرولیکی) قانون مکعب (پارامترهایی
نظیر دهانه موثر و دهانه هیدرولیکی) و قانون فورچی میر
( Forchheimerفاکتورهایی نظیر ضرایب هدررفت انرژی با
مکانیسم ویسکوز و اینرسی) شده است .ساده ترین مدل ماکرو
برای توصیف رفتار هیدرولیکی شکستگی های سنگی قانون
مکعب [ ]4بوده بوده که بطور گسترده ای برای مدل سازی
مخازن هیدروکربوری مورد استفاده قرار گرفته است [.]5
قانون مکعب بر مبنای ساده سازی اساسی در رابطه با هندسه
و معادالت جریان شامل فرض صفحات صاف موازی برای
سطوح شکستگی [ ]6از یک سو و فرض جریان صفحه ای
پویزیل [ ]7معادل با حذف ترم اینرسی از معادالت اصلی
جریان [ ]8از سوی دیگر استخراج شده است .عدم انطباق این
فرضیات با شرایط واقعی و خطای بسیار زیاد در کمی سازی
رفتار هیدرولیکی شکستگی ها ،بطور گسترده مورد مطالعه
قرار گرفته است .اولین تالش ها برای اصالح قانون مکعب ،با
تکیه بر فرض دیوارهای زبر موازی و پروفیل های دندانه ارهای
[ ،]9سینوسی [ ،]10و یا پلهای [ ]11،12و نهایتا معرفی ترم
اصالحی تحت عنوان "دهانه موثر" انجام شده است .با
پیشرفت توان محاسباتی ،روش های عددی حل معادالت
جریان بعنوان یک ابزار کاربردی در مطالعات جریان سیال
درون شکستگی های سنگی در دستور کار مطالعات قرار
گرفت .شروع این دسته از مطالعات با ارتقای معادله حاکم بر
جریان به حالت قانون مکعب محلی ( )Local Cubic Lawیا
معادله روغن کاری رینولدز [ ]13-15و ارزیابی کارآیی این
معادله [ ]16-20متمرکز شد که مهم ترین دستآورد این
مطالعات ،را می توان معرفی مفهوم "دهانه هیدرولیکی" []21
در نظر گرفت.
در عمده این مطالعات ،روابط حاکم بر جریان بصورت خطی
(از قبیل معادله دارسی ،معادله الپالس و معادله رینولدز) در
نظر گرفته شده و طیف وسیعی از پدیده های مختلف از قبیل
انتقال ذرات [ ،]22جریان کانالی [ ،]11پیچش جریان [،]19
ریزش ثقلی [ ]23و اثر موئینگی [ ]24مورد بررسی قرار گرفته
است .با این وجود ،حذف ترم اینرسی از معادالت اصلی جریان
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مهم ترین ضعف معادله روغن کاری رینولدز محسوب می شود
[ .]8به همین دلیل ،ادامه مطالعات با تمرکز بر روی حل
عددی معادله ناویه استوکس برای بررسی جریان سیال [-25
 ]29دنبال شده است .نقطه عطف این مطالعات در کنار سایر
مطالعات بویژه بررسی های آزمایشگاهی ،رفتار غیرخطی برای
