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استحصال  نفت،  فرآورش  به  نیاز  روز افزون  افزایش  با 
سنگین  ترکیبات  وجود  به  توجه  با  و  نفتي  سبک  ترکیبات 
از  ناشي  مشکالت  حل  آنها،  شکست  دشواري  و  نفت  در 
به نظر  حیاتي  بسیار  مشابه،  ترکیبات  و  آسفالتین ها  حضور 
در  فراوانی  مشکالت  بُروز  سبب  آسفالتین  رسوب  مي رسد. 
و  رسوب  همانند  نفت  فرآورش  و  انتقال  و  استخراج  صنایع 
گرفتگی سطوح متخلخل سنگ بستر مخازن، ایجاد گرفتگی 
فرآورش  تجهیزات  و  انتقال  تجهیزات سرچاهی، خطوط  در 
نفت می گردد]1[. آسفالتین به عنوان جزئی از نفت خام معرفی 
می گردد که در حالل های کوتاه زنجیر نرمال آلکان، رسوب 
تولوئن  و  بنزن  مانند  آروماتیکی  حالل های  در  ولی  کرده 
محلول است]2[. باتوجه به مشکالت ناشی از رسوب آسفالتین، 
تحقیقات زیادی روی رسوب آسفالتین انجام گرفته است. بر 
خصوصاً  سنگین  آلي  ترکیبات  رسوب  مدیریت  اساس،  این 
اول،  بخش  کرد؛  تقسیم  بخش  دو  به  مي توان  را  آسفالتین 
آلي  ترکیبات  رسوب  مسائل  کنترلي  عملي  وجوه  به  مربوط 
سنگین با استفاده از تصفیه با حالل، تزریق پراکنده سازها و 
بازدارنده ها یا روش هاي مکانیکي است. بخش دوم، پیش بیني 
از  با استفاده  یا دیگر ترکیبات آلي سنگین  رسوب آسفالتین 
مدل هاي تئوري و پیشگیری از ایجاد رسوب است. باتوجه به 

هزینه بَر بودن و عدم کارایی وجوه عملی و کنترلی در برخی 
از موارد، پیش بینی و پیشگیری از ایجاد رسوب آسفالتین از 

است.  برخوردار  به سزایی  اهمیت 
آسفالتین،  رسوب  مکانیزم  تعریف  در  متفاوت  دیدگاه  دو 
در  آسفالتین  پایداری  مدل های  میان  تفاوت  اساسی  دلیل 
طی سال ها بوده است. اولین دیدگاه در ارتباط با رفتار فازی 
آسفالتین بر پایه تئوری کلوئیدی است که در آن، آسفالتین 
گرفته  نظر  در  نفت  ساختار  در  شده  پراکنده  فاز  به عنوان 
می شود که توسط رزین با پیوستگی بیشتر با نفت خام، پایدار 
می شود. در این دیدگاه، رسوب آسفالتین در نتیجه ي کاهش 
اثر پایدارکنندگی مولکول های رزین رخ می دهد]3[.  دیدگاه 
دوم بر پایه تصور جامع تری از آسفالتین، به عنوان مولکول های 
بیان می شود که در آن، رسوب آسفالتین  نفت  حل شده در 
به عنوان نتیجه ي فرآیند جداسازی فازها در نظر گرفته می شود. 
مولکول های  مشخصات  بر  اساسی  تمرکز  دوم،  دیدگاه  در 
خالف  بر  دیدگاه  این  در  رزین  است.  نفت  مخلوط  اجزای 
ندارد]3[.  اجزا  به دیگر  نسبت  تأثیر مشخصی  مدل کلوئیدی 
یکی از مزایای استفاده از معادله حالت، تطابق پذیری باالی آن 
می باشد که منحصر به شرایط خاصي نیست. معادالت حالت 
را می توان به سه بخِش معادالت مکعبی، معادالت مکعبی با 

PC- ــت ــه حال ــتفاده از معادل ــا اس ــفالتین ب ــوب آس ــی رس پیش بین
ــف ــای مختل ــال آلكان ه ــا نرم ــده ب ــق ش ــام رقی SAFT در نفت خ

سید علی رضا سراجیان اردستانی  محسن وفايی سفتی*  محمدمهدی شادمان  صائب احمدی  دانشگاه تربیت مدرس | 

