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مقاالت تحلیلي-كاربردي

رسوبات، ته  نشست، کریستال کوارتز، الکتروکینتیک، ابزار اینرکت

محمدامین دانشفر   دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  عباس محمدحسینی سی  سخت*، علی نوروزی  شرکت نفت فالت قاره ایران  

استفاده از ابزار اینرکت1 جهت پیشگیری از
تشکیل رسوب در چاه  های نفت

تشکیل رسوبات آلي و معدني در جریان تولید نفت  خام همواره یکي از مهم  ترین و متداول  ترین مشکالت موجود در صنعت نفت بوده که در مراحل 
مختلف تولید از سازند تا مخازن ذخیره نفت و صادرات مي  تواند منجر به قطع جریان و بروز مشکالت مختلف گردد. روش  هاي مختلفي براي رفع 
مشکل رسوب وجود دارد که از آن جمله مي  توان به روش  هاي مکانیکي، روش  هاي شیمیایي و روش  هاي حرارتي اشاره کرد. متداول  ترین این روش  ها 
جهت رفع رسوبات درون چاهی در روش  هاي شیمیایي، استفاده از حالل و در روش  هاي مکانیکي، حفاري رسوب با لوله مغزي سیار یا حفاری مجدد 
است. روش  هاي حاضر جهت پیشگیري از رسوب بر مبناي تزریق مداوم مواد شیمیایي در سیال تولیدي هستند. از آنجا که ابتدایی  ترین مرحله در بروز 
این مشکل، تشکیل رسوب درون ستون چاه  های نفت بوده و سایر روش  های پیشگیری کارایی چندانی در داخل چاه ندارند در این زمینه نیاز به روشی 

نوین احساس می  شود که در مقاله حاضر یکی از این روش  ها بررسی شده است.

)amh8354059@gmil.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
به  منظور ارائه راهکاری مناس��ب جهت پیش��گیری 
از تش��کیل رس��وبات در داخل چاه ضروري است 
ابتدا ماهیت این رس��وبات و عوامل مؤثر بر تشکیل 
آنها شناس��ایي و بررسی ش��وند. در مرحله بعد باید 
مالحظات عملیاتی الزم جهت پیشگیری از رسوب 
بررس��ی گردد. به  طور مثال با تنظیم فش��ار و دما در 
سیستم بهره  برداری می  توان تا حد ممکن از تشکیل 
رس��وب پیش��گیری کرد. همچنین با جلوگیری از 
ترکیب س��یاالت ناس��ازگار نیز می  توان مانع ایجاد 
رس��وب ش��د. همه این روش  های عملیات��ی نیاز به 
بررس��ی نوع رسوبات و دلیل تشکیل آنها دارند. در 
صورتی که این روش  ها نتوانند از تشکیل رسوبات 
پیشگیری کنند باید از طریق امکان  سنجی مناسب، 
به  روش��ی جدید دس��ت یافت. در نوشتار حاضر به 

بررسی ماهیت رسوبات، دالیل عملیاتی و روش  های 
پیش��گیری از تشکیل آنها از جمله اس��تفاده از ابزار 

مکانیکی درون  چاهی اینرکت پرداخته خواهد شد.

1- ان�واع رس�وبات آل�ي و غیرآل�ي در تولی�د و 
روش  هاي رفع آنها

1-1- آسفالتین
رسوب آسفالتین عمدتاً در چاه  هاي تولید نفت، تولید 
گاز، تزریق گاز و سیس��تم  هاي انتقال آنها مش��اهده 
مي  شود. در شکل-1 نمونه  اي از تشکیل و ته  نشست 

آسفالتین در لوله جریانی نشان داده شده است.
آسفالتین که معموالً به  عنوان سنگین  ترین و قطبي  ترین 
ترکیب نفت معرفي مي  ش��ود س��اختمان مولکولي 
پیچید ه  اي ش��امل حلقه  هاي آروماتیک در هس��ته و 
اجزاي نفتني با جرم مولکولي زیاد در اطراف هسته 

می باشد ]1[.
آسفالتین مولکولي بي  نظم )غیرکریستالي( دارد که 
ذوب نمي  شود و در دماي بیشتر از 400-300 درجه 
سانتي  گراد بدون هیچ نقطه ذوبي تجزیه مي  گردد. بر 
این اس��اس در شکل-2 نمونه  ساختارهاي مولکولي 

رزین و آسفالتین  نشان داده شده است.

