
15 14

مقاالت پژوهشی

منابعپانویس ها
[1]. Woods, H.B. and Galle, E.M.,"Bit Weight and Rotary Speed" Oil and Gas 
Journal,Nov 14 & 21, 1963.
[2]. Kendall, H.A.and Gois, W.C. "Design and Operation of Jet-Bit Programs for 
Maximum Horsepower, Maximum Impact Force and Maximum Jet Velocity",Trans.
AIME, 1960.
[3]. Maurer W.C., “The ‘Perfect-Cleaning’ Theory of Rotary Drilling,” Journal of Pet. 
Tech, November 1962.
[4]. Young F.S.Jr., “Computerized Drilling Control,” SPE 2241, SPE 43rdAnnual Fall 
Meeting, Houston, October 1968.
 [5]. Reed R.L, “A Monte Carlo Approach to Optimal Drilling,” SPE 3513, SPE Annual 
Fall Meeting, New Orleans, October 1972. 
[6]. Bourgone, A.T. Jr. and Young, F .S, Jr ; "A multiple regression approach to optimal 
drilling and abnormal pressure detection ", SPE 4238 , SPE-AIME Sixth conference on 
Drilling and Rock mechanics, Austin , TX, January 1973.
[7]. Reza M.R. and Alcocer C.F., “A Unique Computer Simulation Model Well 
Drilling: Part I – The Reza Drilling Model,” SPE 15108, SPE  California Regional 
Meeting of SPE, Oakland, CA, April 1986.
[8]. Warren T.M., “Penetration-Rate Performance of Roller–Cone Bits,” SPE 13259, 
SPE Annual Technical Conference, Houston, March 1987.
[9]. Bonet, L.,Cunha, J.C.S .and Pardo , M.G. "Drilling Optimization : A new 
approach to Optimize Drilling Parameters and improve Drilling Efficiency", Drilling 
Technology,ASME,1995.

[10]. Wojtanowicz A.K., and Kuru.E, “Minimum-Cost Well Drilling Strategy Using 
Dynamic Programming,” Journal of Energy Resources Technology, February 1990.
[11]. Barragan R.V., Santos O.L.A., Maidla E.E., “Optimization of Multiple Bit Runs,” 
SPE 37644, SPE/IADC Drilling Conference, Amsterdam, March 1997.
[12]. Sofregaz 2001a: Reservoir characterization of Qom formation in Sarajeh field, 
well S8, 2, Task Report 5. Part C. 112 p.
]۱۳[. باغباني د.، الهياري م.، شاكري ع.۱۳۷۵: بررسي حوضه ی رسوبي قم و ارزيابي توان هیدروکربــوری آن، 
شركت ملي نفت ايران، گزارش زمين شناسي شماره ۱۸۳۸، ۱۰۴صفحــه. درويشزاده ع. ۱۳۷۰: زمينشناسي 

ايران، انتشارات امیرکبیر، ۹۰۱صفحه.  
]۱۴[. امیری م.،پردل م.،"مهندســی نفت، حفاری و بهره برداری"، انتشارات آزاده، چاپ دوم، صفحات۳۴۲،۳۴۱، 

بهار۱۳۹۱.
[15]. Bourgoyne, A.T., Millheim, K.K., Chenevert, M.E., Young, F.S., “Applied 
Drilling Engineering”., SPE., Textbook Series., Dallas, TX, Vol 2., 2003.
[16]. "MATLAB version 7 (R14) Help", The Math Works,Inc.,(May2004).
[17]. Jorge H.B. Sampaio J.r," Advanced Drilling Techniques" Curtin University of 
Technology Department of petroleum engineering, July 2007.]
]۱۸[. بهاري، ابوذر، ۱۳۸۷، بهینه ســازی هزينههای حفاري در ميدان گازي خانگيران، اولين كنگره ملي صنعت 

حفاری ایران.
[19]. Hal B . Fullerton "Constant Energy Drilling System for Well Programming" 
Smith tools company 1973.

پانویس هاپانویس ها
1. reed
2. warren and anya
3. ohara
4. mason

5. king
6. bonet,cunha&prado
7. Cap Rock
8. Bit Nozzle

9. ROP
10. BHHP= Bit hydraulic horsepower
11. Flounder
12. Bit Record

يافته و ميزان نفوذ نسبت به مراحل قبل افزايش مناسبي دارد. از بُعد هزينه 
نيز چاه بهينه ی نهايي )opt1( از كاهش قابلتوجهــي برخوردار بوده و نسبت 
به چاه بهينه ی مقايسهای به میــزان ۱۴/۴۲درصــد و نسبت به بهترين چاه 
حفاري شــده )D( به میــزان ۲۶/۷درصــد كاهش هزينه را در پي داشته كه 
قابلتوجه بوده و بيانگر تاثير تغييرات محاسبه شده ی اعمالي در باال رفتن 

بازدهي عمليات حفاري است.
۲- بهينه سازي هيدروليك گل جهت حفاري مطلوبتر تاثیر مثبت بســزائی 

دارد. 
با توجه به تميزكاري مناسب و تناسب درست بين توان هيدروليكي و   -۳

توان مكانيكي، از مشكالت حفاري كاسته می شود. 
تاخير  به  پمپ هــا  فرسوده شدن  زمان  بهينه  هيدروليك  از  استفاده  با   -۴

می افتد. 
۵- استفاده از روش اوليه مقايسهاي به ما امكان تعيين موثرترين پارامترها را 

در زمان و هزينه ی حفاري در اعماق مختلف ارائه ميدهد. 
۶- مته ی pdc نتايج بهتري را از حيث میزان نفوذ و هزينه همراه دارد.

پیشنهادات
۱-  بهينه سازی برنامهریزی و مهندسي گل انجام شود.

۲ - مشكالت و اتفاقات حين كار جهت بررسي و پيشگيري از وقوع آنان در 
پروژه های تحقيقي ثبت شوند.

