
Nem stacionárius hőmérsékleti terek modellezése 
olajbányászati alkalmazásokkal1

B O D R IN É  CV ETKO VA  2

Kőolajkitermelés során a hozamnövelés egyik elterjedőben levő és hatékonynak mutatkozó 
módja a telepre történő termikus behatás.

Jelen vizsgálat nagy viszkozitású olaj teleprétegében vizbesajtolás közben végbemenő termo- 
hidrodinamikai fo lyam at matematikai modelljét reprezentálja. A modellezés a tömeg, impulzus és 
energia megmaradását definiáló differenciálegyenlet-rendszer numerikus megoldásával történik 
porózus közegben végbemenő többfázisú áramlás esetére vonatkozóan. A modellezés során különös 
figyelm et fordítottunk az alábbi tényezőkre:

— viszkózus disszipáció szerepe az energiamérlegben,
— adott hőmérsékleti fro n t időbeli evolúciója, vagyis a hőmérséklet lecsengésének folyamata  

a telep környezetében végbemenő kondukció útján,
— az átmeneti zóna evolúciója.
Nem stacionárius hőmérsékleteloszlásokat számítottunk különböző telepmodellekben történő 

hőterjedési esetekre, továbbá a fizikai környezet különböző jellem zőinek (porózus telepréteg 
kiterjedése, áteresztőképesség, vizbesajtolás időtartama, nyomásgradiens a rétegben stb.) széles 
skálájára.

L. Bodri: Modeling of Non Steady-State Temperature Distributions with Applications to 
Oil Mining

The method o f  thermal influence appears to be an increasingly important and effective way to 
reach higher production rates in oil mining operations.

In this work we present a mathematical model o f  the thermo-hydrodynamic process that occurs 
during water flooding o f  oil pools with highly viscous oil. Modeling is carried out by numerical 
solution o f  the equations defining the conservation o f  mass, impulse and energy fo r  the case o f  
multiphase flow  in a porous medium. Particular attention is payed to the follow ing factors:

— the role o f  viscous energy dissipation in the energy balance,
— evolution o f  a temperature fron t in time, i.e. the decrease o f  temperature by thermal 

conduction in the vicinity o f  the oil-bearing layer,
— evolution o f  the transition zone.
Non steady-state temperature distributions are calculated fo r  different oil pool models and fo r  

a wide range o f  the values o f  different characteristics (extension o f  the porous medium, permeabi
lity, time o f  water flooding, pressure gradient, etc.) o f  the physical environment.

1. Bevezetés

Jelenleg világszerte folyamatosan növekvő igény 
mutatkozik olyan olajtelepeket is termelésbe állítani, 
ahol az olaj erősen viszkózus, kevéssé folyékony, és 
ezért a kitermelés hagyományos bányászati módsze
rekkel gazdaságtalan lenne, vagy a hagyományos 
módszerek egyáltalán nem is alkalmazhatók. Bonyo
lult földtani viszonyok közepette olajtelepek hozam- 
növelésére igen alkalmasnak bizonyuló eljárás a te
lepre történő termikus behatás (forró fluidumok be- 
sajtolása, rétegbegyújtás stb.), amikor is melegítés 
hatására az olaj viszkozitása nagyon lecsökken, és 
így az mobilissá, könnyen folyóssá válik. A tároló
kőzetbe nagy mennyiségű hideg víz besajtolásával 
járó, leginkább alkalmazott kitermelési technológia 
mellett is megváltozik a telep termikus állapota. Kö
zönséges olajoknál azonban a hőmérsékleti tényező 
nem játszik olyan lényeges szerepet a tárolóréteg
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hidrodinamikájában, mint erősen viszkózus olaj ese
tén. A termikus behatás módszerének gyakorlati al
kalmazásához olyan matematikai modelleket szük
séges kidolgozni, amelyek már a tervezés stádiumá
ban lehetőséget nyújtanak a várható hatás jellegének 
és mértékének megismerésére, és amelyek alapján 
megtervezhető a termelő és visszanyomó kutak opti
mális eloszlási hálózata a telepen.