جریان سیال درون شکستگی های سنگی بوده است .در دو
دهه اخیر ،رفتار غیر خطی جریان موضوع بسیاری از مطالعات
آزمایشگاهی [ ]30-34و مدلسازی عددی [ ]35-38بوده
است .بخش عمده ای از این مطالعات ،بر روی موضوع تمایز
جریان غیرخطی از قانون مکعب و بویژه عدد رینولدز بحرانی
متمرکز شده که نقطه عطف این مطالعات را می توان ارائه
فرموالسیون عدد رینولدز بحرانی حاصل از ترکیب عدد
فورچی میر و رینولدز (مدل ارائه شده توسط جوادی و
همکاران )]8[ 2014 ،در نظر گرفت .با این وجود ،مطالعات
اندکی بر روی عدد رینولدز بحرانی برای جریان نفت درون
شکستگی های سنگی با دیواره های زبر انجام شده است .این
موضوع بعنوان هدف اصلی مقاله پیش رو و با تمرکز بر معیار
رینولدز بحرانی و قانون فورچی میر و با تکیه بر شبیه سازی
سه بعدی جریان غیرخطی نفت با استفاده از حل عددی
معادالت ناویه-استوکس مورد مطالعه قرار گرفته است .در
حقیقت ،در مطالعه پیشین [ ،]38تاثیر نرخ تاثیر نرخ جریان
نفت بر تغییرات مقادیر دهانه هیدرولیکی و نفوذپذیری
شکستگی های سنگی و میزان انحراف از قانون دارسی مورد
بررسی قرار گرفت که مقاله پیش رو ،در ادامه مطالعه قبلی و
با تمرکز بر ضرایب هدررفت انرژی با مکانیسم ویسکوز و
اینرسی ،عدد فورچی میر و مقدار عدد رینولدز بحرانی برای
جریان نفت دون شکستگی سه بعدی مورد مطالعه قرار گرفته
است.
در این مقاله ،جریان غیرخطی نفت درون شکستگی های
سنگی و با هدف برآورد میزان انحراف رفتار هیدرولیکی
شکستگی ها از قانون دارسی و با تاکید بر روی مقدار عدد
رینولدز بحرانی مورد مطالعه قرار گرفته است .بدین منظور،
شبیه سازی جریان نفت در داخل شکستگی سه بعدی با
هندسه های متفاوت با روش حجم محدود برای دامنه وسیعی
دبی جریان انجام شده است .برای نتایج شبیه سازی ،مقادیر
عدد رینولدز ،عدد فورجی میر و ضرایب آن و همچنین سهم
ترم های خطی و غیرخطی افت فشار مورد ارزیابی قرار گرفته
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است .در نهایت ،نتایج از دیدگاه رفتار غیرخطی و بویژه عدد
رینولدز بحرانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 .2تئوری و معادالت حاکم
بطور کلی رفتار جریان یک سیال نیوتنی در فضای خالی با
استفاده از معادالت ناویه -استوکس (تعادل مومنتوم و نیرو)
توصیف می شود [:]39
()1

