
مدلسازي ترمودیناميکي رسوب آسفالتين 
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چكيده:
رسوب آس�فالتين و نشس�ت آن بر روي س�نگ به عنوان يك مش�کل جدي در توليد از مخازن نفتي مورد 
توجه اس�ت كه اين مش�کل موجب هزينه هاي گزاف و خس�ارتهاي جبران ناپذيري مي ش�ود. مدلس�ازي 
ترموديناميکي به عنوان يك ابزار قدرتمند جهت پيش بيني رسوب آس�فالتين تحت اثر هر يك از تغييرات 
دما ، فشار و تغيير در اجزاي نفت عمل مي كند. با توجه به اين نکته كه اغلب مدلهاي ترموديناميکي ساختار 
مايسلي آسفالتين و همچنين برخوردهاي بين مولکولهاي آسفالتين و رزين را در نظر نمي گيرند ، يك سري 
آزمايش  براي به دست آوردن نقاط آزمايشگاهي جهت ارزيابي مدل ، با استفاده از تيتراسيون نمونه نفتي با 
نرمال آلکانها انجام شد و همچنين مدل انتخاب ش�ده كه مدل Micellization مي باشد براي توصيف 
 ساختار مايسل و همچنين مقدار رس�وب در نمونه نفتي به كار گرفته شد. س�پس از الگوريتم مينيمم سازي

FSQP( Feasible Sequential Quadratic Programming( براي محاس�بات مقدار اجزاء در 
نمونه نفتي و مقدار هر يك از فازها جهت مينيمم س�ازي انرژي آزاد گيبس كل سيستم اس�تفاده كرديم. نتايج 
نشان مي دهد كه مدل ، نتايج بسيار نزديکي در مقايسه با نتايج آزمايشگاهي براي نمونه نفتهاي مختلف حاصل 

مي كند. در اين كار از دو نمونه نفتي يکي از مخازن ايران استفاده شده است.

واژه هاي كليدي: آسفالتين ، رزین ، Micellization  ، ترمودیناميك ، انرژي آزاد گيبس 

مقدمه 
نشست ذرات رسوب بر روي سنگ در هنگام عملیات تولید از مخازن نفت 
سنگین به عنوان یک مشکل جدي در شمار زیادي از پروژه ها در سطح جهان 
مطرح مي باش��د. با توجه به اینکه مدلهاي ترمودینامیکي بس��یاري پیشنهاد 
ش��ده اس��ت ، یک مدل ترمودینامیکي مطلوب که بتواند پیش بیني خوبي از 
مقدار رس��وب در ش��رایط مختلف داشته باش��د همواره به عنوان یک چالش 

مطرح بوده است.
اخیرا مدل ترمودینامیکي Micellization به عنوان یک ابزار قدرتمند 
جهت پیش بیني مقدار رس��وب آس��فالتین پایه گذاري ش��ده اس��ت. اغلب 
مولکولهاي آس��فالتین به صورت مایس��ل در فاز نفت وجود دارند   . اولین نکته 
کلیدي این اس��ت که در سیاالت نفتي ، آس��فالتینها با یکدیگر تجمع پذیري 
دارند. گس��تره جرم مولکولي )gr/mol 50000-1000( در سیاالت مختلف 
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نتیج��ه اي از همین اثر تجمع پذیري مولکولهاي آس��فالتین مي باش��د. جرم 
مولکول��ي مونومرهاي آس��فالتین gr/mol  1000 در نظر گرفته مي ش��ود . 
مولکوله��اي آس��فالتین هنگامیک��ه به ش��کل مایس��ل هس��تند در تعادل 
بازگشت پذیري با مونومرهاي آس��فالتین هستند که البته تعداد مونومرهاي 

آسفالتین در مقایسه با آسفالتینهاي موجود در مایسل بسیار کم مي باشد.
 م��دل Micellization دو فاکتور مهم را در معادالت خود وارد مي کند. 
یکي تجمع پذیري آس��فالتینها و دیگري اثر لخته زدایي رزینها مي باشد. این 
مدل به محاس��به انرژي آزاد گیبس کل سیس��تم مي پردازد ، که تشکیل شده 
اس��ت از فاز مایع شامل نفت ، آسفالتین ، رزین و مایسل و یک فاز رسوب شامل 
رزین و آس��فالتین. به طور کلي مایسل شامل یک مرکز آسفالتیني است که به 

وسیله پوسته اي شامل رزین و دیگر اجزاء نفت پوشیده شده است. 