Termo-hidrodinamikai szempontból a körvonala
zott probléma inhomogén porózus közegben történő 
többfázisú folyadékáramlás és hőtranszport feladatá
nak vizsgálatát jelenti. Földtani környezetben a flui
dumok mindig heterogén összetételűek, több külön
böző kémiai komponenssel. Kőolaj telepvizsgálati 
problémákban tekintetbe kell venni legalább három 
fázis: víz, gáz és szerves folyadék jelenlétét. Termé
szetes körülmények között a fluidum áramlása köz
ben annak belsejében vagy a fluidum és környezete 
között bonyolult folyamatok zajlanak (diffúzió a kü
lönböző fázisokban, komponenscsere a fázisok kö
zött, hőszállítás, vegyi reakciók stb.), és kívánatos, 
hogy a matematikai modell egyenletei képesek le
gyenek minél teljesebben leírni ezeket a folyamato
kat.

Jelen dolgozatban ismertetjük többfázisú fluidum 
porózus közegben történő áramlását leíró feladat
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alapjait, és numerikus modellezési példákkal szem
léltetünk néhány olyan esetet, amelyek gyakorlati 
alkalmazhatósággal bírnak.

2. Többfázisú folyadék áramlási egyenletei

Az alábbiakban csak olyan fluidumot tekintünk, 
amelyben egyensúlyi körülmények mellett a külön
böző fázisok nem oldódnak fel egymásban úgy, hogy 
eredményként egyetlen fázist képeznének. Ez termé
szetesen jól teljesül az olaj, víz és gáz fázisokat 
tartalmazó fluidumra.

Pa r k er  [1989], valamint A n d e r so n  és W o e ss- 
NER [1991] eljárását követve, a többfázisú fluidum 
áramlásának egyenletei felírhatok az egyes fázisok 
nyomása mint változó szerint kifejezve. Ha egy po
rózus közegben több olyan fluidumfázis van jelen, 
amelyek egymással nem keverednek, a nyomás az 
egyes fázisokban eltérő. Ilyen esetekben termodina
mikai potenciálokat kell bevezetni, és az energia- 
balansz egyenletének olyan tagokat is tartalmaznia 
kell, amelyek a fázishatárokon lejátszódó jelensé
gekkel kapcsolatosak.

ahol P p a p  fázisra vonatkozó nyomás, a gravitációs 
gyorsulás, e,- az <?; = d z/d x i összfüggéssel definiált 
egységvektor í-edik komponense, r\p  dinamikai visz
kozitás a p  fázisban, é s k p a p  fluidumfázis saját belső 
permeabilitása. A (2) egyenlet lényegében empirikus, 
és számos implicit feltételezést rejt magában. Közü
lük legalapvetőbb az, hogy a p  fázisban történő áram
lást nem befolyásolják más fázisokban előálló nyo
másgradiensek.

E n e r g ia e g y e n le t

Az energia megmaradását definiáló egyenletet az 
ENE és POLlSEVSKI [1987] által adott formában al
kalmazzuk. Levezetése során lényeges feltételezés, 
hogy a belső súrlódás a fluidumban sokkal kisebb, 
mint a fluidum—szilárd közeg határon fellépő súrló
dás. Ez lényegében ekvivalens azzal a feltevéssel, 
hogy a nyírófeszültség a fluidumban elhanyagolha
tóan kicsi. Az egyenlet a

d t  ( ppEp) + dx i (р РгРдР + (̂ ) ~ tii~dxi = 0  (3)

K o n tin u itá s i  e g y e n le t

Legyen *,■ az i-edik derékszögű koordináta, p  a 
fluidumfázis indexe, s  jelölje a közeg szilárd részét. 
Legyen továbbá s p a volumetrikus vagy térfogati 
telítettség, tehát a porozitásp  fázis által kitöltött része 
és a teljes porozitás hányadosa. Világos, hogy sp  
értéke 0 és 1 határok között változhat, és, hogy 
I s p = l .  Nem deformálódó szilárd kőzetmátrixot fel
tételezve és a komponensek kémiai vagy biokémiai 
átalakulásainak lehetőségét kizárva, a tömeg meg
maradásának követelménye bármely p  fázisra felír
ható, mint

(P p  spФ) + q x( P p 0 > (1)

ahol Pp a fázissűrűség, q p ap-edik fázis filtrációs vagy 
szivárgási sebessége, és cp a szilárd közeg teljes poro- 
zitása. A tömeg megmaradásának feltétele termé
szetesen mindegyik jelenlévő fázisra külön-külön ér
vényes.

