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Abstract
Foam is a fluid that consists of water, gas, and surfactant, so that
its properties are a combination of the two. Water-soluble
surfactant is used to stabilize the fluid. From the late 50s and early
60s, foam as a promising technique to control gas mobility and
adaptability to porous media, as well as solving problems such as
finger phenomenon, early gas breakthrough, gravity override, etc.
that are created by gas injection are presented. Applications of
foam injection including: EOR, matrix acidizing, prevention of gas
leakage, repair of aquifer layers, closing the path in the porous
medium in order to control the flow and direct it. To understand
the physicality of this fluid, it has been modeled in the past with
two general techniques of population balance and local
equilibrium. In this article, these approaches and models are
explained. Also, a general comparison has been made between
the presented techniques. The population balance pattern, which is
based on the rules of bubble balance, is classified into two
versions: 1- dynamic texture and 2- local equilibrium. The main
difference between the two versions is in how to obtain the foam
texture. The results show that the local-implicit texture equilibrium
technique requires fewer parameters than the population balance
model versions. Also, due to the algebraic solution of equations,
it takes less computational time in reservoir simulators and is more
useful due to its experimental nature.
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چكيده

فوم سیالی است که از فاز گاز ،آب و سورفکتانت تشکیل شده است ،سورفکتانت که
بهصورت محلول در آب است ،بهمنظور پایداری این سیال استفاده میشود .از اواخرر
دهۀ  05و اوایل دهۀ  ،05فوم بهعنوان یک تکنیکی امیدوار کننده بهمنظرور کنتررل
تحرک گاز و سازگاری در محیط متخلخل و همچنین رفع مشکالتی از قبیل پدیرد
انگشتیشردن ،میرانشرکنی زودهنگرام گراز و رانر گرانشری کره برا ت ریر گراز
ایجاد میشوند ،ارائه شد .کاربردهای ت ریر فروم عبرارت اسرت از ازدیراد برداشرت،
اسیدزنی ماتریس ،جلوگیری از نشت گاز ،اصالح الیههای آبده آلوده ،بستن مسیری
در محیط متخلخل بهمنظور کنترل جریان و جهتدهی به آن .بررای درک فی یکری
رفتار این سیال ،مدلسازی آن با دو رویکررد کلری موازنرۀ جمعیرت ( )PBو تعرادل
محلی-بافت ضمنی ( )IT-LEانجام میگیرد .در این مقاله بره توضریح و شررح ایرن
رویکردها و مدلهای مربوطه پرداخته شرده اسرت .هرمچنرین میران تکنیرکهرای
ارائهشده مقایسهای کلی شرده اسرت .الگروی موازنرۀ جمعیرت بره دو نسرخۀ بافرت
دینرامیکی و تعررادل محلری تقسریم مریشررود .تفرراوت اصرلی برین ایررن دو نسررخه
در نحو بهدستآوردن بافت فوم است .نترایج نشران مریدهرد کره تکنیرک تعرادل
محلی -بافت ضمنی به مؤلفههای کمتری نسبت به نسخههای مدل تعادل جمعیرت
نیاز دارد .همچنین بهدلیل حل معادالت بهصورت جبری ،زمان محاسربۀ کمترری را
در شبیهسازهای مخ ن از آن خود میکند و بهدلیرل ماهیرت تجربری دارای کراربرد
بیشتری است.
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بهصورت جداگانه برای لها WAG ،و فوم در شکل ( )2آورده شرده

 .1مقدمه
انرر ی آن،

پس از گذشت مدت زمانی از عمر مخ ن ،بهدلیل کاه

مقداری از نفت اولیه در مخ ن باقی میماند .متناسب با نوع مخ ن و

فررررررروم ممکن است قبل از ت ری به چاه ،در داخل چاه و یا داخل

دیگر شررایط آن ،مریتروان از روشهرای مختلر ازدیراد برداشرت

سنﮓ مخ ن ایجراد شرود .ایجراد فروم قبرل از رسیدن آن به سنﮓ،

استفاده کرد .ازدیاد برداشت شیمیایی یکی از ایرن روشهاسرت کره

بهدلیآلنکه فوم از لحاظ ترمودینرامیکی ناپایردار اسرت ،ممکن است

مطاب شکل ( )1انواع آن ذکر شده است.

باع کاه

بازدهی جاروب بهوسیلۀ گاز ت ریقی مشکالتی دارد که مریتروان بره

مناسب نیست؛ بنا بر این روشهای ت ری هرم زمران فاز گازی و آبی

ت ری پذیری آن شود .ایرررن مسر ر له به لحاظ عملیاتی
0

ناهمگنی زمینشناختی سازند ،اختالف چگرالی برین گراز و مایعرات

بههمرراه سرورفکتانت ( )SAGو یا ت ری متناوب آنهرا کاربردیترر

ساکن و گرانروی نسبی گاز نسبت به مایعات ساکن اشاره کررد .فروم

اسرررررت و فوم در ناحی دورتری از چاه تولید میشود .ت ری فوم در

می ان تحرک گاز در سازند مشکل گرانروی

بخشهای مختل مخ ن و با اهداف متفاوتی انجام میشود؛ بهعنوان

را برطرف میکند؛ عالوه بر گران رو کردن مایعرات ت ریقری ،فروم در

مﺜال ممکن است فوم با هدف رساندن سرررررورفکتانت به نفت داخل

الیههرایی برا نفوذپرذیری مطلر براال در مقایسره برا الیرههرایی برا

بررین سررطحی گاز و نفت انجررام شررود.

بهطور مستقیم با کاه

نفوذپذیری مطل کم ،تحرک بیشتر را کاه
بین این الیهها نی کمک میکند .افر ای

میدهد و بره جریران

ماتریس و کاه

کشرر

از سررروی دیگرررر ،فوم بهمنظور اف ای

نیروهای گررررانرو در برابر

گرادیران فشرار جرانبی و

نیروهای موئینه ت ری م ریشررود .در مواردی بهمنظور بستن مسیری

همچنین حضور سرورفکتانت کره منجرر بره تشرکیل فروم و سر س

خاص و کنترل جهت جریان سیاالت در مخ ن ،از فررررر روم استفاده

مهاجرت گاز به سمت باال میشود ،در اثر تغییرات شدید نفوذپذیری

نسبرت گاز بره نفرت تولیرردی،

سازند ،کاه

ثقلی را به همراه دارد[ .]2ت ری گاز با

بیشتر جدای

بازدهی جاروبی ضعی  ،مریتوانرد سره دلیرل عمرده داشرته باشرد:
 )1جداسازی و غلبۀ گران

میشود و ممکن است بررای کاه

در چراه تولیردی ت ری شود .در این شرایط فوم باع کاه

شدید

تحرکپذیری گاز در ن دیکی چاه تولیدی میشود[ .]0ساختار و نوع

بهدلیل چگالی پایینتر گاز در مقایسه با

فرررررروم بر اساس هدف اصلی ت ری و خواص سنﮓ و سیال مخ ن،

نفت یا آب )2 ،انگشتیشدن بهدلیل نسربت تحررک زیراد برین گراز

طراحی میشود .مهم تررین بخ

این طراحری ،انتخاب سرورفکتانت

ت ری شده و نفت یا آب  )1کانالزنی از راه رگههایی با نفوذپرذیری

مناسب است؛ وجود سورفکتانت برراع تشکیررل و پررایداری نسبی

تحرک گراز،

فوم میشود .الزم است قبل از ت ریر  ،تستهرای کیفیت ،عمر مفید

بیشرتر

فوم ،تغییر گرانروی ﻇاهری با فشار و سرعت ت ریق بررسی شوند[.]7

مخ ن ،بازده جاروبی حجمی را بهبود می بخشد ترا اثرر نراهمگونی،

مطالعات قبلی نشان میدهد که فوم میتواند در محیط متخلخل برا

دهرد[ .]1کانرال زنری

سرعت بحرانی یا گرادیان فشرار خیلری زیراد ایجراد شرود[ .]3فروم

مطل زیاد یا الیههایی ناهمگن در مخ ن .فوم با کاه

نسبت تحرک مطلوب را تأمین مریکنرد و برا تمراس بخر
تفکیک گاز  1و ناپایداری گرانروی  2را کراه

سرازوکار دور زدن دیگرری اسرت کرره ناشری از نراهمگونی و تمایررل
خودهمبستگی سیاالت  1است .چنین اثراتی را میتوان با ت ریر آب
بهطور متناوب  0تا حدی کراه
نسبی گاز و درنتیجه کاه

داد .آب باعر کراه

نفوذپرذیری

نسبت تحرک مریشرود .برا ایرن حرال،

اثربخشی  WAGبه ضخامت مخ ن وابسته است[ .]0ت ریر محلرول
سورفکتانت به جای آب برای ساختن فوم یک راه حل امیدوارکننرده
برای پرداختن هم زمان به تمام موارد فوق است .مشکالت گفتهشرده
1. Gas Segregation
2. Viscous Instability
3. Fluid’s Autocorrelation Tendency
4. WAG
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است و همچنین می ان جاروب بهوسیلۀ آنها بهخوبی نمایان است.

