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آســفالتین ها که به عنوان برش اصلی بســیاری از نفت های سنگین شناخته 
می شوند، مخلوط بسیار پیچیده ای از ترکیبات آلی چندحلقه ای1 هستند که 

دارای ساختارهای مولکولی بسیار گوناگونی می باشند. 
رفتار کلوخه شــدن2 آســفالتین ها به دلیل تنوع گســترده در اندازه و شکل 
کلوخه ها )که تابع نوع نفت خام و نوع و دمای حالل اســتفاده شده می باشد( 
بسیار پیچیده است. برای آشــنایی و پیشگیری از فرآیند رسوب آسفالتین3، 
شناســایی برهم کنش های بیــن مولکولی متفاوت بیــن مولکول های نفت و 

آسفالتین ضروری است.]1[
پارامترهای حاللیت آسفالتین4 ابزاری برای تخمین خواص آسفالتین هستند. 
 )δ t(5در تعیین انرژی چســبندگی مواد معمــوال از پارامتر حاللیت هیلدبراند

استفاده می شود. 
پارامتر حاللیت، پارامتری فیزیکی است که بیانگر چگالی انرژی چسبندگی6 

یک ماده است و در ارزیابی سازگاری7، ترشوندگی8، چسبندگی9 و یا قابلیت 
پخش10 دو ماده در یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. هنسن پس از بررسی 
این پارامتر برای انواع مواد به این نتیجه رسید که پارامتر حاللیت تعریف شده 
توسط هیلدبراند در واقع از سه مولفه تشکیل می شود که هر کدام بیانگر نوع 

خاصی از نیروهای حاصل از برهم کنش های بین مولکولی است. 
هنسن این سه نیرو را به ترتیب نیروهای پراکنشی یا انتشارEd(11(، نیروهای 
 )Eh(13و نیروهای ناشــی از پیونــد هیدروژنی )Ep(12قطبــی بین مولکولی

نامید.]2[
پارامتر حاللیت هنســن14 اخیرا بــه میزان قابل توجهــی در ارزیابی فرآیند 
کلوخه شــدن آسفالتین به کار رفته است، به طوری که در منابع علمی موارد 
متعددی از تحقیقات برای تعیین پارامتر حالیت هنســن برای آســفالتین ها 

دیده می شود.]3[ 

  دکتر سیاوش عاشوری، دانشکده ی نفت اهواز  مازیار آزموده*، کارشناسی ارشــد مهندسی نفت دانشکده ی نفت اهواز   

آســفالتین یکی از رسوبات جامدی اســت که صنعت نفت با آن مواجه است و در بین سایر رسوبات، مشکالت 
نســبتا بیشتری را برای صنعت به وجود آورده است. این ماده ی سنگین که قطبی ترین برش نفت خام شناخته 
می شــود، می تواند مخازن زیرزمینی، چاه ها، خطوط لوله و حتی فرآیندهــای پاالیش را تحت تاثیر قرار دهد. 
رفتار کلوییدی آسفالتین، نبود اطالعات درباره ی ساختار و جرم مولکولی آن و نیز پیچیدگی فرآیندهایی چون 

کلوخه شدن و رسوب و ته نشینی آسفالتین، این پدیده را پیچیده و جالب کرده است.
پارامتر حاللیت یک ابزار برای پیش بینی خواص آسفالتین است. این پارامتر فیزیکی که در واقع بیانگر چگالی 
انرژی چسبندگی یک ماده است، در ارزیابی سازگاری و چسبندگی و قابلیت پخش مواد در هم مورد استفاده 

قرار می گیرد.
در این تحقیق پارامتر حاللیت آســفالتین رسوب داده شــده از سه نمونه ی سرچاهی نفت خام مربوط به یکی 
از مخازن ایران با اســتفاده از روش هنسن به دست آمده است. اساس محاسبه ی این پارامتر، ارزیابی حاللیت 

آسفالتین در تعداد 20 حالل آزمایشگاهی است که با کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر سنجیده شده است.
 18.8273 MPa 0.5 18.5923 تا MPa 0.5 نتایج به دست آمده نشان می دهد که مولفه ی انتشار پارامتر حاللیت بین
و مولفه ی قطبی پارامتر حاللیت بین 3.6251MPa0.5 تا MPa 0.5 3.9001 و مولفه ی پیوند هیدروژنی پارامتر 
حاللیت بین MPa 0.5 3.3917 تا MPa 0.5 3.7462 اســت. همچنین مقادیر پارامتر حاللیت کلی یا هیلدبراند 

برای این سه نمونه آسفالتین در محدوده ی MPa 0.5 19.3399 تا MPa 0.5 19.5561 است.