M o z g á s e g y e n le t

Porózus közegben áramló folyadék esetén az 
áramlás rendszerint sokkal gyorsabban stabilizáló
dik, mint a hőmérsékleti tér. Ezért többfázisú áramlás 
és a vele kapcsolatos hőtranszport vizsgálata során 
legtöbb esetben elegendőnek bizonyul stacionárius 
áramlást feltételezni és időfüggést csak a termikus 
folyamatban vizsgálni. Rezervoármémöki felada
tokban az erők és gyorsulások összefüggését leíró 
dinamikai egyenletet az ún. Darcy-törvény definiál
ja:

(2)

formában írható fel, ahol e a belső energia, Q  a 
hőfluxus és tij a feszültségi tenzor. Fentiekhez hason
lóan, itt is minden mennyiség adottp  fázisra érvényes. 
A szilárd közegre vonatkozóan, melyet abszolút me
revnek és nyugalmi helyzetben lévőnek tekintünk, az 
energia megmaradásának egyenlete az alábbi formára 
redukálódik

(4)

Általános esetben az (1)—(4) összefüggéseket ki kell 
még egészíteni egy állapotegyenlettel minden egyes 
fluidumfázisra, továbbá fluidum-határokon a kapillá
ris nyomást megadó egyenletekkel.

Némely esetben lehetséges ugyan analitikus meg
oldást is találni, de fenti egyenletek rendszerének 
megoldása általában numerikusán határozható meg. 
A megoldás művelete iterációs eljárással történik, 
ami legtöbbször eléggé számítógép-igényes. Nem 
lényegtelen tényező, hogy az egyenletek erős nem 
lineáris volta miatt finom tér- és időbeli diszkretizá- 
cióra van szükség.

Jelen tanulmány következő részében bemutatunk 
néhány olyan egyszerűsített esetet, amikor lehetőség 
nyílik közelítő megoldások meghatározására.

3. Numerikus modellek

Az alábbiakban számszerűen vizsgáljuk a tároló
rétegben folyadékbesajtolás hatására lejátszódó ter- 
mo-hidrodinamikai folyamatot. A tárolóréteggel va
ló hőközlés eredményeképpen természetesen meg
változik a telep addigi termikus állapota. A folyamat 
matematikai modellezése során a kapilláris nyo
másgradienseknek az áramlási térre gyakorolt hatá
sától eltekintünk. A folyadék visszanyomás vagy 
besajtolás sebessége ismert, ezért csak az (1), (3) és
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(4) egyenletekre lesz szükségünk. Feltételezzük, 
hogy a fluidumfázisok és a porózus közeg a rendszer 
egészében lokális termodinamikai egyensúlyban 
vannak, ami azt jelenti, hogy adott pontban egy és 
ugyanaz a Thőmérséklet érvényes valamennyi fázis
ra és a szilárd közegre is. Elhanyagolhatónak tekint
jük továbbá az áramlás sebességének a hővezető 
képességre elvileg gyakorolható hatását, és skaláris 
K m hővezetőképességet alkalmazunk a hőfluxus 
Q  =  K m V T  kifejezésében. A kontinuitási egyenlet 
felhasználásával a (3) és (4) összefüggések a

(5)

formára tamszformálhatók, ahol k  a porózus közeg 
belső permeabilitása és c  a fajhő. A z/és s  indexek a 
fluidumra, illetve a szilárd kőzetmátrixra vonatkoz
nak, míg m  általában közeget jelöl. Az (1), (3), (4) 
egyenletek (5) alakba történő transzformációja eljá
rásának részletes ismertetése megtalálható BODRI és 
CERMÁK [1993] munkájában. Az (5) egyenlet az/és 
s  fázisban történő hővezetést (kondukció), a fluidum- 
fázis által történő hőszállítást (advekció), a két fázis 
közötti hőcserét, valamint viszkózus energiadisszipá
ciót vesz figyelembe.

V ék o n y  s ík r é te g  (s ík le m e z ) te le p m o d e ll

Egy több kutat tartalmazó (például ötpontos kút- 
elrendezésű) olajtelep termikus viszonyainak vizs
gálata során a kérdéses folyamatot leíró differenci
álegyenleteket célszerű derékszögű koordinátákban 
megadni.