بهوسیلۀ سورفکتانت پایدار می شود؛ اما این پایداری بلندمدت نیست
و نیاز به تولید دوباره بهصرورت پایردار در طرول حرکرت در محریط
متخلخل دارد .ممکن است فوم بهدلیل جذب باال بر سطح حفرهها از
نظر شیمیایی ساختار خود را از دسرت بدهرد .مطالعرات نشران داده
است که استفاده از نانوذرات سبب اف ای
جذب سطحی آن به نسبت کاه

پایداری فروم مریشرود و

مییابد و دیرترر دچرار فروپاشری

مریشررود[ .]2موفقیرت در فراینررد ت ریر فروم نیازمنررد شررناخت و
درک درست از این سیال و همچنین طراحی بهینۀ آن است .در این

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و شانزده ()1044

5. Surfactant Alternate Gas

محیط متخلخل ارائه و به توضیح و مقایسۀ آنها برای دستیابی بره

ناپیوسته ساخته شود .استحکام فوم ایجادشده برا گازهرای نیتررو ن،

مدلی کارآمد برای استفاد صحیح از این سیال پرداخته شده است.

متان و کربن دی اکسید زیاد است؛ بهاستﺜنای کربن دی اکسرید در
فشار باال .فومهای تولیدشده بارها و بارها استحکام خرود را در فشرار
باال و دمای باالی میدان نشان دادهاند[.]9

 .۲فوم و ویژگیهای آن
فوم در محیط متخلخل بهعنوان پراکندگی گاز در مایع تعری شرده

شهماروند و عاملی  -صص46-38 .

هم چنین تکنیکهای مورد استفاده برای مدلسازی ت ریر فروم در

بهوسیلۀ فیلمهای نازک مایع به نام فریلم نرازک (المرال) بره صرورت
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مقاله ویژگیها و مؤلفههای مربوط به ایرن سریال ذکرر شرده اسرت.

است؛ بهگونهای که فاز مایع پیوسته باشد و حد اقل بخشی از فاز گاز

شکل  .1دستهبندی روش شیمیایی[.]1
Figure 1. Classification of chemical methods[1].

شکل  .2بررسی سه روش ازدیاد برداشت[.]5
Figure 2. Investigation of three methods of EOR[5].
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فیلمهای نازک ،تن

 1-۲رفتار فوم در محيط متخلخل

آستانۀ مؤثر  0را به گاز منتقل میکنند .با توجه

آسررتانه  0و هررمچن رین رفتررار  Shear Thinningبررر روی

فوم بهعنوان اب اری برای کنترل تحرک گراز و کنتررل سرازگاری در

برره تررن

محیط متخلخل برای انواع کاربردهرا بررسری شرده اسرت کره از آن

حبابهای متحرک ،گرانروی مؤثر گاز در فوم از نروع کشر

جمله میتوان به جلوگیری از نشت گاز و اصالح آبد آلروده[ ]15یرا

است[ .]11اگر دبی تولیدی فیلم نازک بر دبی انعقاد آن غلبره کنرد،

به عبارتی اف ای

برشری

فوم با بافت ری و گرانروی زیاد گاز بهوجرود مریآیرد کره منجرر بره

بازدهی بهواسطۀ اصالح زیستمحیطی سفرههای

آبی اشاره کرد[ .]11بهتازگی فومها در عملیات کنترل آبدهی نی بره

گرادیان فشار زیاد میشود؛ این ترکیب «فوم قوی» نامیده میشرود.

کار رفتهاند .دلیل منطقی کاربرد فوم در چنین فرایندهایی برهدلیرل

از طرف دیگر ،یک فوم با بافت درشت دارای گرانرروی ﻇراهری کرم

خصوصیات اصلی پراکندگی فوم پایدار ،در محریط متخلخرل اسرت.

است و منجر به گرادیان کم فشرار مریشرود ،ایرن فروم برهاصرطالح

نفوذپذیری نسبی آن را در

«فوم ضعی » نامیده میشود و در شررایطی بره وجرود مریآیرد کره

تحرک معیاری مناسب برای نشاندادن

دبی انعقاد فیلم نازک بر دبی تولید آن غلبه کنرد .تغییرر ناگهرانی از

تشکیل فوم اف ای

گرانروی گاز و کاه

پی دارد[ .]12مؤلفۀ کاه

فوم ضعی به فوم قوی ،همراه با اف ای

حضور فوم و ارزیابی تأثیر آن در محیط متخلخل است.

قابل توجه در گرادیان فشار

«تولید فوم» نامیده میشود[.]10
()1
 8-۲کيفيت فوم
مؤلفههای ذکرشده در معادلۀ فوق بهوسیلۀ محاسبۀ گرادیان فشار در
حالت ت ری متناوب گاز و محلول سرورفکتانت (
متناوب گاز و آب (عدم حضور سرورفکتانت) (

کیفیت فوم ،که بیانگر حجم فاز گاز به حجم کل مخلوط گاز و مرایع
(محلول سورفکتانت) است ،مؤلفۀ مهم دیگری برای توصی خرواص

) و ت ریر
) حسراب

فوم در محیط متخلخل است .این مؤلفهچنین تعری شده است:

میشود[.]11
فوم را نمریتروان برهعنروان یرک فراز در نظرر گرفرت؛ زیررا از نظرر

()2

ترمودینامیکی پایدار نیست .چندین مطالعۀ قبلی نشان میدهد کره
وجود فوم مستقیماً منحنی نفوذپذیری نسبی آب یا گرانرروی آب را

کیفیت فوم،

حجم گاز و

حجم مایع است [.]17

تغییر نمیدهد .فوم میتواند بهطور غیرمستقیم با اشباع گراز بره دام

گرادیان فشار بر حسب  psi/ftروی کانتورها نشان داده شرده اسرت.

اشباع آب ،مؤثر باشرد[ .]15بسریاری از مؤلفرههرا از

کانتورهای افت فشار برابر ،از راه دادههای حالت پایردار ترسریم و برا

بیفتد و کاه

جمله غلظت سورفکتانت ،اشباع نفت ،سرعت برشی  ،2عدد موئینگی

1

نقاط سیاه نمرای

داده شردهانرد[ .]9برا تولیرد فروم قروی ،مطراب

و شوری بر عملکرد و رفتار فروم ترأثیر مریگرذارد[ .]10در شررایط

شکل ( )1دو ر یم جریان مج ا به اصرطالح ر یرم برا کیفیرت براال و

مخ ن ،فاز گاز منافذ ب رگ را اشغال میکنرد ،در حرالی کره بیشرتر

ر یم با کیفیت پایین ایجاد میشود .مقدار آسرتانهای بررای کیفیرت

منافذ کوچک حاوی فاز مایع هسرتند .بنرابراین ،نفوذپرذیری نسربی

فوم به نام * fgبرای تبدیل این دو ر یم به هم وجرود دارد؛ در ر یرم

مایع مستقل از حضور فوم است[.]10

با کیفیت باال ،گرادیان فشار حالت پایدار در درجۀ اول بهسرعت مایع
بستگی دارد و نسبت به سرعت گاز ناشی از کانتورهای فشار تقریبراً
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 ۲-۲روانهشناسی فوم

عمودی بسیار حساس اسرت .ایرن در حرالی اسرت کره در ر یرم برا

در شبیهسازهای مکانیکی انداز حبابها با  nfمعرفی مریشروند کره

کیفیت پایین ،عکس این قضیه اتفاق مریافترد .رفترار فروم برهطرور

عبارت است از تعداد فریلمهرای نرازک در واحرد حجمری فراز گراز.