  1    ته  نشست آسفالتین در لوله انتقال نفت

٠ 
 

  هاي نفتهجهت پيشگيري از تشكيل رسوب در چا 1اينركت استفاده از ابزار
  شركت نفت فالت قاره ايرانعلي نوروزي،  ،*سختحسيني سيعباس محمد

محمدامين دانشفر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
  (amh8354059@gmail.com) دار مكاتباتدر پايين صفحه نخست: * نويسندة عهده

  يدهچك
ترين مشكالت موجود ترين و متداولخام همواره يكي از مهمتشكيل رسوبات آلي و معدني در جريان توليد نفت

تواند منجر به قطع در صنايع نفت بوده كه در مراحل مختلف توليد از سازند تا مخازن ذخيره نفت و صادرات مي
اي رفع مشكل رسوب وجود دارد كه از آن جمله هاي مختلفي برجريان و بروز مشكالت مختلف گردد. روش

 جهت هااين روشترين متداولهاي حرارتي اشاره كرد. روش و هاي شيمياييروش ،هاي مكانيكيتوان به روشمي
حفاري رسوب با لوله  ،هاي مكانيكيروشدر استفاده از حالل و  ،هاي شيمياييروشرفع رسوبات درون چاهي در 

 پيشگيري از رسوب بر مبناي تزريق مداوم مواد جهتهاي حاضر روش. استيا حفاري مجدد مغزي سيار 
تشكيل رسوب درون  ،ترين مرحله در بروز اين مشكلاز آنجا كه ابتداييشيميايي در سيال توليدي هستند. 

نياز به اين زمينه  درچاه ندارند  در داخلهاي پيشگيري كارايي چنداني هاي نفت بوده و ساير روشستون چاه
  .شده استبررسي ها شود كه در اين مقاله يكي از اين روشروشي نوين احساس مي

  ، ابزار اينركتالكتروكينتيكنشست، كريستال كوارتز، ته رسوبات، كليدي: واژگان
  

  مقدمه
بتدا ماهيت اين ا ضروري استچاه  در داخله راهكاري مناسب جهت پيشگيري از تشكيل رسوبات منظور ارائبه

مالحظات عملياتي الزم جهت  در مرحله بعد بايدو بررسي شوند.  ساييآنها شناتشكيل ثر بر ؤرسوبات و عوامل م
تا حد ممكن توان ميبرداري دما در سيستم بهرهو طور مثال با تنظيم فشار ه. بدگردپيشگيري از رسوب بررسي 

توان مانع ايجاد رسوب وگيري از تركيب سياالت ناسازگار نيز ميبا جل. همچنين از تشكيل رسوب پيشگيري كرد
ها د. در صورتي كه اين روشنهاي عملياتي نياز به بررسي نوع رسوبات و دليل تشكيل آنها داراين روش همهشد. 

در . دست يافتروشي جديد به ،سنجي مناسبامكان از طريقبايد  كنندپيشگيري تشكيل رسوبات  نتوانند از
هاي پيشگيري از تشكيل آنها از جمله استفاده از روش وت رسوبات، داليل عملياتي يبه بررسي ماه نوشتار حاضر

  .پرداخته خواهد شدچاهي اينركت نوابزار مكانيكي در
  
  هاي رفع آنهاشرسوبات آلي و غيرآلي در توليد و رو انواع - 1

١ 
 

  آسفالتين -1- 1
 شود.هاي انتقال آنها مشاهده ميتزريق گاز و سيستم ،توليد گاز ،هاي توليد نفترسوب آسفالتين عمدتاً در چاه

  اني نشان داده شده است.لوله جري نشست آسفالتين دراز تشكيل و ته اينمونه 1-در شكل
  

  
  نشست آسفالتين در لوله انتقال نفتته -1شكل 

  
مولكوليساختمانشودترين تركيب نفت معرفي ميترين و قطبيعنوان سنگينمعموالً بهكه آسفالتين 

مولكولي جرمباهستهاطرافدرنفتنياجزايودر هستهآروماتيكهايحلقهشاملايهپيچيد
  .]1[زياد دارد 

درجه  300-400از  بيشترو در دماي  شودنميكه ذوب  دارد كريستالي)(غير نظمبيآسفالتين مولكولي 
 و رزين مولكولي هايساختار نمونه 2-شكل دربر اين اساس  .دگردميتجزيه هيچ نقطه ذوبي  بدونگراد سانتي