Tekintsünk egy horizontális helyzetű, homogén, 
nem deformálódó, h vastagságú tárolóréteget. A 
visszanyomó kúton át a rétegbe Tq hőmérsékletű 
inkompresszibilis folyadékot sajtolnak. A tárolóré
teg modellezett tartományának függőleges kiterjedé
se általában lényegesen kisebb, mint horizontális 
méretei. Vízszintes, stabilan vékony, homogén, fúró
lyukak valamely hálózatával harántolt rétegben a 
filtrációs áramlás síkpárhuzamos függőleges 
komponense zérus). Tételezzük fel, hogy a besajtolt 
és általa a pórusokból kiszorított folyadék hővezető
képessége, valamint a telep hőfizikai paramétereinek 
értékei annak alsó és felső határán megegyeznek. Az
(5) egyenlet egydimenziós változata ilyen megszorí
tások esetén felírható, mint

(7)

Továbbiakban csak a 7” hőmérsékletkülönbséggel 
lesz dolgunk, ezért a jelölés egyszerűsítése érdekében 
a ’-jelet elhagyhatjuk. A síkpárhuzamos áramlás x  
irányban terjed. A szivárgási sebességnek csak egy 
komponense van, amely a Darcy-törvény alapján a

(8)

összefüggés szerint adódik, ahol L  a modellezett tar
tomány horizontális kiterjedése és A P  az x=0 és x = L  
koordinátájú helyek közötti nyomáskülönbség. A (6) 
egyenletre vonatkozó kezdeti feltétel

lesz.
A határfeltételeket tekintve két különböző feladat 

(alábbiakban „a” és „b” variáns) fogalmazható meg, 
melyek rendre legyenek:
a)

Mindkét variáns olyan esetet reprezentál, amikor a 
besajtolt folyadék hőmérséklete megegyezik a telep 
közegének hőmérsékletével („hideg” folyadék besaj- 
tolása). Az első esetben azonban nincs hőveszteség az 
x = L  helyen, míg „b” variánsnál ugyanott (x = L ) egy 
termelőkút helyezkedik el, ami hőveszteséget kelt. A
(6)—(11) összefüggésekkel megfogalmazott feladat 
könnyen módosítható „forró” folyadékra is. Legyen 
a besajtolt folyadék Tfhőmérséklete nagyobb, mint a 
tárolóréteg Tp hőmérséklete. Ekkor az (5) egyenlet, a 
kezdeti és határfeltételek ugyanazok maradnak, mint 
előzőleg, ha a korábbi Г hőmérséklet helyett a

(6) módon normált TN hőmérsékletet vesszük a felírt 
összefüggésekben. Csak a (6) egyenletben lesz olyan 
változás, hogy у helyett а удг= y /(T f  -Tp) fog benne 
szerepelni, továbbá az jc=0 helyen az új határfeltétel 
Th(x = 0 , í)=l lesz.

Ha a besajtolt folyadék víz, amint azt továbbiak
ban feltételezzük, a folyadékállandókra a 
pf C f =  4,185*106 J/m3K és r\f = 1,002* 10’3 Pás érté-
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kék mérvadók. A szilárd tárolókőzet anyagát homok
kőnek tekintjük (ami leginkább jellemző olajtelepi 
környezetre), és ennek megfelelően pscí=2,3*106 
J/m3K, K m= 3,0 W/m.K [MARSILY 1986]. Ahol külön 
nem tüntetünk fel más értéket, a nyomásdifferencia 
nagyságát 100 atm-nak, к  permeabilitást 1 D-nak, cp 
porozitást pedig 0,4-nek vesszük.

Első számításunk a két határfeltételből adódó kü
lönbségek vizsgálatát célozta. A számítást vízszinte
sen 100 m kiterjedésű teleprétegre végeztük. Az el
téréseket az 1. a b r a  szemlélteti. Látható, hogy a (10) 
határfeltétel mellett az x - L  hely környezetében a 
rétegre jellemző izoterma helyzete horizontális. A
(11) határfeltétel esetén viszont a termelőkút környe
zetében a hőmérséklet meredeken esik. Ez a hőmér
sékletcsökkenés azonban csak a kút közvetlen kör
nyezetében jelentős, tőle mindössze 2 m távolságra 
a két izoterma gyakorlatilag már egybeesik. Ezért 
továbbiakban csak a (10) határfeltétel esetét tekint
jük, vagyis csak azzal az esettel foglalkozunk, ami
kor a tárolórétegből nincs hőkiáramlás.