تعیین پارامتر حاللیت آسفالتین در نفت خام )مطالعه ی موردی در یکی از میادین جنوب کشور(
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برای مثال، Acevedo و همکاران با روش پی ـ نیتروفنول15 این پارامتر را برای 
نوعی آســفالتین به دست آوردند.]Redelius ]4 پارامتر حاللیت هنسن برای 
آسفالتین ها و مالتن ها16 )نفتی که آسفالتین آن جداسازی شده است( را برای 
چندین نوع بیتومین به دســت آوردنــد.]5[ همچنین Acevedo و همکاران 
و Redelius ایــن پارامتر را برای چندین نوع آســفالتین با ترکیبات مختلف 
به دســت آورده و با هم مقایســه کردند.]6[ در این مقاالت، پارامتر حاللیت 

آسفالتین با روش کره ی حاللیت17 به دست آمده است. 
رســم کره ی حاللیت بــرای یک ماده ی خــاص نیازمند داشــتن اطالعات 
حاللیت سنجی یا قابلیت پخش شوندگی آن ماده در تعداد قابل توجهی حالل 

آزمایشگاهی است. 
تحقیقات پیشین بر روی پارامتر حاللیت آسفالتین، از روش های گوناگونی برای 
ارزیابی حاللیت این ماده در حالل های آزمایشگاهی گوناگون استفاده کرده اند، 
برای مثال Laux و همکاران در تعیین این پارامتر از روش اندازه گیری توزیع 
 Redelius .سایز ذرات18 آسفالتین در زمان کلوخه شدن استفاده کرده است
در تحقیقات خود از روش مشــاهده ی چشمی و میکروسکوپی استفاده کرد، 
همچنین Acevedo و همکاران از روش تصویربرداری میکروسکوپی با وضوح 

باال19 بهره جستند. 
اخیــرا Sato و همکاران در ســال 2018 از روش پراکنــش دینامیک نور20 
برای تعیین توزیع ســایز ذرات آســفالتین به منظور بررسی حاللیت در انواع 

حالل های آزمایشگاهی استفاده کرده اند.]3[
Waldo و همــکاران با انجام آنالیز عنصری21 بر روی آســفالتین دریافت که 

جزء مولی ســولفور و اکســیژن آسفالتین رسوب داده شــده از نفت به طور 
 Klein قابل توجهــی از مخزنی به مخزن دیگر متفاوت اســت.]7[ همچنین
و همــکاران گزارش داد که جزء مولــی دیگر اتم ها22 )نیتروژن، اکســیژن، 
ســولفور( و همچنین میزان آروماتیک بودن آســفالتین بــرای نفت تولیدی 
از مخازن مختلف متفاوت اســت.]8[ واضح اســت که فرآیند کلوخه شدگی 
به خواص ســاختاری ترکیبات آلی سازنده ی آســفالتین وابسته است که از 
جمله این خواص می توان به تعداد حلقه های آروماتیک، نوع وتعداد و خواص 
کنارـ زنجیره هــای آلیفاتیک جایگزین شــده23 و گروه هــای عاملی قطبی24 

موجود اشاره کرد. 
پــس می توان گفت پدیده ی کلوخه شــدگی آســفالتین از مخزنی به مخزن 
دیگر متفاوت اســت. بنابراین اندازه ی نیروهای بین آسفالتین و حالل هم در 

آسفالتین های مختلف، متفاوت خواهد بود. 
به عبارت دیگر، پارامتر حاللیت هنســن به دســت آمده برای آسفالتین ها از 
چاهــی به چاه دیگر متفــاوت خواهد بود. بنابراین تعییــن این پارامتر برای 
آســفالتین های رسوب داده شــده از چاه های مختلف یک مخزن، به منظور 
محاسبه ی یک مقدار میانگین برای آن، به منظور درک هرچه بیشتر پدیده ی 

آسفالتین و فرآیند کلوخه شدگی آن ضروری به نظر می رسد.
در ایــن مطالعه اولین مرحله شــامل نمونه گیری از ســه چاه مختلف مخزن 
بنگستان يکي از میادين جنوب کشــور است. پس از فیلتر کردن نمونه های 
نفت با استفاده از سیستم خأل و قیف بوخنر25، فرآیند رسوب دادن آسفالتین 

نمونه ها به روش سانتریفیوژ در دور 10000RPM انجام شد. 
پس از اندازه گیری دقیق وزن آســفالتین رســوب داده شــده، درصد وزنی 
آســفالتین برای هر یک از نمونه ها محاسبه شد. سپس با استفاده از دستگاه 
اسپکتروفوتومتر26 ســینترال 110، آزمایش های حاللیت سنجی27 برای سه 
نمونه آســفالتین در تعداد 20 حالل متفاوت آزمایشگاهی انجام شد. سپس 
نتایج ارزیابی حاللیت وارد برنامه ی کدنویســی شده در محیط متلب شده و 

پارامتر حاللیت هنسن برای این سه نمونه آسفالتین به دست آمد.