پیش بینی شرایط تشکیل و میزان رسوب ترکیبات آلی، مانند آسفالتین ها، برای جلوگیری وکاهش 
صدمات ناشی از آنها بسیار ضروری و کاربردی است. یکی از مهم ترین ابرازها در شناخت پدیده 
از  پژوهش  این  در  است.  آسفالتین  رسوب  پیش بینی  ترمودینامیکی  مدل های  آسفالتین،  رسوب 
معادله حالت PC-SAFT، برای پیش بینی میزان رسوب آسفالتین دو نمونه نفت مُرده ایرانی استفاده 
شده است. مقدار آسفالتین نمونه های نفتی، با افزودن مقادیر مشخص از چند نرمال آلکان با روش 
فیلتراسیون، مشخص شده است. از یک تعادل مایع-مایع برای انجام محاسبات فازی و تقسیم بندی نمونه 
نفتی به یک فاز سنگین )آسفالتین( و یک فاز سبک )اشباع، آروماتیک و رزین( استفاده شده است. 
محاسبات نشان می دهد مدل نسبت به پارامتر برهم کنش بین اجزا حساسیت باالیی دارد. استفاده از نتایج 
آزمایش SARA در مشخصه سازی نفت خام به همراه معادله چو-پرازنیتس سبب بهبود نتایِج پیش بینی 
شده می شود. هم چنین نتایج نشان دهنده توانایی مناسب معادله حالت PC-SAFT، در پیش بینی میزان 
رسوب آسفالتین نمونه های نفتی رقیق شده با نرمال آلکان های مختلف می باشد. میزان خطای مدل مورد 
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تِرم تجمعی و معادالت SAFT تقسیم کرد. معادالت حالت 
مکعبی تاریخچه طوالنی در استفاده در صنایع مختلف دارند. از 
زمان اولین معادله حالت مکعبی، وان در والس ، در سال 1894، 
معروف ترین  ایجاد شده که  فراوانی  مکعبِی  معادالت حالت 
توانایی  مدل ها  این  البته  است.   SRK و  پِنگ رابینسون  آنها، 
یا  و  هیدروژنی  پیوند  دارای  سیستم های  پیش بینی  برای  الزم 
دارای مولکول های نامتقارن را ندارد. در واقع معادالت حالت 
مکعبی با ترم تجمعی1 در تالش برای گسترش معادالت حالت 
ترکیب  در  هیدروژنی  پیوند  دارای  سیستم های  برای  مکعبی 
معادالت  بار  اولین  برای  شده اند]3[.  ایجاد  تجمعی  تِرم  با 
 SRK با ترکیب معادله حالت  با ترم تجمعی،  حالت مکعبی 
و  کنتوگیورگیس3  توسط  ترمودینامیکی2  اغتشاش  تئوری  با 
  SAFT4 معادله حالت  به وجود آمد.   ]4[ همکارانش)1996( 
نیز در ترمودینامیک آماری بر پایه ي تئوری اغتشاش ورتهیم5  
مولکول ها   SAFT حالت  معادله  در  است.  شده  نهاده  بنا 
به شکل زنجیره های تجمعی از اجزا لنارد-جونز6 در نظر گرفته 
اینکه بسیاری از اجزای نفت سنگین  با توجه به  می شوند]3[. 
فازی که  رفتار  و  محاسبه چگالی  است،  مولکولی  به صورت 
در معادالت مکعبی مورد نیاز است، بسیار دشوار می گردد در 
در  بیشتری  توانایی   SAFT پایه  بر  معادالت حالت  حالی که 
محاسبه چگالی سیاالت مولکولی نشان می دهند]5[. جعفرِی 
به مطالعه پیش بینی رسوب  بهبهانی و همکارانش)2011( ]6[ 
آسفالتین در فشارهای مختلف یک نمونه نفت ایران با استفاده 
از ترکیب معادله حالت PC-SAFT7 ، مدل جامد و تئوری 
نشان دهنده  آنها  تحقیقات  نتایج  پرداختند.  فلوری-هاگینز 
در  آسفالتین  رسوب  پدیده  در  مدل  این  مناسب  پاسخگویی 
 ]7[ همکارانش)2011(  و  آرتوال8  است.  مختلف  فشارهای 
معادله  از  استفاده  با  آسفالتین  رسوب  روی  بر  مطالعه  به  نیز 
که  پرداختند  مایع –مایع  تعادل  و    SAFT-VR9 حالت 
با  شده  پیش بینی  مقادیر  مناسب  تطبیق  نشان دهنده  نتایج، 
همکارانش)2012(  و  پنوگانتی10  است.  آزمایشگاهی  نتایج 
رسوب  پیش بینی  و  نفت خام  مشخصه سازی  برای  ]8[روشی 
کردند  ارائه   PC-SAFT حالت  معادله  پایه  بر  آسفالتین 
را  استفاده  مورد  مکعبی  معادالت  به  نسبت  بهتری  تطابق  که 
نشان می دهد. همچنین پنوناپاال11 )2013( ]9[ روش جدیدی 
معادله حالت  برپایه  برای مشخصه سازی رسوب آسفالتین  را 
PC-SAFT ارائه کردند که در آن، تعداد پارامترهای تطبیقی 
به یک و یا دو پارامتر کاهش می یابد. گارسیا هیناجوسا12 و 
اثر  در  آسفالتین  رسوب  مطالعه  به  همکارانش)2014(]10[ 

 PC-SAFT حالت  معادله  با  آلکان  نرمال  حالل  تزریق 
به دو بخش سنگین که شامل  این مطالعه نفت  پرداختند. در 
رزین  و  آروماتیک  اشباع،  شامل  سبک  بخش  و  آسفالتین 
می باشد، تفکیک می گردد که برای بهبود سرعت همگرایِی 
معادالت، از روش نیوتن-رابسون برای حل معادالت استفاده 
و  مطالعه  به  نیز   ]11[  )2014( صادقی  و  گوال13  است.  شده 
پخش کننده های14  حضور  در  آسفالتین  رسوب  پیش بینی 
شامل  که  پرداختند   PC-SAFT حالت  معادله  با  غیریونی 
تأثیر  گرفتن  درنظر  با  مشخصه سازی  برای  جدیدی  روش 
رسوب  ترمودینامیکی  پدیده  بر  غیریونی  پخش کننده های 
محاسبه  میکروسکوپی  داده های  با  که  می باشد  آسفالتین 
است.  شده  ترکیب  مولکولی  دینامیک  شبیه سازی  با  شده 
آسفالتین  رسوب  میزان  پیش بینی  برای  خوبی  توانایی  مدل، 
ثابتی  نشان می دهد.  را  یونی  در حضور پخش کننده های غیر 
و همکارانش)2015( ]5[ به مطالعه بر روی رسوب آسفالتین 
یان15  پرداختند.   PC-SAFT حالت  معادله  از  استفاده  با 
مدل سازی  مقایسه  و  مطالعه  به   ]12[ همکارانش)2015(  و 
PC- حالت  معادله  از  استفاده  با  مخزن  سیاالت  فازی  رفتار 