Distance (m)

2. ábra. Hőterjedés 50 m hosszúságú, vékony síkrétegben. A 
görbék címkéi a vízbesajtolás folyamatának hosszát mutatják 

óra egységben
Fig. 2. Heat propagation in a thin layer of the length of 50 m. 
Labels on the curves show the length of time (in hours) from 

the start of water flooding

1. ábra. Határfeltételekből adódó hőmérsékleti eltérések a 
visszanyomó kút tengelyétől mért távolság függvényében, a 
vízbesajtolás kezdetétől eltelt 200 óra időpontban. 1. görbe;

(10) határfeltétel; 2. görbe: (11) határfeltétel 
Fig. 1. Temperature differences due to boundary conditions, 

as a function of the distance from the axis of the injection 
well, at the time of 200 hours from the start of water flooding.

Curve 1; boundary condition (10); Curve 2: boundary 
condition (11)

A 2. á b r á n  egy 50 m hosszúságú telepet reprezen
táló porózus közegben kialakuló hőmérsékletelosz
lás látható. A vízbesajtolás kezdetétől a hőmérséklet 
a rétegben lineárisan emelkedik bizonyos értékig, az 
emelkedés nagysága a folyamat kezdetétől eltelt idő
vel arányos, majd tovább már stabilan állandó marad. 
A besajtolási idő haladtával a réteg állandó hőmér
sékletű tartománya egyre kisebb lesz, és egy bizo
nyos tkr kritikus időtartam eltelte után stacionárius 
eloszlás alakul ki, amikor is a hőmérséklet lineárisan 
növekszik a réteg egész hosszán. Ez a tény tehát arra 
utal, hogy a besajtolás kezdetének hatása a réteg 
hőmérséldeteloszlására egy meghatározott időtartam 
után már lényegtelen. Elvileg lehetséges olyan ana
litikus kifejezést levezetni, amely megadja eme idő
tartam hosszának függését a feladat bemenő paramé
tereitől. Az összefüggés azonban igen bonyolult, ne
hezen kezelhető, és alkalmazása gyakorlati szem
pontból nem nagyon célszerű. Ezért jelen és hasonló

modellezési feladatokban érdemesebb numerikus 
megoldásokkal dolgozni.

A telep horizontális kiterjedésének a hőmérséklet
re gyakorolt hatását a 3. á b r a  illusztrálja. Látható, 
hogy a telep hosszának nagysága nincs hatással a 
rétegben kialakuló Tmax maximális hőmérséklet érté
kére (ez a stacionárius hőmérséklet). A hossz növe
kedése azonban erősen megnyújtja azt a f*r időtarta
mot, ami alatt ez a hőmérséklet a rétegben kialakul; 
a többi paraméter változatlan értéke mellett a kritikus 
időtartam a réteg hosszával nem lineárisan növek
szik. A 3. ábrán bemutatott esetben a stacionárius 
hőmérséklet 50,100, illetve 150 m telephossz mellett 
a vízbesajtolás kezdete utáni 3,75 nap, 8,75 nap, 
illetve 19,17 nap elteltével áll be.

A AJP nyomásdifferencia jelentős hatással van a 
rétegben kialakuló hőmérséldetekre. Nagyobb nyo
máskülönbség egyrészt arányosan növeli az advek- 
ciós hőszállítás sebességét. Másrészt, a viszkózus

3. ábra. Hőmérsékleteloszlás vékony síkrétegben a 
visszanyomó kút tengelyétől mért távolság függvényében, a 
vízbesajtolás kezdetétől eltelt 200 óra időpontban. A görbék 

címkéi a réteg vízszintes kiterjedését mutatják 
Fig. 3. Temperature distribution ín a thin layer versus the 

distance from the axis of the injection well, at the time of 200 
hours from the start of water flooding. Labels show the 

horizontal extension of the layer
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súrlódással kapcsolatos hődisszipáció arányos a n y o 
m á sg r a d ie n s  négyzetével, és következésképpen, 
magas Д Pesetén a hőmérséklet erősen megnöveked
het. Az effektust a 4 . á b r a  szemlélteti. Az ábráról 
leolvasható, hogy a tárolórétegben a hőmérséklet a 
nyomásgradiens esésével csökken, a stacionárius ál
lapot eléréséhez szükséges időtartam viszont növek
szik. A rétegben elért T'max maximális hőmérséklet 
ДР-vel egyenes arányban növekszik, a hozzá szük
séges tfr időtartam viszont fordítottan arányos vele. 
A 4. ábrával bemutatott esetben AjP=100, 75 és 50 
atm értékeknél hőmérsékletre 2,42,1,82 és 1,21 
К, a megfelelő időtartamra pedig 8,75, 11,67 és
17,5 nap adódik. Ez az eredmény, vagyis AP, vala
mint Tfnax és tkr között kimutatott szabályszerűség 
gyakorlati szempontból igen jelentős, ugyanis az 
egyszer elvégzett modellezés eredményének birto
kában így tetszőlegesen megadott A P  hányadosra 
kiszámítható a maximális hőmérséklet és a kritikus 
időtartam nagysága.

