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مقــــالـــــات

 رسوب آسفالتين، افت فشار، دما، عملكرد بازدارنده ها

از آنجا كه توليد از اكثر مخازن هيدروكربوري ايران تحت تأثير انرژي طبيعي مخزن انجام مي شود، اين امكان وجود دارد كه با كاهش فشار و تغيير تركيب سيال مخزن، 
آسفالتين رسوب كرده و باعث ايجاد مشكالت توليدى و اقتصادى مخزن نفتى شود. در اين تحقيق اثر تزريق پنج بازدارنده رسوب آسفالتين در شرايط اتمسفريك بررسى 
و عملكرد مؤثرترين بازدارنده  در آزمايش هاى كاهش فشار مورد بررسي قرار مي گيرد. در ابتدا شرايط تشكيل رسوب آسفالتين در اثر كاهش فشار روي يكي از نمونه هاي 
مخازن نفتي جنوب ايران، با بازدارنده و بدون بازدارنده در دو دماى ثابت انجام شــد. نتايج به دســت آمده نشــان مي دهد كه از بين اين پنج بازدارنده، اسيد ساليسيليك در 
شرايط اتمسفريك بهترين عملكرد را بر ميزان كاهش رسوب آسفالتين دارد. در دماىoF 190/4 همراه با كاهش فشار، كارايى اسيد ساليسيليك در ممانعت از رسوب كردن 
آسفالتين افزايش مي يابد. در دماى مخزن نيز (241/7oF)كارايى اسيد ساليسيليك در فشار اشباع، بيشترين بازدارندگى را داشته و با تغيير فشار اين كارايى كاهش مي يابد. 
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مقدمه
پديده رســوب آســفالتين در مخــازن نفتي در مرحله توليــد اوليه يا 
در روش هاي ازدياد برداشــت نفت مســأله اي پيچيده و مخرب است كه 
برخى ميادين نفتي در دنيا با آن مواجه هســتند. آسفالتين مي تواند در طي 
برداشــت اوليه از مخزن رسوب كرده و باعث آســيب به مخزن شود. از 
جمله پارامترهاى مهم و تأثيرگذار بر رســوب آســفالتين عبارتند از دما، 
فشار و تركيب سيال كه در ادامه به طور مختصر توضيح داده شده است.

اثر دما: بعضي نتايج آزمايشــگاهي نشــان مي دهــد كه با افزايش 
دما رســوب آسفالتين بيشتري ايجاد مي شــود و نتايج بخشي ديگر از 
تحقيقات حاكي از كاهش ميزان رســوب با افزايش دما مي باشــد كه 

اين پديده به دليل پيچيدگى ساختار آسفالتين ها مى باشد[1] . 
اثر فشار: Hirschberg و همكاران با استفاده از مدل ترموديناميكي 
و انجام برخي آزمايش ها دريافتند كه با كاهش فشار تا حد فشار اشباع، 
ميزان رسوب آسفالتين افزايش مى يابد تا اينكه در فشار اشباع بيشترين 
مقدار رســوب و در ادامه با كاهش فشــار به زير فشار اشباع آسفالتين 

دوباره در نفت حل شده و ميزان رسوب كاهش مى يابد  [1و2].
اثـر تركيـب: Peramanu و همــكاران در تحقيقي بــه اين نتيجه 
رســيدند كه بــا افزايش تعداد كربــن در آلكان هاى نرمال، رســوب 
آســفالتين افزايــش و پــس از عبور از يــك مقــدار ماكزيمم كه در

nc10  مي باشد مجدداً كاهش مي يابد [3] .
با توجه به مســائل و مشــكالت متعددي كه رســوب آســفالتين در 
مخازن، چاه ها و تأسيسات بهره برداري نفتي ايجاد مي كند، انتخاب روش  
و راهكار مناســب براي مقابله وكنترل رسوب آن ها داراى اهميت است. 
يكي از روش هاي جلوگيري از رســوب، استفاده از بازدارنده ها است كه 
در ادامه به بررسي اين روش بر مبناي نتايج تحقيقات پرداخته شده است. 
البته كنترل و تثبيت شــرايط ترموديناميكي مناسب در مخزن از جمله دما، 
فشــار و تغيير تركيبات نفت نيز مي تواند به منظور پايدار كردن آسفالتين 
و در نتيجه عدم رســوب آن كمك كند كــه از ديدگاه كاربردي، فني و 