  .شده است نشان داده آسفالتين
  

  
  ب و ج) نمونه ساختارهاي مولكولي براي آسفالتين هاي ساختار مولكولي براي رزينالف) نمونه –2شكل



33

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 110 / اسفند ماه 1392- فروردین ماه 1393

افزایش دما از طری��ق کاهش قدرت حاللیت نفت 
سبب تشکیل رسوب آس��فالتین خواهد شد. برخي 
آزمایش  ها نشان داده آسفالتین حتي در غلظت هاي 
اندک نیز مي تواند رسوب ایجاد کند. بنابراین امکان 
تشکیل رسوب آسفالتین به مقدار آسفالتین موجود 
در نفت  خام بس��تگي ندارد . این امکان در نفت  هاي 
با غلظت آسفالتین کم یا زیاد برابر بوده و تنها شرایط 
محیطي الزم تشکیل رسوب متفاوت خواهد بود ]2[. 
فرآیند خروج آسفالتین از حالت محلول تا ته  نشست 
کامل به  صورت فاز جامد روي یک سطح، شامل سه 

مرحله است.
الف( آسفالتین از حالت محلول خارج شده و کلوئید 

تشکیل مي  دهد که به آن لخته  شدن2 مي  گویند.
ب( آسفالتین توسط عوامل نگهدارنده )رزین  ها( در 

حالت معلق حفظ مي  شود.
ج( به  دلیل تمایل رس��وبات به جذب روي سطوحي 
مثل س��طوح فلزي و سطوح س��نگ درون مخزن، 
ته  نشست اتفاق مي  افتد یعني رسوب آسفالتین، فازي 

جامد روي سطح تشکیل مي  دهد. ]3[.

1-1-1- عوامل عملیاتي مؤثر بر تش�کیل یا تش�دید 
رسوب آسفالتین

از جمله مهم  تری��ن عواملي که در عملیات مختلف 
در جریان تولید و انتقال نفت س��بب آغاز یا تشدید 

رسوب  گذاري مي  شوند عبارتند از:
 تزری�ق دي  اکس�یدکربن: از طریق بره��م  زدن تعادل 

شیمیایي نفت سبب ناپایداري آسفالتین )به  عنوان یکي 
از اصلي  ترین عوامل ایجاد رسوب( مي  شود.

 سیالب  زني با گاز3: با کاهش نسبت کربن به هیدروژن 

در نفت سبب ناپایداري آسفالتین مي  شود.
 تغیی�رات PH: عمدت��اً روي کش��ش س��طحي و 

واکنش  هاي شیمیایي محیط اثر مي  گذارد.
 به  هم پیوس�تن جریان  ه�اي نفت با ترکیب متف�اوت: از 

طریق تغییر شیمیایي و برهم زدن تعادل ترمودینامیکي 
)به  عنوان یکي از عوامل ایجاد رسوب(  باعث تشکیل 

رسوب مي  شود.
 مواد ش�یمیایي آلي ناس�ازگار: موادي که ساختارشان 

فاقد مؤلفه آروماتیک است )مثل ایزوپروپیل الکل، 
متان��ول، اس��تون و حتي برخ��ي مواد ک��ه پایه آنها 
گالیک��ول، الکل ی��ا حالل  ه��اي دوگانه4 اس��ت( 
مي  توانند با جذب رزین  ها و مالتن  ها س��بب تشکیل 

رسوب آسفالتین شوند.
 تنش برشي: این مشکل اخیراً در پمپ  هاي الکتریکي 

زیر آبي و Rod Pumps مشاهده شده است.
 پتانسیل جریاني: در محیط  هاي متخلخل در کنار بار 

الکتریکي و افت فشار، یکي از دالیل تشکیل رسوب 
آسفالتین محسوب مي  شود.