1- آزمایشات
1-1- تئوری پارامتر حاللیت هنسن

مطابق تعریف ارائه شــده توسط هیلدبراند، پارامتر حاللیت کلی یک ماده به 
صورت چگالی انرژی چسبندگی آن تعریف می شود:

معادله ی )1(:                                                

در معادله یE ،1 بیانگر مجموع انرژی چســبندگی ماده برحسب ژول و 
V حجم مولی آن بر حسب سانتی متر مکعب بر مول است. هنسن انرژی 
چسبندگی استفاده شده در معادله ی1 را به سه مولفه ی: پارامتر حاللیت 
انتشــار یا پراکنشEd(28(، پارامتر حاللیــت قطبی بین مولکولی29)Ep( و 
پارامتر حاللیت پیوند هیدروژنیEh(30( تقســیم کرد و نشان داد که این 

روابط زیر برای این مولفه ها برقرار است:]2[

معادله ی )2(:                                            

معادله ی )3(:                                                

معادله ی )4(:                                                 

معادله ی )5(:                                            

معادله ی )6(:                                     

در این روابط، کلیه ی مولفه های پارامتر حاللیت دارای بُعدMPa 0.5 هستند.
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ارزیابی کمی حاللیت دو ماده ی در هم را می توان با استفاده از پارامتر Ra که 
با استفاده از فرمول7، به صورت فاصله ی دو نقطه در فضای سه بُعدی هنسن 

تعریف می شود، بیان کرد.
معادله ی )7(: 

در ازریابی حاللیت آســفالتین یا هر ماده ی ناشناخته ی دیگری در حالل های 
مختلف، هرچه مقدار Ra کمتر باشــد، نشــان دهنده ی حاللیت بهتر ماده ی 
موردنظر در حالل مربوطه است و هرچه این مقدار بیشتر شود یعنی دو ماده 

تمایلی به انحالل در یکدیگر ندارند.
نتایــج ارزیابی حاللیت را می توان در یک نمودار ســه بُعدی، به گونه ای که 
محورهای آن به ترتیب δd، δp و δh  باشــند، رســم کرد. اگر پارامترهای 
حاللیــت حالل های اســتفاده شــده در آزمایش های ارزیابــی حاللیت را 
در این نمودار ســه بعدی به صورت نقاطی رســم کنیم، مشــاهده می شود 
کــه حالل هایی که توانایــی انحالل ماده ی موردنظر را داشــته اند، داخل و 
حالل هایــی که توانایی انحالل آن ماده را نداشــته اند خــارج کره ای به نام 

کره ی حاللیت هنسن قرار می گیرند. 
در واقــع در روش کره ی حاللیت هنســن باید مختصات مرکز و شــعاع این 
کره به گونه ای بهینه سازی شــود که حداکثر حالل های حل کننده ی ماده ی 
مجهــول داخل این کره و حداکثر حالل های غیرحل کننده، در بخش بیرونی 
کره قرار بگیرند. مختصات مرکز این کره بیانگر HSP ماده ی موردنظر و شعاع 

این کره، شعاع برهم کنشR0 ،31 ماده ی موردنظر نامیده می شود. 
معموال HSP با روش هم بخشــی گروهی32 و با توجه به ســاختار مولکولی 
یک ماده به دســت می آید، اما در مواردی مانند آســفالتین ها و یا پلیمرها 
که ســاختار مولکولی بسیار بزرگ و یا ناشناخته است، استفاده از این روش 

ممکن نیست. 
در ایــن موارد می تــوان با انجــام آزمایش های ارزیابی حاللیــت آن ماده ی 
ناشــناخته و تعیین حاللیت یا قابلیت پخــش آن ماده در تعداد قابل توجهی 
حالل آزمایشــگاهی و در نهایت ایجاد کره ی حاللیت هنسن، پارامتر حاللیت 

آن را به روش هنسن به دست آورد.
 RED پارامتر اختالف نسبی انرژی33 یا ،Ra و R0 با اســتفاده از پارامترهای
تعریف می شــود. وقتی RED کمتر از یک باشــد، یعنی حالل استفاده شده 
حالل خوبی برای ماده ی موردنظر است و وقتی این مقدار بزرگ تر از یک شود 

یعنی این حالل نمی تواند آن ماده را در خود حل کند.

معادله ی )8(:                                                

2-1- مواد 
آســفالتین های استفاده شــده در این تحقیق، از سه نمونه ی سرچاهی نفت از 
مخزن بنگســتان يکي از ميادين جنوب کشور و به روش سانتریفیوژ و در دور 
1000rpm با استفاده از نرمال هگزان34 به عنوان عامل رسوب دهنده35 رسوب 

داده شــده اســت. فرآیند انتخاب چاه ها برای نمونه گیری بــه گونه ای بود که 
چاه های انتخابی هم دارای مشکل رسوب آسفالتین بوده و هم از نظر جغرافیایی 
نســبتا از هم دور باشــند، به طوری که به خوبی نماینــده ی نفت کل مخزن 
موردنظر باشــند. ترکیب نفت و همچنین آنالیز SARA برای این سه چاه  به 
ترتیب در جداول1 و 2 نشان داده شده است که نشان می دهد این مخزن دارای 

نفت سنگینی می باشد و اغلب با پدیده ی رسوب آسفالتین مواجه است.