1. تشريح مدل
مدل Micellization بر اس��اس مینیمم س��ازي انرژي کل سیس��تم 
پایه گذاري ش��ده اس��ت. ش��کل )1( فازهاي کلي موجود در سیستم را نشان 
مي د هد. این سیستم شامل فاز بالک مایع و فاز رسوب مي باشد ، اجزاء موجود 
در فاز مایع ش��امل مونومرهاي آس��فالتین ، رزین ، دیگر اجزاء نفت و مایسل به 

عنوان حل شونده ، در این مطالعه مورد بررسي قرار مي گیرند.
فاز رس��وب شامل مخلوطي از آس��فالتین و رزین است. ساختار مایسل به 
صورت کروي مي باش��د و رزینها سطح کره تشکیل شده توسط آسفالتینها را 
پوشانده اند ، باید توجه داشت که در پوسته تشکیل شده روي مرکز آسفالتیني 
هیچگون��ه آس��فالتیني وجود ندارد ، مایس��لها ه��م اندازه و هم ش��کل بوده و 
آس��فالتینهاي موجود در هسته مایس��ل و رزینهاي موجود در پوسته اطراف 

مرکز در تعادل با مونومرهاي آسفالتین در فاز بالک هستند.

" انرژي آزاد گیبس کل سیس��تم" تشکیل شده است از فاز رسوب دهنده و 
رسوب کننده که با رابطه زیر بیان مي شود:

ان��رژي آزاد گیب��س فاز مای��ع از ان��رژي آزاد گیبس فاز مایع )ش��امل 
مونومرهاي آس��فالتین و رزین و دیگر اجزاء نفت( و انرژي تشکیل مایسلها ، 

تشکیل شده است.

 1.1 انرژي آزاد گيبس كلي فاز مايع
همانطور که گفته شد فاز مایع شامل دو محیط کلي است: مایسل و محیط دوم 

شامل دیگر اجزاء مي باشد که به اختصار به معدالت حاکم بر آنها اشاره مي گردد:

الف-  انرژي آزاد گيبس تشكيل مايسل
در این مدل آسفالتینها در نفت خام به 3 جزء تقسیم مي شوند؛ آسفالتین 
نوع اول آس��فالتینهایي هستند که با nC10 رسوب مي کنند. آسفالتین نوع 
 nC10 و  nC7 دوم ش��امل تفاوت مقدار آسفالتینهاي رس��وب کرده توسط
است. آسفالتینهاي نوع سوم ش��امل تفاوت مقدار آسفالتینهاي رسوب کرده 
nC7 و nC5  اس��ت. ی��ک مولکول مایس��ل ش��امل n3 ، n2   ، n1 مولکول 
ΔG00     نشان دهنده 

m ، مولکول رزین در پوسته مایسل است n4 آسفالتین و
انرژي آزاد گیبس تشکیل مایسل است:

 

)2(

 
 

پارامترهاي مورد نیاز جهت اندازه گیري انرژي آزاد گیبس تشکیل مایسل 
از مرجع 9 استفاده شده است. 

ب-  انرژي آزاد گيبس فاز مايع 
انرژي آزاد گیبس فاز مایع با استفاده از رابطه زیر محاسبه مي شود:

 

)3(
  

2.1 انرژي آزاد گيبس فاز جامد
فاز جامد فقط شامل آسفالتین و رزین مي باشد که البته آسفالتینها شامل 

انواع اول و دوم و سوم هستند:
 

)4(
  

زی��ر نوی��س p وn  و ƒ pai    و ƒ pr  ب��ه ترتیب اش��اره به فاز رس��وب و تعداد 
مولکولها و فوگاسیته آسفالتین و رزین در فاز رسوب دارد.