1-1-2- عوامل مؤثر بر ته  نشست آسفالتین
همچنین خصوصیات شیمیایي و مکانیکي رسوبات 
ایجاد شده نیز متأثر از مقدار آسفالتین است. مهم  ترین 

عوامل مؤثر بر ته  نشست آسفالتین عبارتند از:
 تغییرات دما

 تغییرات فشار
 تغییرات ترکیب سیال

 رژیم جریان
 تأثیرات دیواره چاه

 پدیده الکتروکینتیک

1-2- واکس
واکس ها نیز ترکیباتي با جرم مولکولي زیاد هستند 
ک��ه س��اختار بلورین داش��ته و از لح��اظ مولکولي 
واکس ه��ا  مولکول ه��اي  اشباع ش��ده  اند.  کام��اًل 
نرمال  آلکان هایي هس��تند که تع��داد اتم  هاي کربن 
آنها بس��یار زی��اد اس��ت. مهم  ترین عامل رس��وب 
واکس کاهش دماست که در این حالت زنجیرهاي 
نرمال  آلکان  ها به  هم مي  چسبند و رشته  هاي درازتري 

تشکیل مي  دهند ]4[.
عوامل مؤثر بر رسوب واکس عبارتند از:

 مقدار واکس موجود در نفت  خام
 جرم مولکولي

 حاللیت نسبي و اندازه کریستال
 تعادل بین رزین  ها و مالتن  ها

 درجه حرارت

1-3- رسوبات معدني
مهم  تری��ن رس��وبات معدني در جری��ان تولید نفت 

عبارتند از:
 رس��وبات محلول در اس��ید مثل کربنات  کلسیم، 
کربنات  آهن، سولفید آهن، اکسید آهن و کربنات  

منیزیم. 
 رسوبات محلول در آب مثل کلرید سدیم.

 رس��وبات نامحلول در اسید مثل سولفات  کلسیم، 
سولفات باریم و سولفات استرانسیوم.

این رسوبات که ساختاري کاماًل یوني دارند و 
هرکدام داراي حالل مخصوص به  خود هستند 
عمدتاً در کنار سایر رس��وبات آلي در فرآیند 
تولید مش��کل  ایجاد مي  کنن��د. عمده  ترین این 
مش��کالت در فرآیند فرآوري و پاالیش نفت 
است. این رسوبات در آب همراه محلول هستند 
و ممکن اس��ت در اثر عواملي مانند کاهش دما 
و فش��ار )که منجر به کاهش حاللیت مي  شود( 

رسوب کنند.

2- روش  هاي رفع مشکل رسوبات و معایب و مزایاي 
آنها

عمده  ترین روش  هاي موجود به س��ه دس��ته تقسیم 
مي  شوند که هر روش مزایا و معایبي دارد.   2    الــف( نمونه  هــاي ســاختار مولکولي براي رزین، ب و ج( نمونه ســاختارهاي مولکولي براي 

 ٠آسفالتین
 

  هاي نفتهجهت پيشگيري از تشكيل رسوب در چا 1اينركت استفاده از ابزار
  شركت نفت فالت قاره ايرانعلي نوروزي،  ،*سختحسيني سيعباس محمد

محمدامين دانشفر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
  (amh8354059@gmail.com) دار مكاتباتدر پايين صفحه نخست: * نويسندة عهده

  يدهچك
ترين مشكالت موجود ترين و متداولخام همواره يكي از مهمتشكيل رسوبات آلي و معدني در جريان توليد نفت

تواند منجر به قطع در صنايع نفت بوده كه در مراحل مختلف توليد از سازند تا مخازن ذخيره نفت و صادرات مي
اي رفع مشكل رسوب وجود دارد كه از آن جمله هاي مختلفي برجريان و بروز مشكالت مختلف گردد. روش

 جهت هااين روشترين متداولهاي حرارتي اشاره كرد. روش و هاي شيمياييروش ،هاي مكانيكيتوان به روشمي
حفاري رسوب با لوله  ،هاي مكانيكيروشدر استفاده از حالل و  ،هاي شيمياييروشرفع رسوبات درون چاهي در 

 پيشگيري از رسوب بر مبناي تزريق مداوم مواد جهتهاي حاضر روش. استيا حفاري مجدد مغزي سيار 
تشكيل رسوب درون  ،ترين مرحله در بروز اين مشكلاز آنجا كه ابتداييشيميايي در سيال توليدي هستند. 