3-1- حالل های آزمایشگاهی 
مرحله ی بعدی انجام تست های مورد اشاره، ارزیابی حاللیت است. در این مرحله 
از 20 نمونه حالل آزمایشگاهی استفاده شد که تولید شرکت QUELAB  و با 
خلوص باالتر از 99درصد هســتند. هدف این بود که تعیین شود این حالل ها، 

حل کننده ی ماده ی مجهول یعنی آسفالتین هستند یا خیر.
این حالل ها شــامل زایلین36، کلروفورم37، بنزن38، پیریدین39، بنزالدهاید40، 
تتراکلرواتــان44،  برموبنــزن43،  تتراهیدروفــوران42،  کربن دی ســولفید41، 
دی کلروبنــزن45، کلروبنــزن46، تولوئــن47، اتیل بنــزن48، تتراکلرومتــان49، 
اتیل استات50، سایکلوهگزان51، استون52، پنتان53، اتانول54 و متانول55 هستند. 
جدول3 مقادیر پارامترهای حاللیت هنسن و همچنین پارامتر حاللیت هیلدبراند 

)ستون چهارم( را برای این مواد نشان می دهد.

4-1- فرآیند رسوب آسفالتین 
در هر مرحله، مقدار 1.5cc از نفت مربوطه را داخل لوله سانتریفیوژ ریخته و وزن 
آن ثبت می شود. سپس مقدار 20cc نرمال هگزان به آن افزوده می شود. مخلوط 
به دســت آمده به مدت 20 دقیقه در یک دســتگاه لرزاننده قرار داده می شود 
تا مخلوط همگنی به دســت آید. سپس لوله ی آزمایش در دستگاه سانتریفیوژ 
قرار گرفته و به مدت 20 دقیقه با دور 10000RPM فرآیند ســانتریفیوژ انجام 
می شــود که به دلیل نیروی گریز از مرکز، آسفالتین نفت رسوب کرده و در ته 
لولــه ی آزمایش قرار می گیرد. پس از مرحله ی اول ســانتریفیوژ کردن، مالتن 
)بخش بدون آسفالتین نفت( تخلیه شــده و به آسفالتین باقی مانده در لوله ی 
آزمایش مجددا مقدار 20cc نرمال هگزان اضافه شده و این فرآیند تا زمانی که 
مالتن بی رنگ شود، تکرار می شود. سپس مالتن را ریخته و آسفالتین به همراه 
لوله ی آزمایــش به مدت 24h در هاون با دمای 85درجه ی ســانتی گراد قرار 
داده می شــود تا خشک شود. پس از وزن کردن آسفالتین خشک، درصد وزنی 

آسفالتین موجود در نفت به دست می آید.
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well AWell BWell C
Components

(mol%)(mol%)(mol%)

1.720.161.45H2S
0.190.450.23N2
3.681.553.84CO2

24.2722.8926.03C1
7.427.647.81C2
5.395.355.67C3
0.931.161.01iC4
2.712.743.09nC4
0.900.931.02iC5
1.041.121.15nC5
3.214.272.73C6
4.624.296.16C7
3.623.603.69C8
3.303.312.77C9
2.182.952.75C10
2.522.723.28C11

32.2834.8627.30C12+
100.00100.00100.00Total

  1  ترکیب نفت خام ســه نمونه نفت مورد اســتفاده در این تحقیق )درصد مولی(

δ tδ hδ pδ dSolvent

20.44.15.519.2Bromobenzene

20.25.35.118.8Tetrachlororethane

20.53.36.319.2Dichlorobenzene

19.624.319Chlorobenzene

18.95.73.117.8Chloroform

21.45.37.419.4Benzaldehyde

18.221.418Toluene

18.13.1117.8Xylene

21.85.98.819Pyridine

18.52018.4Benzene

17.91.40.617.8Ethylbenzene

20.20.6020.2Carbon disulfide

19.585.716.8Tetrahydrofuran

17.80.6017.8Tetrachloromethane

18.27.25.315.8Ethylacetate

16.80.2016.8Cyclohexane

19.9710.415.5Acetone

14.50014.5Pentane

26.519.48.815.8Ethanol

29.422.312.314.7Methanol

  3  مقادیر پارامترهای حاللیت هنســن برای حالل های مورد اســتفاده در آزمایشات ارزیابی حاللیت

