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رســوب و ته نشینی آسفالتین یک مشکل فنی جدی در صنعت نفت است.]1[ 
رسوب آسفالتین باعث ایجاد مشکل در تمام سیستم های تولید از جمله مخزن، 
چاه تولیدی، تجهیزات و سیســتم های حمل ونقل و فرآوری می شــود. رسوب 
آســفالتین در دهانه ی چاه  ممکن اســت باعث کاهش تولید به وسیله ی بسته 
شــدن کامل یا جزیی خط لوله ی تولیدی شود.]2[ همچنین رسوب آسفالتین 
باعث کاهش نفوذ پذیری ، تغییر ترشوندگی سنگ مخزن و افت فشار در دهانه ی 

چاه می شود. 
محققان روش های مکانیکی و شــیمیایی گوناگونی برای جلو گیری از رسوب 
آسفالتین ارائه داده اند.]3[  آســفالتین ها قطبی ترین قسمت نفت خام هستند 
که به صورت تركيبات انحالل پذیــر در حالل های آروماتیکی و انحالل ناپذیر 
در آلکان های سبک نظیر نرمال هپتان و نرمال پنتان تعريف می شوند.]4و5[ 
آســفالتین ها به طور عادی در نفت پایدار هستند تا هنگامی که توسط تغییر 
شــرایط ترمودینامیکی نظیر فشــار، دما یا ترکیب نفت خــام که می تواند به 
علت واکنش میان نفت و گازهای ســبک و تزریقی، حالل ها و دراثر اختالط 
از منابع دیگر باشــد، به سادگی ناپایدار شــوند.]5[ این ترکیبات به صورت 
کلوییدهای پراکنده در فاز نفت هستند که توسط مولکول های رزین به عنوان 
عوامل معلق كننده پایدار شــده اند.]6[ بدین ترتیب بین پایداری آسفالتین و 
غلظــت رزین در نفت خام رابطه ای وجود دارد، بدین گونه که هرچه نســبت 
آســفالتین به رزین در نفت خام کمتر باشــد، احتمال ناپایداری آنها افزایش 

می یابد.]۷[ هر چند که این نســبت، فاکتوری دقیق و همیشــه درست برای 
بررسی مشکل ساز بودن نفت نیســت و می توان برای این امر از نمودار بوئِر1 
و شــاخص ناپایداری کلوییدیCII( 2( اســتفاده کرد.]8[  طبق بررسی های 
بــه عمل آمده ویژگی های ســیال به تنهایی نمی توانــد معیاری برای تعیین 
مشــکالت ناشی از رسوب آسفالتین باشــد، به عنوان مثال همیشه نفت های 
دارای مقادیر زیاد آسفالتین مشکل ساز نیستند و برای این امر باید تست های 
مختلفی از قبیل تســت های کاهش فشــار به منظور تعیین غلظت برش های 
نفت مانند آروماتیک ها، رزین ها، آسفالتین ها و اشباع ها اجرا شود.]۷[   پس از 
آنالیز سیال هر مخزن جهت تعیین خواص آن و میزان پایداری آسفالتین، در 
اکثر مطالعات تغییرات فشــاری را به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته اند و 
با پیش بینی نقطه ی شروع رسوب گذاری آسفالتینAOP( 3(  اقدامات الزم در 

نظر گرفته شده است. 
فشــار آغاز رسوب گذاری آسفالتین فشاری اســت که در آن ذرات آسفالتین 
شــروع به خارج شــدن از فاز محلول می کنند.]8[ همچنین مواد شیمیایی 
که از رســوب آســفالتین جلو گیری می کنند به عنوان مهارکننده ی جنبشی 
طبقه بندی می شــود، زیرا باعث کاهش سرعت رسوب آسفالتین می گردد. از 
طرف دیگر مهارکننده های ترمودینامیکی برای تغییر محلول آسفالتین ها در 
نفت با تغییر ترکیب حالل عمل می کنند. عملکرد مهارکننده های جنبشی به 

خواص آسفالتین بستگی دارد.]9[

  علیرضا خداوردی و محمدجواد صادقی،    یاسین خلیلی، دانشکده ی مهندسی نفت دانشــگاه صنعتی امیرکبیر  عباس هاشــمی زاده* ، دکتری مهندســی نفت  
دانشکده ی مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری 

رسوب آسفالتین یکی از چالش برانگیزترین مشکالت عصر حاضر در صنعت نفت است. سیال با تجربه کردن 
شرایط فیزیکی و شیمیایی مختلف درون مخزن، چاه و تسهیالت سطح االرضی و تغییرات آنها، باعث ناپایدار 
شدن آسفالتین و در نهایت گرفتگی، رسوب و کاهش نرخ تولید میدان می شود. با در نظر گرفتن هزینه های 
برداشــت و رفع بسیار باال جهت زدودن رسوبات، روش های پیشــگیرانه از رسوب می توانند ما را در کاهش 
این هزینه ها یاری کنند. با درکی صحیح از تاثیر عوامل مختلف نظیر تغییرات فشــار، دما یا ترکیب ســیال 
می توان به نحوه ی تشــکیل رســوب آسفالتین در زمان و مکان درســت پی برد و تصمیمات حیاتی در این 
زمینه اتخاذ کرد. در این تحقیق بر اســاس مطالعات موردی مخــازن نفتی مختلف در امارات، کویت، خلیج 
مکزیک، ژاپن و ایران رفتار آســفالتین در شرایط مختلف پیش بینی شده و با مدل سازی های ترمودینامیکی 
و روش های پیشــگیرانه درمانی، کارآمدترین عملیات جهت بهبود و بازگشت مخزن یا چاه به چرخه ی تولید 

اقتصادی انتخاب شده است.

بررسی مطالعات موردی موفق در پیشگیری و رفع رسوب آسفالتین در میادین نفتی جهان

مقدمه

چکیده

)a.hashemizadeh@hsu.ac.ir( نویسند   ه ی  عهد   ه  د   ار مکاتبات *

واژگان کلید   ی:
رســوب آســفالتین، پیشــگیری و بهبــود، 

مطالعات موردی.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 99/09/03  
تاریخ ارسال به د   اور: 99/09/10
تاریخ پذیرش د   اور: 99/10/15

اطالعات مقاله



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 188 

31

2-مطالعات موردی
1-2- میدان کربناته ابوظبی

1-1-2- معرفی میدان 
این مطالعه برای میدان کربناته، واقع در 1۰۰ کیلومتری جنوب شهر ابوظبی 
انجام شده است که دارای چهار مخزن اصلی B,G,D,F می باشد. این میدان در 
سال 2۰۰6 تولید خود را از این 4 مخزن آغاز کرده است که مخزن B توسط 
تزریق متناوب آب و گاز )WAG( ، مخزن D توسط تخلیه ی طبیعی و مخازن 
F و G نیز توســط ســیالب زنی آبی در حال تولید هستند. مخازن G,D,F در 
این میدان بر خالف مخزن B دارای مشکل ناشی از رسوب آسفالتین بوده اند. 
اولین بخش این مطالعه، یافتن دلیل عدم وجود مشکل در مخزن B بر خالف 
دیگر مخازن و بررســی تاثیر تزریق گاز در فرآیند ازدیاد برداشت بر احتمال 
رسوب گذاری آسفالتین در مخزن B بوده است. بدین منظور ویژگی های سیال 
 ،API تانــک ذخیره  این چهار مخزن برای شناســایی ویژگی هایــی از قبیل

ویسکوزیته و میزان سولفور آزمایش شدند. 
بخش دوم از این مطالعه شامل آزمایش های غربالگری پیرامون پایداری سیال 
حاوی آســفالتین است، به عنوان مثال استفاده از تست SARA برای تعیین 
اینکه آیا ســیاالت از مناطق مختلف با توجه به رسوب و ته نشینی آسفالتین 
به صورت پایدار یــا ناپایدار باقی می مانند.]۷[ برای بررســی این ویژگی ها، 
نمونه های ســرچاهی از میدان موردنظر در مخازن B )در بخش جنوبی(،

D )در بخش شمالی(، F )در بخش شمالی و جنوبی( و G )در بخش جنوبی( 
بر مبنای تاریخچه ی تولید جمع آوری شدند. در شکل1 می توان نمونه ای از 

این بررسی ها را مشاهده کرد.