SAFT و معادله حالت SRK پرداختند که نتایج، نشان دهنده 
PC-SAFT حالت   معادله  ودقیق تر  مناسب  پاسخگویی 

نسبت به معادله حالت SRK می باشد. با توجه به پژوهش های 
انجام گرفته توسط محققان، معادله حالت PC-SAFT برای 
نرمال  با  شده  رقیق  مُرده ي  نفت خام  از  آسفالتین  مدل سازی 
بر  پژوهش  این  در  است.  شده  استفاده  مختلف  آلکان های 
خالف پژوهش های گذشته که آسفالتین به چند جزء تفکیک 
می شد، از نتایج آزمایش هاي SARA به صورت مستقیم برای 
مشخصه سازی نفت استفاده شده است. همچنین در این مدل 
برهمکنش  ضریب  محاسبه  برای  پرازنیتس  چو-  معادله  از 
بین اجزا به جای برازش مقادیر ضریب برهمکنش موجود بر 

است.  استفاده شده  میزان حالل  حسب 

1- مدل سازی
فرضیات مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:1(مولکول 
به هم فرض شده  متصل  از کرات  ای  زنجیره  به صورت  ها 
است. 2(رسوب آسفالتین از نظر ترمودینامیکی برگشت پذیر 
بوده و می توان از تعادل مایع-  مایع برای حل معادالت تعادلی 
سنگین  مایع  فاز  یک  به عنوان  3(آسفالتین  نمود.  استفاده  آن 
در نظر گرفته می شود که می تواند شامل دیگر مواد نیز باشد. 
صرف نظر  تجمعی  ترم  از  مدل،  معادالت  سادگِی  4(برای 
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از  آسفالتین  رسوب  میزان  پیش بینی  برای  همچنین  مي شود. 
است. استفاده شده  مایع–مایع  تعادل 

 PC-SAFT 1-1- معادالت استفاده شده برای معادله حالت
آزاد  انرژی  پایه  بر   PC-SAFT حالت  معادله  معادالت 
هلموتس16  برای اجزای زنجیره ای غیرتجمعی بیان می گردد 
اغتشاش18  بخش  و  سخت17  زنجیره  بخش  دو  شامل  که 
است)شکل-1(. برای مقادیر باقیمانده، معادالت به شکل زیر 

می گردد: بیان 

res hc dispa a a= +                                                                    )1(
که بخش زنجیره سخت نیز به این شکل محاسبه می گردد:

 )2(
                          ( ) ( )hs

i i ii ii
1

m x m 1 ln g d
N

hc hs

i

a a
=

= − −∑ 

به دست  زیر  به  صورت   m〈 〉 اجزا  تعداد  میانگین  آن،  در  و 
می آید:

 )3(
                                                                           i i

1

m  x m
N

i=

= ∑

همچنین میزان انرژی هلموتس برای سیال ُکره  سخت نیز از 
معادله-4 محاسبه می گردد:

)4(

            

برای صورت مستقیم به SARA هایشد، از نتایج آزمایشتفکیک می ءگذشته که آسفالتین به چند جز
برای محاسبه ضریب  پرازنیتس -چوسازی نفت استفاده شده است. همچنین در این مدل از معادله مشخصه

 جای برازش مقادیر ضریب برهمکنش موجود بر حسب میزان حالل استفاده شده است. برهمکنش بین اجزا به

 
 سازیمدل -1

از کرات متصل به هم فرض  یا رهبه صورت زنجی(مولکول ها 1فرضیات مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:
ی حل راب عیما-عیتوان از تعادل مایبوده و م ریپذبرگشت یکینامیاز نظر ترمود نیرسوب آسفالت(2 .شده است

تواند یشود که میدر نظر گرفته م نیسنگ عیفاز ما کیعنوان به نیآسفالت(3. آن استفاده نمود معادالت تعادلی
. همچنین برای شودمینظر از ترم تجمعی صرف ،معادالت مدل (برای سادگی1ِ باشد. زین مواد گریشامل د

 مایع استفاده شده است.–بینی میزان رسوب آسفالتین از تعادل مایعپیش

  PC-SAFTمعادالت استفاده شده برای معادله حالت  -1-1

ای غیرتجمعی بیان برای اجزای زنجیره 16بر پایه انرژی آزاد هلموتس SAFT-PCمعادالت معادله حالت 
 ،(. برای مقادیر باقیمانده1-)شکلاست  18و بخش اغتشاش 17گردد که شامل دو بخش زنجیره سختمی

 گردد:معادالت به شکل زیر بیان می

�̃�𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = �̃�𝑎ℎ𝑐𝑐 + �̃�𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑 (1) 
 گردد:که بخش زنجیره سخت نیز به این شکل محاسبه می

�̃�𝑎ℎ𝑐𝑐 = 〈m〉 �̃�𝑎ℎ𝑟𝑟 − ∑ xi(mi − 1)
𝑁𝑁

𝑑𝑑=1
ln gii

hs (dii) (2) 

 آید:ست میدهب زیر صورتبه  〈m〉میانگین تعداد اجزا  ،در آن و

〈m〉 =  ∑ xi

𝑁𝑁

𝑑𝑑=1
mi (3) 
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برای محاسبه ضریب  پرازنیتس -چوسازی نفت استفاده شده است. همچنین در این مدل از معادله مشخصه