۳- در ثبت دادهها و گزارشات روزانه حفاري دقت بیشتر شود.
۴- از اطالعات تعداد چاه هاي بيشتر جهت بهبود و باال رفتن دقت اســتفاده 

شود. 
به جمعبندي دقیــقتر  نتايج و رسيدن  از چند روش جهت مقايسه ی   -۵

استفاده شود.
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پایداری آســفالتین در نفت خام و مکانیســم های رسوب آن، موضوع 
بســیاری از تحقیقات در طول سال های گذشته بوده است. از اواسط 
ســال۱۹۸۰ تاکنون مدل هاي زیادي براي پیش بینی نقطه ي تشکیل 
رسوب و مقدار رسوب آسفالتین پیشنهاد شده اند. مدل هاي ارائه شده 
به پنج گروه کلی تقسیم می شوند: مدل کلوئیدي، مایسلی، حاللیت، 

جامد و معادله ي حالت.]۱[

SAFT  1-1-  آشنایی با معادله ي حالت
چپمن و همکاران۱ در ســال۱۹۹۰ معادله ي حالتی را توســعه 
دادند که بــرای مولکول های کروی و زنجیــره ای با یک یا چند 
محل برای تشــکیل پیوند هیدروژنی قابل اســتفاده اســت. این 
مدل، زیر بنای ایجاد معادله ي حالت SAFT شــد. در واقع از بســط 
و تعمیم تئوری ورتایم۲ و ساده ســازی آن برای سیاالتی که تجمع 
مولکول ها به واســطه ي نیروهای بین مولکولی در آنها اتفاق می افتد 

معادله ي حالت SAFT  به وجود آمد.

در معادلــه ي حالت SAFT ، انــرژی آزاد هلمهولتز در قالب مجموع 
سهم ســه جمله نوشته می شــود: برهم کنش های دافعه بین کرات 
ســخت، تشــکیل زنجیره از طریق ایجاد پیوندهای کوواالنس بین 
تعدادی از کرات ســخت، به هم پیوستن زنجیره ها به خاطر نیروهای 

بین مولکولی مانند پیوندهیدروژنی. 
شــکل۱ مبنای معادله ي حالت SAFT و نحوه ي تشکیل زنجیره ها 

و نیروهای بین مولکولی را به صورت شماتیک نشان می دهد. ]۲[

فاطمه پارسانیا*، کارشناس ارشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد امیدیه  محمد ابراهیم شفیعی، محمد امین غالمزاده، دکترای مهندسی نفت دانشگاه آزاد امیدیه 

رســوب آسفالتین پدیده اي است که در تمامی طول مســیر تولید از مخزن تا دهانه ي چاه، از ته چاه تا سر چاه، در 
طول خطوط انتقال سر چاهی و تمامی تجهیزات سر چاهی مشکالت متنوعی را به وجود می آورد. علی رغم مطالعات 
زیادي که بر روي این موضوع انجام شــده است، این پدیده هنوز به خوبی شناخته نشده و بسیاري از مشکالت ناشی 
از آن همچنان هزینه هاي هنگفتی را به صنعت نفت و گاز در دنیا وارد می کند. به منظور رفع این مشــکل با توجه به 
ماهیت متفاوت آســفالتین هر مخزن، می بایست سیال به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته و خصوصیات آسفالتین 
موجود در نفت با اســتفاده از آزمون های آزمایشــگاهی و مدل ســازی نرم افزاری، مورد شناسایی دقیق قرار گیرد. از 
آنجایی که گرفتن نمونه ي ســیال نفتی و انجــام آزمایش امری زمان بر بوده و هزینه ي باالیی دارد لذا شبیه ســازی 
رایانه ای کمک شایانی در این زمینه به صنعت نفت می كند و بدین ترتیب می توان با شناخت بهتر پدیده ي آسفالتین 
نســبت به انتخاب راه حل مناســب اعم از روش های تزریق حالل، فراصوت یا الکترومغناطیس اقدام كرد. با توجه به 
پیچیدگی مدل ســازی رسوب آســفالتین و همچنین عدم توانایی مدل های ساده و قدیمی آسفالتین در ارائه تطابق 
مناســب با داده های آزمایشــگاهی، در این مطالعه با اســتفاده از معادله ي حالت پیچیده PC-SAFT که دقت باالی 
آن در این زمینه در کارهای پیشــین تأیید شــده است، این مسأله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از 
مدل سازی معادله ي PC-SAFT با نتايج حاصل از سایر مدل ها مقایسه شد. نتیجه ي حاصل از این مقایسه این است 
که مدل جامد در فشــارهای مختلف و دمای مخزن دقت باالتری نسبت به معادله ي حالت PC-SAFT ارائه می کند. 
در حالی که در دماهای پایین تر معادله ي حالت PC-SAFT نتایج بسیار دقیقی در پیش بینی رسوب آسفالتین نسبت 

به سایر مدل ها ارائه داده است.

مدل سازی رسوب آسفالتین با استفاده از معادله ی حالت PC-SAFT و مقایسه ی آن با 
سایر معادالت در یکی از میادین جنوب غرب ایران
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همان گونه که در شکل۱ مشاهده می شود، سیال مبنا حاوی کرات سختی 
اســت که از طریق ایجاد پیوندهای کوواالنس بین آنها زنجیره ها تشکیل 
می شوند. در قســمت انتهایی زنجیره های مختلف سایت هایی وجود دارد 
کــه امکان تشــکیل پیوند هیدروژنی را به آنها می دهــد و به این ترتیب 
چندپاره هــای۳ مختلف از زنجیره ها به وجــود می آیند. در آخرین مرحله 

نیروهای ضعیف پراکندگی دیده می شوند.
در مــدل SAFT ، هر مولکول به صورت مجموعه ای از قطعات۴ کروی هم 
اندازه در نظر گرفته می شود، بنابراین مولکول های مختلف دارای قطعات 
کروی با قطــر متفاوت بوده و همچنین تعداد قطعات تشــکیل دهنده ي 
مولکول با هم تفاوت دارند. ابتدا فرض بر آن اســت که سیال متشکل از 
مجموعه ي ذرات کروی اســت و هر یک از این کرات ســخت یک قطعه 
نامیده می شــوند. در مرحله ي اول فقط نیروهای دافعه بین کرات سخت 
در نظر گرفته خواهند شــد، ســپس با فرض اینکه بیــن قطعات کروی 
احتمــال دارد نیروی جاذبه هم وجود داشــته باشــد، از یک تابع انرژی 
پتانسیل مناسب مانند لنارد ـ جونز۵ یا چاه مربعی۶، برای توصیف جاذبه ي 
بین مولکول ها )نیروهای پراکندگی( اســتفاده می شود. بر روی هر یک از 
قطعات کروی مکان هایی در نظر گرفته می شــود که از آن طریق قطعات 
می تواننــد با هم پیوند کوواالنس برقرار کنند، در صورتی که فاصله ي بین 
کره ها و جهت گیری آنها مناســب باشــد، پیوندهای کوواالنس تشــکیل 
می شــود و در نهایت زنجیره ها به وجود می آیند و هر یک از این زنجیره ها 