2-1-2- راه حل پیشگیری/ درمان رسوب آسفالتین 
با آنالیز های انجام شــده توسط تست SARA مشخص شد که مخزن B طبق 
شکل2 در محدوده ی پایدار رسوب آسفالتین قرار داشته و مخازن F و  G نیز 
در حاشــیه ی مرز پایداری قرار دارند که با اندک تغییری در ترکیب ســیال، 
رســوب می دهند و مخزن D نیز به طور کامل در ناحیه ی ناپایدار قرار دارد. 
طبق این بررسی مخازن F و G دارای احتمال رسوب گذاری باالیی بوده اند اما 
آنالیز SARA  به تنهایی نمی تواند باعث شناســایی مرزی عملیاتی در خواص 
سیال جهت تشخیص دادن ته نشــینی از رسوب گذاری باشد. آنالیز داده های 

مخازن B، F، G و D در شکل2 نشان داده شده است.]۷[
پایداری آســفالتین تابعی از دما ، فشــار و ترکیب سیســتم است. جهت 
شناســایی مرز عملیاتی، برای جلوگیری از رســوب آسفالتین تست نفت 
زنده4 انجام می شود. آزمایش های نفت زنده معموال با فشار و دمای مخزن 
آغاز می شوند. ســپس فشار سیســتم به آرامی کاهش می یابد و کنترل 

می شود. 
تشــكيل رسوب آسفالتین ممکن است در مرحله ی فشار خاصی مشاهده 
شود که همان فشار شروع آســفالتین5 شناخته می شود. بدین ترتیب با 
کاهش فشار ســیال در دما و فشار مخزن درون سلول PVT و عبور دهی 
نور مادون قرمز6 نقطه ی شــروع تشــكيل آســفالتين به صورت تابعی از 
فشــار به دست می آید که در این فشار و فشار حباب تغییر فاز رخ داده و 
همچنین با استفاده از میکروسکوپ های دما و فشار باال در هر مرحله افت 
فشار سیال را مانیتور کرده و از آن برای اثبات ته نشینی و فلوکوالسیون۷ 

عکس می گیرد. 
ســپس، با اســتفاده از فیلتر های دما و فشــار باال برای اثبات آنکه این 

 1  نمودار گرانروی بر حســب درجه ی API برای مخازن میدان ابوظبی]7[                         
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ته نشینی ها در واقع بیانگر آسفالتین هستند و اندازه گیری مقدار آن اجرا 
شــده است، این کار انجام می شــود. طبق این نمودار ها می توان دید که 
مخــزن B تحت شــرایط عملیاتی تولید به جــز در نقطه ی حباب تغییر 
فازی نداشته و فاقد AOP است، در حالی که مخزن D در فشاری معادل

psi  2۰45  شروع به رسوب گذاری می کند.]۷[
یک نمونه ی ســیال از مخزن B در دمای مخزن تحت کاهش فشــار قرار 
گرفــت )T res = 26۰( و انتقال NIR در هر مرحله ی کاهش فشــار ثبت 

شد.)شکل3(  نتایج، به وضوح نقطه ی حباب گاز را به عنوان افت ناگهانی 
 AOP 2895  نشان می دهد. در این دما هیچ psi  در فشــار  NIR  سیگنال

برای مایعات مشاهده نشد.]۷[
تســت کاهش فشــار برای مخــزن B با تزریــق 3۰درصــد مولی گاز 
کربن دی اکســید )CO2( تکرار شد.)شــکل4( با تزریق این گاز شــاهد 

پیدایش رسوب گذاری در فشار psi 495۷ بودیم.]۷[

                      ]7[SARA با استفاده از تست B،F،G،D 2  بررســی پایداری مخازن 

 3  اســکن NIR در طی کاهش فشــار در تست احیای نفت، سیال B  در T res = 260 درجه ی فارنهایت]7[                  
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همچنیــن در این مطالعه از مدل ترمودینامیکــی Shell برای درک بهتر 
رفتار فازی سیال با تغییرات فشار، دما و ترکیب آن استفاده شده است تا 

مکان و زمان رسوب آسفالتین را اندازه گیری کند. 
طبــق این مدل نمودار هــای زیر برای پوش فازی ســیاالت مخازن B و 
D تهیه شــده اســت. با توجه به قرار گرفتن مخزن B در ناحیه ی پایدار 
هیچ گونه رســوب گذاری طی تولید رخ نخواهد داد مگر در دماهای پایین 

که می توان شرایط عملیاتی تولید را در صورت لزوم تغییر داد. 
در شــکل5 خط آبی بیانگر ناحیه ی پایداری و ناپایداری آســفالتین در 
دماهای مختلف اســت و خط صورتی بیانگر پروفایــل تولیدی مخزن با 
توجه به ســیاالت آن در شــرایط دما و فشاری است و واضح است که در 
دمای کمتر از 23۰ درجه ی فارنهایت احتمال رخداد رســوب آسفالتین 

وجود دارد.

         ]7[ CO2 با تزریق30درصد مولی گاز  Bبرای مخزن  AOP 4  نمــودار 

             ]8[ B 5  محاســبه ی پوش فازی آسفالتین در مخزن 
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در شــکل  6 پــوش فازی ســیال B را در حضور تزریــق 3۰درصد مولی 
کربن دی اکســید نشــان می دهد. همان طور که واضح اســت، تزریق این 
گاز، پوش فازی آســفالتین را افزایش داده و شرایط مخزن را در ناحیه ی 

ناپایدار رسوب قرار می دهد.
در شــکل۷، پوش فازی مخزن D ارائه شده است که واضح است شرایط 
مخزن در ناحیه ی ناپایدار رســوب قرار دارد. طبق بررســی های به عمل 
آمده، مخزن B در شرایط فعلی هیچ گونه رسوب گذاری نشان نداده است 

اما در آینده برای عملیات های ازدیاد برداشت درصورت استفاده از تزریق 
CO2، باید از خطوط تزریق مواد ضدآســفالتین به طور پیوسته استفاده 
شــود و در چاه های مخزن D  نیز می توان با قــرار دادن خطوط تزریق 
مواد شــیمیایی ته چاهی مواد بازدارنده ی آسفالتین را در ناحیه ی مجاور 
چاه تزریق کرد که منجر به کاهش سالیانه ی تعداد عملیات پاک سازی و 

پس انداز هزینه های زیادی شود.]۷و8[

 6  پوش فازی آســفالتین در مخزن B به همراه تزریق 30درصد مولی گاز کربن دی اکســید ]8[   