()4

در رابطه فوق ،فاکتورهای 𝐴 و 𝐵 ضرایب هدررفت انرژی با
مکانیسم ویسکوز و اینرسی هستند .برای بیان رژیم جریان
معموال از عدد بی بعد رینولدز استفاده می شود که این عدد
نسبت بین نیروهای ویسکوز و اینرسی را بصورت زیر بیان می
کند [:]27

𝑝𝛻 𝜌(𝒖 ∙ 𝛻)𝒖 = 𝜇𝛻 2 𝒖 −

که در رابطه فوق 𝒖 = (𝑢𝑥 . 𝑢𝑦 . 𝑢𝑧 ) ،بردار سرعت𝜌 ،

دانسیته سیال 𝜇 ،ویسکوزیته دینامیک سیال و 𝑝 فشار
هیدرودینامیک سیال است .برای اینکه یک سیستم بسته از
معادالت داشته باشیم الزم است این معادالت با معادله
پیوستگی (بقای جرم) ترکیب شوند .برای یک سیال غیر قابل
تراکم ،معادله بقای جرم با معادله بقای حجم معادل است و
معادله به فرم زیر نوشته می شود [:]6
()2

𝛻∙𝒖=0

رابطه ناویه-استوکس از یک مجموعه معادالت مشتقات جزئی
غیر خطی با درجه های مختلف تشکیل شده که تاکنون راه
حل تحلیلی برای آن ارائه نشده است .با صرف نظر کردن از
ترم اینرسی (ترم غیرخطی) در این رابطه ،معادله خطی
استوکس حاصل می شود [ .]37با فرض صفحات صاف و
موازی به عنوان دیواره های شکستگی و حل تحلیلی معادله
استوکس ،یک معادله ساده تحت عنوان "قانون مکعب" بدست
می آید [:]6
𝑓𝑆𝑘
𝑤𝑎ℎ 3
()3
𝛻𝑝 = −
𝑝𝛻
𝜇12
𝜇
که در رابطه فوق 𝑄 دبی جریان 𝑤 ،عرض شکستگی𝛻𝑝 ،