اقتصادي با محدوديت هايي همراه است.
Al-Sahhaf و همكاران در  تحقيقي به بررســي اســتفاده از رزين 

و چندين ســورفكتانت براى جلوگيري از رسوب آسفالتين در هنگام 
اضافــه كردن نرمال هپتــان پرداختنــدPeramanu .[4]  و همكارانش 
مهم ترين عامل انتخاب بازدارنده هاي شيميايي را خواص و مشخصات 

شيميايي آسفالتين و رزين موجود در نفت اعالم نمودند [5].

1- خواص نفت مخزن 
ســيال مورد آزمايش مربوط به يكي از مخازن نفتي جنوب ايران 
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اســت كه آزمايش هاى افت فشار و تزريق بازدارنده بر روي آن انجام 
مي گيرد. خصوصيات اين نفت در جدول 1 به تفضيل ارائه شده است.

2-شرح آزمايش
بــه منظور مطالعــه رفتار نفت خام در شــرايط مخزن دســتگاه خاصي 
طراحي شده كه اين دستگاه قادر به ايجاد شرايط مخزن (دما و فشار) است. 

همچنين داراي وسيله اي براي بررسي دقيق رسوب آسفالتين مي باشد. 

2-1- شرح مختصر دستگاه آزمايش
 ، PVTدســتگاه فشــار باال- دما باال (شكل 1) شــامل يك سلول
يك محفظه هوا با قابليت ايجاد دما تا باالتر ازoF 300 و فشــار حدود

psig 6000، مخــزن انتقال دهنــده ســيال، فيلتــر فشــار باال-دما باال و 

همچنين يك همزن ســلول PVT به منظور رسيدن به حالت پايداري 
در هر زمان مي باشد.

بــراى انجام آزمايش هاى كاهش فشــار ابتدا 300cc از نفت زنده 
  PVTتوســط پمــپ به ســلول Cell Recombine ســاخته شــده در
منتقل شــده و فشار مشخص روي آن اعمال مي شود. دماي مورد نظر 
توســط Oven تأمين شــده و بعد از چند ســاعت كــه نمونه به حالت 
پايــدار در آمد از محل نمونه گيرى مقدارى نمونه گرفته شــده (بايد 
توجه داشــت كه در زمان نمونه گيري ذرات آســفالتين رسوب شده 
نمي تواند از فيلتر فشــار باال-دما باال عبور كند) و ميزان آسفالتين آن 
توسط آزمايش استاندارد IP-143 تعيين مي شود. در بازه هاى فشارى 

مختلف اين فرآيند تكرار مى شود.

2-2- شرايط آزمايش هاى كاهش فشار
هدف از اين آزمايش بررســي رفتار ســيال مخزن از نظر رسوب 
آســفالتين در شرايط كاهش فشــار و در دو دما (شامل دماى مخزن) 
مي باشــد. به طور كلى در 5 فشــار مختلف اين رفتار مورد بررســي 
قرار گرفت كه شــامل دو نقطه باالتر از فشار اشباع و دو نقطه پايين تر 
 ،5000 psig  ).از آن و يك نقطه در حوالي فشــار اشــباع مي باشــند
psig ،3800  psig،4500 psig 3000و psig 2200 كه فشــار اشــباع 

واقعىpsig 3889 مي باشــد). نتايج به دســت آمده از آزمايش كاهش 
فشــار براى دو دماى241/7 و190/4 درجه فارنهايت در شكل2 ارائه 
شــده اســت. اين نمودار نشــان مى دهد كه در اثر افت فشار تا فشار 
حباب، ميزان رسوب آسفالتين بيشتر شده و با كاهش فشار به زير فشار 
حباب، آســفالتين مجدداً به حالت محلول در آمده و ميزان رســوب 
كمتر مي شــود. همچنين ميزان رســوب در دماى پايين تر، بيشتر است 
كه با نتايج به دســت آمده از آزمايش هاى Nghiem (كه در دســتگاه 

فشار باال-دما باال انجام داده است) مطابقت دارد[3] . 