          ]8[ D 7  محاســبه ی پوش فازی آسفالتین در سیال مخزن 
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2-2-  میادین ساحلی ابوظبی
1-2-2-  معرفی میدان

ایــن میادین، واقع در 1۰۰ کیلومتری شــهر ابوظبی قــرار دارند که تا کنون 
راه حل های شیمیایی بهینه جهت چالش های رسوب گذاری دامن گیر آنها بوده 
است. در این مورد، دستگاهی جهت اندازه گیری مستقیم آسفالتین ساخته و 

توضیح داده شده است.]4[

2-2-2-  مشکالت رسوب آسفالتین
یک نمونه نفت معمولی، اجزای آســفالتین محلــول درون خود را به صورت 
مولکول، نانوذرات8 یا خوشــه ها9 نشــان می دهــد.]1۰[ رادیکال های آزاد1۰ 
به عنوان بخشــی از پیوند های کوواالنســی قدیمی هنگام تبدیل کروژن به 
هیدروکربن تشــکیل شده اند که اکثرا با ترکیب مجدد و به دام افتادن درون 
مولکول های ســاختار آروماتیک ها، کلید تشخیص آســفالتین هستند. ]11[ 
در غلظت هــای باالتــر این نانــوذرات توســط نیروهای جاذبــه ی الکان ها، 
سوسپانســیون های کلوییدی11 را تشــکیل می دهند که به چند تا از آنها در  
کنار یکدیگر، خوشــه گویند. این خوشه ها توسط  رزین ها پایدار شده و درون 

نفت باقی می مانند. 
در صورت ناپایداری، ذرات بزرگ تری از خوشــه ها در فاز جدایش قرار گرفته 
و اجرام  جامدی تولید می کنند که به آن فلوکوالســیون و یا لخته گویند. در 
نهایت این فلوکوالســیون ها ذرات درشت تری تشکیل می دهند  که می توانند 
رسوب کرده و ایجاد مشکل کنند.]12[ پیچیدگی رابطه میان خوشه ای شدن 
فلوکوالسیون و رسوب، باعث شــده تا با تغییر اندکی در دما، فشار و ترکیب 
نفت مشــکالت زیادی در خاورمیانه به خصوص مخازن کربناته در مســدود 

شدن لوله ها، کاهنده ها، شیرها و خطوط جریانی ایجاد شود. 

طبق گزارش ADCO )گروه های همکاری و اداری وابسته به شرکت ابوظبی( 
اندازه گیری های ســطحی به موقعی برای پیشــگیری از مسدود شدگی های 

شدید و کاهش تولید وجود ندارد.]4[

3-2-2-  راه حل پیشگیری/ درمان رسوب آسفالتین
مالک تشــخیص الکترون های آزاد توسط سنســور، رزونانس پارامغناطیسی 
الکترون EPR(12( است. با رسم نمودار ولتاژ EPR نسبت به میدان مغناطیسی 

می توان به میزان آسفالتین درون سیال پی برد. 
طبق مطالعات به عمل آمده اجزای قطبی آسفالتین سریع تر ته نشین می شوند، 
بنابراین دارای قوی ترین سیگنال EPR هستند. با نظارت بر تغییرات سیگنال 

EPR می توان حالت های ته نشینی را پیش بینی کرده و هشدار داد. 

برای اندازه گیری مســتقیم مقدار آســفالتین در مقیاس میدانی، آهنربایی به 
نســبت همان مقیاس فراهم شده و دســتگاهی درون آن سیگنال EPR را از 

ولتاژ به میزان درصد آسفالتین تبدیل می کند. 
از مزیت هــای اندازه گیری با EPR آن اســت که بر خالف دیگر روش ها مانند 
آنالیــز SARA – IP-143 -ASTM D 656۰ کــه آنالیــز وزنی آنها چندین 
ســاعت به طول می انجامد، در استفاده از EPR تنها کمتر از یک دقیقه زمان، 
برای پاســخ نیاز اســت و در اندازه گیری هــای ASTM D656۰ تنها حجم 
 EPR آسفالتینی که در نرمال هپتان وجود دارد، اندازه گرفته می شود ولی در

کل آسفالتین نفت خام  به دست می آید. 
تســت آزمایشــی 34 روزه در میادین خاورمیانه برای دســتگاه راه اندازی و 
سنســور EPR به چند چاه متصل شــد تا بتواند نمونه هایی از چندین چاه را 
آنالیز کند. نهایتا از 15 چاه سه میدان  A,B,C در کل 2۰9 نمونه در ابوظبی 

گرفته شد.]4[

 8  میانگین EPRهای محاســبه شده در 15 چاه نمونه برداری شده]4[                  
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 CC- 3چاه C-X همان طور که در شــکل8 مشــخص شده اســت، در میدان
نسبت به چاه های مجاور خود که از مخزن یکسانی تولید می کنند، آسفالتین 
بیشتری داشته است. با نمونه برداری 2۰9 نمونه از مجموعا 8 چاه، این نتایج 

حاصل شد:
1- برای درک بهتر چاه ها، باید تعداد نمونه برداری ها بیشتر باشد.

2- چاه های دارای بیشترین مشکالت آسفالتین دارای انحراف اندازه گیری ها 
RMSD 13  بیشتری از یک رگرسیون خطی هستند. 

3- با رســم نمودار تغییرات EPR طی زمان برای هر چاه می توان مشــخص 
 Bean Down ،کرد که برای هر عملیات میدانی به خصوص نظیر پاک ســازی
و... با افت EPR می توان وقوع رسوب آسفالتین را پیش بینی و مشخص کرد. 
4- اندازه گیــری میزان کارآیی شــیمیایی حالل های مختلف جهت عملیات 
پاک ســازی.) اطمینان از ماده ی شیمیایی درســت با مقدار درست در زمانی 

درست( 
5- پیش بینی رســوب گذاری برای بهبود عملیات درمانی، تشخیص تغییرات 

نرخ رسوب گذاری و ربط دادن آن به نرخ تولید.]4[

West Kuwait 3-2-  چاه های عمیق
1-3-2-  معرفی میدان

در این میدان از روشی ساده جهت پیش بینی و پیشگیری از رسوب آسفالتین 
در لوله های مغزی اســتفاده شده اســت که بر مبنای تفسیر  داده های فشار 
ســرچاهی برای نظارت بر لخته شدن آسفالتین و رسوب گذاری است. از این 
داده ها برای پیش بینی آغاز مکانیزم های رژیم جریانی اســتفاده می شــود که 
بر رســوب آسفالتین تاثیر گذار هستند. در ادامه ضخامت رسوب درون لوله ی 
مغزی توســط داده ها تخمین زده شده و با مقدار به دست آمده توسط تست 

کلیپر14 )قطرسنجی( تطبیق داده می شود.]6[

2-3-2- مشکالت رسوب آسفالتین
داشــتن روشــی برای نظارت برای اینکه مهندســان بتوانند نقطه ی شروع 
رسوب آســفالتین را به صورت واقعی تعیین کنند و پیش از بروز آن مشکل 
را پیش بینی و از آن جلوگیری کنند، بسیار مهم است. فلوکوالسیون لزوما به 

معنای رسوب گذاری در لوله ی مغزی نیست. 
فشــار ســرچاهی اطالعات مشــخصی را برای رسوب آســفالتین در اختیار 
 ،PVT می گــذارد. این روش بر اســاس آنالیز چاه به چاه بــوده و آنالیز های
آنالیــز حساســیت گرادیان چاه، چاه آزمایــی و GOR و دبی تولید برای حل 
مشــکالت انجام شد. یک فشارســنج دیجیتالی برای  اندازه گیری  داده های 