2

𝑎

ℎ
 𝑘 = ( 12تعریف می شود .برای بسیاری
شکستگی بصورت )
از شرایط حاکم بر جریان سیال ،ارتباط خطی بین دبی و
گرادیان فشار (قانون دارسی یا مکعب) بسمت رابطه غیرخطی
منحرف می شود .رایج ترین فرم معادالت جریان غیرخطی
برای شکستگی ها (و محیط متخلخل) با استفاده از قانون
فورچی میر و بصورت زیر بیان می شود [:]41

𝑄𝜌 𝐷 ̅𝑣𝜌
=
𝜇
𝑤𝜇

()5

= 𝑒𝑅

که در رابطه فوق 𝑅𝑒 ،عدد رینولدز 𝑣̅ ،سرعت متوسط جریان،
 Dطول مشخصه (معادل با دهانه شکستگی) است .با وجود
کاربرد گسترده عدد رینولدز بعنوان سنجه ای برای توصیف
نوع رژیم حاکم بر جریان ،دامنه وسیعی برای مقدار حدی این
عدد بی بعد برای سالیان دراز مطرح شد که نهایتا ،جوادی و
همکاران ( )2014با ترکیب عدد رینولدز و قانون فورچیمر،
برای اولین بار رابطه کمی را برای عدد رینولدز بحرانی ( 𝑐𝑒𝑅)
و با هدف پایان دادن به تناقضات موجود در این زمینه و
بصورت زیر ارائه نمودند [:]8
()6

𝛼𝜌𝐴
𝜌𝐴
= 𝑐𝑒𝑅
=
𝐹
𝑜 𝑤𝜇𝐵 )𝛼 𝐵𝜇𝑤(1 −

که در رابطه فوق 𝐹𝑜 ،عدد فورچی میر و 𝛼 یک مقدار بی بعد
بوده و بصورت نسبت افت انرژی ناشی از اینرسی به کل افت
فشار (مجموع افت فشار اینرسی و ویسکوز) در حالت شروع
رفتار بحرانی و به شکل زیر تعریف میشود [:]8
()7

𝑄=−

گرادیان فشار 𝑎ℎ ،دهانه شکستگی 𝑘 ،نفوذپذیری شکستگی
و 𝑓𝑆 سطح مقطع شکستگی است .رابطه فوق معادل با قانون
دارسی بوده که با استفاده از این معادل سازی ،نفوذپذیری

−∇𝑝 = 𝐴𝑄 + 𝐵𝑄 2

𝐵𝑄 2
𝑂𝐹
=
𝑂𝐹 𝐴𝑄 + 𝐵𝑄 2 1 +

=𝛼

مقدار 𝛼 با توجه به میزان دقت مورد نیاز (بین صفر تا یک)
تعیین می شود که برای بسیاری از کاربردهای معمول برابر با
 0/1پیشنهاد شده است [.]8