معمررول در ر یررم بررا کیفیررت برراال تقریبرراً نیرروتنی و تررا حرردی

حبابهای کوچکتر دارای  nfب رگتر و تحرک پرایین گراز هسرتند.

 shear-thickeningاسررت؛ امررا در ر یررم بررا کیفیررت پررایین بررهطررور

1. Mobility Reduction Factor
2. Shear Rate
3. Capillary Number

4. Effective Yield Stress
5. Yield Stress
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با کیفیت باال و به دام انداختن حباب و متحررکسرازی در ر یرم برا

مییابد .کیفیت فومی که انتقال از ر یم با کیفیت پایین بره کیفیرت
*fg

تعری شده است .انتقال بین دو ر یرم

کیفیت پایین اداره میشوند[.]10

باال رخ میدهد را بهعنوان

مطاب شکل ( )0گرانروی ﻇاهری فوم بدون نفت در سرعت ﻇراهری

جریان بهصورت ناگهانی فرض شده است که این انتقال بهصورت یک

ثابت ) 5/071 (ft/dبهعنوان تابعی از کیفیت فوم رسرم شرده اسرت؛

قله در شکل ( )0و یک گوشۀ نسبتاً تی در شکل ( )1مشخص شرده

ر یم با کیفیت پایین در شکل ( )0برابر است با قسمت سرمت چر

است[.]13

شهماروند و عاملی  -صص46-38 .

با سازوکارهای مختلفی مانند محدودکردن فشار مروئینگی در ر یرم

کیفیت باال برابر است با جایی که  μappبا اف ای

کیفیت فوم کاه
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قابل توجهی  shear-thinningاست .به نظر میرسد که این دو ر یرم

نمودار ،جایی که  μappبا اف ای

کیفیت فوم اف ای

مییابد؛ ر یم با

شکل .3افت فشار در یک بستۀ ماسهای  2فوتی بهعنوان تابعی از سرعتهای سطحی گاز و آب[.]9
Figure 3. Pressure drop in a 2-ft sandpacke as a function of gas and water superficial velocities[9].

شکل  .4نمودار گرانروی ظاهری بر حسب کیفیت فوم[.]11
Figure 4. Graph of apparent viscosity versus foam quality[18] .
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 .8سازوکارهای توليد فوم

۲-8

شوربختانه کنترل رفتار فوم برای رسیدن به هدف مورد نظرر دشروار

چنانکه در شکل ( b -)0نشان داده شده است ،این سازوکار هنگامی

است؛ درک کامل از سازوکارهای حاکم بر رفتار فوم هرمچنران یرک

که یک فیلم نازک با یک نقطۀ انشعاب مواجه میشود ،رخ میدهرد.

است که در بسیاری از مطالعات تجربی و مدلسازیها دنبرال

این امر نیاز به وجود فیلم نازک در محیطهرای متخلخرل دارد[.]21

میشود .در برخی موارد سازوکارهای تولید در سطح میکروسکوپیک

تعداد تقسیمها در این سازوکار به نقاط انشعابی ،انرداز حبرابهرا و

مشاهده و بررسی جابهجایی و تخریب فوم انجام شده است .در ادامه

فشار موئینه بستگی دارد؛ اگر گرادیان فشار برهانرداز کرافی بر رگ

به توضیح سازوکار های تولید فوم پرداخته میشود[.]19

باشد که بتواند فیلم نازک را در هر دو شاخه بهطور همزمان حرکرت

چال

Lamella Division

دهد ،فیلمهای نازک تقسیم مریشروند .هنگرامیکره تقسریم اتفراق
1-8

میافتد ،بافت فوم خارجشده یکنواخرت نیسرت و از برافتی کره وارد

Snap-off

 Snap-offرا نخستین بار روف ارائه کرد .طری ایرن فراینرد ،نفرت در

شاخۀ منافذ میشود ،ﻇری تر است .در نتیجره ،تقسریم سرازوکاری

طول سیالبزنی با آب به دام میافتد .این سازوکار فیلمهرای نرازک

است که میتواند بافت فوم را در محیط متخلخل اصالح کند .می ان

فوم را هنگامی که فاز غیرترشونده گاز باشد ،تولید میکند[ .]25این

تقسیم حبابها به گرادیان فشار و تعرداد شراخههرای منافرذ درون

سازوکار یک فرایند مکانیکی است که حباب یا غشا ایجاد مریکنرد.

سامانه بستگی دارد .عالوه بر این ،تولید بهوسیلۀ تقسیم ،متناسب برا

فرایند  snap-offدر نتیجۀ اختالف فشار موئینه برین بدنره و گلوگراه

چگالی حبابهای جاری و سرعت گاز است ،برهطروری کره هرر چره

خلل و فرج است .در حین عبور گاز ،نیروی موئینه مایع را به داخرل

فیلمهای نازک با سرعت بیشتری به شاخهها برای تقسیم وارد شوند،

گلوگاه میکشد و یک غشرا برهوجرود مریآیرد؛ در نتیجره فراز گراز

سریعتر میتوان حبابهای جدید ایجاد کرد[.]25

ناپیوسته شده ،یک جباب جدید تشکیل میشود .این فرایند یکری از
مهمترین سازوکارها برای تولید فوم در محیط متخلخل است .شررط

8-8

الزم برای اینکه در محیط متخلخل  Snap-offاتفاق بیفتد این است

چنررانکرره در شررکل ( c -)0پیداسررت ،معمرروالً در ابترردای فراینررد،

که شعاع بدنۀ حفرهها حد اقل دو برابر شعاع گلوگراه باشرد ترا افرت

تهاجم اتفاق میافتد ،زمانی که حباب در اطراف یک دانه میپیچد و

فشار موئینۀ الزم ایجاد شود .این سازوکار بدون توجه بره حضرور یرا

لن های مایعی تولید میکندعمود بر جهت جریان نیستند .بر خالف

عدم حضور ماد فعالکنند سطحی روی میدهد؛ اما اگر فعالکنند

 snap-offو  lamella divisionکه غشا را عمود بر جهت جریان تولید

سطحی حضور نداشته باشد ،حبابهای تشکیل شده پایدار نیستند و

میکنند ،این سازوکار غشا را در جهت جریان تولید میکند .فاز گاز

به هم میپیوندد .چنانکه در شکل ( a -)0پیداسرت ،هنگرامی ایرن

پیوسته ،به درون محدودهای که از محلول سورفکتانتی پرشده است،

سازوکار رخ میدهد که مقداری اختالف انحنا برین قسرمت جلروی

نفوذ میکند .غشا وقتی تشکیل میشود که دو شاخه گراز در دهانرۀ

حباب و قسمتی از حباب در انقباض ،وجرود داشرته باشرد .مرایع در

یرک حفررره همگرررا شروند .غشرراهای ایجادشررده برا مسرردود کررردن

گلوگاه جمع میشود تا سرانجام از قسمت گراز کره بره بدنرۀ منافرذ

جریان گاز باع کاه

حمله میکند ،پل ایجاد کند و با گذشت زمران حبراب جردا شرود.

سازوکار  Snap-offبستگی بره نراهمگونی مخر ن و فشرار مروئینگی

در محیط متخلخل یک آستانۀ بحرانی برای گرادیان فشار برهمنظرور

دینامیکی موضعی بین مایع و حباب حفررهای دارد؛ گرادیران فشرار

تحرک گاز در

ایجادشده در محیط متخلخرل بایرد از یرک مقردار مشرخص ،بررای

مقادیر کمتر از این احتمال بحرانی ،بسیار کرم اسرت .براالتر از ایرن

متحرررکسررازی ف ریلم نررازک و در ادامرره تقس ریم آن بیشررتر باشررد.