می توانند نماینده ي یک مولکول باشند. ]۳[
در انتهای زنجیره های مختلف، مکان هایی وجود دارد که از طریق پیوندهای 
هیدروژنی بین مولکول ها به وجــود آمده اند و منجر به تجمع آنها در کنار 
یکدیگر خواهد شد. بنابراین بر اساس مدل SAFT  می توان هر مولکول را با 
زنجیره ای از قطعات کروی هم اندازه تقریب زد و اثر نیروهای بین مولکولی 

را که منجر به هم بستگی۷ می شود، در نظر گرفت.]۴[
برای یک ســیال خالص، که فقط از یک نوع مولکول تشکیل شده است، 
انــرژی هلمهولتز به ازای هر مولکول را می توان در قالب ســهمی از اين 

چهار جمله عنوان کرد:
 نیروهای دافعه ي کرات سخت

 نیروهای جاذبه ي پراکندگی
 پیوندهای کوواالنس برای تشکیل زنجیره ها
 پیوند هیدروژنی که عامل تجمع مولکول ها است 

PC-SAFT 2-1-  معادله حالت
در واقع با محاسبه ي انرژی آزاد هلمهولتز برای سیال می توان سایر خواص 
ترمودینامیکی آن را با اســتفاده از روابط ترمودینامیکی محاســبه کرد. 

قدرت و دقت فوق العاده معادله ي حالت SAFT که بر مبنای مکانیسم های 
آماری بنا نهاده شده است و همچنین تطابق آن با سیستم های مختلف، 
منجر بــه اهمیت باالی این معادله در صنعت و محیط های آکادمیک 
شــده است. در دهه ي اخیر تالش های زیادی برای بهبود بخشیدن به 
معادالت SAFT انجام شده است که بتوان از آن برای سیاالت مختلف 
مانند پلیمر، سیاالت قطبی، الکترولیت ها و آسفالتین ها استفاده کرد. 
از میان اصالحاتی که در معادله ي حالت SAFT انجام شد، معادله  حالت  
PC-SAFT به عنــوان معادلــه ي حالتی با دقت باال بــرای مواد خالص و 

مخلوط ها )از جمله مخلوط های هیدروکربنی( شناخته می شود.
گراوس و سادوسکی )Gross & SadowskI,2020( مدلی از معادله ي حالت 
SAFT را پیشــنهاد دادند که ســیال مبنا در آن از زنجیره های ســخت۸ 

تشــکیل شــده اســت. این مدل از SAFT که به PC-SAFT مشهور شده 
است بر اساس تئوری اغتشاش مرتبه ي اول ورتایم و مرتبه ي دوم بارکر۹ 
و هندرسون۱۰ بسط داده شده اســت. پارامترهای موردنیاز معادله برای 
بسیاری از مواد خالص بر اساس داده های آزمایشگاهی فشار بخار و چگالی 
فاز مایع برازش شــده و مقادیر بهینه ي آنها تعیین شده است. این مدل 
از SAFT  نســبت به فرم اصلی، برای مواد خالص و مخلوط های دوتایی از 

دقت بیشتری برخوردار است.]۵[

2- تاریخچه ي مخزن مورد  بررسی
میدان مورد مطالعه در شمال استان خوزستان و در بخش میانی حوضه ي 
فروافتاده ي دزفول واقع شــده است. ســاختار این میدان دو بُعدی است 
و دارای دو برجســتگی اســت که یکی به نام کوهانــک غربی و دیگری 
به نام کوهانک شــرقی نامگذاری شده است. این میدان دارای سه مخزن 
آســماری، بنگستان و خامی اســت که در این پژوهش، مخزن بنگستان 
آن مورد بررســی قرار می گیرد. همه ي چاه های بنگستانی این میدان در 
برجستگی غربی آن حفاری شده اند. به دنبال شروع توليد از مخزن مذکور، 
مشــکل رسوب آسفالتين در ســتون چاه موجب افت توليد و حتي قطع 
کامل جريان در بعضي از چاه ها شــده اســت. همچنین در خطوط لوله و 
واحد بهره برداری نیز این مشکل موجب مسدود شدن مسیر جریان تولید 
شــده است. به اين دليل، تالش هاي گسترده اي جهت رفع مشکل فوق از 
لحاظ عملياتي، در برخي از چاه ها انجام شــده است. علي رغم تالش هاي 
انجام شــده، هنوز مشکل رسوب آســفالتين برطرف نشده و اين مشکل 
همچنان ادامه دارد. از اين رو، مدل ســازي سيال و حرکت جرياني درون 
چاه براي برخي از چاه هاي اين ميدان، جهت بررســي پديده ي رســوب 

آسفالتين، مورد مطالعه قرار گرفته است.
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PVT-PRO 3- نرم افزار
یکی از جامع ترین نرم افزارهای مورد استفاده در زمینه ي پیش بینی 
رفتار آسفالتین نرم افزار بومی PVT-PRO است که توسط کارشناسان 
داخل کشــور، توســعه یافته و توانســته جای خــود را در میان 
متخصصین این حوزه باز کند. این نرم افزار در حوزه ي مدل ســازی 
خواص ترمودینامیکی سیاالت مخزنی فعالیت می کند، با این حال 
قابلیت های ویژه ای در زمینه ي مدل ســازی خواص آسفالتین دارا 

می باشد.
در این نرم افزار برای مدل ســازی رســوب آســفالتین از مدل های 
ـ مگات، مدل جامــد و معادله ي حالت  فلوری   هاگینــز، اســکات 
PC-SAFT اســتفاده می شــود. در این بخش خروجــی هر کدام از 

مدل ها با توجه به داده های مخزن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
اما قبل از مدل سازی آســفالتین ابتدا می بایست داده های نمونه ي 
نفت را متناســب با اطالعات موردنیاز برای اســتفاده از معادله ي 
حالت آماده کرد و مدل سیال مناسب که با داده های آزمایشگاهی 

منطبق شده است را به دست آورد. 

1-3- مدل سازی نمونه ي سیال  A  با استفاده از معادله ي حالت
A  2-3- داده های آزمایشگاهي نمونه ي سیال

در جدول۱ اجــزاء موجود در نفت مورد اســتفاده در این مطالعه 
به همراه درصد ترکیب و وزن مولکولی آورده شده است. 

خصوصیات آزمایشگاهی نفت مورد مطالعه در جدول۲ نشان داده 
شده است.