 .3چارچوب شبیه سازی
در این مطالعه ،شبیه سازی عددی جریان نفت در داخل
شکستگی سه بعدی با هندسه های متفاوت و برای دامنه
وسیعی از دبی جریان (یا عدد رینولدز) انجام شده است .برای
ساخت هندسه سه بعدی ،از نتایج لیزر اسکن یک شکستگی
واقعی استفاده شده که بخشی از هندسه این شکستگی با ابعاد
عرض  3 mmو طول  ( 12/5 mmبه ترتیب در راستای y ,
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 )xدر تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفته است .فضای خالی
سه بعدی شکستگی به صورت یک مجموعه از المان های
حجمی بر روی صفحه  x-yو دهانه مکانیکی متغیر ( )zساخته
شده است .زبری سطوح این شکستگی ها به دو صورت مختلف
شامل  -1سطح پایین شکستگی کامال صاف و سطح باال کامال
زبر و  -2هر دو سطح باال و پایین شکستگی زبر و بصورت
متقارن در نظر گرفته شده که این دو حالت هندسی بترتیب
 SMDو  SYMنامگذاری شده اند .نمای کلی از هندسه
شکستگی با حالت های هندسی  SMDو  SYMدر شکل 2
نشان داده شده است .در این ماطلعه از شش مدل هندسی
مختلف از شکستگی (با نامگذاری CII- ،CI-SYM ،CI-SMD
 CIII-SMD ،CII-SYM ،SMDو  )CIII-SYMاستفاده شده
است .الزم به ذکر است ،تحلیل های عددی این مقاله کامال
منطبق بر شکستگی های مورد استفاده در جوادی ( 2018و
 ]37-38[ )2019بوده که برای اطالعات بیشتر در این
خصوص به مراجع مذکور مراجعه شود.
شبیه سازی جریان نفت در داخل شکستگی بصورت حل
عددی همزمان معادالت ناویه-استوکس و پیوستگی با روش
حجم محدود و با استفاده از نرم افزار  FLUENTTMانجام شده
است .مرحله اول ،صحت سنجی مدل عددی و استقالل نتایج
از شبکه (استقالل از نحوه مش بندی شامل تعداد و اندازه
المانها) مطابق با مطالعات پیشین مرتبط [ ]37-38انجام
شده و در نتیجه این موارد در مقاله پیش رو تکرار نشده است.
با توجه به این پیشینه ،مش بندی فضای داخل شکستگی ها
با تعداد حدود  1200000مش تتراهدرال انجام شده است.
شبیه سازی جریان نفت غیر اشباع با چگالی نسبی  0/85و
ویسکوزیته 1 cPو با استفاده از روش مستقیم  DNSانجام
شده است .با توجه به فرض نفوذناپذیر بودن دیواره های

شکستگی ،شرایط مرزی شامل سرعت ورودی و جریان
خروجی بترتیب برای ورودی و خروجی شکستگی و شرط
مرزی بدون جریان برای سطوح جامد دیواره در نظر گرفته
شده است (مطابق با شکل  .)2شبیه سازی جریان در داخل
شکستگی سه بعدی برای محدوده وسیعی از دبی جریان
ورودی (یا عدد رینولدز) و بصورت سرعت ورودی از m/s
 0/01تا ( 0/2 m/sبه ترتیب معادل با دبی  0/135 cm3/sالی
 0/7 cm3/sو عدد رینلودز  3/82الی  )76/5انجام شده و فشار
نسبی داخل شکستگی در شبیه سازیها بیشتر از فشار نقطه
حباب لحاظ شده است.

 .4نتایج و بحث
بمنظور بررسی جریان غیرخطی سیال نفت خام درون
شکستگی های سنگی و بویژه نقش عدد رینولدز بحرانی ،شبیه
سازی جریان برای دامنه نسبتا وسیعی از دبی جریان (یا عدد
رینولدز) انجام شده است .در مرحله اول ،نتایج حاصل از
شبیه سازی جریان نفت از درون شکستگی از دیدگاه ارتباط
بین گرادیان افت فشار و دبی جریان سیال عبوری بعنوان
مهم ترین شاخصه رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است.
بدین منظور ،برای هر یک از شبیه سازی ها (شکستگی های
مختلف و مقادیر مختلف سرعت ورودی) ،افت فشار استاتیک
با استفاده از مقادیر فشار استاتیک در ورودی و خروجی
شکستگی محاسبه شده است .سپس این مقادیر با توجه به
طول شکستگی به مقدار گرادیان افت فشار استاتیک تبدیل
شده است .در ادامه ،مقادیر گرادیان افت فشار استاتیک بعنوان
تابعی از دبی حجمی جریان عبوری از درون شکستگی و
بصورت گراف ترسیم و بتفکیک هر یک از شکستگی ها در
شکل  2نشان داده شده است.