آستانه ،حالت پایدار جریان کسری فیلم نازک اندازهگیری مریشرود.

در فرایند پسماند ،معموالً الیههای موازی با جهت جریران در حرین

ایجاد فوم قوی با سازوکار  snap-offالزم است .کاه

با اف ای

این احتمال در شربکه ،بافرت حبراب افر ای

مرییابرد و

از اینرو جابهجایی یکنواختتر و شبیه پیستون میشود[.]21

67

leave-behind

نفوذپذیری آن میشوند[.]15

تخلیۀ مایع ایجاد میشوند؛ که غالباً با فومهای گاز پیوسته با کاه
تحرک کم تا متوسط همراه هستند[.]15
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pinch off

.]11[ ،neighbor-neighbor

Figure 6. (a) Mechanism neighbor-wall pinch off, (b) Mechanism
neighbor-neighbor pinch off.
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شکل  (a) .6سازوکار  (b) ،neighbor-wall pinch offسازوکار

پایداری فوم به ساختار و پایداری فیلمهای مایع وابسته اسرت؛ ایرن
پایداری بره وسریلۀ اثرر متقابرل عوامرل و نیروهرای مختلر تعیرین
میشود .سازوکارها شامل :تخلیۀ گرانشی ،انعقاد در اثر مک

موئینه،

شکل  .5سه سازوکار اصلی تولید فوم در محیط متخلخل[.]21

فشار جدای  ،قابلیت ارتجاعی سطح و نفوذ گراز اسرت .در مقیراس

Figure 5. Three main mechanisms of production[21].

توده ،سازوکار تخلیۀ گرانشی و نفوذ گاز سرازوکارهای غالرب انعقراد
هستند .در محیط متخلخل سرازوکارهای مهرم بررای ناپایردارکردن

6-8

Pinch-off

فرروم مک ر

موئینرره ،فشررار موئینرره و نیروهررای جاذبررۀ وانرردروالس

لیونتس و همکاران[ ]15به تازگی دو سازوکار جدید تولیرد فروم را -

فشار جدای

هستند ،در حالی که قابلیت ارتجاعی و نیروهای دافعۀ

مطاب شکل ( -)0کره شرامل تعامرل برین حبرابهرای موجرود در

فشار جداکننده عامل پایداری هستند[ .]22بهطور کلی پذیرفته شده

گلوگاههای موئینه با عدد موئینگی حدود  152هستند ،ارائه کردنرد؛

فشرار

که عبارتانرد از ا neighbor- neighbor pinch-offو

neighbor-wall

 .pinch-offتعامل حبابهای ایجادشده منجر به تقسیم فریلم نرازک
میشود .نیروهای برشری و موئینره باعر

است که مک

موئینگی بر انعقاد فوم حاکم است؛ برا افر ای

موئینگی ،تخریب المالها اف ای
میشود که با اف ای

مییابد .بره طرور خراص ،مشراهده

گرانرروی ﻇراهری گراز ،یرک فشرار مروئینگی

ایرن سرازوکار مریشروند.

محدودکننده به دست میآید به نام «فشار موئینگی حدی » که فروم

در مقایسه با اولین سرازوکارهای پیشرنهادی کره تولیرد فروم درجرا

در این فشار بهطور ناگهانی از بین میرود[ .]11باتوجره بره اهمیرت

در اثر تماس با سطوح سنﮓ انجام میگیرد ،در این سرازوکار جدیرد

فشار جدای

و اثرات آن در پایداری و ناپایداری فوم ،در ادامره ایرن

فوم میتواند با استفاده از حبابهایی که در مجاورت یکدیگر هستند

مؤلفه را توضیح میدهیم.

حبابها در این سازوکار از انرداز بدنرۀ منافرذ

نی ایجاد شود .انداز
کوچکتر است[.]17

1. Disjoining Pressure
2. Limiting Capillary Pressure
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گاز،

 1-6فشار جدایش

گرادیان فشار گاز و

گرانروی گاز است .باید دانست کره

یکی از عوامل مهم در تعیین پایداری یا ناپایداری فوم

قانون دارسی بهمعنای پیوستهبودن فشار در هر فاز از جریران اسرت.

انرر ی متقابرل برین دو ذر کلوئیردی،

این فرض میتواند در فاز مایع معتبرر تلقری شرود؛ امرا در فراز گراز

نتیجۀ نیروهای جاذبه و دافعه است .برای فوم نیروهای بین مولکولی

قابل تردید است؛ زیرا بهطور ناپیوسته جریان مییابد .فرض میشرود

درون فیلم واقع شده است .حضور سورفکتانتهرای یرونی در سرطح

که فشار فوم برای فومهای خشرک برا فشرار گراز برابرر اسرت[.]15

فوم یک سطح باردار را ایجاد میکند که توزیع یرونهرای مجراور را

بررهصررورت کلرری دو گررروه اصررلی از مرردلهررای جریرران فرروم در

تحت تأثیر قرار میدهد .یونهایی با بار مخال  ،جذب و یونهایی برا

محیط متخلخل وجود دارد :موازنۀ جمعیت و تعادل محلی[.]10

فشار جدای

است؛ طبر نظریرۀ

DLVO

بار مشابه دفع میشوند؛ درنتیجه یک الیۀ دوگانۀ الکتریکی به وجود
میآید .نیروهای دافعه از نازک شدگی غشا جلوگیری میکنند .فشار
خالص اعمالی بر واحد سطح در فیلم مایع به فشرار جردای

 Πکره

 1-5مدل موازنۀ جمعيت
مدلهای مکانیکی مبتنی بر ت وری موازنۀ جمعیت ،از نظرر فی یکری
تولید و نابودی فیلمهای نازک فوم را توصی مریکنرد و برهصرورت

بهصورت زیر تعری میشود ،برمیگردد:

دینامیکی قابلیت تحرک فوم را از راه مدلسازی صریح بافت فوم یرا
Π=πA + πR + πS

()1

تغییرات انداز حباب فوم نشان میدهند .در این مردل تحررک گراز
بهعنوان تابعی از بافت فوم ،اشباع آب و سایر عوامل بیران مریشرود.

که  πAفشار جاذبه است که بهوسیلۀ نیروهرای جاذبره مولکرولی یرا

چال

نیروهای واندروالس بهوجود میآید πR ،فشار دافعه است که ناشری

دشررواری در تعیررین مؤلفررههررای مرردل اسررت[ .]10در مرردلهررای

از نیروهای دافعه هستند و  πSکه بهسربب نیروهرای سراختاری کره

کسرری از مایعرات

نتیجۀ همپوشانی الیههای مرزی است بهوجود میآید .فشار جدای
میتواند مقادیر مﺜبرت و منفری داشرته باشرد ΠR .و ( πSنیروهرای
دافعه) بر روی فشار جدای
جاذبۀ واندروالس فشار جدای

اثر مﺜبت دارند؛ در حالی کره نیروهرای
را کاه

میدهند .اگر فشار جدای

مﺜبت باشد ،دو سطح از هم جدا شده ،فریلم پایردار براقی مریمانرد.
مؤلفههای مختلفی مﺜل نوع سورفکتانت
بر فشار جدای

و غلظرت آن ،شروری و pH

اصلی برای به کارگیری مدلهای موازنرۀ جمعیرت مکرانیکی،

دینامیکی ،با اف ای

نرخ ت ریر  ،یرا برا افر ای

ت ریقرری ،مطرراب بررا مشرراهدات آزمایشررگاهی ،تولیررد فرروم نشرران
بررسی شده است[ .]11مدل مکانیکی ،تحرک گاز را بر اساس بافرت
فوم اصالح و خصوصیات فی یکی فوم را با غلظت فریلم هرای نرازک
ارائه میکند .الگوهای موازنۀ جمعیت به دو گروه تقسریم مریشروند.
نسخۀ کامالً فی یکی و نسخۀ تعادل محلی .تفاوت اصلی بین ایرن دو
مدل در نحو بهدست آوردن بافت فوم است .نسرخۀ کرامالً فی یکری
بافت فوم را با حلهای عددی به دست میآورد؛ اما در نسخۀ تعرادل