با جایگذاري معادله 2و3و4 در معادله 1 انرژي آزاد کل سیس��تم به دست 
مي آید که به عنوان مهمترین معادله جهت محاسبات رسوب عمل مي کند:

شكل1-فازهاي تعادلي موجود در نفت حاوي آس��فالتين شامل فاز 
مايع و رسوب
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)5(
 

 در معادله حاصل ش��ده متغیر ni ش��امل آس��فالتینها در مرکز مایس��ل 
i=1,2,3 هستند. و n4 تعداد مولکولهاي رزین در پوسته مایسل ، D ضخامت 
پوسته یک مایسل ،n1r   مولکولهاي مونومر رزین وn1ai   مولکولهاي آسفالتیني 
np  تعداد مولکولهاي آسفالتین در 

ai تعداد مایسلها و nm و i=1,2,3 مختلف
np  تعداد مولکولهاي رزین در فاز رسوب مي باشند.

r  و i=1,2,3 فاز رسوب
مینیمم سازي انرژي آزاد گیبس با 14 متغیر در شرایط اتمسفریک )نفت 

مرده( با دو شرط مرزي زیر انجام مي گیرد:

 
)6(

 

مینیمم س��ازي انرژي آزاد گیبس کل سیس��تم منجر به بر آورد س��اختار 
مایس��ل و غلظت آن در فاز مایع و مقدار آس��فالتین و رزین رسوب کرده در فاز 

جامد مي باشد.

3.1 پارامترهاي مدل 
تعداد پارامترهاي ترمودینامیکي در انرژي آزاد گیبس تش��کیل مایس��ل 
)فرمول 2( بس��یار زیاد هستند. تعدادي از این پارامترها مي تواند با استفاده از 
دانش ش��یمي تخمین زده ش��وند. یک پارامتر مهم در فرمول 2 برخورد بین 
مولکولي اس��ت که مابین هس��ته آس��فالتین ف��از مایع وج��ود دارد. Pan و 
Firoozabadi  فرمول زیر را براي برآورد کش��ش س��طحي مابین هس��ته 

مایسل و محیط نفت بدست آوردند:
 

 )7(

 به طوریکه σ o   کش��ش س��طحي مابین هسته مایسل و محیط نفت است 
ک��ه برابر ب��ا مق��دار N/m 0,02 م��ي باش��د ، δao   ، δa  پارامترهاي حاللیت 
 δoil   ، .مي باشند   Tدماي نفت در ش��رایط اتمس��فریک( و(   To  آس��فالتین در
δoilo  پارامتر حاللیت نفت بدن آسفالتین و رزین در   To ،  T هستند. اگر نفت 

مرده داشته باشیم و عمل تیتراسیون انجام دهیم ، باید جزء مولي حالل را هم 
از ابتدا در محاس��بات پارامتر حاللیت وارد نماییم ، رابطه پارامتر حاللیت نفت 
معادل����ه  از  اس���تفاده  ب��ا  رزی����ن(  و  آس���فالتین  )ب���دون   خ��ام 

حالت Peng-Robinson به شکل زیر خواهد بود:

 
  )8(

 )9(
 

به طوریکه پارامتر حاللیت آس��فالتینهاي نوع اول و دوم و س��وم یکس��ان 
فرض مي شود.

انرژي تجمع پذیري آس��فالتینها در هس��ته مایس��ل یک پارامتر مهم در 
معادله )2( اس��ت که با توجه به کار  Pan  و  Firoozabadi برابر 15kT - و
i=1,2,3 مي باش��د. مقدار بزرگ منفي این پارامتر نشان مي دهد که تمایل به 
تشکیل مایسل بسیار باالست. باید توجه داشت که کل سیستم به این پارامتر 
حساس است. خصوصیات رزین و آسفالتینهاي مختلف که در این کار استفاده 
ش��ده در جدول زیر آمده اس��ت ، پارامترهاي باقیمانده مورد نیاز در این مدل از 