ABC

36.7535.5233.26Saturated

49.7248.0756.82Aromatic

6.124.195.89Resin

7.4112.224.03Asphaltene

100.00100.00100.00Total

  2  آنالیز SARA مربوط به ســه نمونه نفت خام اســتفاده شده در این تحقیق
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2- اسپکتروفوتومتری
اســپکتروفوتومتری عبارت است از فرآیند اندازه گیری کمی خواص گذردهی 
یا بازتاب نور توسط یک ماده در بازه ای از طول موج نور. این فرآیند می تواند 
در ناحیه ی نور مرئی، نزدیک فرابنفش و نزدیک فروسرخ انجام شود و در واقع 
شامل آنالیز کمی مقدار نوری که توسط ترکیبات رنگی موجود در ماده  جذب 

می شود، می باشد.]9[
دستگاه اسپکتروفوتومتر، شدت یک پرتوی نور را بر حسب طول موج اندازه گیری 
می کند. این روش معموال در اندازه گیری قدرت گذردهی یا بازتاب نور توســط 
محلول ها، جامدات شــفاف یا گازها مورد اســتفاده قرار می گیرد. همچنین در 

اندازه گیری ثابت تعادل واکنش ها می توان از این روش استفاده کرد.
در اپتیک، شــدت نور )I( به صورت تعداد فوتون های رســانده شــده به یک 
ســطح در یک زمان مشخص تعریف می شود. اگر یک پرتوی نور به یک ماده 
 )I( و خروجی از آن سطح )I0( تابیده شــود، با اندازه گیری شدت نور ورودی
و محاسبه ی نسبت I/I0 می توان تعیین کرد چه کسری از نور تابیده شده، از 
آن ماده عبور کرده اســت. این نسبت معرف قابلیت گذردهیT(56( آن ماده 
می باشد که با ضرب آن در عدد 100 به صورت درصد بیان می شود. همچنین 

ضریب جذب57 ماده را می توان به این شکل تعریف کرد:]10[
معادله ی )9(:                                               

می توان نشــان داد ضریب جذب مقادیری بیــن صفر )گذردهی 100درصد( 
و 2 )گذردهــی یک درصــد( دارد و ضریب جذب های باالتــر از این مقادیر 

نشان دهنده ی گذردهی بسیار پایین برای ماده ی موردنظر خواهد بود.
در این مطالعه، با استفاده از دســتگاه اسپکتروفوتومتر مدل سینترال 110 
تغییرات ضریب جذب تعداد 20 حالل آزمایشگاهی قبل و بعد از حل کردن 
آســفالتین در آن مورد ارزیابی قرار گرفته اســت. مطابق شــکل1، فرآیند 
اســپکتروفوتومتری در بازه ی طول موج 400 تا 700 نانومتر )طول موج نور 
مرئی( و با ســرعت 1000 نانومتر بر دقیقه و بــا گام های0.427 نانومتری 

انجام شد. 
در هر مرحله از آزمایش، به منظور کالیبره کردن دســتگاه، ابتدا در حالتی که 
هیچ گونه حاللی در آن قرار داده نشده است، فرآیند اسپکترومتری اجرا می شود 
تــا یک منحنی مبنا )منحنی آبی رنگ در هر یک از نمودارها( به دســت آید. 
سپس در حالی که حالل خالص در سل دستگاه قرار داده شده است، مجددا این 
تست اجرا می شود تا ضریب جذب حالل خالص در بازه ی طول موج گفته شده، 
به دست آید.)منحنی ســبز رنگ در هر یک از نمودارها( آخرین مرحله شامل 
قرار دادن ســل حاوی محلول 1gr/l آسفالتین در حالل موردنظر و انجام تست 
اسپکتروفوتومتری در بازه ی طول موج مربوطه خواهد بود. نتایج این مرحله از 

تست با رنگ نارنجی در هر یک از نمودارها نشان داده شده است.

در تمام موارد، انحالل آســفالتین در حالل باعث افزایش در ضریب جذب آن 
می شود. اندازه گیری مقدار تغییر در این پارامتر می تواند شاخصی برای قدرت 
هر حالل در حل کردن آســفالتین باشد. اگر تفاوت در ضریب جذب حالل، 
قبل و بعد از افزودن آســفالتین به آن از حد مشخصی باالتر باشد، آن حالل 
به عنوان حاللی خوب )good solvent( در نظر گرفته می شــود و در جدول 
نتایج، شــاخص حاللیــت آن برابر یک و در غیر این صــورت آن حالل برای 
نمونه ی آســفالتین موردنظر حالل بــد )bad solvent( در نظر گرفته خواهد 

شد و شاخص حاللیت آن برابر صفر خواهد بود.