نياز به اين زمينه  درچاه ندارند  در داخلهاي پيشگيري كارايي چنداني هاي نفت بوده و ساير روشستون چاه
  .شده استبررسي ها شود كه در اين مقاله يكي از اين روشروشي نوين احساس مي

  ، ابزار اينركتالكتروكينتيكنشست، كريستال كوارتز، ته رسوبات، كليدي: واژگان
  

  مقدمه
بتدا ماهيت اين ا ضروري استچاه  در داخله راهكاري مناسب جهت پيشگيري از تشكيل رسوبات منظور ارائبه

مالحظات عملياتي الزم جهت  در مرحله بعد بايدو بررسي شوند.  ساييآنها شناتشكيل ثر بر ؤرسوبات و عوامل م
تا حد ممكن توان ميبرداري دما در سيستم بهرهو طور مثال با تنظيم فشار ه. بدگردپيشگيري از رسوب بررسي 

توان مانع ايجاد رسوب وگيري از تركيب سياالت ناسازگار نيز ميبا جل. همچنين از تشكيل رسوب پيشگيري كرد
ها د. در صورتي كه اين روشنهاي عملياتي نياز به بررسي نوع رسوبات و دليل تشكيل آنها داراين روش همهشد. 

در . دست يافتروشي جديد به ،سنجي مناسبامكان از طريقبايد  كنندپيشگيري تشكيل رسوبات  نتوانند از
هاي پيشگيري از تشكيل آنها از جمله استفاده از روش وت رسوبات، داليل عملياتي يبه بررسي ماه نوشتار حاضر

  .پرداخته خواهد شدچاهي اينركت نوابزار مكانيكي در
  
  هاي رفع آنهاشرسوبات آلي و غيرآلي در توليد و رو انواع - 1

١ 
 

  آسفالتين -1- 1
 شود.هاي انتقال آنها مشاهده ميتزريق گاز و سيستم ،توليد گاز ،هاي توليد نفترسوب آسفالتين عمدتاً در چاه

  اني نشان داده شده است.لوله جري نشست آسفالتين دراز تشكيل و ته اينمونه 1-در شكل
  

  
  نشست آسفالتين در لوله انتقال نفتته -1شكل 

  
مولكوليساختمانشودترين تركيب نفت معرفي ميترين و قطبيعنوان سنگينمعموالً بهكه آسفالتين 

مولكولي جرمباهستهاطرافدرنفتنياجزايودر هستهآروماتيكهايحلقهشاملايهپيچيد
  .]1[زياد دارد 

درجه  300-400از  بيشترو در دماي  شودنميكه ذوب  دارد كريستالي)(غير نظمبيآسفالتين مولكولي 
 و رزين مولكولي هايساختار نمونه 2-شكل دربر اين اساس  .دگردميتجزيه هيچ نقطه ذوبي  بدونگراد سانتي

  .شده است نشان داده آسفالتين
  

  
  ب و ج) نمونه ساختارهاي مولكولي براي آسفالتين هاي ساختار مولكولي براي رزينالف) نمونه –2شكل

الف الف

ب

ج
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

2-1- روش  هاي مکانیکي
اصلي  ترین این روش  ها عبارتند از:

Scrapers -1-1-2
Rod Scrapers 

Wireline Scrapers 
Flowline Scrapers 

Freefloating Piston Scrapers 
همه این ابزارها با وارد کردن تنش برش��ي مستقیم بر 
رس��وبات، آنها را کنده و از مح��ل خارج مي  کنند. 
تفاوت این روش  ها تنها در نحوه ایجاد تنش، کندن 

رسوبات و راندن ابزار است.

Pigging -2-1-2
عمدتاً جهت تمیز کردن رسوبات درون خطوط لوله 

استفاده مي  شود.

Jetting -3-1-2
Rotating Jet -1-3-1-2

در این روش با اس��تفاده از لوله مغزي س��یار ابزار را 
به  داخل چاه مي  فرستند. ابزار در حین چرخش، سیال 
تزریقي را با فشار زیاد به سطح رسوبات پمپ مي  کند. 
این جریان پرفشار، تنش��ي متناوب به رسوبات وارد 
مي  کند که سبب ایجاد شکاف  هایي در حد میکرومتر 

شده و باعث ازهم پاشیدن ساختار آنها مي  گردد.

Jet Blaster -2-3-1-2
در ای��ن روش ابزار دوران نمي  کند و در آن از ذرات 
جامد با طراحي خاص استفاده مي  شود. این دستگاه 
حتي مي  تواند رسوبات بسیار سخت را بدون صدمه  
به تجهیزات رفع کند. مزیت این روش سرعت زیاد 
رفع رسوبات اس��ت ولي پس از انجام عملیات باید 
دانه  هاي استفاده شده از سیستم خارج شود و محیط 

تمیز گردد.

