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چكيده
 رسـوب آسـفالتين و واكس در توليد از بسـياري از مخازن نفتي ايران به يك معضل اساسي تبديل شده است. به جهت 
بررسـي رفتار رسوب گذاری آسفالتين نفتهاي مختلف سبك و سـنگين و پيش بيني بهترين روش جلوگيري و يا درمان اين 
مشـكل يك مطالعه پژوهشـي به انجام رسيده است. اين مقاله پتانسيل رسـوب گذاري نفتهاي مختلف )8 نمونه نفت سبك 
و سـنگين( در دوره توليد به روش تخليه طبيعي را تشـريح مي كند. براي اين منظور محاسـبات سـه فازي نيم و همكارانش 
)Neighm et al.( مورد اسـتفاده قرار گرفت. در اين روش آسـفالتين خالص در نفت به عنوان فاز جامد در نظر گرفته شده و 
بخش سنگين نفت به دو قسمت رسوب كننده و غير رسوب كننده تقسيم شد. نتايج مطالعه كه فشار نقطه شروع آسفالتين 
و مقدار آن را مقايسـه مي كند نشـان دهنده اين است كه: الف( پتانسيل رسوب گذاري در نفتهاي سبك به شدت به طبيعت 
مولكولي آن, به حجم رزين موجود در نفت و به اثرات متقابل اجزاء سـبك با آسـفالتين بستگي دارد. ب( نفتهاي سبك رفتار 
پيچيده تري در رسـوب گذاري نسـبت به نفتهاي سـنگين از خود نشـان مي دهند. ج( نفتهاي فرار )volatile oils( بسـيار 

ناپايدار بوده و نسبت رسوب به مقدار محتواي اجزاي سنگين در آنها بيشتر از نفتهاي سنگين است.
واژه هاي كليدي: رسوب- آسفالتين-  تعادل سه فازي
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پتانسيل سنجی رسوب آسفالتين در نفت های 
سبک و سنگين در توليد به روش تخليه طبيعی 

* معاونت بررسی طرحهای منابع هيدركربوری مديريت برنامه ريزی تلفيقی

مقدمه
   رس��وب آسفالتين در مخازن نفتي ، يكي از موارد بسيار مهم 
در كنترل توليد بهينه از مخازن نفتي اس��ت. انسداد در محيط 
متخلخل س��ازندهاي نفتي، دهانه چاه و تأسيسات فرآورشي از 
مش��كالت جدي توليد نفت هاي آس��فالتيني مي باش��د. ساخت 
مدل پيش بيني رس��وب از آن جهت بس��يار با اهميت است كه 
مي توان براس��اس نتايج آن سيستم هاي تزريقي و توليدي را به 
گونه اي طراحي كرد كه رس��وب آسفالتين تش��كيل نشده و يا 

مقدار آن به حداقل كاهش يابد.
   آس��فالتين ها به طور كلي تركيبات س��نگيني هستند كه در 
نفت يافت مي ش��وند. بر اس��اس مطالعات آزمايش��گاهي متعدد 
گمان مي رود اين تركيبات به صورت پاره اي حل شده و پاره اي 
در حالت كلوئيدي در نفت وجود دارند. عوامل تش��كيل رسوب 

آسفالتين در مخازن به تغييرات فشار، دما و تركيب نفت بستگي 
دارد. اين عوامل سبب به هم خوردن تعادل شيمايي موجود در 
مخزن مي گردد كه نتيجه آن به صورت تش��كيل رسوب خواهد 
بود. در ايران مخازن متعددي دچار مش��كل رس��وب تركيبات 
سنگين شامل آسفالتين مي باشند. از آن جمله سازند هاي گروه 
بنگس��تان ميادين اهواز و مارون، ميدان رامش��ير، رگ س��فيد، 

كوپال. آغاجاري و دارخوين را مي توان برشمرد.
  امروزه نقش مديريت مهندسـي مخـزن در جلوگيري از بروز 
مشـكالت مخزني كه منجر بـه توقف و يا كاهـش توليد نفت 
مي شـود، بسيار حائز اهميت اسـت. از جمله مهمترين عوامل 
تشـكيل رسـوب آسـفالتين در مخازن نفتي، فشـار سـيال 
مي باشد. بنابراين ضروري اسـت تا مديريت مهندسي مخازن 
در كليه شركتهاي توليدي وابسـته به شركت ملي نفت ايران 
پس از اخذ اطالعات شرايط سيال مخزن، شبيه سازي و احراز 
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شرايط تشكيل معضل رسوب آسفالتين در مخازن در خصوص 
كنترل آن اقدام بهينه و بهنگام را مبذول دارند.