آنالیز آزمایش SARA که در مطالعات آسفالتین مورد استفاده قرار 
می گیرد، در جدول۳ آورده شده است.

داشتن اطالعات آزمایشگاهی کامل برای رفتار فازی سیال مخزن و 
مدل سازی سیال مخزن به طور دقیق، به مطالعه و شبیه سازی رفتار 
آسفالتین کمک بسزايی خواهد کرد. لذا در اینجا سعی بر این بوده 
که مدل سازی درستی از سیال مخزن بنگستان میدان موردنظر بر 

اساس داده های PVT انجام شود.
در این مطالعه، اطالعات چاه بررسی شده و میزان صحت داده ها از 

لحاظ کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

به طور کلي اصول زير در تمامي مراحل انجام کار رعايت شده است:
 استفاده از کمترين پارامتر ممکن براي Tuning معادله ي حالت

 تطابق داده هاي مدل و اطالعات آزمايشگاهي با حداقل خطاي ممکن
 به کارگيــري ضرايب وزنی پايين تر )تا حــد امکان( براي تطابق 

داده هاي مدل و مقادير آزمايشگاهي
 توجه بيشتر به تطابق داده هاي فاز مايع )به دليل اهميت فاز مايع براي 

مرحله ي مدل سازي آسفالتين( 

  اجزاء موجود در نفت A به همراه درصد تركیب و وزن مولکولی    1  

تركیب سیالدرصد تركیبوزن مولکولی

34.0820.018698H2S
28.0140.0031N2
44.010.033697CO2
16.0430.435856C1
30.070.085791C2
44.0960.062694C3
58.1230.016398i-C4
58.1230.048895n-C4
72.150.021998i-C5
72.150.024898n-C5
88.4760.019098C6
98.5720.008899C7
110.970.030097C8
94.1250.020498C9
105.0930.018398C10
116.3870.013899C11
355.4520.137086C12+

  2    خصوصیات آزمایشگاهی نفت در چاه مورد مطالعه

F250 °دمای آزمایش

psia3950فشار اشباع

SCF/STB1523نسبت گازهای محلول به نفت باقیمانده
چگالی كل گازهای آزاد شده در شرایط 

g/lit1/2451استاندارد

g/cc0/6021چگالی نفت در فشار اشباع

API نفت باقیمانده° API31/28

F60 °0/8693/60وزن مخصوص نفت باقیمانده

cP0/26گرانروی نفت در فشار اشباع
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مقاالت پژوهشی

همان گونه که در شکل۱ مشاهده می شود، سیال مبنا حاوی کرات سختی 
اســت که از طریق ایجاد پیوندهای کوواالنس بین آنها زنجیره ها تشکیل 
می شوند. در قســمت انتهایی زنجیره های مختلف سایت هایی وجود دارد 
کــه امکان تشــکیل پیوند هیدروژنی را به آنها می دهــد و به این ترتیب 
چندپاره هــای۳ مختلف از زنجیره ها به وجــود می آیند. در آخرین مرحله 

نیروهای ضعیف پراکندگی دیده می شوند.
در مــدل SAFT ، هر مولکول به صورت مجموعه ای از قطعات۴ کروی هم 
اندازه در نظر گرفته می شود، بنابراین مولکول های مختلف دارای قطعات 
کروی با قطــر متفاوت بوده و همچنین تعداد قطعات تشــکیل دهنده ي 
مولکول با هم تفاوت دارند. ابتدا فرض بر آن اســت که سیال متشکل از 
مجموعه ي ذرات کروی اســت و هر یک از این کرات ســخت یک قطعه 
نامیده می شــوند. در مرحله ي اول فقط نیروهای دافعه بین کرات سخت 
در نظر گرفته خواهند شــد، ســپس با فرض اینکه بیــن قطعات کروی 
احتمــال دارد نیروی جاذبه هم وجود داشــته باشــد، از یک تابع انرژی 
پتانسیل مناسب مانند لنارد ـ جونز۵ یا چاه مربعی۶، برای توصیف جاذبه ي 
بین مولکول ها )نیروهای پراکندگی( اســتفاده می شود. بر روی هر یک از 
قطعات کروی مکان هایی در نظر گرفته می شــود که از آن طریق قطعات 
می تواننــد با هم پیوند کوواالنس برقرار کنند، در صورتی که فاصله ي بین 
کره ها و جهت گیری آنها مناســب باشــد، پیوندهای کوواالنس تشــکیل 
می شــود و در نهایت زنجیره ها به وجود می آیند و هر یک از این زنجیره ها 

می توانند نماینده ي یک مولکول باشند. ]۳[
در انتهای زنجیره های مختلف، مکان هایی وجود دارد که از طریق پیوندهای 
هیدروژنی بین مولکول ها به وجــود آمده اند و منجر به تجمع آنها در کنار 
یکدیگر خواهد شد. بنابراین بر اساس مدل SAFT  می توان هر مولکول را با 
زنجیره ای از قطعات کروی هم اندازه تقریب زد و اثر نیروهای بین مولکولی 

را که منجر به هم بستگی۷ می شود، در نظر گرفت.]۴[
برای یک ســیال خالص، که فقط از یک نوع مولکول تشکیل شده است، 
انــرژی هلمهولتز به ازای هر مولکول را می توان در قالب ســهمی از اين 

چهار جمله عنوان کرد:
 نیروهای دافعه ي کرات سخت

 نیروهای جاذبه ي پراکندگی
 پیوندهای کوواالنس برای تشکیل زنجیره ها
 پیوند هیدروژنی که عامل تجمع مولکول ها است 

PC-SAFT 2-1-  معادله حالت
در واقع با محاسبه ي انرژی آزاد هلمهولتز برای سیال می توان سایر خواص 
ترمودینامیکی آن را با اســتفاده از روابط ترمودینامیکی محاســبه کرد. 