 جای برازش مقادیر ضریب برهمکنش موجود بر حسب میزان حالل استفاده شده است. برهمکنش بین اجزا به
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 د:شونیز به شکل زیر تعریف می i  ،𝑑𝑑𝑖𝑖 ءطر وابسته به دمای جزقُ

𝑑𝑑𝑖𝑖 = σi [1 − 0.12 exp (−3
εi
kT)] (7) 

محاسبه زیر باشد. بخش اغتشاش انرژی هلموتس به شکل دمای مطلق می Tو  19بولتزمانثابت  kکه در آن 
 گردد:می

�̃�𝑎𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 = −2πρ × I1(η, 〈m〉) × 〈m2ξσ3〉 − πρ × 〈m〉 C1 × I2(η, 〈m〉)
× 〈m2ξ2σ3〉 (9) 
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ترم هایI1 و I2 در معادله-8 به شکل زیر محاسبه می گردد: 
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i=0
 (15) 

I2(η, 〈m〉) =∑bi × ηi
6

i=0
 (11) 

استخراج  21توان از پژوهش گراس و سادوسکیاند را میکه به طول زنجیر وابسته biو  ai که در آن ضرایب
با روش تکرار تا  ηتوان از محاسبه پارامتر چگالی کاهیده می sysP. چگالی را در فشار سیستم ]13[نمود

شکل رابطه چگالی مولکولی به ،محاسبه شده ηدست آورد. برای مقدار صحیح هب sys=PcalPبرقراری رابطه 
 است: 17-معادله

ρ = 6
πη(∑ximidi3

N

i=1
)
−1

 (17) 

ی ، رابطهmkmole/3با استفاده از عدد آوگادرو و انجام تبدیل واحدهای الزم برای محاسبه چگالی در واحد 
 این صورت است:در واحد پاسکال به lcaPفشار محاسبه شده 

P = ZkTρ(1010 Åm)
3
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 باشد:شکل زیر میبه ءی ضریب فوگاسیته برای هر جزرابطه ،و در آخر
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𝑖𝑖=1 دست آمده است.هب 
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i=0
 (11) 

استخراج  21توان از پژوهش گراس و سادوسکیاند را میکه به طول زنجیر وابسته biو  ai که در آن ضرایب
با روش تکرار تا  ηتوان از محاسبه پارامتر چگالی کاهیده می sysP. چگالی را در فشار سیستم ]13[نمود

شکل رابطه چگالی مولکولی به ،محاسبه شده ηدست آورد. برای مقدار صحیح هب sys=PcalPبرقراری رابطه 
 است: 17-معادله

ρ = 6
πη(∑ximidi3

N

i=1
)
−1

 (17) 

ی ، رابطهmkmole/3با استفاده از عدد آوگادرو و انجام تبدیل واحدهای الزم برای محاسبه چگالی در واحد 
 این صورت است:در واحد پاسکال به lcaPفشار محاسبه شده 

P = ZkTρ(1010 Åm)
3

 (19) 

 

 باشد:شکل زیر میبه ءی ضریب فوگاسیته برای هر جزرابطه ،و در آخر
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−∑[𝑥𝑥𝑘𝑘 (
𝜕𝜕�̃�𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘

)
𝑇𝑇,𝑉𝑉,𝑥𝑥𝑘𝑘≠𝑖𝑖

]
𝑁𝑁

𝑘𝑘=1
+ (𝑍𝑍 − 1) − ln 𝑍𝑍 (18) 

∑مولی با در نظر گرفتن رابطه  ءها نسبت به جزتمام مشتق ،که در آن 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 دست آمده است.هب 

m  ،σ  ،ε دارای سه پارامتر) PC-SAFTهمچنین معادله حالت 
𝑘𝑘⁄  )که معادالتی براساس جرم مولکولی  بوده

 .]11[برای محاسبه آنها گزارش شده است

 مایع –تعادل مایع  -1-2
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از ( 𝜑𝜑𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴ℎ𝑚𝑚𝑖𝑖𝑥𝑥) در محلول کمتر نیآسفالت تهیفوگاس ضریب اگر جانایکه در  دست آوردهب زیخالص را ن نیآسفالت

𝜑𝜑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ) خالص نیآسفالت تهیفوگاسضریب 
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟 )تهیفوگاسضریب اگر لی و دهدیرخ نم نیرسوب آسفالتپدیده  ،باشد 

حل معادالت  یبرا .دهدیرسوب رخ مپدیده  ،(21-معادله)خالص باشد تهیاز فوگاس شیدر محلول ب نیآسفالت
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 گریشامل د سبک عِیما بخش است اماکننده رسوب ءکه جزبوده  نیآسفالت ؛ مایع سنگینگرددیمحاسبه م
 کند.باشد و رسوب نمیمی اشباع، آروماتیک، رزین یعنی اجزا
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می دهد. برای حل معادالت باال از تعادل مایع- مایع مذکور 
دو  بین  تعادل  معادالت  است.  شده  استفاده   ]14[ مرجع  در 
مایع سنگین و سبک محاسبه می گردد؛ مایع سنگین آسفالتین 
بوده که جزء رسوب کننده است اما بخش مایِع سبک شامل 
دیگر اجزا یعني اشباع، آروماتیک، رزین مي باشد و رسوب 

نمي کند.
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2- روش های آزمايشی
2-1- مشخصات مواد 