4. ábra. Hőmérsékleteloszlás, mint a nyomásgradiens 
függvénye vékony síkrétegben. Telephossz: 100 m, 
vízbesajtolás időtartama 200 óra. A görbék címkéi a 

visszanyomó kút és a telephatár közötti nyomáskülönbség 
értékét mutatják atm egységben 

Fig. 4. Temperature distribution as a function of the pressure 
gradient in a 100-m long thin layer. The duration of the time 
of water flooding eauals 200 hours. Labels show the pressure 
difference (in atm) between the injection well and the end of 

the layer

Porózus közegben a permeabilitás ugyancsak je
lentős hatással van a réteg hőmérsékleti terére. A 
telephosszhoz hasonlóan, a permeabilitás nem vál
toztatja meg a rétegben stacionárius értékre beálló 
T'max hőmérsékletet. Az 5. á b r á n  látható azonban, 
hogy a stacionárius állapot eléréséhez szükséges idő
tartam a permeabilitás értékével fordítottan arányos. 
Ez a változás, hasonlóan a nyomásgradiens esetéhez, 
lehetőséget nyújt a t^r időtartam meghatározására 
tetszőleges permeabilitás értékre vonatkozóan.

H e n g e rs z im m e tr ik u s  v é k o n y  r é te g  (k ö r le m e z ) te le p - 
m o d e ll

Tekintsük a hengerszimmetrikus rétegben kiala
kuló nem izotermikus szivárgás folyamatát. Igen vé
kony, homogén, hengerszimmetrikus, egy fúrólyuk
kal vagy gyűrűs elrendezésű fúrólyukak sorozatával

5. ábra. Hőmérsékleteloszlás, mint a permeabilitás függvénye 
100 m hosszúságú vékony síkrétegben. Vízbesajtolás 

időtartama 200 óra. A görbék címkéi a réteg permeabilitását 
mutatják Darcy egységben

Fig. 5. Temperature distribution as a function of permeability 
in a thin layer with the extent of 100m. The duration of the 
time of water flooding is 200 hours. Labels on the curves 

show permeability of the layer in Darcy (D) units

harántolt rétegben a filtrációs áramlás sugarasan 
szimmetrikus. A feladat modellvizsgálatára az 
(r,cp,z) hengerkoordináta-rendszert alkalmazzuk.
A q f  vektor jelen esetben egydimenziós, vagyis 
Qfo~Qjz~0. A folyamat differenciálegyenlete

d T  c ? T  . 1 2 . . . .
T I T ™ "  (13)

formájú, ahol cti=pjC f ! K m és У \=т )//кК т. A sugárirá
nyú szivárgási sebességet célszerű a folyadékbesajto- 
lás ismert R  teljesítménye alapján meghatározni:

R  ,,
• <14)

ahol h a telep vastagsága. A megoldást az rc< r< rd  
tartományban keressük, ahol rc a visszanyomó kút 
furatának effektiv sugara, гд pedig a telep kiterjedési 
sugara. A kezdeti és határfeltételek ugyanazok ma
radnak, mint az előző modell esetében.

A 6. és 7. á b r á n  egy 50 m sugarú és 1 m vastagságú 
telep belsejének hőmérsékleteloszlása látható az idő 
függvényében. A vízbesajtolás teljesítménye 
100 m3/nap. A permeabilitás értéke az első esetben 
0,1 D, a 7. ábrára vonatkozóan pedig 0,01 D. A többi 
paraméter értéke ugyanaz, mint az előző modellben. 
Látható, hogy a hőmérsékleti front terjedésének se
bessége a besajtolási idő haladtával jelentősen lelas
sul. Az 5-10 nap intervallumban ez a sebesség mint
egy kétszerese a 20-25 nap szakaszon mutatott se
bességnek. Hasonló lassulást mutat a hőmérséklet 
szintjének emelkedése is. Fentiekből az a fontos tény 
következik, hogy a besajtolás időtartama nem játszik 
lényeges szerepet a feladatban. A vízvisszanyomás 
folyamatának elnyújtásával gyakorlatilag nem nö
vekszik lényegesen a telep hőmérséklete. Az elért 
hőmérséklet fordítottan arányos a réteg permeabili- 
tásával (6., 7. ábra). Kis permeabilitású közegben
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R a d i u s  ( m )