قدرت و دقت فوق العاده معادله ي حالت SAFT که بر مبنای مکانیسم های 
آماری بنا نهاده شده است و همچنین تطابق آن با سیستم های مختلف، 
منجر بــه اهمیت باالی این معادله در صنعت و محیط های آکادمیک 
شــده است. در دهه ي اخیر تالش های زیادی برای بهبود بخشیدن به 
معادالت SAFT انجام شده است که بتوان از آن برای سیاالت مختلف 
مانند پلیمر، سیاالت قطبی، الکترولیت ها و آسفالتین ها استفاده کرد. 
از میان اصالحاتی که در معادله ي حالت SAFT انجام شد، معادله  حالت  
PC-SAFT به عنــوان معادلــه ي حالتی با دقت باال بــرای مواد خالص و 

مخلوط ها )از جمله مخلوط های هیدروکربنی( شناخته می شود.
گراوس و سادوسکی )Gross & SadowskI,2020( مدلی از معادله ي حالت 
SAFT را پیشــنهاد دادند که ســیال مبنا در آن از زنجیره های ســخت۸ 

تشــکیل شــده اســت. این مدل از SAFT که به PC-SAFT مشهور شده 
است بر اساس تئوری اغتشاش مرتبه ي اول ورتایم و مرتبه ي دوم بارکر۹ 
و هندرسون۱۰ بسط داده شده اســت. پارامترهای موردنیاز معادله برای 
بسیاری از مواد خالص بر اساس داده های آزمایشگاهی فشار بخار و چگالی 
فاز مایع برازش شــده و مقادیر بهینه ي آنها تعیین شده است. این مدل 
از SAFT  نســبت به فرم اصلی، برای مواد خالص و مخلوط های دوتایی از 

دقت بیشتری برخوردار است.]۵[

2- تاریخچه ي مخزن مورد  بررسی
میدان مورد مطالعه در شمال استان خوزستان و در بخش میانی حوضه ي 
فروافتاده ي دزفول واقع شــده است. ســاختار این میدان دو بُعدی است 
و دارای دو برجســتگی اســت که یکی به نام کوهانــک غربی و دیگری 
به نام کوهانک شــرقی نامگذاری شده است. این میدان دارای سه مخزن 
آســماری، بنگستان و خامی اســت که در این پژوهش، مخزن بنگستان 
آن مورد بررســی قرار می گیرد. همه ي چاه های بنگستانی این میدان در 
برجستگی غربی آن حفاری شده اند. به دنبال شروع توليد از مخزن مذکور، 
مشــکل رسوب آسفالتين در ســتون چاه موجب افت توليد و حتي قطع 
کامل جريان در بعضي از چاه ها شــده اســت. همچنین در خطوط لوله و 
واحد بهره برداری نیز این مشکل موجب مسدود شدن مسیر جریان تولید 
شــده است. به اين دليل، تالش هاي گسترده اي جهت رفع مشکل فوق از 
لحاظ عملياتي، در برخي از چاه ها انجام شــده است. علي رغم تالش هاي 
انجام شــده، هنوز مشکل رسوب آســفالتين برطرف نشده و اين مشکل 
همچنان ادامه دارد. از اين رو، مدل ســازي سيال و حرکت جرياني درون 
چاه براي برخي از چاه هاي اين ميدان، جهت بررســي پديده ي رســوب 

آسفالتين، مورد مطالعه قرار گرفته است.
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PVT-PRO 3- نرم افزار
یکی از جامع ترین نرم افزارهای مورد استفاده در زمینه ي پیش بینی 
رفتار آسفالتین نرم افزار بومی PVT-PRO است که توسط کارشناسان 
داخل کشــور، توســعه یافته و توانســته جای خــود را در میان 
متخصصین این حوزه باز کند. این نرم افزار در حوزه ي مدل ســازی 
خواص ترمودینامیکی سیاالت مخزنی فعالیت می کند، با این حال 
قابلیت های ویژه ای در زمینه ي مدل ســازی خواص آسفالتین دارا 

می باشد.
در این نرم افزار برای مدل ســازی رســوب آســفالتین از مدل های 
ـ مگات، مدل جامــد و معادله ي حالت  فلوری   هاگینــز، اســکات 
PC-SAFT اســتفاده می شــود. در این بخش خروجــی هر کدام از 

مدل ها با توجه به داده های مخزن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
اما قبل از مدل سازی آســفالتین ابتدا می بایست داده های نمونه ي 
نفت را متناســب با اطالعات موردنیاز برای اســتفاده از معادله ي 
حالت آماده کرد و مدل سیال مناسب که با داده های آزمایشگاهی 

منطبق شده است را به دست آورد. 

1-3- مدل سازی نمونه ي سیال  A  با استفاده از معادله ي حالت
A  2-3- داده های آزمایشگاهي نمونه ي سیال

در جدول۱ اجــزاء موجود در نفت مورد اســتفاده در این مطالعه 
به همراه درصد ترکیب و وزن مولکولی آورده شده است. 

خصوصیات آزمایشگاهی نفت مورد مطالعه در جدول۲ نشان داده 
شده است.

آنالیز آزمایش SARA که در مطالعات آسفالتین مورد استفاده قرار 
می گیرد، در جدول۳ آورده شده است.

داشتن اطالعات آزمایشگاهی کامل برای رفتار فازی سیال مخزن و 
مدل سازی سیال مخزن به طور دقیق، به مطالعه و شبیه سازی رفتار 
آسفالتین کمک بسزايی خواهد کرد. لذا در اینجا سعی بر این بوده 
که مدل سازی درستی از سیال مخزن بنگستان میدان موردنظر بر 

اساس داده های PVT انجام شود.
در این مطالعه، اطالعات چاه بررسی شده و میزان صحت داده ها از 

لحاظ کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

به طور کلي اصول زير در تمامي مراحل انجام کار رعايت شده است:
 استفاده از کمترين پارامتر ممکن براي Tuning معادله ي حالت

 تطابق داده هاي مدل و اطالعات آزمايشگاهي با حداقل خطاي ممکن
 به کارگيــري ضرايب وزنی پايين تر )تا حــد امکان( براي تطابق 

داده هاي مدل و مقادير آزمايشگاهي
 توجه بيشتر به تطابق داده هاي فاز مايع )به دليل اهميت فاز مايع براي 

مرحله ي مدل سازي آسفالتين( 

  اجزاء موجود در نفت A به همراه درصد تركیب و وزن مولکولی    1  
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چگالی كل گازهای آزاد شده در شرایط 
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مقاالت پژوهشی

PVT-PRO 4-ساخت مدل سیال و تطبیق آزمایشگاهی با نتایج نرم افزار
با اســتفاده از اطالعات موجود، مدل ســيال بــه کمک نرم افزار 
PVT-PRO ســاخته شده و نتايج، مورد تحليل و بررسي قرار گرفته 

اســت. با توجه به اينکه ســيال موردنظر محتوي جزء ســنگين با 
درصد مولی باال اســت، حداکثر ســعي بر اين بــوده که از تمامي 

داده هاي آزمايشگاهي مورد قبول استفاده شود. 
معادله ي حالت به کار گرفته شــده Peng-Robinson ســه پارامتري 
همراه با پـارامترهاي تصحيح شده است. علت انتخاب این معادله، 

کاربرد پارامتر ســوم معادله ي حالت براي تصحيح دانســيته ي فاز 
مايع و اهميت تنظیم۱۱ فاز مايع در اين مطالعه است. بعد از اینکه 
مدل سیال ساخته و با داده های آزمایشگاهی تطبیق داده و تنظیم 
شــد، مدل سازی آسفالتین با اســتفاده از معادله ي حاالت مختلف 

انجام می شود.
نتایج مدل ســازی و تطابق گیری نتایج آزمایشــگاهی سیال مورد 

مطالعه در شکل۲ نشان داده شده است.