در این پژوهش از دو نمونه نفت مُرده متعلق به شرکت ملي 
مناطق نفت خیز جنوب ایران استفاده شده است. هر دو نمونه 
که  می باشد  کوپال  میدان  از  بنگستان  مخزن  به  متعلق  نفت 
آسفالتین  رسوب  مشکل  با  همواره  نفت  تولید  دوره  طی  در 
مورد  نفت  نمونه های  مشخصات  است]15[.  بوده  رو به رو 
بررسی با استفاده از تست SARA در جداول-1 و 2 درج شده 
سه حالل  از  استفاده  با  نفتی  نمونه های  مقادیر رسوب  است. 
نرمال پنتان، نرمال هگزان و نرمال هپتان با خلوص 99/9 درصد 

است. گردیده  استخراج  فیلتراسیون  روش  به 

2-2-روش فیلتراسیون
ملی  موسسه  توسط  که  روشی  برطبق  استفاده  مورد  روش 
استاندارد آمریکا22 برای جداسازی آسفالتین از نفت خام ارائه 
قابل  و  تکرارپذیری  ایجاد  برای  اصالح  چند  انجام  با  شده، 
ایجاد شده است.  نتایج آزمایشگاه های مختلف  قیاس نمودن 
استاندارد  رسوب دهنده  به عنوان  نرمال هپتان  از  روش  این  در 
نفت خام حدود یک  نمونه های  بیشتر  در  است.  استفاده شده 
ازای 25  به  نرمال هپتان  تا ده گرم آسفالتین جداشده توسط 
میزان آسفالتین،  از صحت  اطمینان  برای  نفت می باشد.  گرم 
مقدار نفت تا حد امکان باید زیاد باشد. در بسیاری از نمونه ها، 
اندازه گیری دقیق  5 گرم نفت می تواند مناسب باشد. پس از 
رسوب دهنده  حالل  از  مشخص  و  متناسب  مقادیر  باید  نفت 
روز  یک  تعادل،  به  رسیدن  برای  و  گردد  مخلوط  نمونه  با 
برای  تعادل،  برقراری  از  پس  گیرد.  قرار  محیط  شرایط  در 
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واتمن23   کاغذ  و  فیلتراسیون)شکل-2(  سیستم  از  جداسازی، 
به عنوان فیلتر استفاده می گردد. پس از خشک شدن رسوِب 
روی فیلتر، مقدار آسفالتین از اختالف توزین فیلتر در ابتدا و 
انتها مشخص می گردد. درصد آسفالتین از معادله-21 محاسبه 

می گردد]16[:

          )21(

 

 های آزمایشیروش -2

 مشخصات مواد  -2-1

خیز جنوب ایران استفاده شده است. مناطق نفتشرکت ملی رده متعلق به در این پژوهش از دو نمونه نفت مُ
نفت همواره با باشد که در طی دوره تولید نمونه نفت متعلق به مخزن بنگستان از میدان کوپال می هر دو

های نفت مورد بررسی با استفاده از تست . مشخصات نمونه]15[رو بوده استبهمشکل رسوب آسفالتین رو
SARA پنتان، های نفتی با استفاده از سه حالل نرمالدرج شده است. مقادیر رسوب نمونه 2و  1-در جداول

 فیلتراسیون استخراج گردیده است.درصد به روش  8898هپتان با خلوص هگزان و نرمالنرمال

 روش فیلتراسیون-2-2

از  نیآسفالت یجداساز یبرا  22کایاستاندارد آمر یموسسه مل توسط که یبرطبق روش مورد استفادهروش 
مختلف  یهاشگاهیآزما جیودن نتانم اسیو قابل ق یریتکرارپذ جادیا ی، با انجام چند اصالح براارائه شدهخام نفت

 شتریبدر  دهنده استاندارد استفاده شده است.عنوان رسوبهپتان بهروش از نرمال این در شده است. جادیا
باشد. ینفت م گرم 25 یجداشده توسط نرمال هپتان به ازا نیتا ده گرم آسفالت کی حدودخام نفت یهانمونه

 گرم 5، هااز نمونه یاریدر بس .دباش زیاد دیمقدار نفت تا حد امکان با ن،یآسفالت زانیاز صحت م نانیاطم یبرا
دهنده گیری دقیق نفت باید مقادیر متناسب و مشخص از حالل رسوبپس از اندازه تواند مناسب باشد.ینفت م

 ،با نمونه مخلوط گردد و برای رسیدن به تعادل، یک روز در شرایط محیط قرار گیرد. پس از برقراری تعادل
پس از  .گرددبه عنوان فیلتر استفاده می 23و کاغذ واتمن (2-شکل)راسیوناز سیستم فیلت ،برای جداسازی

درصد  .رددگروی فیلتر، مقدار آسفالتین از اختالف توزین فیلتر در ابتدا و انتها مشخص می خشک شدن رسوبِ
 :]11[گرددیمحاسبه م 21-معادلهاز  نیآسفالت

%𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ =
𝑔𝑔𝑔𝑔𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
∗ 100 (21) 

 

 بحث و نتایج  -3

 های مورد بررسیمحاسبه رسوب آسفالتین برای نمونه-3-1

در نظر  1911برابر با  ]11[ضریب آروماتیسیته همانند پژوهش هیناجوسا  ،برای تطابق بهتر برای هر دو نمونه
 291برابر  1-های درصد وزنی رسوب آسفالتین برای نمونهنیز با توجه داده Өگرفته شده است. پارامتر تطبیقی 

مقادیر رسوب آسفالتین از روش فیلتراسیون و  1و  3-هایتنظیم شده است. شکل 191و برای نمونه دوم 
 یدهندههای رسوبهای مختلف از حاللدر غلظت PC-SAFTبینی شده توسط معادله حالت مقادیر پیش

