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رتبه سوم پژوهش هاي توسعه اي

 پژوهشگر: مصيب علي شير
 عنوان طرح: طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري تراوایي و تخلخل در سنگ

 همكاران: آرش معدل حقيقي، بهزاد رستمي
 استاد راهنما: دكترمحمد رضا رسایی

 دانشگاه همكار : انستيتو مهندسی نفت دانشگاه تهران 

چكيده طرح:
اين دستگاه كه برای نخستين بار در ايران، طراحی و ساخته شده است، به كمك جريان گاز در حالت ناپايا و با در 
نظر گرفتن پديده ی ُسرخوردن گاز بر روی ديواره های محيط متخلخل، تراوايی گاز در سنگ و به تبع آن، تراوايی 
مايع در سنگ را در مدت بسيار كوتاه )حداكثر پنج دقيقه( و با دقت محاسبه ميكند.قابليت ديگر اين دستگاه، 

اندازه گيری تخلخل در سنگ است كه با دقت بااليی اين اندازه گيری انجام ميشود.
در علم مكانيك سياالت و هم چنين علوم زمين، نفوذ پذيری )permeability( به توانائی يك محيط متخلخل 

)مانند يك سنگ( در عبور دادن سياالت اطالق می شود.
نفوذ پذيری يك عامل بسيار مهم در شناخت رفتار جريان در مخازن زير زمينی  نفت و گاز، سفره های آب زير زمينی  
و محل های دفن كردن زباله های راديو اكتيو در اعماق زمين است. از اين رو محاسبه دقيق و سريع مقدار نفوذ 

پذيری يك سنگ در صنعت نفت و گاز ، آب از اهميت بسيار زيادی برخوردار است.
روش رايج در حل حالت ناپايا، روش جونز است. در فاز اول اين طرح پس از مطالعه ي گسترده ي مباني رياضي 

روش جونز و محدوديت هاي عملي آن، نرم افزار مربوط به اين الگوريتم تهيه شد. 
در مرحله ی بعد، در طی دو فاز، طراحی نرم افزار و سخت افزار صورت گرفته است. در بعد نرم افزار می توان روش 
اندازه گيری  افزار  ارائه شده)تطبيق تاريخچه( را در قالب يك كد برنامه نويسی كامپيوتر و به صورت نرم  جديد 
نفوذپذيری مطلق ارائه گرديد. بدين ترتيب داده های مربوط به خواص فيزيكی سنگ كه شامل طول، قطر و تخلخل 
سنگ می باشد را به عنوان ورودی به نرم افزار داده و مقدار نفوذپذيری مطلق را نيز به عنوان خروجی از برنامه 
دريافت می نماييم. اما در بعد سخت افزار احتياج به طراحی دستگاه نگهدارنده سنگ )core holder(  می باشد پس 
از طراحی مورد نظر و تهيه ساير تجهيزات الزم می توان  نرم افزار و سخت افزار مربوط را در قالب يك دستگاه ارائه 
داد. در نهايت، به كمك دستگاه و نرم افزار ساخته شده در اين طرح، ميتوان مقدار نفوذپذيری ) تراوايی( مطلق و 

همچنين تخلخل سنگ ها را تعيين نمود.