2    نتایج مدل سازی و تطابق گیری نتایج آزمایشگاهی سیال در آزمایش هاي مختلف
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5- مدل سازی آسفالتین
ـ هاگینز 1-5- مدل سازی آسفالتین با استفاده از معادله ي حالت مدل فلوری 

همان طور که در شــکل۲ مشاهده می شود مدل فلوری ـ هاگینز در 
پیش بینی رسوب آســفالتین در مخزن موردنظر نتایج قابل قبولی 
ارائه نکرده اســت. در این شکل مشاهده می شود که تا قبل از فشار 
۴۰۰۰ پام نمودار حاصل از مدل و داده های آزمایشــگاهی فاصله ي 
زیادی با هم دارند. هرچند از فشار ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ پام این فاصله، 
کمتر شده اســت ولی در کل نمی توان از نتایج این مدل برای این 

مخزن استفاده عملیاتی كرد.
یکی دیگر از نقایــص نمودار خروجی مــدل فلوری ـ هاگینز، نبود 
نقطه ي ماکزیمم در طول آن اســت. با توجه به اینکه میزان رسوب 
آسفالتین در نقطه ي حباب حداکثر می شود،  نبود این نقطه در این 

مدل، نتیجه گیری در این مورد را غیرممکن می سازد.

ـ مگات  2-5- مدل اسکات 
یکی از نقاط ضعف مدل فلوری ـ هاگینز این اســت که برای وزن 
مولکولی آسفالتین یک مقدار ثابت در نظر گرفته می شود که این 
فرض با توجه به ماهیت شیمیایی آسفالتین دور از واقعیت است 
و لــذا برای اصالح این نقطه ضعف و دیگر موارد، محققین مدلی 
ارائــه كردند که در آن برای وزن مولکولی آســفالتین یک تابع 
توزیع ریاضی در نظر گرفته می شــود تا بتواند با دقت بیشتری 

خواص آسفالتین را مشخص سازد.
شــکل۳ نتایــج حاصــل از این مــدل را با توجه بــه داده های 
آزمایشگاهی نشان می دهد. همان گونه که در این شکل مشاهده 
می شود این مدل برای فشارهای باالی فشار حباب تطابق نسبتا 

خوبی را به دست آورده است اما قادر نبوده فشارهای زیر نقطه ي 
حباب را به خوبی مدل ســازی كند. خروجی این مدل شــباهت 
زیــادی به مدل فلوری ـ هاگینز دارد و نمی توان از نتایج آن برای 

مخزن مورد بررسی استفاده کرد.

3-5- مدل جامد
این مدل یکی از ســاده ترین مدل های آسفالتین است و بر این پایه 
اســتوار اســت که هر دو ماده ای که در هم مخلوط هستند دارای 
پارامتر برهم کنش دوتایی )BIP( می باشند که این پارامتر در واقع، 

تعیین کننده ي رسوب و یا محلول ماندن سیاالت است. 
در این مدل، قســمت سنگین نفت به دو زیر قسمت قابل رسوب و 
غیرقابل رســوب تقسیم می شود که در قابل رسوب این پارامتر که 
بین جزء سنگین و سبک نفت سنجیده می شود از حد بحرانی خود 
عبور می کند. ]۶[ شــکل۴ خروجی این مدل نســبت به داده های 
آزمایشــگاهی را نشــان می دهد. همان طور که از شــکل پیداست 

تطابق خوبی در کلیه ي نقاط، حاصل شده است.

3   نتایج مدل سازی آسفالتین با مدل فلوری ـ هاگینز

4   نتایج مدل سازی آسفالتین با مدل اسکات ـ مگات

5   نتایج مدل سازی آسفالتین با مدل جامد
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مقاالت پژوهشی

PC-SAFT 4-5- مدل سازی آسفالتین با استفاده از معادله ي حالت
پارامترهای آســفالتین معادله ي حالت PC-SAFT از طریق برازش 
داده های آزمایشــگاهی درصد وزنی رسوب آســفالتین بر اثر افت 
فشــار در دمای ۲۵۰درجه ي فارنهايت بر اساس روش بهینه سازی 
Nelder-mead به دســت آمده است. ترکیب ســیال و پارامترهای 

PC-SAFT نمونه ي نفت A در جدول شماره۴ ارائه شده است.

نتایج حاصل از مدل ســازی مقدار رســوب آســفالتین نمونه ي 
نفت A شــکل۵ دقت نســبتا مناسب مدل را نشــان می دهد. 
همان طور که در این شــکل دیده می شود، مانند مدل جامد و 
مشــابه داده های آزمایشــگاهی ابتدا با افت فشار، مقدار درصد 
وزنی آسفالتین رســوبی افزایش می یابد. این مقدار در نزدیکی 
فشــار حباب به مقدار بیشــینه ي خود می رسد و سپس کاهش 

می یابد. 
همان گونه که در شــکل۵ مشــاهده می شــود این مدل جواب 
مناســبی برای کلیه ي فشــارها به غیر از فشار ۲۰۰۰ پام ارائه 

كرده اســت. مقایســه ي مدل جامد و PC-SAFT نشان مي دهد 
کــه در دمای مخزن، مدل جامد تطابق بهتری نســبت به مدل 
PC-SAFT ارائه كرده اســت. حال باید دید که در ســایر دماها 

به خصوص در دماهای پایین که انتظار رســوب بیشتر آسفالتین 
می رود، این دو مدل چه روندی را نشان می دهند. به این منظور 
آنالیز حساســیت بر روی دما انجام شــد و نتایج دو مدل جامد 