-دهد. همانگونه که در شکلنشان می را 2و  1-هایتان برای نمونه نفتهپهگزان و نرمالنرمال پنتان، نرمال

                          
 3- بحث و نتايج

3-1-محاسبه رسوب آسفالتین برای نمونه های مورد بررسی
برای تطابق بهتر برای هر دو نمونه، ضریب آروماتیسیته همانند 
پژوهش هیناجوسا ]10[ برابر با 0/01 در نظر گرفته شده است. 
رسوب  وزنی  درصد  داده های  توجه  با  نیز   Ө تطبیقی  پارامتر 
آسفالتین برای نمونه-1 برابر 2/1 و برای نمونه دوم 1/6 تنظیم 
شده است. شکل هاي-3 و 4 مقادیر رسوب آسفالتین از روش 
PC- فیلتراسیون و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله حالت 

از حالل های رسوب دهنده ي  SAFT در غلظت های مختلف 
نرمال پنتان، نرمال هگزان و نرمال هپتان برای نمونه نفت هاي-1 
مشاهده   4 و  در شکل-3  همانگونه که  می دهد.  نشان  را   2 و 
با داده های آزمایشگاهی هر دو  می شود، مدل، تطبیق مناسبی 
نمونه نفتی دارد. میزان رسوب پیش بینی شده برای نمونه های 
نفتی با کاهش تعداد کربِن حالل رسوب دهنده بهبود می یابد. 
از5 درصد می باشد،  میزان خطای مشاهده شده کمتر  هرچند 
ولی بیشترین میزان خطا مربوط به مقادیر کم حالل پنتان بوده 
که می تواند ناشی از موارد زیر باشد: 1( مدل رزین را در فاز 
رسوب کننده در نظر نمی گیرد در حالی که وجود رزین در فاز 
رسوب محتمل است. 2( امکان عدم رسوب کامل آسفالتین در 
مقادیر کِم حالل در نتایج آزمایشگاهی، به دلیل خطای آزمایش 
وجود دارد. 3( امکان تشکیل فازهای جامد یا مایع که در مدل 
در نظر گرفته نشده باشد که باعث اختالف نتایج با تعادل مایع-

مایع می گردد. 4( خطای ناشی از تغییر جرم مولکولی آسفالتین 
حین رسوب، که به دلیل خاصیت خودتجمعی آسفالتین ایجاد 
در  اجزا  دیگر  از  مقداری  افتادن  به دام  امکان   )5 می گردد. 
توسط  مشابهی  نتایج  ندارد.  وجود  نیز  رسوب کرده  فاز  میان 
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PC- آسفالتین با تزریق نرمال آلکان با استفاده از معادله حالت

SAFT پرداخته اند. همچنین ثابتی وهمکارانش ]5[ که رفتار 
فازی آسفالتین را مورد بررسی قرار دادند نیز نتایج مشابهی را 
 PC-SAFT برای پیش بینی رسوب آسفالتین با معادله حالت

می شود  مشاهده   4 و  از شکل های-3  همچنین  ارائه کرده اند. 
حالل  کربن های  تعداد  کاهش  با  آسفالتین  رسوب  میزان  که 
از  ناشی  می تواند  امر  این  که  می یابد  افزایش  رسوب دهنده 
رسوب کردن دیگر اجزا مانند رزین به همراه آسفالتین باشد؛ 
می شود؛  نیز  آسفالتین  خواص  تغییر  باعث  حالل  تغییر  البته 
اگرچه میزان رسوب با نرمال پنتان بیشتر است، آسفالتین جدا 
از آسفالتین جدا شده  قطبی تر  نرمال هپتان سنگین تر و  با  شده 
با نرمال پنتان است]17[. جدول-3 مقایسه نتایج آزمایشگاهی 
حالل های  با  شده  رقیق  مُرده  نفت خام  از  آسفالتین  رسوب 
میزان  اساس  بر  نشان می دهد که  را  پیش بینی مدل  با  مختلف 
بیان   )NRMSE24( شده  نرماالیز  دوِم  درجه  متوسط  خطای 

گردیده و از معادالت-22 و 23 محاسبه می شود.
)22(

های آزمایشگاهی هر دو نمونه نفتی دارد. میزان رسوب تطبیق مناسبی با داده ،شود، مدلمشاهده می 1و  3
 یابد. هرچند میزاندهنده بهبود میحالل رسوب کربنِ دهای نفتی با کاهش تعدابینی شده برای نمونهپیش

 ودهبولی بیشترین میزان خطا مربوط به مقادیر کم حالل پنتان  ،باشدیدرصد م 5خطای مشاهده شده کمتر از
که وجود حالیگیرد درکننده در نظر نمی( مدل رزین را در فاز رسوب1تواند ناشی از موارد زیر باشد: که می

حالل در نتایج  ( امکان عدم رسوب کامل آسفالتین در مقادیر کم2ِرزین در فاز رسوب محتمل است. 
( امکان تشکیل فازهای جامد یا مایع که در مدل در نظر 3دلیل خطای آزمایش وجود دارد. آزمایشگاهی، به

( خطای ناشی از تغییر جرم مولکولی 1گردد. مایع می-گرفته نشده باشد که باعث اختالف نتایج با تعادل مایع
دام افتادن امکان به (5 گردد.فالتین ایجاد میدلیل خاصیت خودتجمعی آسآسفالتین حین رسوب، که به