فشــار سرچاهی قبل کاهنده نصب شده که ولتاژ بین 1-۰ ولت را به نگارنده 
می دهد. این نگارنده می تواند پارامترهای مختلفی نظیر فشــار و دمای سطح 
مایع و ولتاژ ها را در مدت زمان تعیین شده ی یک ماه تا یک ثانیه را ثبت کند 

که برای آن، این مراحل انجام شده است:
1- پاک سازی  چاه برای از بین بردن آسفالتین ها توسط تولوئن و دیزل

2- راندن کلیپر به چاه بعد از پاک سازی برای اندازه گیری تولید لوله ی مغزی
3- اجرای تست های تولید و GOR، نمودار گیری و برآورد های ساخت فشار

4- تنظیم کردن نگارنده بر اســاس خواســته ی موردنیاز جهت ثبت فشــار 
سرچاهی

5- محاسبه و آنالیز داده های جمع آوری شده ی فشار سرچاهی
6- راندن دوباره ی کلیپر به چاه برای اندازه گیری آسفالتین ایجاد شده درون 

لوله ی مغزی 
7- مقایسه ی نتایج تئوری با داده های قطرسنج]6[

پس از باز شــدن چاه هــای مارات غرب کویت بر روی تولید، در ابتدا فشــار 
دهانــه ی چاه به ســرعت کاهش پیدا می کند و با گذشــت زمان،  در فشــار 
psi 12۰۰ به پایداری می رســد و پس از پایدارشدن فشار سرچاهی به مدت 

تقریبا یک ماه، به آرامی شــروع به کاهش یافتن می کند که نشــان دهنده ی 
کاهش فشار در نواحی مجاور چاه بوده است. 

 -  2 psi/D داده های فشــار سرچاهی نشان دادند که طی مدت 13۰ روزه فشار
کاهش یافته و پس از رسیدن فشار سرچاهی به psi 8۷5 کاهشی psi/D ۷- را 
مشاهده کردند که به مدت 25 روز طول کشیده سپس در پایان فرآیند، فشار 

psi/D 2+ افزایش یافته است.)شکل9(]6[

در توجیــه این رفتار شــرایط اول مرتبط با پایدار شــدن نرمال چاه پس از 
بســته بودن چاه است و در شرایط دوم، به خاطر فشار drawdown پایین در 
مجاورت چاه بوده و در شــرایط سوم افت فشار ناشی از رسوب آسفالتین در 
لوله و در شــرایط چهارم نیز مربوط به افزایش فشار buildup بوده. همان طور 
که می بینید شــیب این دو نیز یکی و خالف جهت بوده اســت که به خاطر 

ویژگی های مخزن و سازندی  است. 
با کاهش مداوم فشار درون لوله، رژیم جریانی نیز همراه با آن تغییر می کند تا 
در رژیم های معینی ذرات فلوکوالت شده ی آسفالتین  شروع به رسوب گذاری 

در لوله می کنند. 
هدف این مطالعه پیش بینی نقطه ی آغاز آســفالتین به خاطر تغییرات رژیم 
جریانی عمودی در چاه اســت که این تغییرات می توانند باعث تغییر فشــار 
حباب و فشــار آغاز آســفالتین شــوند. پس با تفســیر داده های سرچاهی و 
مشــخص کردن پنجره ی رسوب  -فلوکوالسیون و فشــار های نقطه ی حباب 

می توان این پیش بینی را انجام داد.]6[
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        ]6[ Marrat 9  تغییرات فشــار بر حسب زمان برای چاه 

حال می توان از داده های فشــار سرچاهی برای تخمین ضخامت رسوب ایجاد 
شــده ی درون لوله اســتفاده کرد که تطابق بسیار خوبی با ضخامت به دست 
 Δ P تحت اختالف فشار µ آمده از کلیپر دارد. با داشــتن ویسکوزیته ی مایع
بین انتهای لوله تا عمق موردنظر L تغییر دبی و ضخامت رسوب آسفالتین را 

توسط این روابط می توان محاسبه کرد:
  رابطه ی )1(:                                         

  
رابطه ی )2(:                                 

در روابط1 و A ،2 قطر درونی لوله بر حسب )m2 ( و l طول قطرسنج بر حسب 
)m( و Q نرخ جریان بر حسب )bbl/day( و  γ/r نسبت ضخامت رسوب ایجاد 
شده به شعاع لوله بر حسب )in( و P/t  نسبت تغییرات فشار ته چاهی به زمان 

بوده بر حسب )psi/day( که از شیب شکل9 خوانده می شوند. 
طبق این معادالت ضخامت رســوب توسط داده های فشار سرچاهی ۰/3 اینچ 

و توســط نمودار قطرسنجی ۰/33 اینچ محاسبه شد که نشان دهنده ی تطابق 
فوق العاده ی این معادله با مقدار واقعی است. 

مهندســین می توانند با دانســتن اینکه چه فشاری رسوب آســفالتین را به 
ارمغان می آورد چاه را بسته یا تولید کنند و چاه را از این پوش رسوب خارج 
نمایند. همچنین با محاسبه ی مقدار کل رسوب درون لوله ی مغزی می توانند 

عملیات های پاک سازی را با مواد شیمیایی مناسب و کافی انجام دهند.]6[

4-2-  مخزن جنوب غربی ایران
1-4-2-  معرفی میدان

در این قســمت، روش بیان شــده بر محیط متخلخل یکــی از مخازن نفتی 
جنوب غربی ایران بیان شده که شرایط مخزن و خواص سیال آن در جدول1 

ارائه شده است.

)Psia( فشار اولیه ی مخزن)℉( دمای مخزنAPI
GOR

)Scf/STB(
فشار اشباع
Psat )Psia(

دانسیته در شرایط اولیه 
)g/cm3( مخزن

میزان آسفالتین اولیه
درصد وزنی

430018328/631023/5829140/6272/155

  1  شــرایط مخزن و ویژگی های نفت آن]6[
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2-4-2- مشکالت رسوب گذاری آسفالتین
آسفالتین های لخته شده می توانند باعث رسوب روی سطح سنگ و یا به دلیل 
اندازه ، موجب بســتن گذرگاه های فضاهای متخلخل سنگ شوند.  در صورتي 
كه سرعت سیال از سرعت بحراني فراتر رود ، آسفالتين رسوب شده را مي توان 

از سطح برش داد. 
اثر متقابل این مکانیسم منجر به کاهش نهایی فضای منافذ موجود در جریان 
ســیال، کاهش تخلخل ، کاهش نفوذپذیری و تغییر ترشوندگی سنگ مخزن 
از آب دوســت به نفت دوســت می شــود.]13و14[ مطالعات در مورد رسوب 
آســفالتین در دهانه ی چاه و خطوط لوله به طور عمده به دو صورت توســط 
آزمایش جریان مویرگی15 و یا ســلول های تیلور16 انجام می شود.]15[ عالوه 
بر این، جذب آســفالتین بر روی سطوح فلزی / غیرفلزی معموال با استفاده از 
ریزگردهای کوارتز کریستالی1۷ بررسی می شود.]16[  هر چند روش های کمتر 
متداولی مانند طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ی ایکس]1۷[ و جذب آسفالتین 
بر روی سطح فلزی با استفاده از XPS و   TOF-SIMS برای اندازه گیری میزان 
رسوب آســفالتین نیز وجود دارد.]18[ این روش سیستماتیک آزمایشگاهی 
برای دســتیابی به تمامی جنبه های ضروری ته نشــینی و رسوب آسفالتین و 