 نتایج 
فرآیند رســوب دادن آسفالتین بر روی سه نمونه نفت، به روش سانتریفیوژ در 
19 مرحله انجام و در نهایت درصد وزنی آســفالتین این سه نمونه نفت مطابق 
جدول4 محاسبه شد. نفت B با درصد آسفالتین معادل %.wt  12.2653بیشترین 
آســفالتین و نفت A بــا %.wt 3.3840  کمترین درصد آســفالتین را دارا بود. 

همچنین درصد آسفالتین نفت نمونه ی C معادل %.wt 6.7959 بود.
آزمایش های ارزیابی حاللیت ســه نمونه آســفالتین رسوب داده شده در 20 
حالل مختلف آزمایشــگاهی با اســتفاده از دستگاه اســپکتروفوتومتر مدل 

سینترال 110 انجام شد. 
در این آزمایشات ضریب جذب حالل مربوطه پیش و پس از افزودن نمونه ی 
آســفالتین به آن اندازه گیری شده و مورد مقایسه قرار گرفتند. اندازه گیری ها 
در بازه ی طول موج 400 تا 700 نانومتر با ســرعت 1000 نانومتر در دقیقه 
انجــام شــدند و بنابراین هر تســت زمانی در حدود 20 ثانیه طول کشــید. 
همچنیــن اندازه گیری ها در فواصل 0.427 نانومتر انجام شــد که در نتیجه 

تعداد نقاط به دست آمده در بازه ی ارزیابی، 705 نقطه بود.
مطابق جدول5، برای آســفالتین A تعداد حالل های خوب 13 حالل و تعداد 
حالل های بد 7 عدد است. همچنین این نتایج برای آسفالتین B طبق جدول6 
به این صورت است که تعداد 12 حالل توانایی انحالل آسفالتین را داشتند و 
به عنوان حالل خوب در نظرگرفته شدند و تعداد 8 حالل نیز به عنوان حالل 
بد لقب گرفتند. نتایج مربوط به آســفالتین C نیز در جدول7 نشان داده شده 
اســت که طبق این نتایج، 11 حالل به عنوان حــالل خوب برای این نمونه 
در نظرگرفته شــدند و 9 حالل نیز به دلیل تغییر کمی که در ضریب جذب 

داشتند، به عنوان حالل بد لقب گرفتند.
همچنیــن برای هر یــک از نمونه های آســفالتین ارزیابی شــده، نتایج 
اســپکتروفوتومتری هم بــرای یک حالل خوب و هم یــک حالل بد در 
اشکال1 تا 6 نشان داده شده است. در این نمودارها، ضریب جذب حالل، 
پیش و پس از انحالل آســفالتین )به ترتیب منحنی های ســبز و نارنجی 

رنگ( بر حسب طول موج رسم شده است.
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wt. %As C, gr Crude C,  gr wt. %As B, gr Crude B,  gr wt. %As A, gr Crude A,  gr Test 

5.13160.07311.42458.50890.12481.46673.70770.06931.86911

8.13750.12851.579113.10330.21041.60573.57330.06711.87782

7.16550.10171.419317.17310.25431.48082.66260.04581.72013

7.14750.10931.529215.85850.24171.52413.20820.04931.53674

7.85510.11321.44119.494670.14431.51985.00590.08051.60815

6.08980.09861.619110.19640.16251.59372.3680.03711.56676

6.86450.09811.429110.84740.15311.41142.1750.03061.40697

5.2360.07111.357914.17650.21141.49124.9790.07461.49838

8.09730.13211.63149.682070.15441.59474.29080.06771.57789

7.10070.10111.423811.72980.17191.46552.74750.03911.423110

6.41080.09121.422610.62250.15581.46671.89760.02681.412311

8.61150.12231.420217.43260.25531.46453.45630.04881.411912

7.51710.10631.414112.85240.18831.46512.68580.03781.407413

5.20480.08631.658114.50270.24831.71213.2780.05371.638214

7.13890.11631.629113.37410.21441.60314.53110.06471.427915

4.98360.07161.436712.43810.18331.47373.74890.05931.581816

6.14780.10111.644510.41970.17331.66323.92280.06631.690117

7.77830.12111.55699.571630.15441.61313.43670.05931.725518

6.50510.10631.634111.05630.18831.70312.62110.03771.438319

6.796  12.2653  3.384  average

  4  نتایج 19 مرحله تســت رســوب آسفالتین بر روی ســه نمونه ی نفتی استفاده شده در این مطالعه