مرجع  ]9[ گرفته شده اند.
جدول1- خصوصيات آسفالتين و رزين  

جدول 2- تركيب درصد اجزاء در نفت شماره 1
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2. تحليل نتايج
دو نمونه نفتي متفاوت از مخازن ایران در کار آزمایشگاهي مورد آزمایش قرار 

گرفتند که این آزمایشها در آزمایشگاه مرکز تحقیقات نفت انجام شده است.
ابتدا نمونه نفتي جهت جدا کردن ذرات ناخالصي فیلتر ش��دند ، س��پس از 
روش فیلتراس��یون و گراوي متري براي اندازه گیري مقدار آس��فالتین رسوب 
کرده توس��ط نرمال آلکانها اس��تفاده گردی��د. در ای��ن کار از  nC5و nC7و   
nC10جهت مطالعه اثر تیتراسیون نمونه نفتي با نرمال آلکانها جهت تشکیل 
رس��وب آسفالتین اس��تفاده ش��د. دو بار آزمایش براي هر نقطه جهت کاهش 

خطاي آزمایشگاهي انجام شد و دماي آزمایشگاه در oC 22 تثبیت شد.
نفت ش��ماره 2 از نظر کمي  ، آسفالتین بیشتري )%wt 16( نسبت به نفت 
شماره 1 داشت که  این امر منجر به چسبنده تر بودن رسوب ناشي از آن داشته  

و مشکالتي از جهت شستن نفت به وجود مي آورد.
با توجه به اینکه nC10 رس��وب دهنده قوي نیس��ت و همچنین شستن 
نفت سنگین یک فرآیند مشکل است ، از این رو نتایج قابل قبولي براي رسوب 
با nC10  براي نفت ش��ماره 2 به دس��ت نیامد و مقدار%wt 5 فرض ش��د. از 
آنجایي که داده اي براي مقدار رزین وجود نداش��ت ، نسبت رزین به آسفالتین 
براي نفت ش��ماره 1و 2 به ترتیب 1,5 و 0,5 فرض نمودیم. نتایج قابل قبولي از 

مدلسازي به دست آمد که صحت فرضیات  فوق را تائید مي نماید.
ج��دول 2 و3 ترکیب��ات نف��ت ش��ماره 1 و 2 را نش��ان مي ده��د. در همه 
 محاس��بات ، از رابط��ه  Cavett 18 ب��راي تخمین خواص ش��به اج��زاء و از 
Peng-Robinson براي محاس��به ضرایب فوگاسیته استفاده شد. ضریب 
برخورد دو تایي مابین هیدروکربنها با استفاده از رابطه زیر محاسبه مي شود ، 

که θ  برابر 1 در نظر گرفته مي شود.

 FSQP)Feasible Sequential Quadratic Programming( از الگوریتم
جهت مینیمم سازي انرژي آزاد گیبس و به دست آوردن متغیرهاي مشخص 
ش��ده در معادالت قبلي اس��تفاده ش��د. مقادیر به دست آمده ش��امل مقدار و 

ترکیب درصد اجزاء )شامل رزین و آسفالتین در فاز رسوب( مي باشند.
شکل 2 تا 4 مقدار رسوب آسفالتین را بر حسب نسبت حالل به نفت براي 
نمونه نفتي اول و حاللهاي   nC5  و nC7  و  nC10 نشان مي دهد. در مقایسه 
با نتایج آزمایش��گاهي ، نتایج بدست آمده از مدل براي نسبتهاي پائین از حالل 
بس��یار قابل قبول هس��تند. در حالیکه در نس��بتهاي میاني از حالل )از 3 تا 8( 
نتایج به دس��ت آمده چندان قابل قبول نیستند همچنین با توجه به نمودارها 
دیده مي ش��ود که براي نس��بتهاي باالي حالل به نفت )بیش از 10( نتایج در 
مقایس��ه با نقاط آزمایشگاهي بسیار قابل قبول مي باشند. باید توجه داشت که 