جلوگیری از انجام تست های هزینه بر و صرفه جویی در زمان  است. 
برای مشخص کردن رفتار آسفالتین در مخزن باید محیط متخلخل در شرایط 
رســوب آسفالتین نظیر تخلیه ی فشــاری و تغییر ترکیب قرار گیرد. عالوه بر 
مشکالت آسفالتین نظیر انسداد و گرفتگی مسیر جریانی، دیگر مشکل مورد 

بررسی، تاثیر رسوب بر تغییر تراوایی محیط متخلخل است.]8[

3-4-2-  راه حل پیشگیری/ درمان رسوب آسفالتین
با توجه به اصولی بودن این روش برای تحقیق و شناخت آسفالتین و تاثیرات 

آن باید این مراحل به دقت انجام شود:
1- نمونه بــرداری ســیاالت ته چاهی بــه صورت دقیق بــدون تغییر خواص 

ترمودینامیکی آن به صورت تک فاز
2- آنالیز تســت SARA جهت تعیین مقدار آسفالتین، رزین، آروماتیک ها و 

اشباع ها
3- راه اندازی آزمایشــات تست پایداری آســفالتین به سه روش و مشخص 

کردن کارآمد ترین روش 
 AOP 4- تعیین فشار آغاز آسفالتین

APE  18 5- ایجاد پوش فازی ته نشینی آسفالتین
6- انجام آزمایشات ته نشست آسفالتین با تست های مختلف 

7- انجام آزمایشات رسوب آسفالتین]19[
در بررســی های به عمل آمده برای تســت پایداری آســفالتین از سه روش: 

 )CII( نسبت آسفالتین به رزین و ضریب ناپایداری کلوییدی ،de Boer نمودار
اســتفاده می شود.]19[ اکنون استفاده از نمودار جهانی de Boer به وسیله ی 
داده های فشار، حجم و دما )PVT( به طور گسترده ای برای غربالگری پایداری 
آسفالتین استفاده می شود.]2۰[ اســاس طرح de Boer  مدل ترمودینامیکی 

هیرشبرگ19 است. 
استفاده از این نمودار جهانی، پیش بینی های کمی بدبینانه را به عمل می آورد 
زیرا از تفــاوت در پایداری بین نفت های خاص و آســفالتین های آنها غفلت 
می کنــد.]21[ ضریب ناپایداری کلوییــدی )CII( ، نفت خام را به عنوان یک 
محلول کلوییدی تشــکیل شــده از pseudo component ها در نظر گرفته و 

پایداری آسفالتین را در pseudo componentها بررسی می کند. 
CII در واقع نســبت جرم از کل آسفالتین و فلوکولنت های آن )اشباع( به کل 

پپتایزرهــای آن )رزین و آروماتیک( در نفت خــام را تعریف می کند.]22[ در 
رابطه ی 3 پایداری و ناپایداری این نسبت ها ارائه شده است:

  رابطه ی )3(: 
    

پس از مشخص کردن وضعیت نمونه، برای یکی از مخازن جنوب شرقی ایران، 
از سیستم تشخیص جامدات SDS  2۰ برای اندازه گیری  AOP در دمای مخزن 

استفاده شده است. 
SDS ویژگی مخزن ) PVT ( را به صورت شــفاف نشــان داده که با عبور دهی 

اشــعه ی مادون قرمز از درون نمونه ی نفتی و مانیتور کردن تغییرات آن باعث 
تغییر گذردهی نور می شــود. مکانیزم این اســت که با ته نشست آسفالتین به 
صورت هم دما با کاهش فشــار یا به صورت هم فشــار با کاهش دما را اندازه 
می گیرد. به هنگام ته نشــینی آســفالتین قدرت عبور نور کاهش می یابد که با 
 LST 21 اندازه گیری آن و اســتفاده از میکروسکوپ فشار باال  و نیز با استفاده از
)تکنیکی جهت تشخیص نقطه ی شروع آسفالتین( این ادعا   تایید می شود.]23[

هدف نهایی اين كار بررسی تاثیر ته نشینی آسفالتین  بر تراوایی محیط متخلخل 
در شــرایط شبیه سازی شده ی مخزنی بوده اســت. پس از برقراری وضعیت 
اولیه ی مخزن در ســنگ مخزن انتخابی، اشــباع اولیه ی آب، ترشــوندگی و 
تراوایی موثر نفت اولیه  توسط قانون دارسی در کنار افت فشار و ویسکوزیته ی 
نفت تعیین می شود. سپس فاکتور ته نشینی آسفالتین  ) کاهش فشار( باید به 
محیط اعمال شــود تا تاثیر رســوب بر تراوایی سازند اندازه گیری شود. بدین 
منظور فشــار برای هر مرحله کاهش داده شد، چندین حجم منفذی نفت  به 
هنگام تغییر تراوایی موثر نفت، توســط تغییرات فشار دیفرانسیلی ثبت شده 

طی مغزه، به درون مغزه تزریق شده است. 
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شــکل1۰ کاهش های تراوایی مشــاهده شده را نشــان می دهد که کاهش 
11درصد تراوایی حین مرحله ی کاهش فشاری اول  36۰۰ و 6درصد کاهش 
در  دومین مرحله 33۰۰ و 4درصد کاهش در ســومین مرحله 3۰۰۰ رخ داده 

است.]8[
این روش برای مدل ســازی و شبیه سازی  ته نشــینی و رسوب آسفالتین ارائه 
شده که می تواند برنامه ای پیشــنهادی برای بیان مسائل مرتبط با آسفالتین 
در مخازن نفتی باشــد و قــادر به مهیا کردن اطالعات ضــروری با قطعیتی 

مناسب باشد.

5-2- میدان نفتی واقع در جنوب غربی ایران
این میدان نفتی، دارای ســه الیه بوده که از منظر هیدرودینامیکی و خواص 
ســیال به صــورت جداگانه عمل می کنند و دارای عمق 43۰۰ متر و فشــار 
اولیه ی psi 92۰۰ است. به علت باالتر بودن فشار اولیه و فعلی میدان از فشار 

حباب ) تقریبا psi 45۰۰( و عدم تشــخیص آبده22 یــا تماس با آب، مکانیزم 
تولید این میدان انبساط سنگ و سیال می باشد. 