6. ábra. Hőmérsékleteloszlás hengerszimmetrikus vékony 
rétegben (körlemezben). A réteg permeabilitása 0,1 D. A 
görbék címkéi a vízbesajtolás folyamatának időtartamát 

mutatják
Fig. 6. Temperature distribution in a thin layer o f axial 

symmetry, with a permeability of 0.1 D. Labels indicate the 
duration of the time of water flooding

R a d iu s  ( m )

7. ábra. Ugyanaz mint a 6. ábrán, csak 0,01 D permeabilitású 
rétegben

Fig. 7. Same as Figure 6, but for a permeability o f 0.01 D

még hideg folyadék besajtolásával is jelentősen 
emelkedhet a hőmérséklet.

A 8. á b rá n  látható, hogy a tárolórétegben elért 
hőmérséklet annál magasabb, minél nagyobb a víz
besajtolás teljesítménye. Ez a paraméter azonban az 
esetek többségében nem változhat tág határok között. 
A teljesítményt nagyban behatárolja a visszanyomó 
kút befogadóképessége, amit leginkább a kútátmérő 
és a kút közvetlen környezetében a kollektor perme
abilitása korlátoz. A többi paraméter szerepe nagy
mértékben ugyanaz, mint az előbbi modell esetében.

H e n g e r  s z im m e tr ik u s  r é te g

Az előbbi modellt általánosítva vizsgáljuk azt az 
esetet, amikor a hengerszimmetrikus telep vastagsá
ga már nem elhanyagolhatóan kicsi annak vízszintes 
kiterjedéséhez képest.

Tekintsünk homogén, hengeresen szimmetrikus, 
állandó h vastagságú (legyen Л=10 m) tárolóréteget, 
amelynek központi zónájában gyűrűs elrendezésű 
fúrólyukak sorozata mélyül. A matematikai modell-

8. ábra. Hőmérsékleteloszlás hengerszimmetrikus vékony 
rétegben, a vízbesajtolás kezdetétől eltelt 25 nap időpontban. 

A réteg permeabilitása 0,1 D. A görbék címkéi a vízbesajtolás 
teljesítményét mutatják m3/nap egységben 

Fig. 8. Temperature distribution in a thin layer with axial 
symmetry, at 25 days from the start o f water flooding. 

Permeability in the layer is 0.1 D. Labels on the curves show 
the rate of water flooding (in m3/day)

ben helyettesítsük ezeket egy rc=25 m sugarú névle
ges kúttal, amely a visszanyomó kút szerepét játssza. 
Rajta keresztül történik a vízbesajtolás, a víz hőmér
séklete a kút falánál legyen 100 °C. A réteg alatt és 
felett legyen impermeábilis hővezető közeg, amely
nek hőfizikai paraméterei alul és felül megegyezőek. 
A réteg és a vele határos kőzetek kezdeti hőmérsék
lete legyen 0 °C. Meghatározandó a nem stacionárius 
hőmérsékleteloszlás a rétegben (kollektorban) és 
környezetében. Jelen esetben a hőszállítási feladat 
kétdimenziós (a hőmérséklet az r  és z  hengerkoordi
náták szerint változik), és szimmetrikus a réteget a z  
tengelyre merőlegesen, fél-vastagságban szelő sík
hoz képest. A folyadékáramlás jelen esetben síkpár
huzamos, vagyis a q f  vektornak csak radiális kompo
nense van. Az г^ < г< гс és 0<z<A/2 tartományban a 
hőtranszport egyenlete megegyezik (13)-mal, azzal 
az eltéréssel, hogy itt az egyenlet bal oldala a -ő2T/őz2 
taggal bővül. Az r <̂r<rc és г>Л/2 tartományban a (4) 
képletben megadott hővezetési egyenlet érvényes.