1-مدل هاي ارائه شده
   در طول ساليان اخير مدلهاي مختلفي براي پيش بيني رفتار 
فازي نفتهاي آس��فالتيني پيشنهاد شده است كه در زير مروري 

بر آنها صورت مي گيرد:

2-1- مدل حاليت پليمري
   گروه تحقيقاتي هيشبرگ )Hischberg et. al(]1[، اين مدل را 
 )flocculation( براي بررسي اثر دما و فشار بر فرآيند توده شدگي
آس��فالتين  ارائه كردند. بر اساس اطالعات تجربي، در اين مدل 
بازگشت پذير بودن فرآيند رسوب آسفالتين ممكن در نظر گرفته 
ش��د و در نتيجه بر اين اساس مدل ترموديناميكي ارائه گرديد. 
در اين مدل تركيبي از مدلهاي تعادلي مايع- بخار و مايع- مايع 
به جاي يك مدل تعادل س��ه فازي استفاده مي شود كه به طور 
قابل مالحظه اي س��بب ساده شدن مدل شده است. با استفاده 
از يك برنامه شبيه ساز در يك دما و فشار معين براساس معادله 
حالت س��وو )Soave(، و با فرض اينكه هيچ رس��وب آسفالتيني 
به وجود نيايد، تركيب فاز مايع محاس��به مي شود]2[. در اينجا 
فرض بر آن اس��ت كه تعادل مايع-بخ��ار در طول فرآيند ايجاد 
رسوب بدون تغيير باقي مي ماند. در اين مرحله تئوري حالليت 
پليمري فلوري- هاجينز براي تخمين مقدار رس��وب قابل ايجاد 
از فاز مايع استفاده شود. به طور معمول، جزء حجمي آسفالتين 
حل ش��ده در محلول برابر با ماكزيمم مق��دار جزء حجمي قابل 
حل در حالل مي باش��د. اين مدل از نظر پيش بيني هاي كيفي 
مناس��ب بوده اما در پيش بيني مقادي��ر كمي نياز به اصالحات 

بيشتري دارد.

2-2- مدل كلوئيدي
   منص��وري و هم��كاران اين مدل را بر اس��اس ترموديناميك 
كلوئيدها ارائه كردند. آنها فرض كردند كه ذرات نامحلول جامد 
آس��فالتين در نفت خام معلق هس��تند و از طريق جذب رزينها 
بر روي سطحش��ان پايدار شده اند. در اين مدل همانطور كه در 
]3[ آمده، ابتدا محاس��بات تعادل��ي مايع-بخار به كمك معادله 
حالت انجام مي گيرد تا مشخصات فاز مايع كه آسفالتين ممكن 
است از آن رسوب كند مشخص گردد. براساس اندازه گيريهاي 
تجربِي نقطه ش��روع تشكيل رس��وب و تئوري حالليت پليمري 
فلوري-هاجين��ز يك مقدار پتانس��يل ش��يميايي بحراني براي 
رزين تخمين زده مي شود. متعاقباً از پتانسيل شيميايي بحراني 
محاس��به ش��ده براي پيش بيني نقطه ش��روع تشكيل رسوب 
در ش��رايط ديگر استفاده مي شود.  مش��اهدات تجربي مختلف 
ب��ا اس��تفاده از حالل هاي آلي و نفت خام به صراحت نش��ان از 
بازگشت پذيري فرايند توده شدگي دارد كه با فرض اساسي اين 

مدل متفاوت است]7[.

2-3- مدل معادله حالت 
   اين مدل توس��ط ني��م )Nghiem( و همكاران ارائه ش��د]6[. 
آنها س��نگين ترين ج��زء نفت را به دو بخش رس��وب كننده و 
غير رس��وب كننده تقس��يم كردند. براي محاسبه مقدار رسوب 

آسفالتين از معادله حالت PR استفاده شد و به كمك تخصيص 
مقادي��ر مختلف��ي از ضريب تقابل دوتايي بين ش��به تركيبهاي  
رس��وب كننده و غير رس��وب كننده با اجزاء سبك نفت مقدار 
رس��وب محاسبه شد. در اين مدل ماهيت قطبي بودن توده هاي 
آس��فالتين در نظر گرفته نش��ده اس��ت و محاس��بات بسته به 
پارامتره��اي ميزان س��ازي )Tuning( اس��ت ك��ه  از اطالعات 

آزمايشگاهي بدست مي آيد.