طبق تجزیه وتحلیل ها، الیه ی دوم در این مخزن دارای باالترین پتانسیل برای 
ته نشینی و رســوب آسفالتین بوده، بنابراین مطالعه ی این الیه به عنوان یک 

مخزن جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.]24[

1-5-2-  مشکالت رسوب گذاری آسفالتین
برای حل مشکالت رسوب گذاری، سعی شده است تا توسط مدل سازی فرآیند 
در یکی از مخازن جنوب غربی ایران که اغلب در آن مشــکل آسفالتین وجود 
دارد بر آن غلبه شــود. چاه های تولیدی با مشــکل مسدودشدگی آسفالتین 
روبرو بودند و شستشــوی اسیدی توسط لوله ی مغزی مارپیچی هر شش ماه 

یک بار انجام می شود تا رسوبات آسفالتین از بین بروند. 
نتایج تضمین جریان برای ســیال به طور واضح بیان می کند که این نفت به 

 10  اختالل در نفوذ پذیری در مقابل حجم منافذ تزریق شــده ]8[    



مقاالت پژوهشی

40

شــدت آسفالتینی است هرچند که نفت سبک می باشد. چاه های تحت تولید 
همیشــه ملزم هســتند تا دبی جریانی را برای مدت طوالنی تا حد ممکن به 
خاطر محدودیت های اقتصادی ثابت نگــه دارند و برای مدیریت، درک تاثیر 
رســوب آسفالتین در سازند مخزن و بر دبی جریانی بسیار مهم است. بهترین 
راه برای دیدن این تاثیر مدل ســازی مخزن است که در آن رسوب آسفالتین 

مدل شود.]24[

2-5-2- راه حل پیشگیری/ درمان رسوب آسفالتین
 SARA تست ،PVT اگر داده های آزمایشــی نظیر ترکیب سیال، تست های
و حداقل دو فشــار آغاز آســفالتین در دسترس باشــند، مدل سیال برای 
مطالعه ی آسفالتین می تواند مهیا شود. به عالوه، پارامتر های ترمودینامیکی 

Wang-Civan که وابسته به مغزه هستند نیز موردنیاز است. 

وقتی تمامی داده های باال مهیا شد، CMG  23  برای شبیه سازی رفتار آسفالتین 
حین تولید به صورت ته نشــین شده، لخته شده و رسوبی مورد استفاده قرار 
می گیرد. می توان همچنین میزان تغییر تراوایی را نیز مدل سازی کرد. اکنون 
یــک مهندس بهره بردار یا مخزن می تواند بــرای کنترل دبی یا تخلیه جهت 

بهینه ساختن موقعیت تصمیم گیری کند.]24[

6-2-  درمان رسوبات آسفالتین در یکی از خطوط لوله ی خلیج مکزیک
1-6-2-  معرفی مورد بررسی

طی یک مطالعه ی دیگر، شبیه ســازی رسوب آســفالتین در یکی از خطوط 
لوله ی زیردریایی خلیج مکزیک انجام شد و تمامی اندازه گیری های موردنیاز 
و خــواص نفت خطوط لوله توســط نرم افزار معــادالت حالت PC-SAFT و 

مدل سازی های ترمودینامیکی محاسبه شده است.]5[

2-6-2-  مشکالت رسوب گذاری آسفالتین
عمده ترین مشــکل این میدان ته نشست و رسوب آسفالتین در خطوط لوله ی 

آن بوده است.]5[

3-6-2-  راه حل پیشگیری/درمان رسوب آسفالتین
جهت پیش بینی محل وقوع و مقدار رسوبات آسفالتین در حال رشد درون خطوط 
لوله، ابزاری تحت مکانیزم معادالت انتقال با استفاده از مدل های جنبشی و تعیین 

رفتار فازی آسفالتین ها به وسیله ی معادالت حالت طراحی شده است. 

در ایــن ابزار شبیه ســاز عالوه بر مدول هــای ترمودینامیکی خاص، از مدول 
رســوب نیز بهره برده اند که از مدل های ریاضی جهت بــرآورد انتقال ذرات 
ته نشــین شــده بهره بردند.]5[ مدول ترمودینامیکی در کنــار نرم افزارهای 
تجاری مانند VLXE یا  Multiflash کار می کند و از یک معادله ی حالت برای 
توصیف رفتار فاز آسفالتین در نفت استفاده شده است. در این کار از معادله ی 

PC-SAFT حالت استفاده شده است.]25[

PC-SAFT برای مطالعه ی رفتار فازی آســفالتین ها با موفقیت مورد استفاده 

قرار گرفته اســت. برای عملکرد بهینه ی مــدول ترمودینامیکی پارامترهایی 
نظیر ترکیب نفت زنده، دانســیته ی نفت، فشار حباب و فشار های آغاز رسوب 
آســفالتین در دماهای مختلف به عنوان ورودی محاسبه می شوند تا خواص 
نفت توسط مدول به دست آید که نتیجه ی آن بررسی انحالل پذیری آسفالتین 
در نفت طی طول محوری چاه یا خطوط لوله بوده که این حاللیت آسفالتین 
به عنوان تابعی از فشار و دما، یک ورودی بسیار مهم برای مدول رسوب است.

  مدول رســوب شــامل یک مدل ریاضی اســت که حمل ونقل ذرات اولیه ی 
آسفالتین رسوب شده را توصیف می کند. 

پارامتر هــای ورودی دیگری به مدول رســوب جهت تعییــن نحوه ی رفتار 
ته نشینی، تجمع و رسوب آسفالتین، متغیرهای عملیاتی همانند دبی جریانی 
نفت و طول و قطر خط لوله یا چاه و ثابت های جنبشــی برای تعیین حرکات 

وابسته به ته نشینی، تجمع و رسوب گذاری می باشد. 
نهایتا با ارائه ی این ورودی ها به شبیه ساز، پروفایل رسوب گذاری آسفالتین و 
ضخامت آن طی طول محوری خطوط بر حســب افت فشار حاصل می شود. 
در اســتفاده ی میدانی این ابزار شبیه ساز حداکثر رسوب گذاری در بیشترین 
تنگ شــدگی لوله در انتهای آن پیش بینی شد که صحت آن توسط اپراتور ها 

نیز تصدیق شد. 
بدین ترتیب با اســتفاده از این ابزار با پیش بینی افت فشار بحرانی که در آن 
رســوب گذاری انجام می شود می توان اقدامات موثر جهت جلوگیری از آن به 

عمل آورد.]5[

7-2-  میدان نفتی ژاپن
1-7-2-  معرفی مخزن

مخزن نامبرده در یکی از میادین ژاپن قرار دارد که پتانسیل تولید ماسه را به 
همراه داشته و دارای نفت خام سبک است.

2-7-2-  مشکالت رسوب گذاری آسفالتین
یکی از چاه های میدان نفتی در ژاپن از ابتدای تولید تجاری با مشکل کاهش 
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قابل توجه بهره وری مواجه بود. آزمایش های ساخت فشار نشان می دهد که با 
افزایش تولید ، میزان خسارت به سازند بیشتر می شود. 

ســپس احتمال رسوب آسفالتین که در اکثر تجهیزات سطحی مشاهده شده 
بود، در نظر گرفته شد و همچنین به دلیل محدودیت جریان در دهانه ی چاه 

می توان احتمال رسوب آسفالتین را داد.]26[

3-7-2-  راه حل پیشگیری/ درمان رسوب آسفالتین
درمان شیمیایی به منظور کاهش ته نشست و رسوبات آسفالتین موفقیت آمیز 
بوده اســت. با نمونه گیری های ته چاهی از ســیال مخزن و تشــکیل منحنی 
فشار آغاز آسفالتین عمده ی رســوبات در ناحیه ی مجاور چاه تشخیص داده 
شد. سپس تست های آزمایشگاهی برای انتخاب و ارزیابی برخی افزودنی های 
اقتصادی بر اساس بازدهی آنها به عنوان بازدارنده های آسفالتین تحت شرایط 
سازند انجام شده تا بهترین و موثرترین  مواد شیمیایی برای انحالل آسفالتین 

مورد استفاده قرار گیرد. 
در این مخزن تجهیزات تامین فشــار کافی وجود نداشــته اســت، بنابراین 
استفاده از حالل ها و بازدارنده های آسفالتین به عنوان روش جایگزین زدودن 

رسوبات توسط فشار آغاز آسفالتین انتخاب شده است. 