REDRaSolubilityAbsorbance alteration, %Solvent

0.34232.131915087Bromobenzene

0.33362.077814836Tetrachloroethane

0.45432.829111805Dichlorobenzene

0.32031.994911823Chlorobenzene

0.41862.607115084Chloroform

0.68314.253814845Benzaldehyde

0.51133.184114724Toluene

0.52483.268411848Xylene

0.88625.518914745Pyridine

0.67214.185714021Benzene

1.00006.22731715Carbon disulfide

0.68434.261115059Ethyl benzene

0.94475.883315128Tetrahydrofurane

0.83035.17040353Tetrachloromethane

1.08216.7389088Ethyl  acetate

1.01246.30460128Cyclohexane

1.54529.6229012Acetone

1.56809.7645013Pentane

2.787717.36000230Ethanol

3.508421.84800388Methanol

  5  نتایج ارزیابی حاللیت آسفالتین A در حالل های مختلف با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری. عدد 1 نشان دهنده ی حالل خوب و عدد صفر بیانگر حالل بد است.
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REDRaSolubilityAbsorbance alteration, %Solvent

0.38172.203915089Bromobenzene

0.41822.414615237Tetrachloroethane

0.49002.829111848Dichlorobenzene

0.28241.630711871Chlorobenzene

0.52393.025118134Chloroform

0.76734.430015100Benzaldehyde

0.52213.014716465Toluene

0.56193.244011721Xylene

1.00005.773913269Pyridine

0.68293.942712864Benzene

0.99955.77071519Carbon disulfide

0.70714.082315105Ethyl benzene

1.10396.3736077Tetrahydrofurane

0.85704.94790336Tetrachloromethane

1.24807.20580118Ethyl  acetate

1.07346.19750128Cyclohexane

1.740210.0480041Acetone

1.70249.82920238Pentane

3.086917.82300360Ethanol

3.865622.31900491Methanol

  6  نتایج ارزیابی حاللیت آسفالتین B در حالل های مختلف با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری. عدد 1 نشان دهنده ی حالل خوب و عدد صفر بیانگر حالل بد است.

REDRasolubilityAbsorbance alteration,%Solvent

0.31031.842115100Bromobenzene

0.35442.103814839Tetrachloroethane

0.42582.527712134Dichlorobenzene

0.27951.659112138Chlorobenzene

0.51613.063818434Chloroform

0.68524.067512269Benzaldehyde

0.57033.385516648Toluene

0.60403.585412677Xylene

0.91575.435513103Pyridine

0.72294.291213109Benzene

1.0005.93621722Carbon disulfide

0.75024.45330388Ethyl benzene

1.05586.26740572Tetrahydrofurane

0.89575.31680360Tetrachloromethane

1.21227.1955052Ethyl  acetate

1.10506.55940388Cyclohexane

1.67009.91350233Acetone

1.708710.1428018Pentane

2.971717.64000472Ethanol

3.726822.12260608Methanol

  7  نتایج ارزیابی حاللیت آسفالتین C در حالل های مختلف با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری. عدد 1 نشان دهنده ی حالل خوب و عدد صفر بیانگر حالل بد است.
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 1  نتایج اســپکتروفوتومتری برای اســتون به عنوان یک حالل بد برای آســفالتین نمونه ی A که به دلیل پایین بودن تغییرات در ضریب جذب )با میانگین 12درصد 

تغییر( برای آســفالتین موردنظر حالل بد شناخته می شود.

 2  نتایج اســپکتروفوتومتری برای تولوئن به عنوان یک حالل خوب برای آســفالتین نمونه ی A که به دلیل باال بودن تغییرات در ضریب جذب )با میانگین 

4724درصد تغییر( برای آســفالتین موردنظر حالل خوب شناخته می شود.

 3  نتایج اســپکتروفوتومتری برای اتانول به عنوان یک حالل بد برای آســفالتین نمونه ی B که به دلیل پایین بودن تغییرات در ضریب جذب )با میانگین 360درصد 

تغییر( برای آســفالتین موردنظر حالل بد شناخته می شود.
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 4  نتایج اســپکتروفوتومتری برای بنزالدهاید به عنوان یک حالل خوب برای آســفالتین نمونه ی B که به دلیل باال بودن تغییرات در ضریب جذب )با میانگین 

5100درصد تغییر( برای آســفالتین موردنظر حالل خوب شناخته می شود.

 5  نتایج اســپکتروفوتومتری برای تتراهیدروفوران به عنوان یک حالل بد برای آســفالتین نمونه ی C که به دلیل پایین بودن تغییرات در ضریب جذب )با میانگین 

572درصد تغییر( برای آســفالتین موردنظر حالل بد شناخته می شود.

 6  نتایج اســپکتروفوتومتری برای پیریدین به عنوان یک حالل خوب برای آســفالتین نمونه ی C که به دلیل باال بودن تغییرات در ضریب جذب )با میانگین 

3103درصد تغییر( برای آســفالتین موردنظر حالل خوب شناخته می شود.
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 7  خروجی برنامه ی Sphere برای آســفالتین A. نقاط آبی رنگ بیانگر حالل های خوب و نقاط قرمز رنگ بیانگر حالل های بد برای آســفالتین مربوطه هســتند.