قرا گرفت. و PC-SAFT مورد مقایسه 

5-5- مقایســه ي عملکرد معادله ي حالت PC-SAFT  و معادله ي جامد در 
دماهای مختلف

جهت مشــاهده ي تاثیر دما بر رسوب آســفالتین، نتایج حاصل 
از مدل ســازی آن در چهار دمای مختلف در اشکال  زیر آورده 
شــده است. شکل۶ تغییرات رسوب آسفالتین با دما را در مدل 

می دهد. نشان  جامد 

همان گونه که در این شــکل مشاهده می شود با اندکی تغییر دما رسوب 
آسفالتین کاهش یافته و در دمای ۲۱۰درجه به طور کلی رسوبی تشکیل 
نمی شود. همان طور که می دانیم افزایش دما، پایداری و حاللیت آسفالتین 
را در نفت خام بیشــتر می کند و با کاهش دما انتظار رســوب بیشتری در 
ســامانه ي تولید از قبیل چاه و تسهیالت سطح االرض می توان داشت که 

این پدیده در مدل جامد جواب مناسبی ارائه نمی دهد.
شــکل۷ تغییرات رســوب آســفالتین با دما را در مدل PC-SAFT نشان 
می دهد. همان گونه که مالحظه می شود روند رسوب آسفالتین با تغییرات 
دما برعکس مدل جامد اســت. یعنی با کاهش دما، رســوب آســفالتین 

افزایش می یابد که این امر در واقعیت چاه و مخزن اتفاق می افتد.

PC-SAFT 4     پارامترهای معادله ي حالت  

)ε/km σ (Aجزء مولی
MW

(gr/mol)تركیبات سیال

0.018254227.371.6513.07334.08H2S

0.00309790.961.2053.31328.01N2
0.033325169.212.0732.78544.01CO2
0.435148150.0313.70416.04C1
0.229145206.0182.093.62146Heavy Gas

0.190991249.9195.2333.902170.78Saturates

0.09682306.2068.224.031322.33Aromatics+Resines

0.00035634239216.043.5241729.53Asphaltene

PC-SAFT 6   نتایج مدل سازی آسفالتین با مدل

7   تغییرات رسوب آسفالتین با دما در مدل جامد
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PC-SAFT 6-5- نقاط قوت و ضعف معادله ي حالت
جدیدتریــن معادله ي حالت، خانــواده SAFT اســت. این مدل با 
گسترش تئوری مرتبه ي اول اغتشاش پیشنهاد شده توسط ورتایم 
توســعه داده شــد، که انرژی آزاد هلمهلتز۱۲ پیرامون انرژی آزاد 
سیال بسط داده شده است. گروس و سادوسکی۱۳ معادله ي حالت 
PC-SAFT را با اعمال اصالح زنجیره ي اغتشاشــی معادله ي حالت 

SAFT  توسعه دادند. 

استفاده از معادله ي حالت PC-SAFT برای محاسبات ترمودینامیکی 
از سه مرحله تشکیل شده اســت: محاسبه ي ضریب تراکم پذیری، 

انرژی آزاد هلمهلتز و محاسبه ي ضریب فوگاسیته اجزاء. 
صرف نظــر از پیچیدگی های محاســباتی این معادلــه ي حالت، از 
ویژگی های حائز اهمیت آن این اســت که برای یک نمونه ي نفت 
ابتدا باید مشخصه سازی الزم انجام شــود، سپس برای پیش بینی 
نمودار فازی آســفالتین بر اثر تزریق گازهــای مختلف، آلودگی با 
گل های پایه ي نفتی و محاسبه ي ویژگی های دیگر همچون پارامتر 

حاللیت آسفالتین می توان اســتفاده کرد. معادالت حالت درجه ي 
سه به خاطر ســادگی، به طور گسترده در صنعت استفاده می شوند. 
در مدل ســازی ترمودینامیکی آسفالتین مشــاهده شده است که 
پارامترهایی که با اســتفاده از معادله ي حالت درجه ي ســه برای 
یک مجموعه داده ي خاص برازش شــده اســت، برای پیش بینی 
موقعیت هــای دیگر به خوبــی عمل نمی کند. امــا از طرف دیگر، 
فقدان روش مشخصه ســازی استاندارد پارامترهای معادله ي حالت 
PC-SAFT برای اجزاء سنگین همچون آسفالتین و مشکل و زمان بر 

بــودن این فرآیند مانع از صنعتی شــدن این معادله ي حالت برای 
کاربردهای آسفالتینی شده است.

6- نتیجه گیری
در این مطالعه، مدل های معتبر موجود در زمینه ي رسوب آسفالتین 
با اســتفاده از داده های واقعی میدانی مورد تحلیل و بررســی قرار 

گرفت که نتایج آن به اين شرح است:
۱- مدل هــای فلوری ـ هاگینز و اســکات ـ ماگات قادر نیســتند که 
رسوب آسفالتین را در فشــارهای پایین تر از فشار حباب محاسبه 

كنند.
۲- مدل جامد با دقت باالیی رسوب آسفالتین را در کلیه ي فشارها 
پیش بینی می كند اما نقطه ي ضعف اساســی آن، عدم محاسبه ي 

صحیح در سایر دماها است.
۳- مدل PC-SAFT با دقت مناســبی رسوب آسفالتین را در کلیه ي 
فشــارها پیش بینی می كند و نقطه ي قوت آن محاسبه صحیح در 

کلیه دماها است.
۴- از نقاط ضعف این معادله ي حالت می توان به مشخصه ســازی 

بسیار پیچیده ي آن اشاره کرد.
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مقاالت پژوهشی

PC-SAFT 4-5- مدل سازی آسفالتین با استفاده از معادله ي حالت
پارامترهای آســفالتین معادله ي حالت PC-SAFT از طریق برازش 
داده های آزمایشــگاهی درصد وزنی رسوب آســفالتین بر اثر افت 
فشــار در دمای ۲۵۰درجه ي فارنهايت بر اساس روش بهینه سازی 
Nelder-mead به دســت آمده است. ترکیب ســیال و پارامترهای 

PC-SAFT نمونه ي نفت A در جدول شماره۴ ارائه شده است.