طبق آزمایشات، حداکثر طول آسیب دیدگی مخزن مجاور چاه 9۰ سانتی متر 
بوده و همان گونه کــه انتظار می رفت تمامی گذرگاه های تکمیل به شــدت 
توســط رسوبات مســدود شــده بودند که با تزریق زایلن و بازدارنده ها باعث 

افزایش 1۰ برابری ضریب تولید شد. 
مطالعه هــای پی در پــی خطوط انتقال نشــان داد که وقتــی تولید متوقف 
می شــود، آســفالتین لخته شــده در لوله رسوب می کند. ســطح پر شدن 

آسفالتین در چاه در شکل 11 نشان داده شده است. 
همان طور که در شــکل1۰ مشاهده می شــود تقریبا در تمام فواصل تکمیل 
چاه، وقتی که چاه بسته بوده و تولید وجود نداشت با آسفالتین پوشانده شده 

است. ]26[
در نهایــت، عملیات تحریک چاه توســط زایلن برای انحالل رســوبات و 
بازدارنده ی آســفالتین برای جلوگیری از لخته شــدن آسفالتین در نظر 
گرفته شد و توسط لوله ی مغزی مارپیچ برای تزریق مواد شیمیایی برای 

شعاع درمانی 1/2 متری استفاده و چاه به مدت نیم روز بسته شد. 
رفتار تولیدی قبل و بعد از درمان در شــکل 12 آورده شده است و طبق 
این نمودار مشاهده می کنیم که با درمان شیمیایی ضریب تولید افزایش 

یافته است.]26[

 11  سطوح انباشتگی آسفالتین در چاه]26[
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8-2-  مدل ســازی ترمودینامیکی ته نشست آســفالتین در ستون چاه های نفت 
ایران )میدان کوپال(
1-8-2-  معرفی مخزن

در این بخش پیش بینی عمق رسوب گذاری در چاه چندین مخزن از میدان 
نفتی کوپال واقع در ایران و بررســی تاثیر عوامل مختلف بر فرآیند رســوب 
آســفالتین نظیر دبی جریانی، فشــار ســرچاهی و قطر لوله ی مغزی انجام 
شــده است. کوپال یکی از میادین نفتی ایران است که به صورت تناوبی سه 
ماهه دچار مشــکالت شدید ناشی از رسوب آسفالتین در رشته ی درون چاه 

می شود.]2۷[

2-8-2- مشکالت رسوب گذاری آسفالتین
از آنجایی که دما و فشار در طول رشته ی تولید تغییر می کند، شرایط تعادل 
ترمودینامیکی نفت نیز به هم می خورد و موجب رسوب گذاری آسفالتین و در 
پی آن کاهش قطر در دســترس برای جریان نفت و افزایش ضخامت رسوب 

در جداره می شود. 
شــرایط تولید عملیاتی، بر رسوب آسفالتین در چاه بســتگی دارد. بنابراین ، 
باید از پارامترهای عملیاتی برای جلوگیری یا از بین رفتن خســارت رســوب 

آسفالتین در رشته های چاه استفاده شود. همچنین با هشدار دادن نسبت به 
شرایط عملیاتی می توان خسارات حاصل را کاهش داد. روش مکانیکی جهت 
زدودن رســوبات، استفاده ی چندانی ندارد، زیرا هم زمان بر بوده و هم نسبت 
به برخی سیســتم های تولید قابل اعمال نیســت، بنابراین روش موثر درمان، 

روش شیمیایی  است. 
برای درمان بهینه ی رسوبات،  دانســتن عمق رسوب آسفالتین، امری الزامی 
است زیرا از این روش می توان میزان مواد شیمیایی موردنیاز را محاسبه کرد و 
خطر گیرکردگی لوله ی مغزی مارپیچ را ندارد و سریع تر پیاده سازی می شود. 
از دیگر مشکالت ناشی از رسوب می توان به گیرکردن ابزار نمودار گیری اشاره 

کرد که در نتیجه راه اندازی تست های مختلف غیرممکن خواهد شد.]2۷[

3-8-2-  راه حل پیشگیری/ درمان رسوب آسفالتین
برای رفع مشکل رسوب گذاری آسفالتین، دو مدل ترمودینامیکی برای مدل سازی 
رسوب آسفالتین از نفت معرفی شده است. مدل اول مبتنی بر محلول واقعی است 
که فرض می کند آسفالتین کامال در نفت حل می شود.]28[ در این مدل ، رسوب 
آسفالتین به عنوان فاز جامد با کاهش حل شدگی در فاز نفت توصیف و رسوب 
آســفالتین فرآیندی برگشت پذیر فرض می شــود. مدل دوم ، مدل کلوییدی 

 12  تاریخچه ی تولید و فشــار لوله ی مغزی قبل و بعد از درمان شیمیایی]26[
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است که مولکول های آسفالتین را توسط رزین ها به صورت کلوییدی پراکنده 
و معلق در نفت نگه می دارد.]29[ بر اســاس این مدل، در صورت رقیق شدن 
رزین ، مولکول های آسفالتین لخته می شوند. مدل کلوییدی، رسوب آسفالتین 

را فرآیندی غیرقابل برگشت می داند. 
آزمایش های بی شــماری برای بررسی برگشت پذیری آســفالتین انجام شده 
اســت. با توجه به اینکه انحالل ذرات آســفالتین در نفت برگشت پذیر است 
اما از منظر جنبشــی این فرآیند بسیار آهسته می باشد و برای انحالل کامل 

آسفالتین در نفت مدت زمان بسیار زیادی الزم است. 
برای تایید برگشــت پذیری فرآیند ته نشست آســفالتین، مدل ترمودینامیکی 
انحالل پذیــری ارائه شــد تا در آن میزان آســفالتین انحالل پذیــر در نفت و 
انحالل ناپذیر مشخص شود. با راه اندازی تست های PVT برای نمونه نفت زنده از 
جمله محاسبات فلش، تست تفکیک کننده و... و همچنین آزمایش فیلتراسیون 

مدل ترمودینامیکی پینگ ـ  رابینسون برای نفت کوپال در نظر گرفته شد. 
در هر مرحله با تقســیم جزء ســنگین به دو قسمت به گونه ای  C28 که 
حاوی آسفالتین های انحالل پذیر در نفت و  C28   اجزای آسفالتین ته نشین 
شده باشد به دست می آید. این دو جزء دارای خواص بحرانی مشابهی هستند 
امــا ضریب واکنش آنها با هم متفاوت اســت به طور مثال اجزای ته نشــینی 
تطابق کمتری  با اجزای ســبک تر دارند و با افزایش مقدار اجزای ســبک در 

محلول، تمایل به ته نشین شدن پیدا می کنند. 