 8  خروجی برنامه ی Sphere برای آســفالتین B. نقاط آبی رنگ بیانگر حالل های خوب و نقاط قرمز رنگ بیانگر حالل های بد برای آســفالتین مربوطه هســتند.

تعیین HSP برای نمونه های آسفالتین
به منظور محاسبه ی پارامتر حاللیت هنسن برای نمونه های آسفالتین آزمایش 
شده، شاخص های حاللیت که از نتایج اسپکتروفوتومتری به دست آمده است 
 Sphere به همراه پارامترهای حاللیت حالل های اســتفاده شده وارد برنامه ی
نوشته شــده در محیط برنامه نویسی متلب، می شود. هدف این برنامه تعیین 
شــعاع و مختصات مرکز یک کره در محیط سه بُعدی هنسن است به گونه ای 
که کلیه ی حالل های خوب برای نمونه ی موردنظر، داخل این کره قرار گرفته 

و سایر حالل های استفاده شده خارج از آن قرار بگیرند. 

مختصــات مرکز این کره بیانگر پارامتر حاللیت هنســن برای نمونه ی مورد 
ارزیابی قرار گرفته خواهد بود. نتایج این برنامه برای ســه نمونه آســفالتین 
استفاده شده در اشــکال7 تا 9 نشان داده شده است. در این نمودارها، نقاط 
آبی نشــان دهنده ی حالل خوب و نقاط قرمز نمایانگر حالل بد برای هر یک 
از آســفالتین های استفاده شده هســتند. همچنین خروجی برنامه شامل سه 
بعد پارامتر حاللیت و همچنین پارامتر حاللیت کلی یا هیلدبراند و نیز شعاع 

عکس العمل برای هر سه نمونه آسفالتین، در جدول8 بیان شده است.
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 9  خروجی برنامه ی Sphere برای آســفالتین C. نقاط آبی رنگ بیانگر حالل های خوب و نقاط قرمز رنگ بیانگر حالل های بد برای آســفالتین مربوطه هســتند.

RoδTδHδPδDAsphaltene sample

6.227419.33993.74623.784618.5923A

5.773719.38813.39173.625118.7417B

5.936119.55613.57273.900118.8273C

  8  نتایج برنامه ی Sphere برای نمونه های آســفالتین استفاده شده در این مطالعه

نتیجه گیری
پارامتر حاللیت هنسن برای سه نمونه آسفالتین رسوب داده شده از نفت سه 
چاه متفاوت مخزن بنگستان يکي از ميادين جنوب کشور به دست آمد. طبق 
نتایج به دست آمده مولفه ی انتشار پارامتر حاللیت بینMPa 0.5 18.5923 تا 
 3.6251 MPa 0.518.8273 و مولفه ی قطبــی پارامتر حاللیت بین MPa 0.5

تــا MPa  0.5 3.9001 و مولفــه ی پیوند هیدروژنی پارامتــر حاللیت بین 
MPa  0.5 3.3917 تا MPa  0.5 3.7462 اســت. همچنیــن مقادیر پارامتر 

حاللیــت کلی یا هیلدبراند برای این ســه نمونه آســفالتین در محدوده ی 
MPa  0.5 19.3399تا MPa  0.5 19.5561 می باشد.

پانویس هاپانویس ها
1. Polycyclic organic 
compounds
2. Aggregation
3. Asphaltene precipitation
4. Asphaltene solubility 
parameters
5. Hildebrand solubility 
parameter
6. Cohesion energy density
7. Compatibility
8. Wettability
9. Cohesiveness
10. Dispersibility
11. Dispersion forces

12. Intermolecular dipole 
interactions
13. Hydrogen bonding 
forces
14. Hansen solubility 
parameter
15. P-nitrophenol
16. Malten
17. Solubility sphere
18. Particle size dis tribution
19. High-definition 
microscopic imaging
20. Dynamic light scattering
21. Elemental analysis

22. Heteroatoms
23. Subs tituted aliphatic 
side-chains
24. Polar functional groups
25. Buchner funnel
26. Spectrophotometer
27. Solubility evaluations
28. Dispersion solubility 
parameter
29. Polar solubility 
parameter
30. Hydrogen bonding 
solubility parameter
31. Interaction radius

32. Group contribution 
method
33. Relative energy 
difference
34. Normal hexane
35. Precipitating agent
36. Xylene
37. Chloroform
38. Benzene
39. Pyridine
40. Benzaldehyde
41. Carbon disulfide
42. Tetrahydrofurane
43. Bromobenzene

44. Tetrachloroethane
45. Dichlorobenzene
46. Chlorobenzene
47. Toluene
48. Ethyl benzene
49. Tetrachloromethane
50. Ethyl acetate
51. Cyclohexane
52. Acetone
53. Pentane
54. Ethanol
55. Methanol
56. Transmittance
57. Absorbance
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