 1   شماتيك دستگاه فشار باال-دما باال

 2   مقايسه ميزان رسوب آسفالتين با تغيير فشار در دو دماى 
190/4oF 241/7 و oF      

 1  خالصه اي از خصوصيات سيال و شرايط مخزن

مقدار پارامتر
 5750 (psia)فشار اوليه مخزن
3904 (psia)  فشار اشباع در دماى مخزن

241/7 (°F) دماى مخزن
1095 (ft3/bbl) نسبت گاز به نفت ميدان
41/8 (Ibm/ft3)دانسيته نفت در فشار اشباع

43 (Ibm/ft3) دانسيته نفت در فشار مخزن
29/5  API نفت 
0/88 چگالى ويژه نفت

1/647 ضريب حجمى نفت در فشار مخزن
1/368 ×10-5 (1/psia) ضريب تراكم پذيرى نفت

2/005 (wt%) درصد وزني آسفالتين نمونه نفت
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2-3- بازدارنده هاى به كار گرفته شده
     به منظور انتخاب يك بازدارنده مناسب در شرايط فشار باال-دما 
باال، ابتدا اين آزمايش در شــرايط فشار اتمسفريك و با مواد شيميايي 
مختلف انجام شــد (اسيد ساليسيليك، نونيل فنول، اسيد فتاليك، فنان 
ترن و اسيد بنزوئيك) و سپس ماده شيميايي منتخب با غلظت مشخص 
بــراى آزمايش در شــرايط دماي مخــزن و فشــارهاي مختلف مورد 
اســتفاده قرار گرفت. به اين منظور در آزمايش اتمسفريك با استفاده 
از تولوئن (به عنوان حالل) و مواد شــيميايي (به عنوان بازدارنده) فوق 
محلول هايــي بــا غلظــت 50 ،100 ، 300 و 700 و بعضــى از آن ها با 

ppm 1000 به طور جداگانه مي سازيم.

2-3-1- عملكرد بازدارنده  ها در شرايط اتمسفريك
در شــكل  3 درصد كاهش رسوب آســفالتين براي هر بازدارنده در 

غلظت هاي مختلف نشــان داده شده است. همان طور كه مشاهده مي شود 
اســيد ساليسيليك بيشــترين اثر را روي كاهش رسوب آسفالتين دارد. به 
دليل اينكه اسيد  ساليسيليك در غلظت ppm 200  بيشترين مقدار كاهش 
رســوب (%35) را دارد و در غلظت هاي بيشتر مقدار كاهش تقريباً ثابت 
اســت، به نظر مي رسد انتخاب غلظت ppm 200 در شرايط فشار باال-دما 
باال هم از نظر ميزان كاهش رســوب و هــم از لحاظ اقتصادي با صرفه تر 

باشد و لذا براى انجام مراحل بعدي آزمايش انتخاب شد.

2-3-2- عملكرد اسيد ساليسيليك در شرايط كاهش فشار 
شــكل هاى 4 و 5 بــه  ترتيب رفتار رســوب آســفالتين (در نفت 
زنده) در دماي oF 241/7 و190/4oF در دو حالت، با اســتفاده از اسيد 
ساليسيليك به غلظت ppm 200 و بدون استفاده از آن را نشان مي دهند. 
از اين نمودارها مي توان دريافت كه افزودن اســيد ساليسيليك به طور 