اکنون معادله ی پینگ   رابینســون را توسط دمای بحرانی، فشار بحرانی ، جرم 
مولکولی و پارامترهای تغییر حجم برای بخش های ســنگین، بهینه می کنیم. 
اکنون با ترکیب نمودار حاصل از تغییرات ترمودینامیکی و پروفایل فشــاری 
دمای به دســت آمده توســط نمودارگیری مدل ته نشست آسفالتین را برای 
رشــته چاه، بهبود می بخشیم. با تبدیل فشار توســط گرادیان فشار هر چاه 
به عمق نمودارهای زیر جهت پیش بینی عمق ته نشســت آسفالتین به دست 

می آید.]28[
همان طور که با مقایســه ی اشکال 13 و 14 مشــاهده می شود، نتایج رسوب 
آســفالتین با عمق پیش بینی در چاهی که با ترکیبــی از هیدرودینامیک و 
ترمودینامیک ایجاد شــده است، مطابقت دارد. بنابراین ، این رویکرد می تواند 
عمقی را که در آن تحت شرایط مختلف رسوب آسفالتین تشکیل می شود را 

به دست آورد تا خطر رسوب آسفالتین به حداقل برسد.]29[
دیگر پارامتری که باید در خصوص ته نشــینی آسفالتین در نظر گرفته شود، 
فشار سرچاهی ) pwh ( است. طبق مدل سازی انجام شده برای 5 فشارسرچاهی، 
شکل15 حاصل شده و نتیجه ی آن کاهش مقدار و عمق ته نشینی آسفالتین 
با کاهش فشــار سرچاهی است. نتایج حساسیت در شکل 15 نشان داده شده 
اســت. همان طور که می توان شــکل ، میزان و فاصله ی رســوب آسفالتین را 
بــا تغییر فشــار ته چاهی )WHP( تغییر داد . کاهــش WHP هم مقدار و هم 

فاصله ی رسوب آسفالتین را کاهش می دهد.]2۷[

 13  عمق ته نشــینی آسفالتین توسط مدل سازی ]27[
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فاکتور دیگر در بررســی ته نشینی آســفالتین، دبی جریان است. با مشخص 
 6۰۰۰ STBD کردن دو دبی باالتر و پایین تر از دبی جریانی نرمال میدان کوپال

نتایج به این صورت ارائه شد:
همان طور که مشاهده می شود با افزایش و کاهش دبی جریان مقدار ته نشست 

تغییری نکرده اســت اما با افزایش دبی، ته نشســت و رســوب در دهانه های 
بزرگ تری از رشــته ی درون چاهی رخ می دهند که باعث مسدودشدگی های 

بیشتر و صرف زمان بیشتری می شود.)شکل16(]2۷[

 14  باالترین انسداد آسفالتین در چاه ها]27[

 15  آنالیز حساسیت فشار سرچاهی]27[
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آخریــن پارامتر مورد بررســی، قطر لوله ی مغزی اســت. لوله ی مغزی تاثیر 
بســزایی بر شرایط هیدرودینامیکی جریان سیال درون رشته دارد، به طوری 
که قادر به تغییر پروفایل دما و فشار می شود که خود منجر به تغییر پروفایل 

ته نشینی آسفالتین می گردد. 

طبق داده ها و نمودار1۷ ته نشــینی آســفالتین با سایز لوله ی مغزی بزرگ تر 
کاهش می یابد.]2۷[ در شــکل 1۷ حساسیت اندازه های مختلف لوله ی مغزی 

ارائه شده است.

 16  حساسیت دبی جریان]27[

 17  حساسیت اندازه های مختلف لوله ی مغزی]27[
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نتیجه گیری
پایداری آســفالتین، تابعی از دما، فشــار و ترکیب مخزن است که توسط 3 

تست پایداری آسفالتین مورد ارزیابی قرار می گیرد:
 de Boer 1-  نمودار

2- نسبت آسفالتین به رزین 
3- ضریب ناپایــداری کلوییدی )CII( که اســتفاده از نمودار de Boer به 
طور گسترده برای غربالگری پایداری آسفالتین مورد استفاده قرار می گیرد.

در مخازن نفت و گاز پس از گذشــت مدت زمانی از آغاز تولید، فشار مخزن 
کاهش یافته و در صورت ناپایداری آســفالتین موجب رســوب و ته نشینی 
آســفالتین شــده و باید به این نکته توجه کرد که حتی انجام عملیات های 
ازدیاد برداشــت ماننــد تزریــق گاز CO2 موجب افزایش رســوب گذاری 

آسفالتین درون مخزن می شود.
هدف از این مطالعه مقایســه و بررسی میدان های نفتی مختلف در زمینه ی 
رسوب آســفالتین و روش های مقابله با آن است. در میدان کربناته ی درون 
ابوظبی یک اقدام پیشــگیرانه انجام شــد، بدین صورت که چاه هایی که در 
مخزن D حفر می شــوند را مجهز به خطوط تزریق شیمیایی کرده تا امکان 
تزریق بازدارنده های آســفالتین در چاه وجود داشته باشد که این کار باعث 
کاهش عملیات تمیزکاری موردنیاز در طول ســال شده و همچنین منجر به 

صرفه جویی زیاد در هزینه ها می شود. 
همچنین درون مخزنی در جنوب غرب ایران پس از بررسی و تجزیه وتحلیل 
آنالیز SARA نفت نمونه، معیارهای مختلف پایداری آســفالتین بررسی شد 

که اســتفاده از نمودار de Boer و CII از بیــن معیار های مختلف پایداری، 
هستند. معتبرترین 

همچنیــن در میدان نفتی کوپال نیز بر حســب شــرایط عملیاتی مختلف، 
مدل سازی های خوبی انجام شــد که از آن نتایج بسیار خوبی به دست آمد 
که می توان به این نتایج که افزایش قطر لوله ی برداشت نفت و کاهش فشار 
ســر چاه موجب کاهش رســوب آسفالتین و افزایش ســرعت جریان سیال 
موجب افزایش زمان رســوب گذاری شد، اشــاره کرد. در چاه های عمیق در 
غرب کویت نیز داده های تســت فشــار ته چاهی اطالعات مهمی را در مورد 
رژیم های جریان به ما می دهد که می تواند بر شــروع رسوب آسفالتین تاثیر 
بگذارد. همچنین محاســبه ی ضخامت رسوب آســفالتین توسط داده های 
فشــار ته چاهی مطابقت خوبی با نتایج حاصل از ورود داده های قطرسنجی 

به سیستم دارد.  
بــه طور کلــی، روش های آزمایشــی پیشــنهادی، همراه با مدل ســازی و 
شبیه ســازی رســوب آســفالتین، می تواند به عنوان یک روش توصیه شده 
برای ارزیابی مســئله ی آسفالتین در مخازن نفت مورد استفاده قرار گیرد و 
می تواند اطالعات الزم را با اطمینان مناسب ارائه دهد. همچنین استفاده از 
روش های مکانیکی جهت زدودن رسوبات آسفالتین به دلیل زمان بر بودن و 
هم عملیاتی نبودن نسبت به برخی سیستم های تولیدی استفاده ی چندانی 
ندارد. بنابراین بهترین روش های درمان رســوب آسفالتین، درمان شیمیایی 

است که با این روش ضریب تولید افزایش خوبی می یابد.

پانویس هاپانویس ها
1. Boer
2. Colloidal Ins tability Index
3. Asphaltene Onset Pressure
4. Live-Oil tes t
5. AOP: Asphaltene Onset Pressure
6. NIR: Near Infra-red

7. Flocculation
8. Nanoaggregates
9. Clus ters
10. Free Radicals
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12. Electron Paramagnetic Resonance

13. Root-mean-squaredeviation
14. Caliper
15. Capillary-Flow experiment
16. Taylor-Couette cells
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18. Asphaltene Precipitation Envelope
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20. Solid Detection Sys tem
21. Light Scattering Techniques
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