اثر میگذارند[.]19

محلی معادالت برهصرورت جبرری حرل مریشروند .برهدسرتآوردن

 .5تكنيکهای مدلسازی جریان فوم

مؤلفههای مدل بر اساس آزمای

بسررریاری از شررربیهسرررازهای مخررر ن ( ECLIPSE ،UTCHEMو

مدلسازی جریان فوم است .بهعنوان مﺜال ،برخری از مردلهرا دارای

 )STARSاز رویکرد اختالف محدود ترکیبی اسرتفاده مریکننرد ترا

ویژگیهای مختلفی از عملکرد فوم هستند؛ اما از طرف دیگر ،تعرداد

موازنۀ مواد را از راه معرادالت بقرای جررم و تکانره ،براسراس قرانون

زیاد مؤلفه ها مانع از کاربرد آنها میشود .در مدلسرازی مکرانیکی،
بافت فوم برای نشاندادن کراه

دارسی بررسی کنند .قانون دارسی:

یکری از اصرلیتررین چرال هرای

تحررک ،مؤلفرۀ مهمری محسروب

میشود .در این روش ،تعداد فیلمهای نرازک (بافرت فروم) در واحرد
حجم با حل یک معادلۀ دیفرانسیلی یرا جبرری حسراب مریشرود و

()0

پس از تعیین بافت فوم ،تحرک گاز با ارتباطدادن تعرداد فریلمهرای
سرعت دارسی گاز ،نفوذپذیری مطل ،
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نفوذپذیری نسربی

نازک به نفوذپذیری نسبی یا گرانروی فوم اصالح میشرود .در میران

)1. Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO

نسخۀ کامالً فی یکی و نسخۀ تعرادل محلری مردل موازنرۀ جمعیرت،

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و شانزده ()1044

برای فرایند اختالط فوم نشان میدهند؛ اما انعقاد و پوسیدگی  1فروم

محاسبات و چال های عددی زیرادی را برر شربیهسرازهای مخر ن

در لبۀ بانک فوم  2نمیتواند در طول سناریوی  SAGبا نسخۀ تعرادل

اعمال میکند .بنابراین ،برخی از محققان روش تعادل محلی را برای

محلرری مرردل شررود .از آنجررایی کرره بررهدسررتآوردن مؤلفررههررای

بهدست آوردن بافت فوم پیشنهاد دادند .این مردل برهعنروان ترابعی

مدل مکانیکی از آزمای ها دشوار است و نیراز بره زمران محاسربات

جبری از متغیرهایی بر اساس قانون دارسی و معرادالت بقرای جررم

طوالنی دارد ،مدل تجربی یکی از موارد برتر است؛ اگرچه ثابت شرده

بهدست میآید .نسخۀ تعادل محلی بر اساس ایرن فررض اسرت کره

است که هر دو مدل مطابقت دقیقی با نتایج آزمایشگاهی دارند[.]10

تولید و انسجام فوم در محیط متخلخل نسبتاً سریع انجام میشرود و

بیشتر مدلهای موازنۀ جمعیت بر پایۀ ایجراد فریلم نرازک برا تکررار

تعادل دینامیکی در بافت فوم از برابری نرخ تولید محلی فروم ( )Rgو

سازوکار  snap-offپایهری ی شدهاند که می تواند حاکی از غالببودن

تخریب آن ( ،)Rcحاصل میشود .این نسخه نسبت به رویکررد بافرت

این سازوکار باشد .برای تولید فوم با سازوکار  Snap-offنسبت ابعراد

دینامیکی (یا کامالً فی یکی) به زمان محاسباتی کمتری نیراز دارد و

گلوگاه به بدنۀ منافذ ،برای فعالشدن این سازوکار مهرم اسرت[.]11

استفاده از آن با چال های عددی کمتری همرراه اسرت .مردلهرای

رویکرد حالت پایدار محلی تا زمانی معتبر است کره فروم برهسررعت

ارائه شد این رویکرد بهصورت زیر است[( ]15جدول (.))1

به حالت پایدار محلی در مقیاس زمان و طول جابهجایی برسد .راسن
و همکاران[ ]21نشان دادند که در برخی مروارد ،حتری در مقیراس

 ۲-1-5رویكرد کامالً فيزیكی یا بافت دیناميكی

مغ ه ،شبیهسازی موازنۀ جمعیت را مری تروان تقریبراً برا روشهرای

در ایررن روش معادلررۀ دیفرانسرریل ارائررهشررده (معادل رۀ ( ،))1برررای

جریان کسری (بهعنوان مﺜال فرض حالت پایدار محلی) تقریباً بهطور

بهدستآوردن بافت فوم بهصورت عددی حل میشود (بهعنوان مﺜال،

برابر انجام داد .مدل موازنۀ جمعیت ،معادلۀ بقای چگالی حبابهرای

روش اختالف محدود  .)1با این حال ،دشرواری در تخمرین برخری از

جاری ،nf ،را به یک شبیهساز چند فازی اضافه میکند.

مؤلفههای با دادههای سیالبزنی و میدانی ،اسرتفاده از ایرن روش را

شهماروند و عاملی  -صص46-38 .

محاسباتی کمتری نیاز دارد .اگرچه هرر دو مردل نترایج مناسربی را

حرل معرادالت برا روش موازنرۀ جمعیرت برهصرورت عرددی ه ینرۀ

مروري بر مطالعات اخير پيرامون مدلسازي تزریق فوم در ...

نسخۀ تعادل محلی دارای چال های عددی کمتری است و به زمان

 1-1-5رویكرد تعادل محلی

در عمل محدود کرده است .همچنین ،حل معادلرۀ موازنرۀ جمعیرت
(

)

(

)

( (

))

( )0

میکند و چال های عددی دیگری را برههمرراه مریآورد .بنرابراین،
)

( )0

(

(

( (  ،انباشت حبابهای جاری

از راه قانون دارسی و معادالت بقای جرم بهدست میآیند ،پیشرنهاد

(  ،شررار حبررابهررای جرراری اسررت.

کردند[ .]15مدلهای ارائهشده با رویکرد بافت دینامیکی ،روابطی را

نررخ تولیرد حبراب

بهصورت توابع تولید ( ) و تخریرب حبراب ( ) ،اصرالح گرانرروی

چگالی حبابهای فوم برر حجرم

) برره شرررح زیررر ارئرره دادهانررد

عبارت ))

و برره دام افترراده و )

است.

برخی از محققان روشهای تعادل محلی یا روابط جمعیت حباب  0را
برای بهدستآوردن بافت فوم بهعنوان تابعی جبری از متغیرهایی که

که در آن
)

به صورت عددی ه ینۀ محاسباتی را برای شبیهسازهای مخ ن اضافه

 ،معرف تولید خالص اسرت و
اشباع گازهای جاری،

گازهای جاری(،)m-3
دارسرری گررراز،

اشباع گازهرای بره دام افتراده،

اشرررباع گررراز،

دبی تخریب فوم (،)m-3s-1

سررعت

( ) و نفوذپررذیری نسرربی (
(جدول (.))2

دبررری تولیرررد فررروم (،)m-3s-1

کسرر فروم هرای جراری،

کسرر

 ۲-5مدل تجربی یا تعادل محلی بافت -ضمنی

5

فومهای به دام افتاده میباشد .در ادامه به توضیح دو رویکررد مردل

در مردلهرای تجربری (تعرادل محلری) هردف تعیرین رابطرۀ میرران

تعادل جمعیت پرداخته میشود.