شکل  -1نمای کلی از هندسه و شرایط مرزی شکستگی .CI
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شکل  -2تاثیر دبی جریان عبوری بر گرادیان افت فشار
استاتیک در شکستگی های مختلف :الف)  ،CIب)  CIIو
ج) .CIII

مطابق با شکل  ،2برای هر سه شکستگی مورد استفاده برای
شبیه سازی جریان ،میزان افت فشار استاتیک ناشی از عبور
دبی مشخص جریان برای مدل هندسی با سطوح متقارن کمتر
از مدل هندسی با یک سطح صاف-یک سطح زبر است .در

حقیقت ،برای تمامی شکستگی های مورد بررسی ،افت فشار
استاتیک مربوط به شکستگی  SYMکمتر از شکستگی SMD
است .با افزایش دبی جریان عبوری این اختالف واضح تر شده
و مقدار عددی اختالف بین مقادیر افت فشار افزایش می یابد.
همچنین ،با افزایش دبی جریان  ،میزان گرادیان افت فشار
استاتیک بصورت غیر خطی و با تقعر به سمت باال افزایش می
یابد .این جنبه رفتاری کامال با قانون فورچی میر منطبق بوده
و ارتباط بین دبی جریان عبوری و گرادیان افت فشار استاتیک
بصورت یک دو جمله ای درجه  2است .بمنظور بررسی
دقیق تر این موضوع ،برای کلیه شکستگی های مورد بحث،
نمودار غیرخطی از نوع چندجمله ای درجه  2و مطابق با قانون
فورچی میر به نتایج حاصل از شبیه سازی عددی برازش داده
شده است.
نمودارهای برازش شده به نتایج شبیه سازی همراه با چند
جمله ای برازش شده و ضریب برازش رگرسیون در شکل  2و
بتفکیک شکستگی های مخلف نشان داده شده است .برای
کلیه شکستگی های مورد استفاده در شبیه سازی،
چندجمله ای درجه ( 2با ضریب ثابت صفر) مطابق با
فرموالسیون قانون فورچی میر (رابطه  )4با دقت بسیار زیادی
با نتایج شبیه سازی انطباق دارد .برای کلیه نتایج شبیه سازی،
مقدار ضریب  R2حاصل از برازش چند جمله ای درجه  2به
نتایج شبیه سازی با دقت چهار رقم اعشار برابر با عدد  1بدست
آمده است .این موضوع نشان می دهد که رفتار جریان در
شکستگی های سنگی با قانون فورچی میر انطباق بسیار خوبی
داشته و برای کابردهای عملی ،استفاده از قانون فورچی میر
(نسبت به قانون مکعب) ،توصیف دقیق تری از رفتار
هیدرولیکی شکستگی های سنگی را ارائه می کند.
ضرایب حاصل از برازش چندجمله ای درجه  ،2بعنوان ضرایب
فورچی میر شناخته می شوند .این ضرایب بصورت  Aو  Bدر
متون علمی نامگذاری می شوند که بترتیب بیانگر ضرایب
هدررفت انرژی با مکانیسم ویسکوز و اینرسی هستند (مطابق
با رابطه  .)4با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی عددی،
ضرایب هدررفت انرژی با مکانیسم ویسکوز و اینرسی محاسبه
شده است .بعد از انجام محاسبات مربوطه و تبدیل واحدهای
مورد نیاز ،مقادیر ضرایب فورچی میر (ضرایب  Aو  )Bدر قالب
گراف های شکل  3و بتفکیک هر یک از شکستگی های مورد
بررسی نشان داده شده اند.
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CI-SMD

CIII-SYM

Forchheimer’s Coefficient A
][kg/sm5

4.5E+10

Forchheimer’s Coefficient B
][kg/m8

3.0E+16

CI-SMD

CIII-SYM

CIII-SMD

CII-SYM

CII-SMD

CI-SYM

CI-SMD

شکل  -3ضرایب فورچی میر برای نتایج شبیه سازی:
الف) ضریب  Aو ب) ضریب .B

مقایسه ضرایب فورچی میر (شکل  )3نشان می دهد که
ضرایب هدررفت انرژی با مکانیسم ویسکوز و اینرسی برای
مدل هندسی با سطوح متقارن (شکستگی  )SYMکمتر از مدل
هندسی با یک سطح صاف-یک سطح زبر (شکستگی )SMD
است .مطابق با شکل -3الف ،بیشترین و کمترین مقدار ضریب
هدررفت انرژی با مکانیسم ویسکوز بترتیب برای مدل هندسی
 CII-SMDو  CI-SYMحاصل شده که نسبت بین مقادیر
بیشینه و کمینه در حدود  1/15خواهد بود .همچنین،
بیشترین و کمترین مقدار ضریب هدررفت انرژی با مکانیسم
اینرسی (ضریب  )Bبترتیب برای مدل هندسی  CI-SMDو
 CII-SYMحاصل شده که نسبت بین مقادیر بیشینه و کمینه
در حدود  1/63خواهد بود (شکل -3ب) .مقایسه این نتایج
نشان می دهد که تاثیر هندسه و توزیع دهانه مکانیکی
شکستگی ها سنگی تاثیر بسیار بیشتری بر روی ضریب
هدررفت انرژی با مکانیسم اینرسی دارد.
مطابق با قانون فورچی میر ،هدررفت انرژی ناشی از جریان
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CIII-SMD