A mélység szerinti határfeltételek a

(15)

alakban adhatók meg. Az első szerint a hőmérséklet
eloszlás szimmetrikus a z=0 síkhoz (a telep középsík
jához) viszonyítva, a második szerint pedig a hő
anomália a rétegtől nagy távolságra megszűnik. A 
tárolóréteg és környezetének határára a hőmérséklet 
és hőfluxus kontinuitásának feltétele érvényes.

A telepet határoló közeget száraz agyagnak tekin
tettük, amelyre PsCs=2,3*106 J/m3K és 
AT5=1,45 W/m.K [MARSILY 1986]. A telepréteg hő
fizikai paramétereire itt is az előbbi modellben adott 
értékek érvényesek. A modellezés eredményeit a 9. 
és 10. á b r á k  szemléltetik.
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9. ábra. Hőmérsékleteloszlás (izotermák 
°C-ban) hengerszimmetrikus 

tárolórétegben és a réteg környezetében, a 
vízbesajtolás kezdete utáni 30 nap 

időpontban. Az ábra csak a modellezett 
tartomány felső térfelét szemlélteti. A z=0 

mélységszinthez viszonyítva a modell 
szimmetrikus

Fig. 9. Temperature distribution (isotherms 
in °C) in an oil-bearing layer of axial 

symmetry and in its vicinity, at 30 days 
from the start of water flooding. The 

diagram shows only the upper half of the 
modeled area, the model is symmetrical 

with respect to the z=0 depth level

10. ábra. Ugyanaz mint a 9. ábrán, csak a 
vízbesajtolás kezdete utáni 150 nap 

időpontban
Fig. 10. Same as in Figure 9, but at 150 

days from the start of water flooding

A számítási eredmények szerint a telep hőmérsék
leteloszlásának kialakításában a konvektiv hőszállí
tás dominál. Ezt mutatja, hogy a konvektiv hő
transzport qfr sebességének és a konduktív hőáram
lás (ß' xhrl ) sebességének

középső zónájában a vízvisszanyomás folyamatának 
a 10. és 365. nap közötti szakaszában a front sebes
sége 0,6 m/nap.

P e  = q/r'P'h (16)

hányadosaként értelmezett Peclet-féle szám értéke a 
visszanyomó kút tengelyétől 35 m távolságban 5,4. 
Tehát az advekciós hőszállítás esetünkben több, mint 
ötször intenzívebb a konduktív hőterjedésnél. Az ad- 
vektív hőtranszport sebessége a visszanyomó kút tel
jesítményével nem lineárisan emelkedik, az rc sugár 
növekedésével viszont csökken. A telepből kiáramló 
konduktív hőveszteség, bár némileg mérsékli a fűtés 
teljesítményét, egészében véve másodlagos tényező.

A hőmérsékleti front haladásának sebessége a te
lep és a szomszédos közeg határán kisebb, mint belül, 
a tárolóréteg középső zónájában. Ez az oka annak, 
hogy az izotermák a 9. és 10. ábrán elnyúlt „nyelv
szerű” szerkezetet mutatnak a telep belsejében, és ez 
a megnyúlás a telep középvonalához közeledve egy
re nagyobb mértékű. A visszanyomó kút állandó Q  
teljesítménye esetén a hőmérsékleti front terjedési 
sebessége a vízbesajtolás kezdeti stádiumában bár
mely adott mélységen nagyjából állandó. A telep

4. Záró megjegyzések

Erősen viszkózus kőolaj teleprétegében keltett 
nem izotermikus filtrációs folyamat modellvizsgálati 
eredményei lehetőséget nyújtanak a hőt közlő folya
dék besajtolási teljesítménye, a visszanyomó kút kör
nyezetében szükséges nyomásszint, a visszanyomó 
kutak optimális elrendezése, és néhány egyéb tech
nológiai paraméter meghatározására. Jelen tanul
mányban vizsgált szivárgási folyamat alkalmas to
vábbá talajvíz olajszennyezésének többfázisú modelle
zéssel történő matematikai leírására.

Fentiekben vizsgált numerikus modellek a termé
szetes termo-hidrodinamikai folyamatot bizonyos 
mértékig leegyszerűsítve reprodukálják, és csak a fo
lyamat legalapvetőbb tulajdonságait tükrözik. Többfá
zisú és többkomponensű szivárgási folyamatot leíró 
modellek kidolgozása további vizsgálatokat igényel.
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