نتایج مشابهی توسط هیناجوسا و همکارانش  کرده نیز وجود ندارد.مقداری از دیگر اجزا در میان فاز رسوب
 PC-SAFTارائه گردیده که به مطالعه رسوب آسفالتین با تزریق نرمال آلکان با استفاده از معادله حالت  ]11[

که رفتار فازی آسفالتین را مورد بررسی قرار دادند نیز نتایج  ]5[چنین ثابتی وهمکارانش هم .دانهپرداخت
-هایاند. همچنین از شکلارائه کرده PC-SAFTبینی رسوب آسفالتین با معادله حالت مشابهی را برای پیش

یابد نده افزایش میدههای حالل رسوبشود که میزان رسوب آسفالتین با کاهش تعداد کربنمشاهده می 1و  3
 همراه آسفالتین باشد؛ البته تغییر حالل باعثتواند ناشی از رسوب کردن دیگر اجزا مانند رزین بهکه این امر می

شود؛ اگرچه میزان رسوب با نرمال پنتان بیشتر است، آسفالتین جدا شده با تغییر خواص آسفالتین نیز می
مقایسه نتایج  3-. جدول]17[آسفالتین جدا شده با نرمال پنتان استتر از تر و قطبیهپتان سنگیننرمال

بینی مدل را نشان های مختلف با پیشرده رقیق شده با حاللخام مُآزمایشگاهی رسوب آسفالتین از نفت
-از معادالتو  گردیدهبیان ( 24RMSENنرماالیز شده ) دهد که بر اساس میزان خطای متوسط درجه دومِمی
 .شودمحاسبه می 23و  22

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)⁄  (22) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = √∑ ((𝑥𝑥𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚)
2

𝑛𝑛⁄ )
𝑚𝑚

1
 (23) 

های تجربی نشان بینی شده را با دادهنیز تطبیق مناسب مقادیر پیش NRMSEمقادیر ، 3-مطابق با جدول
دارای مقدار آسفالتین بیشتری بوده است که  1-مقدار خطای نمونه نفتشود که دهد؛ همچنین مشاهده میمی

 باشد.این به علت کاهش خطاهای اندازه گیری در مقادیر بیشتر آسفالتین می .باشدمی 2-کمتر از نمونه
خطای مدل در هر دو نمونه کاهش  ،دهندهبا کاهش تعداد کربن حالل رسوبدهد نشان می 3-همچنین جدول

  یابد.می

 
 گیری نتیجه

ونه بینی میزان رسوب آسفالتین از دو نممدلی بر پایه تئوری اغتشاش زنجیره سفت، برای پیشدر این مطالعه، 
 ،های مختلف ارائه گردیدآلکاننفت از مناطق جنوب ایران که دارای مشکل رسوب بوده در اثر تزریق نرمال
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مطابق با جدول-3، مقادیر NRMSE نیز تطبیق مناسب مقادیر 
همچنین  می دهد؛  نشان  تجربی  داده های  با  را  شده  پیش بینی 
دارای  که  نفت-1  نمونه  خطای  مقدار  که  می شود  مشاهده 
مقدار آسفالتین بیشتری بوده است کمتر از نمونه-2 می باشد. 
بیشتر  مقادیر  در  گیری  اندازه  خطاهای  کاهش  علت  به  این 
با کاهش  آسفالتین می باشد. همچنین جدول-3 نشان می دهد 
تعداد کربن حالل رسوب دهنده، خطای مدل در هر دو نمونه 

می یابد.  کاهش 

نتیجه گیری 
سفت،  زنجیره  اغتشاش  تئوری  پایه  بر  مدلی  مطالعه،  این  در 
از  نفت  نمونه  دو  از  آسفالتین  رسوب  میزان  پیش بینی  برای 
مناطق جنوب ایران که دارای مشکل رسوب بوده در اثر تزریق 
نشان دهنده  نتایج،  گردید،  ارائه  مختلف  نرمال آلکان های 
پدیده  پیش بینی  در  حالت  معادله  این  مناسب  پاسخگویی 
رسوب آسفالتین می باشد که در ادامه به نتایج اشاره شده است. 
•پاسخگویی این مدل دارای حساسیت فراوانی نسبت به پارامتر 
برهمکنش می باشد به طوري که استفاده از معادله چو-پرازنیتس 

در این مدل باعث بهبود نتایج مدل گردیده است.
رسوب  میزان  می دهد  نشان  شده  ارایه  مدل  و  •آزمایش ها 
رسوب دهنده  حالِل  کربن های  تعداد  کاهش  با  آسفالتین 

افزایش می یابد.
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• خطای مدل استفاده شده در پیش بینی میزان رسوب برای 
رسوب دهنده  حالِل  کربن  تعداد  کاهش  با  نفتی  نمونه های 

می یابد. بهبود 

• میزان رسوب پیش بینی شده برای نمونه ی نفتی با آسفالتین 
دقیق تر است.

3| میزان خطای متوسط درجه دوم برای نمونه های-1 و2 و حالل های مختلف

پنتانهگزانهپتان

0/4990/3540/300نمونه نفت-1

0/8320/6220/325نمونه نفت-2

1| مشخصات نمونه نفت-1 

جرم مولکولی درصد مولی)%( نمونه نفت 1
)gr⁄mol(

 

56/39220اشباع

29/57430آروماتیک

10/74920رزین

3/31100آسفالتین

) gr⁄mol(  386/31 :جرم مولکولی نفت

[13]Gross J, Sadowski G, Perturbed-chain SAFT: an equation of state based on a perturbation theory for chain molecules, 
Ind. Eng. Chem. Res, 2001, vol 40 (4), pp 1244–1260. 