جدول 3- تركيب درصد اجزاء در نفت شماره 2

شكل 2-  مقدار رسوب بر حسب نس��بت nC5 به نفت شماره 1 در 
   22 oC  فشار 1 بار و دماي

شكل 3- مقدار رسوب بر حسب نس��بت nC7 به نفت شماره 1 در 
22 oC فشار 1 بار و دماي

شكل 4- مقدار رسوب بر حسب نسبت nC10 به نفت شماره 1 در 
22 oC   فشار 1 بار و دماي
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خطي بودن فرآیند در ابتداي ش��روع رس��وب گذاري )نسبتهاي حالل کم( با 
افزایش ش��ماره آلکان در ش��کل هاي 2 و3 و4 افزایش م��ي یابد. از آنجایي که  
nC10  در مقایسه با دیگر نرمال آلکانها یک رسوب دهنده ضعیف است ، پیش 
بیني خطي را بهتر پوش��ش مي دهد. عالوه بر این ، مدل مشخصا قابلیت پیش 
بیني غیر خطي براي نسبتهاي میاني از حالل به نفت ندارد. همچنین مي توان 

گفت صحت پیش بیني ها ي مدل با افزایش عدد کربني کاهش مي یابد.
ش��کل 5 نتایج حاصل شده از تیتراس��وین با نرمال آلکانهاي مختلف را در 
کنار یکدیگر نش��ان مي دهد. این حقیقت کامال قابل مشاهده است که نرمال 

آلکانهاي سنگین تر مقدار رسوب کمتري حاصل مي کنند.

ش��کل هاي 6 تا 8 اشاره به مقدار رس��وب بر حسب نسبت نرمال آلکان به 
نفت شماره 2 دارد. براي این نمونه نفتي ، مقدار رزین کم است )نسبت رزین به 
آسفالتین کم است( بنابراین نقطه شروع رسوب گذاري در نسبتهاي کمتري از 

حالل به نفت اتفاق مي افتد.

خطوط به دس��ت آمده از مدلس��ازي در غلظتهاي باالي حالل به تدریج از 
ش��یب آنها کاسته مي ش��ود و در نهایت پایدار مي ش��وند که با  توجه به نقاط 

آزمایشگاهي همین نتایج قابل انتظار است.

نتيجه گيري: 
1- اولین نتیجه بس��یار مهم این اس��ت که در غلظتهاي ب��اال از حالل به نفت ، 
ش��یب نمودار رس��وب کاهش نمي یابد واین یعني فرایند تشکیل رسوب یک 
فرایند برگشت پذیر است ، که در واقع این اتفاق فرض اولیه این مدل )برگشت 

پذیري( را کامال پوشش مي دهد. 
2- این مدل مي تواند فرایند کاهش تش��کیل رسوب را برحسب افزایش تعداد 
  nC5 کرب��ن نرمال آل��کان کامال دنبال کند. به این معني که مقدار رس��وب با
بیشتر از nC7  و nC10  مي باشد. و همینطور مقدار رسوب با  nC7 بیش از 

nC10  است.
3- پیش بیني مدل در نسبتهاي پایین و باال از حالل بسیار قابل قبول مي باشد.

 4- با توجه به اینکه در این کار از 2 نمونه نفت مختلف با مقدار آسفالتین متفاوت 
)%  wt 16 و 0,7( که بسیار متفاوتند استفاده کردیم ، مي توان نتیجه گرفت که 

مدل مي تواند براي نمونه نفتهاي مختلف ، پیش بیني مطلوبي ارائه دهد.
5-ای��ن مدل نمي تواند در نس��بتهاي میاني از حالل ب��ه نفت پیش بیني غیر 

خطي و مطلوبي ارائه دهد. 
6- شایان ذکر است که این مدل قابلیت پیش بیني مقدار رسوب را در شرایط 
مخ��زن دارد ، ک��ه در کار بعدي م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. همچنین با به 
کارگیري یک سري تصحیحات در رابطه اختالط نتایج بسیار بهتري نسبت به 

مدل اصلي گرفته شده است. 
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