Micellization 2-4- مدل
اين مدل توس��ط ويكتروف و فيروزآبادي ارائه شد]8[. اين مدل 
بيان مي كند كه بيش��تر مولكولهاي آس��فالتين به صورت ذرات 
قطبي )micelle( در درون نف��ت خام وجود دارند. زمانيكه يك 
ال��كان نرمال با تعداد كربن كم با  نفت خام مخلوط مي ش��ود، 
به خاطر كم شدن حالليت مونومرهاي آسفالتين، رسوب شدن 
ممكن اس��ت رخ ده��د. در اين م��دل مراحل مختل��ف تبديل 
مونومرهاي آسفالتين به ذرات قطبي توده شده شامل آسفالتين 
و رزين ارائه شده و از مفهوم كمينه سازي انرژي آزاد گيبس در 
بدست آوردن نرخ رشد ذرات قطبی )micelle( و محاسبه مقدار 

رسوب بهره گرفته شده است]10[.

3- معادالت حاكم
   مدل استفاده شده در محاسبات بر تعادل سه فازي مايع، بخار 
و آس��فالتين خالص به عنوان فاز جامد استوار است. فوگاسيته 

فاز جامد از رابطه ذيل بدست مي آيد:

( )*
*ln ln a

a a

v p p
f f

RT
−

= +    )1(
     

كه در آن fa  و *fa  به ترتيب فوگاسيته آسفالتين در فشارهاي 
p و p* ، va  حجم مولي آسفالتين خالص، R ثابت جهاني گاز و 
 T و دماي  p*در فشار  va و fa* دماي مطلق مي باشد. مقادير T
با توجه به مقادير آزمايشگاهي مقدار رسوب در اين دما و فشار 

محاسبه مي شوند]4[.
 در مخلوطي با تعداد nc تركيب كه آسفالتين n- امين تركيب 
آن اس��ت زمانيكه س��ه فاز بخار، مايع و جام��د همزمان وجود 

دارند، شرايط ترموديناميكي ذيل برقرار است : 
v l

i iLnf Lnf=   )2(
v l

nc nc aLnf Lnf Lnf= =   )3(
( به دو بخش 

31C سنگين ترين تركيب در نفت )به عنوان مثال+
( تقس��يم 

31 BC + ( و رس��وب كننده )
31 AC + غير رس��وب كننده )

مي شود. اين دو تركيب داراي خواص كاماًل يكساني هستند اما 
ضريب تقابل دوتايي )Binary Interaction coefficient( اين دو 
تركيب با اجزاء س��بك نفت متفاوت اس��ت. بخش رسوب كننده 
داراي ضري��ب تقاب��ل دوتايي بزرگتري با اجزاء س��بك اس��ت.  
 باعث مي ش��ود تا همساني 

31C + ضريب تقابل بزرگتر اين بخش 
)Compatibility( كمتري با تركيبات س��بك داشته باشد و هم 
چنانكه ميزان تركيبات سبك در مخلوط افزايش يابد تمايل اين 

بخش براي رسوب كردن بيشتر مي شود]5[.

4- محاسبات تبخير آني سه فازي 
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ب��راي انج��ام محاس��بات تبخي��ر آني س��ه ف��ازي، از ش��روط 
ترموديناميكي زير استفاده مي شود:

) ( ) (, 1..iv ilLn f Ln f i nc= =     )4(
) ( ) ( ) (ncl nca aLn f Ln f Ln f= =    )5(

به همراه معادالت باال، معادالت موازنه جرم حاكم نيز به ش��كل 
ذيل مي باشند:

1

) 1( 0
1 ) 1( ) 1(

nc
iv i

i v iv a ia

k z
F k F k=

−
=

+ − + −∑    )6(

1

) 1( 0
1 ) 1( ) 1(

nc
ia i

i v iv a ia

k z
F k F k=

−
=

+ − + −∑    )7(

كه در آنها Fv و Fa به ترتيب درصد مولي فاز بخار و فاز آسفالت 
و zi تركيب مولي نفت و kiv و kia به ترتيب ثابت های تعادل جزء

i  در فازهای بخار- مايع و مايع- آس��فالتين مي باشند. براساس 
فرمول هاي فوق تركيب در هر فاز به شرح زير خواهد بود:

1 ) 1( ) 1(
i

il
v iv a ia

zy
F k F k

=
+ − + −

   )8(

*iv ily Kiv y=    )9(

* 1
c c cn a n a n ly K y= =    )10(

الگوريتم انجام محاسبات تبخير آني سه فازي در شكل 1 آمده 

است]5[.
از ح��ل همزمان مجموعه مع��ادالت 4 و 5  به كمك روش هاي 
تكراري، فوگاسيته هر جزء در هر فاز بدست مي آيد. براي بدست 
آوردن تركي��ب اجزاء معادالت 6 و 7  بايد از روش حل تكراري 
نيوتن استفاده شود]9[. در الگوريتم مذكور آزمايش پايداری فاز 

آسفالتين بر اساس نامساويهای ذيل انجام می شود:
فاز جامد وجود دارد اگر

l
nc aLnf Lnf≥     )11(

و فاز جامد تشكيل نمي شود اگر
l

nc aLnf Lnf<    )12(

CMG 5- انجام مدلسازي به كمك بسته نرم افزاري
  در اين مطالعه هش��ت نمونه نفت خام با درجه هاي س��نگيني 
متفاوت مورد اس��تفاده قرارگرفت. در اين مدلسازي از نرم افزار 
CMG-winprof و معادل��ه حالت PR اس��تفاده گرديد. براي 
انجام رگرس��يون بر روي معادله حالت از اطالعات تجربي فشار 
نقطه حباب و ش��اخص س��بكی نفت )APi( استفاده. همچنين 
در مدل رس��وب س��اخته ش��ده از داده تجرب��ي حداكثر مقدار 
رسوب گزارش شده براي ميزان سازي پارامترها بهره گيري شد. 
پارامترهايي كه براي ميزان سازي استفاده شد شامل پارامترهاي 
جابجايي حجمي فاز مايع و ضرايب تقابل دوتايي تركيب سنگين 

رسوب كننده و اجزاء سبك نفت تا C5 مي باشند.

 4 
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به ترتيب ثابتهاي تعادل  kiaو  kiv تركيب مولي نفت و zi به ترتيب درصد مولي فاز بخار و فاز آسفالت و Fa و Fvكه در آنها 

: براساس فرمولهاي فوق تركيب در هر فاز به شرح زير خواهد بود. آسفالتين مي باشند- مايع و مايع- در فازهاي بخار iجزء
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.  ]5[ آمده است1الگوريتم انجام محاسبات تبخير آني سه فازي در شكل 

 

 
بخار / مايع / نمودار جرياني محاسبات فلش سه فازي جامد - 1شكل 

 

مقدار دهي اوليه متغيرها 

 محاسبه فوگاسيته فاز جامد

آزمايش پايداري  آزمايش پايداري فاز جامد
 دوفازي

 

 تكفاز

 فلش دوفازي
 )جامد سيال(

 فلش دوفازي
 )سيالسيال ( 

 

آزمايش پايداري فاز 
 دوم سيال

 

آزمايش پايداري فاز 
 جامد

 

 دوفاز جامد سيال دوفاز سيال

 فلش سه فازي 
 )سيال-سيال-جامد(

 سه فاز

 پايدار
 پايدار

 پايدار
 پايدار

 ناپايدار ناپايدار

 ناپايدار
 ناپايدار

شكل 1- نمودار جريانی محاسبات فلش سه فازی جامد / مايع / بخار
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       شماره نفت
مشخصات