[14]Sabbagh O, Akbarzadeh K, Badamchi-Zadeh A, Svrcek W, Yarranton H, Applying the PR-EOS to asphaltene 
precipitation from n-alkane diluted heavy oils and bitumens, Energy Fuel , 2006, vol 20(2), pp 625–34. 

  9ویرایش اول، انتشارات ستایش1381،،آسفالتین و واکس، یاضر،خراط  ]15[

[16]Buenrostro-Gonzalez E, Lira-Galeana C, Gil-Villegas A, Wu J, Asphaltene Precipitation in Crude Oils: Theory and 
Experiments, AIChE J,2004, vol 50, pp 2552–2570.  

[17]Andersen S.I, Association of petroleum asphaltenes and related molecular—study on interactions and phase equilibria, 
PhD thesis, 1990, Technical University of Denmark. 

[18]Mohebbinia S, Sepehrnoori K, Kazemi Nia.K A, T.Johns R, Simulatin of Asphaltene Percipitation during Gas injection 
Using PC-SAFT EOS, SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in Amsterdam, The Netherlands, 27-29 
October, 2014. 

 

  1-مشخصات نمونه نفت - 1جدول 

𝑔𝑔𝑔𝑔) جرم مولکولی درصد مولی)%(  1نمونه نفت 
mol⁄) 

 

 221 93.65 اشباع

 131 75.92 آروماتیک

 821 47.21 رزین

 1111 6.6 آسفالتین

𝑔𝑔𝑔𝑔)  391931جرم مولکولی نفت: 
mol⁄ ) 

 

 2-مشخصات نمونه نفت - 2جدول 

 درصد مولی)%(  1نمونه نفت 
 جرم مولکولی

(𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑔𝑔𝑔𝑔 mol⁄) 

 

 457 39.79 اشباع

 677 72.9 آروماتیک

 047 9.49 نرزی

 597 7.6 آسفالتین

𝑔𝑔𝑔𝑔)  275911جرم مولکولی نفت: 
mol⁄ ) 

 

 

56%30%

11% 3%
اشباع
آروماتیک
رزین
آسفالتین

65%

28%

5% 2%
اشباع
آروماتیک
رزین
آسفالتین

2| مشخصات نمونه نفت-2 

جرم مولکولی درصد مولی)%( نمونه نفت 1
)gr⁄mol(

 

65/05190اشباع

27/5320آروماتیک

5/15810رزین

2/3950آسفالتین

) gr⁄mol(  275/16 :جرم مولکولی نفت

[13]Gross J, Sadowski G, Perturbed-chain SAFT: an equation of state based on a perturbation theory for chain molecules, 
Ind. Eng. Chem. Res, 2001, vol 40 (4), pp 1244–1260. 

[14]Sabbagh O, Akbarzadeh K, Badamchi-Zadeh A, Svrcek W, Yarranton H, Applying the PR-EOS to asphaltene 
precipitation from n-alkane diluted heavy oils and bitumens, Energy Fuel , 2006, vol 20(2), pp 625–34. 

  9ویرایش اول، انتشارات ستایش1381،،آسفالتین و واکس، یاضر،خراط  ]15[

[16]Buenrostro-Gonzalez E, Lira-Galeana C, Gil-Villegas A, Wu J, Asphaltene Precipitation in Crude Oils: Theory and 
Experiments, AIChE J,2004, vol 50, pp 2552–2570.  

[17]Andersen S.I, Association of petroleum asphaltenes and related molecular—study on interactions and phase equilibria, 
PhD thesis, 1990, Technical University of Denmark. 

[18]Mohebbinia S, Sepehrnoori K, Kazemi Nia.K A, T.Johns R, Simulatin of Asphaltene Percipitation during Gas injection 
Using PC-SAFT EOS, SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in Amsterdam, The Netherlands, 27-29 
October, 2014. 
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 مختلف یهاحالل و 2و 1-یهانمونه یبرا دوم درجه متوسط یخطا زانیم -3 جدول

  هپتان هگزان پنتان

 1-نمونه نفت 19188 19351 19311

 2-نمونه نفت 19932 19122 19325

 

 
 ]PC-SAFT ]19بندی سهم هر بخش در انرژی هلموتس معادله حالت تقسیم -1شکل 

 
 سیستم فیلتراسیون و نمونه رسوب - 2شکل 

 
 1-تنف نمونه یبرا PC-SAFT حالت معادله توسط شده ینیبشیپ ریمقاد و نیآسفالت رسوب یشگاهیآزما جینتا سهیمقا - 3شکل 

2 | سیستم فیلتراسیون و نمونه رسوب

4 | مقایسه نتایج آزمایشگاهی رسوب آسفالتین و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله حالت 
PC-SAFT برای نمونه نفت-2
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  هپتان هگزان پنتان

 1-نمونه نفت 19188 19351 19311

 2-نمونه نفت 19932 19122 19325

 

 
 ]PC-SAFT ]19بندی سهم هر بخش در انرژی هلموتس معادله حالت تقسیم -1شکل 

 
 سیستم فیلتراسیون و نمونه رسوب - 2شکل 

 
 1-تنف نمونه یبرا PC-SAFT حالت معادله توسط شده ینیبشیپ ریمقاد و نیآسفالت رسوب یشگاهیآزما جینتا سهیمقا - 3شکل 

]18[ PC-SAFT 1 | تقسیم بندی سهم هر بخش در انرژی هلموتس معادله حالت

3 | مقایسه نتایج آزمایشگاهی رسوب آسفالتین و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله حالت 
PC-SAFT برای نمونه نفت-1
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