4.7E+10

4.0E+16

CII-SYM

4.9E+10

5.0E+16

CII-SMD

5.1E+10

6.0E+16

CI-SYM

5.3E+10

(ب )

CI-SMD

5.5E+10

7.0E+16

Forchheimer’s Coefficient B
][kg/m8

(الف)

(ب )

7.0E+16
خطی (با مکانیسم
سیال ناشی از دو ترم اصلی شامل ترم
ویسکوز) و ترم غیرخطی (با مکانیسم اینرسی) است .بمنظور
6.0E+16
بررسی اثر این ترم ها بر روی هدررفت انرژی ،سهم هریک از
5.0E+16و بر اساس نتایج
این دو ترم برای هر یک از مدل های هندسی
قانون فورچی میر و شبیه سازی جریان محاسبه شده و
4.0E+16
بصورت تابعی از عدد رینولدز در گراف های شکل  4نشان داده
 5 3.0E+16استفاده شده
شده است .برای محاسبه عدد رینولدز از رابطه
است .منحنی تغییرات برای هر دو ترم بعنوان تابعی از عدد
رینولدز بصورت غیر خطی بوده و برای ترم خطی و ترم
غیرخطی بترتیب دارای تقعر به سمت باال و تقعر به سمت
پایین هستند .مطابق با شکل  ،4با افزایش عدد رینولدز
(معادل با افزایش دبی جریان عبوری از شکستگی) سهم ترم
خطی از کل افت فشار استاتیک یا هدررفت انرژی (معادل با
مکانیسم ویسکوز) کاهش یافته و بطور همزمان ،سهم ترم غیر
خطی هدررفت انرژی (معادل با مکانیسم اینرسی) افزایش
می یابد.
نسبت بین افت انرژی با مکانیسم اینرسی به افت انرژی با
مکانیسم ویسکوز ،تحت عنوان "عدد بی بعد فورچی میر" یا
 Foشناخته می شود .برای درک بهتر اثر ترم های خطی و
غیرخطی ،برای هر یک از شکستگی های مورد استفاده در
شبیه سازی ،عدد بی بعد فورچی میر (با استفاده از رابطه )7
بعنوان تابعی از عدد رینولدز محاسبه و در گراف های شکل 5
نشان داده شده است .مطابق با شکل  ،5با افزایش عدد رینولدز
(معادل با افزایش دبی جریان عبوری از شکستگی) ،مقدار عدد
بی بعد فورچی میر بصورت خطی افزایش می یابد .شیب
نمودار عدد رینولدز-عدد فورچی میر یک سنجه بسیار معنا
دار بوده و بیانگر میزان شدت جریان غیرخطی است .هر چه
شیب نمودار عدد رینولدز-عدد فورچی میر بیشتر باشد ،سهم
ترم غیرخطی افت فشار بیشتر بوده و دامنه برقراری قانون
دارسی کمتر خواهد بود .بطور برعکس ،هر چه شیب نمودار
عدد رینولدز-عدد فورچی میر کمتر باشد ،سهم ترم غیرخطی
افت فشار کمتر بوده و دامنه برقراری قانون دارسی بیشتر
خواهد بود .مطابق با شکل  ،5بیشترین و کمترین شیب نمودار
عدد رینولدز-عدد فورچی میر بترتیب برای  CI-SMDو CII-
 SYMحادث می شود که این ترتیب معادل با کمینه و بیشینه
ضریب هدررفت انرژی با مکانیسم اینرسی (ضریب  )Bاست
(به شکل -3ب رجوع شود).
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اصلی را در افت انرژی یا افت فشار (استاتیک) خواهد داشت.
بطور برعکس ،برای مقادیر نسبتا بزرگ دبی جریان عبوری و
یا مقادیر باالی عدد رینولدز ،عمده هدر رفت انرژی (افت
فشار) توسط ترم غیرخطی کنترل خواهد شد .این موضوع
بدین معنا است که در مقادیر پایین عدد رینولدز می توان
جریان نفت درون شکستگی های سنگی را بصورت خطی
فرض نمود (معادل با قانون دارسی و یا قانون مکعب).
همچنین ،برای مقادیر باالی عدد رینولدز ،جریان عبوری از
شکستگی کامال غیرخطی خواهد بود و فرض قانون دارسی از
دامنه اعتبار بسیار کمی برخوردار خواهد بود .برای کاربردهای
عملی ،مرز بین این دو محدوده با استفاده از مفهوم عدد
رینولدز بحرانی (و همچنین عدد فورچی میر حدی) تعیین
می شود .برای نتایج حاصل از شبیه سازی جریان و برای هر
یک از شکستگی های مورد استفاده ،مقدار عدد رینولدز
بحرانی محاسبه و نتایج حاصل در شکل  5نشان داده شده
است.
محاسبه عدد رینولدز بحرانی با استفاده از رابطه ( )7و با در
نظر گرفتن مقدار 𝛼 برابر با  0/1انجام شده است (در این
حالت ،رینولدز بحرانی معادل با حالتی است که  10درصد از
افت انرژی ناشی از ترم غیرخطی باشد) .شکل  5نشان می
دهد که عدد رینولدز بحرانی برای شکستگی های مورد بررسی
در بازه  30الی  46است .بیشترین و کمترین مقدار عدد
رینولدز بحرانی مربوط به شکستگی  CII-SYMو CI-SMD
بوده که این ترتیب با کمترین و بیشترین شیب نمودار عدد
رینولدز-عدد فورچی میر (شکل  )5و کمینه و بیشینه ضریب
هدررفت انرژی با مکانیسم اینرسی (شکل -3ب) همخوانی
دارد.