بافت فوم و تحرکپذیری نیست؛ بلکه تحرک فاز گاز بر اساس نترایج
1. Decay
2. Foam Bank Edge

3. Finite-Difference
4. Bubble Population Correlations
5. Implicit-Texture Local-Equilibrium Models
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Model
number

(1-1)
Hatziavramidis
et al. model

Modification Kfrg and/or μfg

(

|

|

|

)

Calculation of foam texture

Hatziavramidis
et al. (1995)

if,

|

(1-2)Bertin et
al. model

(

(

|

)

)

[
(

(

)

) (

] (

( )(

)

(

[

(

) [

(

)

(

)

(

)

(

√

Bertin et
al.(1998)

kovscek and
Bertin (2003)

) or
)]

√

Afsharpoor et
al. (2010),
Dholkawala et
al. (2007),
Kam(2008),kam
&Rossen(2003),
Roostapour and
kam (2013)

)

(

)
| |
| |

)
Li et al. (2006)

)

(

| |

)

)

(
(

(

)

)

]
)

)
(

)

) or

(

(1-5)Li et al.
model

(

) (

( )(
(1-4) Kam et
al. model

(

(

(

|

(1-3)kovscek
and Bertin
model

(1-6) chen et
al. model

Reference

)
)

chen et al.
(2010)
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46-38 . صص- شهماروند و عاملی

Table 1. Proposed models of local equilibrium approach.

... مروري بر مطالعات اخير پيرامون مدلسازي تزریق فوم در

. مدلهای ارائهشدۀ رویکرد تعادل محلی.1 جدول

46-38 . صص- شهماروند و عاملی

... مروري بر مطالعات اخير پيرامون مدلسازي تزریق فوم در

. مدلهای ارائهشدۀ رویکرد بافت دینامیکی.2 جدول
Table 2. Proposed models of dynamic texture approach.

Model number

Modification Kfrg and/or μfg

(2-1) Falla et al.
model

Bubble coalescence and Genaration
function

Falla et al.
(1998)

⁄

[

(2-2) chang et al.
model

(

|

|

( ) ]

(

) (

(
[
( ⁄

(2-4) Ettinger and
Radke model

(2-5) kovscek et
al. model

(

)

)

chang et al.
(1990)

|

|

)

]

[

(

) ]
Friedmann et al.
(1991)

[

(

Ettinger and
Radke (1992)

]

)

[
(

(

)
)

(

)

Chen et
al.(2010),
kovscek et al.
(1995)

( ) ]

)
Myers and
Radke
(2000)

(
(

)

)
(

)

)

[

(2-7) kam et al.
model

(

(

[
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)

)

(

(2-8)Zitha and Du
model

|

)
(

(

(2-6)Myers and
Radke model

|

)
(

(2-3) Friedmann
et al. model

Reference

)

]
(
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√

)

)

(

√

)]

Afsharpoor et
al.(2010),
Dholkawala et
al.(2007),
Kam(2008),
kam and Rossen
(2003),
Roostapour and
kam (2013)
Zitha and Du
(2010)

شهماروند و عاملی  -صص46-38 .

مروري بر مطالعات اخير پيرامون مدلسازي تزریق فوم در ...

آزمای ها و مطالعات میدانی تغییر مییابد و نفوذپذیری نسبی گاز و
گرانرروی مرؤثر آن بررر اسراس مشرراهدات آزمایشررگاهی و میرردانی و

 1-۲-5فاکتور تحرک فوم ()fmmob

یک مرجع یا فاکتورکاه

تحرک فوم است.

فرضیات مدل اصالح میشود .بسیاری از فرمولهای ریاضی در ایرن
گروه بدون وابستگی به فی یک جابهجایی فیلم نازک فوم که از اصول

 ۲-۲-5اثر غلظت سورفكتانت ()F1

اولیه است ،بهدست آمدهاند .تعداد مؤلفهها در ایرن مردل نسربت بره

یک تابع نمایی است که اثر غلظت سورفکتانت را نشان میدهد .این

نسخههای بافت دینامیکی مدلهای موازنۀ جمعیت کمتر است و نیاز

تابع با مؤلفه های  fmsurfو  epsurfکنتررل مریشرود ،درحرالی کره

به زمان محاسبۀ کمتری در شبیهسازهای مخ ن دارد؛ زیرا بافت فوم

 fmsurfغلظت سورفکتانت بحرانی است .بهطور کلی fmsurf ،به نوع

از راه حل عددی به دست نمیآیرد .از طررف دیگرر مردلهرای فروم

سورفکتانت بستگی دارد و اصطالح نمایی  epsurfیک مؤلفه است که

تجربی ،اثر فوم را از راه یک عامل کاه

تحررک کره بررای کراه

نفوذپرذیری نسرربی فرراز گرراز اسررتفاده مریشررود ،بسررته برره غلظررت

برررای تطبی ر بررا دادههررای جریرران فرروم در غلظررتهررای مختل ر
تنظیم میشود.

سورفکتانت ،اشباع نفت ،عدد موئینگی و سایر عوامل بیان مریکنرد.
)

بهدلیل سادگی و همچنین قابلیت اطمینران ،عبراراتی از مردل فروم
تجرب ری در شرربیهسررازهای مخ ر

ن تجرراری ماننررد CMG-STARS

(

()9

گنجانده شده است و در صنعت نفت و گاز برای توصی فروم بسریار
کاربرد دارد .عالوه بر این CMG-STARS ،یک شبیهساز قرویترر در

 8-۲-5اثر اشباع نفت ()F2

مدل سازی مخازن با ویژگیهای زمینشناختی پیچیده در مقایسه با

این تابع ،کاه

سایر شبیهسازهای  EORشیمیایی ،مانند  UTCHEMاست .در مدل

 fmoilاشباع بحرانی نفت است ،در جایی که  So > fmoilاست ،فروم

تجربی ،همانطور که در شبیهساز مخ ن تجاری  CMG-STARSنی

پایدار نخواهد بود و از بین میرود floil .در مواقعی که کمتر از اشباع

به کار میرود ،جریان فوم بهعنوان جریان گازی برا تحررک پرایین و

نفت باشد ،موجود است و جایی که  So <floilباشرد وجرود نفرت در

گرانروی معادل گاز تعری میشود .ایرن کرار برا تغییرر نفوذپرذیری

نظر گرفته نمیشود.

نسبی گاز بهوسیلۀ فاکتور کاه

استحکام فروم در حضرور نفرت را نشران مریدهرد.

تحرک گراز ( )FMکره یرک عردد

بدون بعد است ،انجام میشود .به این ترتیرب ،فراینردهای مکرانیکی

)

()15

(

مختلفی در ارتباط با جریان فوم ایجاد میشود.
 6-۲-5اثر سرعت )F3( Shear-Thinning

()7

این تابع نشاندهند تأثیر روانهشناسی مقاومت فروم برهعنروان یرک
سیال غیرنیوتونی است Nc .عدد مروئینگی و  fmcapعردد مروئینگی

()3

مرجع است.
نفوذپذیری نسبی گاز در حضور فوم و

نفوذپذیری گاز است.

توابررع  F1تررا  F7در معادلررۀ فرروق از نظررر تجربرری میرر ان غلظررت

)

()11

(

سورفکتانت ،اشباع نفت ،سرعت جریان گاز (تأثیرات برشری و تولیرد
فوم) ،ترکیب نفت ،شوری و به هم پیوستگی فوم یا خشکشردن کره
بر مقاومت فوم تأثیر میگذارد را حساب میکنند .این مؤلفهها بهطور
خالصه به شرح زیر بررسی میشوند.
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 5-۲-5اثر توليد فوم ()F4

ایرن ترابع شررط تولیرد یرا انسرجام فروم

را مردل مریکنردfmgcp .

عدد موئینگی بحرانی برای تولید فوم است.

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و شانزده ()1044

(

 3-۲-5اثر )F7( Foam Dry-Out

استحکام فوم یا خشکشدن

کیفیت فوم و اف ای

 4-۲-5اثر ترکيب نفت ()F5

این تابع با اف ای

عملکرد  F5تأثیر ترکیب نفت بر فوم را نشان میدهد fmomf .کسرر

با پدید فشار موئینگی ،تأثیر تغییرات در اسرتحکام فروم را بررسری

بحرانی مولی نفت Xo ،کسر مولی نفت و  epomfتوان تابع است.

مریکنرد fmdry .اشرباع بحرانری آب و  epdryمؤلفرۀ تنظریم شریب
هستند.