 4    مقايسه اثر اسيد ساليسيليك بر رسوب آسفالتين بر حسب
241/7oF فشار  در دماى        

  6    مقايسه اثر دما و فشار بر كاهش رسوب آسفالتين در حضور
        اسيد ساليسيليك

 5  مقايسه اثر اسيد ساليسيليك بر رسوب آسفالتين بر حسب
 190/4oF فشار در دماى      

 3   مقايسه عملكرد بازدارنده ها بر رسوب آسفالتين در
       غلظت هاى مختلف
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متوسط 30 درصد رسوب آسفالتين را كاهش مي دهد. 
شكل 6 مقايسه اى از درصد كاهش رسوب در دو دماى مورد نظر 
را نشــان مى دهد. درصد كاهش رسوب آسفالتين به صورت اختالف 
ميزان رســوب در صورت اســتفاده و بدون اســتفاده از بازدارنده در 
يك فشار مشــخص، تقسيم بر ميزان رسوب آسفالتين در همان فشار، 
ضرب در 100 به دســت آمده اســت. اين نمودار بيان مى كند كه در 
دماى 241/7oF با افزايش فشــار تا فشــار حباب، ميزان درصد رسوب 
افزايش مى يابد و از فشــار حباب به باال مقدار درصد كاهش رسوب 
كاهــش مى يابد و در دماى 190/4oF هم با كاهش فشــار اوليه، ميزان 

درصد كاهش رسوب افزايش مى يابد.

نتيجه گيري
از آن جا كه اكثر مخازن ايران با مكانيسم تخليه طبيعي توليد مي كنند،  
بررسي هاي آزمايشگاهي رسوب آســفالتين از جمله انجام آزمايش هاى 
Pressure Depletion و كاهــش ميزان رســوب توســط بازدارنده ها در 

تشخيص مشكالت توليد، امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
1- اثر فشار بر رسوب آسفالتين به اين صورت است كه با كاهش 
فشار تا فشار اشــباع، مقدار رسوب آسفالتين افزايش يافته تا اينكه در 
فشار اشباع، بيشترين مقدار رســوب ايجاد شده است. با كاهش فشار 
به زير فشــار اشباع، آسفالتين دوباره در نفت حل شده و ميزان رسوب 

كاهش يافته است.

2- بــراى اين نوع نفت با افزايش دما مقدار رســوب آســفالتين 
كمتر مى شود.

3- از بين بازدارنده هاي به كار گرفته شده در شرايط اتمسفريك، 
اســيد  ساليسيليك بيشترين اثر را بر كاهش رسوب آسفالتين براى اين 

نوع نفت دارد (حدود%35 ).
 200 ppm 4- نتايج آزمايش نشــان مي دهد اســيد ساليسليك
با كاهش فشــار در شــرايط مخزن، اثري مثبت بر كاهش رسوب 
داشــته و مقدار رســوب را تقريباَ%30 كاهش مي دهــد. بنابراين 
مي تواند باعث افزايش توليد نفت با ريســك مشــكالت عملياتي 

كمتر  شود.
5- مهم ترين نتيجه به دســت آمده از اين تحقيق اين اســت كه در 
دماى oF 190/4، با كاهش فشــار كارايى اسيد ساليسيليك در ممانعت 
 (241/7 oF) از رســوب آســفالتين افزايش يافت. ولى در دماى مخزن
كارايى اســيد ساليسيليك در فشــار اشباع، بيشــترين بازدارندگى را 
داشــته و با تغيير فشار اين كارايى كاهش يافت. در واقع اين بازدارنده 

در دماي پايين تر عملكرد بهتري نشان مي دهد. 
6- بــراى كاهــش هزينه هــا، تعييــن مقــدار بهينه غلظت اســيد 

ساليسليك پيشنهاد مى شود.
7- بهتر اســت قبل از كاربرد بازدارنده مناســب بــراي هر نفت، 
خواص اسيدي و بازي، مقدار آسفالتين موجود و همچنين خصوصيات 

بازدارنده  مورد استفاده بررسي شود.
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