Reynolds Number, Re

شکل  -4سهم ترم های خطی و غیرخطی از افت فشار

46.6

45.4

45

استاتیک ناشی از جریان برای شکستگی های مختلف:
الف)  ،CIب)  CIIو ج) .CIII

36.4

36.4
35

29.9

30
25
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CII-SYM

CII-SMD

CI-SYM

CI-SMD

مقایسه نتایج شکل  4و  ،5نشان می دهد که با افزایش عدد
رینولدز ،سهم ترم خطی یا هدررفت انرژی با مکانیسم ویسکوز
کاهش یافته و بطور همزمان ،سهم ترم غیر خطی هدررفت
انرژی با مکانیسم اینرسی افزایش می یابد .تحت تاثیر این
موضوع ،کامال واضح خواهد بود که در مقادیر اندک جریان یا
مقادیر اندک عدد رینولدز ،ترم خطی معادله جریان نقش

38.5

40

Critical Reynolds Number, Rec

50

شکل  -5عدد رینولدز بحرانی برای شکستگی های مختلف.
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 .5نتیجه گیری
در این مقاله ،جریان غیرخطی نفت درون شکستگی های
سنگی و با تاکید بر روی مقدار عدد رینولدز بحرانی مورد
مطالعه قرار گرفته است .بدین منظور ،شبیه سازی جریان نفت
در داخل شکستگی سه بعدی با هندسه های متفاوت با روش
حجم محدود انجام شده است .شبیه سازی جریان برای شش
شکستگی مختلف و برای دامنه وسیعی از عدد رینولدز انجام
شد و نتایج حاصل از دیدگاه رفتار غیرخطی و بویژه عدد
رینولدز بحرانی مورد ارزیابی قرار گرفته است .در مرحله اول،
نتایج حاصل از شبیه سازی جریان و با تاکید بر انطباق با قانون
فورچی میر مورد ارزیابی قرار گرفت .در ادامه ،ضرایب افت
انرژی با مکانیسم ویسکوز و اینرسی (ضرایب  Aو  Bفورچی
میر) محاسبه شد .سپس ،تاثیر ترم های خطی و غیرخطی از
کل افت انرژی (افت فشار استاتیک) و وابستگی بین عدد بی
بعد فورچی میر به عدد بی بعد رینولدز مورد بررسی قرار
گرفت .در نهایت بر اساس جمع بندی نتایج مراحل پیش،
مقدار رینولدز بحرانی برای هر یک از شکستگی ها تعیین شد.
بر اساس تحلیل ها و بررسی های انجام شده ،مهم ترین نتایج
این مطالعه بشرح زیر حاصل شده است:
 -1قانون فورچی میر (چندجمله ای درجه  )2با دقت بسیار
زیادی با نتایج شبیه سازی انطباق داشته و مقدار  R2حاصل
از برازش با دقت چهار رقم اعشار برابر  1بدست آمده است.
تحت تاثیر این انطباق ،برای کابردهای عملی و در مسائل با
مقادیر باالی عدد رینولدز ،استفاده از قانون فورچی میر
پیشنهاد می گردد.
 -2منحنی تغییرات سهم ترم های خطی و غیرخطی افت
انرژی (افت فشار هیدرواستاتیک) بعنوان تابعی از عدد رینولدز
بصورت غیر خطی بوده و برای ترم خطی و ترم غیرخطی
بترتیب دارای تقعر به سمت باال و تقعر به سمت پایین هستند.
با افزایش عدد رینولدز ،سهم ترم خطی از کل افت فشار
استاتیک یا هدررفت انرژی کاهش یافته و بطور همزمان ،سهم
ترم غیر خطی افزایش می یابد.
 -3شیب نمودار عدد رینولدز-عدد فورچی میر یک سنجه
بسیار معنا دار بوده و بیانگر میزان شدت جریان غیرخطی
است .هر چه شیب نمودار عدد رینولدز-عدد فورچی میر
بیشتر باشد ،سهم ترم غیرخطی افت فشار بیشتر بوده و دامنه
برقراری قانون دارسی کمتر خواهد بود.

نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 1؛ بهار 1401

 -4برای شکستگی های مورد بررسی در این مقاله (شکستگی
کامال باز) ،مقدار عدد رینولدز بحرانی با در نظر گرفتن مقدار
𝛼 برابر با  0/1در بازه  30الی  46قرار دارد .بیشترین و کمترین
مقدار عدد رینولدز بحرانی مربوط به شکستگی  CII-SYMو
 CI-SMDبوده که این ترتیب با کمترین و بیشترین شیب
نمودار عدد رینولدز-عدد فورچی میر و همچنین ،کمینه و
بیشینه ضریب هدررفت انرژی با مکانیسم اینرسی همخوانی
دارد.

 .6فهرست نمادها
جدول  .1فهرست نمادها
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نماد

واحد

شرح

𝒖
𝝆

m/s

بردار سرعت
دانسیته سیال

m3

Kg/

𝝁
𝒑

Pa.s

ویسکوزیته دینامیک سیال

Pa

فشار هیدرودینامیک

𝑸

m3/s

دبی جریان
گرادیان فشار

𝒑𝜵

Pa/m

𝒉𝒂

m

دهانه هیدرولکی شکستگی

𝒌

m2

نفوذپذیری

́𝜷

m-5

𝑨

Pa.s/m4

𝑩

kg/m8

𝒘
𝒇𝑺

m
m2

-

𝒆𝑹
𝒄𝒆𝑹
𝑶𝑭

-

𝜶

-

̅
𝒗

m/s

𝑫

m

ضریب غیردارسی یا مقاومت
اینرسی
ضریب هدررفت انرژی با مکانیسم
ویسکوز
ضریب هدررفت انرژی با مکانیسم
اینرسی
عرض شکستگی
سطح مقطع شکستگی
عدد رینولدز
عدد رینولدز بحرانی
عدد فورچی میر
نسبت افت انرژی ناشی از اینرسی
به کل افت انرژی
سرعت متوسط جریان
طول مشخصه (معادل با دهانه
شکستگی)
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