نتایج حاصل از مدل ســازی مقدار رســوب آســفالتین نمونه ي 
نفت A شــکل۵ دقت نســبتا مناسب مدل را نشــان می دهد. 
همان طور که در این شــکل دیده می شود، مانند مدل جامد و 
مشــابه داده های آزمایشــگاهی ابتدا با افت فشار، مقدار درصد 
وزنی آسفالتین رســوبی افزایش می یابد. این مقدار در نزدیکی 
فشــار حباب به مقدار بیشــینه ي خود می رسد و سپس کاهش 

می یابد. 
همان گونه که در شــکل۵ مشــاهده می شــود این مدل جواب 
مناســبی برای کلیه ي فشــارها به غیر از فشار ۲۰۰۰ پام ارائه 

كرده اســت. مقایســه ي مدل جامد و PC-SAFT نشان مي دهد 
کــه در دمای مخزن، مدل جامد تطابق بهتری نســبت به مدل 
PC-SAFT ارائه كرده اســت. حال باید دید که در ســایر دماها 

به خصوص در دماهای پایین که انتظار رســوب بیشتر آسفالتین 
می رود، این دو مدل چه روندی را نشان می دهند. به این منظور 
آنالیز حساســیت بر روی دما انجام شــد و نتایج دو مدل جامد 

قرا گرفت. و PC-SAFT مورد مقایسه 

5-5- مقایســه ي عملکرد معادله ي حالت PC-SAFT  و معادله ي جامد در 
دماهای مختلف

جهت مشــاهده ي تاثیر دما بر رسوب آســفالتین، نتایج حاصل 
از مدل ســازی آن در چهار دمای مختلف در اشکال  زیر آورده 
شــده است. شکل۶ تغییرات رسوب آسفالتین با دما را در مدل 

می دهد. نشان  جامد 

همان گونه که در این شــکل مشاهده می شود با اندکی تغییر دما رسوب 
آسفالتین کاهش یافته و در دمای ۲۱۰درجه به طور کلی رسوبی تشکیل 
نمی شود. همان طور که می دانیم افزایش دما، پایداری و حاللیت آسفالتین 
را در نفت خام بیشــتر می کند و با کاهش دما انتظار رســوب بیشتری در 
ســامانه ي تولید از قبیل چاه و تسهیالت سطح االرض می توان داشت که 

این پدیده در مدل جامد جواب مناسبی ارائه نمی دهد.
شــکل۷ تغییرات رســوب آســفالتین با دما را در مدل PC-SAFT نشان 
می دهد. همان گونه که مالحظه می شود روند رسوب آسفالتین با تغییرات 
دما برعکس مدل جامد اســت. یعنی با کاهش دما، رســوب آســفالتین 

افزایش می یابد که این امر در واقعیت چاه و مخزن اتفاق می افتد.

PC-SAFT 4     پارامترهای معادله ي حالت  

)ε/km σ (Aجزء مولی
MW

(gr/mol)تركیبات سیال

0.018254227.371.6513.07334.08H2S

0.00309790.961.2053.31328.01N2
0.033325169.212.0732.78544.01CO2
0.435148150.0313.70416.04C1
0.229145206.0182.093.62146Heavy Gas

0.190991249.9195.2333.902170.78Saturates

0.09682306.2068.224.031322.33Aromatics+Resines

0.00035634239216.043.5241729.53Asphaltene

PC-SAFT 6   نتایج مدل سازی آسفالتین با مدل

7   تغییرات رسوب آسفالتین با دما در مدل جامد
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PC-SAFT 6-5- نقاط قوت و ضعف معادله ي حالت
جدیدتریــن معادله ي حالت، خانــواده SAFT اســت. این مدل با 
گسترش تئوری مرتبه ي اول اغتشاش پیشنهاد شده توسط ورتایم 
توســعه داده شــد، که انرژی آزاد هلمهلتز۱۲ پیرامون انرژی آزاد 
سیال بسط داده شده است. گروس و سادوسکی۱۳ معادله ي حالت 
PC-SAFT را با اعمال اصالح زنجیره ي اغتشاشــی معادله ي حالت 

SAFT  توسعه دادند. 

استفاده از معادله ي حالت PC-SAFT برای محاسبات ترمودینامیکی 
از سه مرحله تشکیل شده اســت: محاسبه ي ضریب تراکم پذیری، 

انرژی آزاد هلمهلتز و محاسبه ي ضریب فوگاسیته اجزاء. 
صرف نظــر از پیچیدگی های محاســباتی این معادلــه ي حالت، از 
ویژگی های حائز اهمیت آن این اســت که برای یک نمونه ي نفت 
ابتدا باید مشخصه سازی الزم انجام شــود، سپس برای پیش بینی 
نمودار فازی آســفالتین بر اثر تزریق گازهــای مختلف، آلودگی با 
گل های پایه ي نفتی و محاسبه ي ویژگی های دیگر همچون پارامتر 

حاللیت آسفالتین می توان اســتفاده کرد. معادالت حالت درجه ي 
سه به خاطر ســادگی، به طور گسترده در صنعت استفاده می شوند. 
در مدل ســازی ترمودینامیکی آسفالتین مشــاهده شده است که 
پارامترهایی که با اســتفاده از معادله ي حالت درجه ي ســه برای 
یک مجموعه داده ي خاص برازش شــده اســت، برای پیش بینی 
موقعیت هــای دیگر به خوبــی عمل نمی کند. امــا از طرف دیگر، 
فقدان روش مشخصه ســازی استاندارد پارامترهای معادله ي حالت 
PC-SAFT برای اجزاء سنگین همچون آسفالتین و مشکل و زمان بر 

بــودن این فرآیند مانع از صنعتی شــدن این معادله ي حالت برای 
کاربردهای آسفالتینی شده است.

6- نتیجه گیری
در این مطالعه، مدل های معتبر موجود در زمینه ي رسوب آسفالتین 
با اســتفاده از داده های واقعی میدانی مورد تحلیل و بررســی قرار 

گرفت که نتایج آن به اين شرح است:
۱- مدل هــای فلوری ـ هاگینز و اســکات ـ ماگات قادر نیســتند که 
رسوب آسفالتین را در فشــارهای پایین تر از فشار حباب محاسبه 

كنند.
۲- مدل جامد با دقت باالیی رسوب آسفالتین را در کلیه ي فشارها 
پیش بینی می كند اما نقطه ي ضعف اساســی آن، عدم محاسبه ي 

صحیح در سایر دماها است.
۳- مدل PC-SAFT با دقت مناســبی رسوب آسفالتین را در کلیه ي 
فشــارها پیش بینی می كند و نقطه ي قوت آن محاسبه صحیح در 

کلیه دماها است.
۴- از نقاط ضعف این معادله ي حالت می توان به مشخصه ســازی 

بسیار پیچیده ي آن اشاره کرد.
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