)

()11

(
(

()10
 7-۲-5اثر شوری ()F6

مقادیر مختلفی از این مؤلفهها باید با آزمای

تأثیر شوری فاز آبی بر استحکام فروم از راه ترابع  F6در نظرر گرفتره
میشود که در آن  Wsکسر مولی ج ء نمرک (شروری) اسرت،

تعیین شروند[ .]10در

ادامه سایر مدلهای ارائهشد تعادل محلی با بافت ضمنی آورده شده

flsalt

است[.]15

کمترین حد مقدار کسر مولی نمرک و  fmsaltمقردار بحرانری کسرر
مولی نمک است.

جدول  .3مدلهای ارائهشدۀ تعادل محلی -بافت ضمنی.
Table 3. Presents the models of local equilibrium-implicit texture.
Model discribtion

Reference
)Marfoe et al.(1987

)

)Islam and Ali (1990
)

)chang et al. (1990

(

(

Model number
( )

)

() (

(

)
(

)

)Mohammadi et al.(1995
|)

)Marfoe et al.(1987

(3-4) Robert and
Mack model
(3-5) Mohammadi
et al. model
*(3-6) Fixed Pc
model

(

(
)

)

()

)

(

(

)Islam and Ali (1990
)

)chang et al. (1990
chang et al. (2000),
Computer Modelling Group
(2011), Fjeldskaar (2008),
Martinsen (1999), Namdar
Zanganeh et al. (2011).

(
(

(3-7) Rossen et al.
model

(
)

] )

(
)

)

([

(3-3) chang et al.
model

(

)

)Robert and Mack (1997

(3-1) Marfoe et
al.model
(3-2) Islam and Ali
model

(

) ( )

)
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()10

مروري بر مطالعات اخير پيرامون مدلسازي تزریق فوم در ...

)

)

(

(
)

(

] )

([

(3-8) vassenden and
Holt model

(3-9)Stars model
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جدول  .4مؤلفههای مربوط به سنگ و سیال[.]23

 .4مطالعات موردی در خصوص تزریق فوم
در یررک مطالعرره ،سرریالبزنرری فرروم در آزمایشررگاه بررا ت ریرر
کرربندیاکسرید و سرورفکتانت آلفرا الیفرین سرولفونات 1همرراه برا
آب نمک حاوی  1درصد وزنی کلرید سدیم انجام گرفت .مؤلفههرای

Table 4. Rock and fluid parameters[23].

0.25
)2.3(Darcy
)1.0 (cp
)0.01744-0.01832 (cp

مربوط به خصوصیات سنﮓ و سیال در جدول ( )0آورده شده اسرت.
نترررایج حاصرررل از ایرررن آزمرررای

0.25

در شرررکلهرررای ( )7و ()3
0.76

ارائه شده است[.]21

شکل  .1نمودار افت فشار برحسب کیفیت فوم[.]23

Prosity
Brine permeability
Brine viscosity
Gas viscosity
Water relative permeability
endpoint
Gas relative permeability
endpoint

1

Figure 7. Diagram of pressure drop versus foam quality[23].

شکل  .1نمودار ضریب بازیافت نفت بر حسب میزان تزریق[.]23
Figure 8. Diagram of oil recovery coefficient versus injection rate[23].

1. Alpha Olefin Sulfonate
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افت فشار بر حسب کیفیت فوم انجام شده اسرت .تطبیر دادههرای

سطحی گاز نشان میدهند؛ اما نمرودار ) (aدر مختصرات کرارت ین و

آزمایشگاهی بهخوبی دو ر یم جریان با کیفیت باال و پرایین را نشران

نمررودار ) (bدر حالررت لگرراریتمی اسررت .دادههررای گرفترره شررده

گرادیران فشرار

«تولید فوم» را در نقطهای کره فروم درشرت تبردیل بره فروم قروی

مییابد .نقطۀ عطفری

در گرادیان فشار (تغییر جهرت نمرودار لگراریتمی

داده است؛ که در ر یم با کیفیت پرایین برا افر ای
(یا اف ای

چگالی فوم) کیفیت آن هم اف ای

در نمودار مشخص است کره * fgاسرت؛ بعرد از عبرور از ایرن نقطره
بهدلیل غالبشدن مک
کاه

موئینه ،پارگی فیلمهرای نرازک و درنتیجره

گرادیان فشار اتفاق میافتد.

میشود ،با جه

بعد از حالت  )coarse foamنشان دادهاند ،همچنین سه حالت پایدار
احتمالی را نشان میدهد )1( :حالت فروم درشرت :جرایی کره سرای
حبابها (در صورت وجود) ب رگ ،بافت فوم ( )nfکوچک ،تحرک گاز

مدل سازی جریان فوم برحسرب دادههرای آزمایشرگاهی منطبر برا

نسبتاً زیاد و گرادیان فشارکوچک است )2( .حالت فروم قروی :دارای

شرایط جدول ( )0در نرماف ار  STARSانجرام شرده اسرت .مقایسرۀ

حبابهای کوچک ،بافت فوم ( )nfب رگ ،تحرک کم گراز و گرادیران

محاسبات عددی و افت فشارهای اندازهگیری شده و ضریب بازیافرت

فشار زیاد است )1( .یک حالت متوسط بین دو حالت قبلی :گراگلیت

در طول سیالب زنی برا فروم در شرکل ( )3نشران داده شرده اسرت.

دریافت که کنترلکردن این حالت متوسرط دشروار اسرت و برهنظرر

مؤلفههای سرنﮓ و سریال مرورد اسرتفاده در شربیهسرازی فروق در

ناپایدار میرسد .مطاب این شکل در ابتدا با شروع ت ری برهصرورت

نرررمافرر ار  STARSانجررام شررده اسررت .در ابترردا پررس از گذشررت

گرادیران فشرار

مدت زمانی از ت ری  ،ضریب بازیافت هم زمان با اف ای
با شیب نسبتاً زیادی اف ای
بعد از آن با اف ای

افرت فشرار

دبی ثابت ،کاه

سررعت سرطحی گراز برا افر ای

مشاهده شرده اسرت .در ایرن حالرت فروم ضرعی

یرا coarse foam

مییابد تا به یرک حرد ثرابتی برسرد و

خواهد بود .بعد از عبور از این مرحله سریال بره یرک حالرت میرانی

حجم ت ری ضریب بازیافت و افرت فشرار ثابرت

گرادیان فشار بسریار

میرسد که سرعت سطحی گاز با وجود اف ای

شده است .در ادامه شبیهسازی دینامیکی با ت ری متناوب پایدار گاز

کم میشود (ساختار فوم در حرال شرکلگیرری اسرت)؛ امرا بعرد از

و مایع با استفاده از یک مدل تعادل جمعیرت اصرالحشرده از کرام و

رسریدن برره گرادیران فشررار خاصری افر ای

سررعت سررطحی گرراز

راسن[ ]11تشریح شده است.

مشرراهده مرریشررود .ایررن حالررت زمررانی اسررت کرره فرروم قرروی

شکل ( )9تطبی دادههای مدلسرازی را برا دادههرای آزمایشرگاهی

شکل گرفته است[.]11

شهماروند و عاملی  -صص46-38 .

با دادههای گرفتهشده از آزمای

مروري بر مطالعات اخير پيرامون مدلسازي تزریق فوم در ...

با شررایط فروق ،تطراب تاریخچرۀ

نشان میدهد .هرر دو نمرودار گرادیران فشرار را برر حسرب سررعت

شکل  .9تطبیقدادن دادههای آزمایشگاهی با دادههای مدلسازی[.]11
Figure 9. Matching experimental data with modeling data[11].
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 1-4تجزیــۀ حساســيت مربــو بــه دادۀ اشــباع نفــت در

بهعنوان تابعی از سرعتهای سطحی گاز و آب رسم شدهاند .در ایرن

مدلسازی جریان فوم با نرمافزار STARS

مدل سازی (تعادل محلری ( ))LEدو ر یرم جریران در حضرور نفرت

مدلی مطاب با شرایط جدول ( )0در شبیهساز  STARSانجرام شرده

بهخوبی مشخص شده است .کانتورهای عمودی ر یم با کیفیت باال و

است.