12345678

API3430341614/116/43626

فشار نقطه 
)MPa(حباب

26/57/4814/6916/1916/4614/9621/0819/04

)C◦( 90/6104/4182/298/993/3104/487/8110دما

       شماره نفت
مشخصات

12345678

درصد وزني رسوب در 

)wt%(  تانك ذخيره
2/32/81/718811/53/212/5

جدول 1- مشخصات نمونه هاي نفت مورد بررسي

جدول 2- تركيب نمونه هاي نفت مورد بررسي

جدول 3- اطالعات رسوب آسفالتين نمونه هاي نفت 

نمونه نفت
تركيب

12345678

N20/230/080/300/570/480/101/021/01

CO28/537/391/982/462/530/512/81/32

H2S0/010/052/10/00/00/00/480/64

C121/627/4830/3436/3737/9258/1525/323/31

C220/813/115/943/474/029/76/654/32

C34/826/935/44/054/535/64/234/85

IC41/350/771/110/590/453/21/020/23

NC43/473/823/51/341/530/302/31/25

IC51/681/681/250/740/982/440/880/38

NC52/113/582/170/830/833/20/710/81

C62/534/994/431/621/222/20/410/67

C7+32/7650/1331/4847/9645/5111/954/1853/21
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كه هر دو داراي پتانس��يل رس��وب هستند در ش��رايط دما و فشار 
تقريباً يكسان رسوب در نفت سبك به نسبت ميزان تركيب سنگين 
موجود در آن، بيش��تر اس��ت. هر چند در مواردي ميزان رس��وب 
گذاري نفت فرار ش��ماره 2 كمتر يا برابر با ميزان رس��وب نفتهاي 
سنگين تر همانند 6 و 7 است اما با توجه به ميزان تركيب سنگين 
موج��ود در هركدام از اين نفتها مي ت��وان نتيجه گرفت كه نفتهاي 
آس��فالتيني سبك پتانسيل رس��وب گذاري بيشتري از خود نشان 
مي دهند. با اين حال چيزي كه در اين ميان بيش از ميزان رسوب 
گذاري اين نفتها اهميت دارد فشار نقطه شروع رسوب آنهاست. بر 
اس��اس نتايج تجربی و همانطور كه در مدلس��ازی نشان داده شده. 
فش��ار نقطه شروع رسوب هميش��ه در فشاري باالتر از نقطه حباب 
اس��ت. اگر مخزني كه در حال توليد اس��ت يك مخزن نفت فرار يا 
نفت سبك با پتانسيل رسوب گذاري قابل توجه باشد آنگاه بايستي 
انتظار داش��ته باش��يم كه زودتر از نفتهاي س��نگين به فشار نقطه 
شروع رسوب برسيم. اين موضوع در نمودارهاي رسم شده به خوبي 

ديده مي شود.

نتيجه گيري
  قب��ل از هر چيز بعد توجه داش��ت كه ميزان تركيب آس��فالتيني 
نفت مورد نظر و محدوده تعادلي ترموديناميكي كه به واس��طه نوع 
تركيبات در نفت به وجود آمده همواره تأثير مس��تقيمي بر فرآيند 
رس��وب گ��ذاري دارد. به عنوام مثال در اي��ران مخزن پابده ميدان 
زاغه و مخزن جهرم و س��روك ميدان كوه موند دو نمونه از مخازن 
نفت بس��يار س��نگين ايران با درجه سنگيني به ترتيبAPI  14 و 
API 12/1 مي باشند. با اين حال نفت زاغه بسيار آسفالتيني است 
اما نفت كوه موند با وجود تركيبات س��نگين بسيار زياد آسفالتيني 
نيس��ت. بنابراين وجود پتانس��يل رس��وب گذاري در درجه اول از 

اهميت خاصي برخوردار است. 
  در ضمن نتايج زير نيز در خور توجه مي باشند:

1- عليرغم اين واقعيت كه پتانس��يل رس��وب گ��ذاري در نفتهاي 
س��نگين بيشتر مورد انتطار اس��ت، فرآيند رسوب گذاري به شدت 

به طبيعت مولكولي آس��فالتين، رزين و تقابل بين اجزاي س��بك و 
سنگين  موجود در نفت بستگي دارد.

2- نقطه شروع رسوب گذاري در فشاري باالتر از فشار حباب آغاز 
شده و مقدار رسوب گذاري تا رسيدن به فشار حباب افزايش يافته 

و پس از آن با كاهش فشار مقدار رسوب كاهش مي يابد.
3- براي نفت هاي با ميزان پتانس��يل يكسان،  مقدار رسوب گذاري 
در نفت هاي بس��يار س��بك به نس��بت محتواي جزء سنگينشان از 
نفت هاي س��نگين بيشتر است. اين مسأله به دليل ناپايداري بيشتر 
تعادل ترموديناميكي و حالليت كمتر آسفالتين در نفت هاي سبك 

است.
4-  ب��راي نفتهاي فرار، از آنجائيكه فش��ار حب��اب در دماي مخزن 
باالست، فشار شروع رسوب گذاري در مخازن زير اشباع حاوي نفت 

فرار از نفتهاي سنگين باالتر است.
5- فش��ار نقطه ش��روع رس��وب گذاري در هر دو نفتهاي سبك و 

سنگين با افزايش شاخص سبكی نفت افزايش مي يابد.
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