کانتورهای افقی ر یم با کیفیت باال را مشرخص مریکننرد .خطروط

شکل ( )15چگونگی عملکرد فوم را در اشباع ثابت نفت در مدل فوم

افقی ن دیک بههم با تغییر مؤلفههای مربوط به نفت به سرمت براال و

 floil ،fmoilو epoil

پایین کشیده شدهاند؛ اما خطوط در ر یم برا کیفیرت براال برا تغییرر

مرطوب 1وقتری مؤلفرههرای مربروط بره نفرت،

متفاوت باشد را نشان میدهد .نمودارهای فوق بر اساس افرت فشرار

مؤلفههای مدل بدون تغییر باقی میماندهاند.

جدول  .5خصوصیات سنگ و سیال و مؤلفههای مدل فوم.
Table 5. Characteristics of rock and fluid and parameters of foam model.

)μg(Pa.s

)μo(Pa.s

)μw(Pa.s

φ

)K(darcy

epdry/sfbet

fmdry/sfdry

fmmob

2.07*10-5

5.00*10-3

7.00*10-4

0.3

1.3

6000

0.316

54000

شکل  .11تجزیۀ حساسیت مربوط به دادههای اشباع نفت در نرمافزار .]11[ STARS

1

Figure 10. Sensitivity analysis of oil saturation data in STARS software[18].

1. Wet-Foam Model
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نفوذپذیری باال
شبیهسازی آزمایشگاهی حالت پایدار و ناپایدار سیالبهرای فروم در
یک بستۀ ستون عمودی ماسهای با نفوذپرذیری براال در حالرتهرای
با و بدون نفت در غلظتهای مختل سورفکتانت و برا سررعتهرای

fmdry

epdry

epcap

fmmob

0.118

1018

3.160

336990

مختل ت ری در دمای باال ( )90°Cانجام شده اسرت .بسرتۀ ماسرۀ
سنگی دارای قطرر داخلری  5/9ایرن ،،طرول  10ایرن ،،تراوایری 00

 .7چالشهای انتخاب مدل و توسعۀ آن

دارسی و تخلخل  5/10است .دادههرای حاصرل از تج یره و تحلیرل

مدلهای گوناگونی برای مدلسازی جریان فوم ارائه شرده اسرت؛ در

آزمایشگاهی با نتایج مدلسازی در نرماف ار  STARSدر شرکل ()11

روش موازنۀ جمعیت بافرت فروم بره صرراحت کراه

تحررک گراز

مقایسه شده است.

را بر اساس تولید و تخریب فیلمهای نازک مبتنری برر معرادالت بقرا

مطاب شکل ( )11گرانروی ﻇاهری فوم برحسب سرعت جریان کرل

ارائه میکند؛ اما در روش تعادل محلی-بافت ضمنی بهطرور ضرمنی

در کیفیت فوم برابر با  5/70رسم شده است .طب رونرد نمرودار ،برا

تحرک گاز حساب میشود و

اثرات بافت فوم از راه یک عامل کاه

یافته است کره

بهطور ضرمنی فشرار مرویرگی محدودکننرده برا یرک ترابع انتقرال

این حالت در مطالعات آزمایشرگاهی و مردلسرازی مشرخص نترایج

شیبدار 1نشان داده میشود که نشاندهند اثرات انعقاد 2بر ضرریب

اف ای

سرعت جریان سیال گرانروی ﻇاهری کاه

تحرک است .این عامل کاه

تحرک بایرد از تعرداد زیرادی

نشان می دهد که مدل شبیهسازی شده در نرماف ار  STARSتطبیر

کاه

خوبی با داده های آزمایشگاهی از خود نشان داده اسرت .مؤلفرههرای

آزمای

بهینهشده با مدلسازی در نرماف ار در جدول ( )0آورده شده است.

در نظر گرفته شده بر رفتار فوم مطابقت داشته باشد[.]20

بهصورت موردی کرالیبره شرود ترا اثرر فی یکری هرر مؤلفره

شکل  .11مقایسۀ دادههای آزمایشگاهی با دادههای شبیهسازی[.]14

شهماروند و عاملی  -صص46-38 .

Table 6. Optimized parameters used in the model.
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 ۲-4تزریق فوم در یک بسـتۀ سـتون عمـودی ماسـهای بـا

جدول  .6مؤلفههای بهینهشدۀ مورد استفاده در مدل.

1

Figure 11. Comparison of laboratory data with simulation data[14].
2. Coalescence Effects

1. Steep Transition Function
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تعیین پایداری ک در تمام حالتهرای  LEمهرم اسرت .فریردمن و
همکاران جه

به فوم قوی را با یک مدل تعرادل جمعیرت تطبیر

 =S0limحداکﺜر اشباع نفت که فوم دارد .در مدل ()2-2
 =tconvزمان به وجودآمدن فیلمهای نازک جاری در گلوگاه منافرذ در

دادند که در آن ایجاد فیلمهای نازک بره فشراری بیشرتر از حرداقل

مدل ()1-2

گرادیان فشار نیاز دارد .اخیراً ،تنها مدلهایی که حالتهای چندگانۀ

 =texitزمان برای خروج فیلم نازک تازه شکل گرفته در مدل ()1-2

 LEرا برای فوم نشان میدهند از مدل تعادل جمعیت کرام و راسرن

 =tformزمان برای شکلگرفتن یرک فریلم نرازک برهوسریلۀ سرازوکار

در جایی که تولید المالها به گرادیران فشرار بسرتگی دارد متفراوت
هستند .مدل کام ،تنها مدل ک

مکانیکی است که مریتوانرد انرواع

دادههای آزمایشی حالت پایدار از جمله حالتهای پایردار چندگانره

1

را در خود جای دهد .این مردل بررای حرل ناپایرداری ذاتری حالرت
ک قوی از مدل مکانیکی قبلی اصالح شده است[.]20
با توجه بره مطالعرات ،اسرتفاده از هرر دو روش تطراب خروبی را برا
دادههررای آزمایشررگاهی از خررود نشرران داده اسررت .مقایسررههررای
انجام گرفته ،نشان میدهد که مردل تعرادل محلری -بافرت ضرمنی
بهدلیل ماهیت تجربی آن کاربرد بیشتری دارد .تاکنون هری ،یرک از
مدلهای ذکرشده در بخ

تکنیرکهرای مردلسرازی جریران فروم

نتوانسته است تمامی آزمای های فوم را در شرایط مختلر تحلیرل
نمایند .مطالعات نشان دادهاند که آزمای های فوم پایدار نیتررو ن و
کربن دی اکسید میتوانند با مدلهای مختل بافت ضمنی و تعادل
جمعیت بهخوبی منطب شوند .یکی از اصلیتررین موضروعات بررای

 Snapoffدر مدل ()1-2
 =tsoزمان برای تجمع مایعات کافی در گلوگاه یرک مکران فعرال در
مدل ()1-2
 =vfسرعت بینابینی  1فوم جاری در مدل ( )0-2و مدل ()0-2
 =μsگرانروی گاز حاصل از جریان فوم از راه منافذ صاف و یکنواخرت
در مدل ()1-2
 =ηنماد نفوذ در مدل ()1-1
 =Cغلظت جرمی
 =Climsحد اقل غلظت سورفکتانت برای در مدل ()2-2
 =fudryباالترین حد اشباع آب در تابع  Fwkدر مدل ()9-1
 =Lpطول مشخصۀ انقباض حفره در مدل (.)1-2
*

 =nمحدودکنند بافت فوم در مدل (.)0-2
= چگالی تعادلی عدد حباب در مدل (.)1-1

انتخاب مدل ،توجیه معادالت ریاضی و اندازهگیری مؤلفههرای مرورد

 =ncچگالی بحرانی حباب که باالتر از آن دبی تولید در مردل ()2-2

است .بهعنوان مﺜال ،مردل فروم

به صفر میرسد ،چگالی حباب را در مدل محدود میکند(.)1-2

استفاده در مدلها بهوسیلۀ آزمای

 STARSبس ریاری از ویژگرریهررای رفتررار فرروم را در بررر م ریگیرررد.

 =nLتعداد فیلم نازک در واحد طول در مدل ()1-2

بررا ایررن حررال محرردودیتهررایی را بررا مقرردار زیررادی از مؤلفررههررا

 =nnتعداد جاهای فعال  snap-offدر واحد حجم در مدل ()1-2
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