Coil Tubing Drilling and Milling -4-1-2
در ای��ن روش نیز با نصب ابزاره��اي مورد نیاز روي 
دس��تگاه لوله مغزي س��یار، حفاري مجدد یا سایش 
رسوبات به انجام مي  رسد. مزایاي روش  هاي مکانیکي 
اطمینان از تمیزشدن و رفع کامل رسوبات است. این 

روش  ها با حداقل آسیب  سازندي، از دیدگاه مسائل 
زیست  محیطي بسیار مناسب هستند. به  عالوه صدمه 

آنها به تجهیزات درون  چاهي نیز بسیار اندک است.
از جمله معایب روش  هاي مکانیکي عبارتند از:

 به تأسیسات و سیستم تولید محدود مي  شوند و امکان 
استفاده از آنها درون سازند وجود ندارد.

 محدودیت  هاي تجهیزاتي داش��ته،  نیاز به سرویس 
منظم و نگهداري زیادي دارند و اس��تفاده از آنها نیز 

زمان  بر است.
 احتمال نقص سیستم  هاي آنها و از دست  رفتن ابزار 
زیاد اس��ت که ممکن اس��ت خطر مانده گذاري5 و 
تحمیل هزینه  هاي اضافي به پروژه را به  دنبال داش��ته 

باشد.
 ممکن است سبب بسته  شدن مشبک  ها شوند.

 ممکن است رسوبات کنده ش��ده در ادامه فرآیند 
تولید در محل دیگري انباشته شوند و دوباره مشکل 

ایجاد کنند.
 این روش  ها رس��وبات را فقط از محل خود کنده و 
مشکل را به  طور موضعي رفع مي  کنند و پس از رفع 

رسوب باید سیستم تمیز شود.
 هم��ه این روش  ها ب��راي درمان ب��ه  کار مي  روند نه 

پیشگیري.

2-2- روش  هاي شیمیایي
روش  هاي شیمیایي که از متداول  ترین روش  هاي رفع 
مشکل رسوبات هستند شامل چهار دسته کلي از مواد 

شیمیایي مي  باشند:
  حالل  ها6: اغلب براي رفع رس��وب آسفالتین به  کار 
مي  روند و مهم  ترین آنها زایلن و تولوئن هستند. براي 
رسوبات معدني نیز از آب و اسیدها استفاده مي  شود.

  زداینده  ها7: گروهي از مواد ش��یمیایي هستند که از 
نظر سطح بسیار فعال مي  باشند. این مواد براي شکستن 
ساختار رسوبات اس��تفاده شده و از انباشتگي مجدد 

آنها نیز جلوگیري مي  کنند.
 پیراینده  هاي کریس�تالي8: پلیمرهایي هستند که براي 
تغییر س��رعت رش��د کریستال و ش��کل آن استفاده 
مي  ش��وند. این مواد با تغییر مکانیس��م تشکیل هسته 
کریستال، تشکیل خود کریس��تال، کاهش سرعت 
رش��د آن و پیشگیري از به  هم پیوستن کریستال  هاي 

کوچک مانع ایجاد مشکل توسط رسوبات مي  شوند.
 پراکنده  سازها9 و ممانعت  کننده  ها10: در مورد آسفالتین 
این مواد نیز مثل رزین  ها عمل کرده و با احاطه کردن 
مولکول  هاي آس��فالتین از رس��وب آنها جلوگیري 

مي  کنند.

مزایاي روش  هاي شیمیایي عبارتند از:
 مي  توان در سراسر سیستم تولید )از سازند تا چاه و 

خطوط انتقال( از آنها استفاده کرد.
 نی��از به فن  آوري و تجهیزات پیش��رفته  اي ندارند و 
مي  توان با سیستم  هاي ساده تزریق یا لوله مغزي سیار از 

آنها استفاده کرد.
 در اکثر موارد مواد شیمیایي متنوعي ارائه مي  شوند 
که مي  توان با انجام آزمایش  هاي الزم بهترین نوع آنها 

را انتخاب و استفاده کرد.

روش  هاي ش��یمیایي محدودیت  هایي نی��ز دارند؛ از 
جمله  اینکه:

 براي تمامي مواد شیمیایي باید مسائل زیست  محیطي 
و ایمني پرسنل مورد توجه قرار گیرد که این امر باعث 
محدودیت اس��تفاده از این مواد خواهد ش��د. عالوه 
براینکه مواد شیمیایي نسبت به سایر روش  ها بیشترین 

آسیب را به تأسیسات و محیط زیست وارد مي کنند.
 اس��تفاده از حالل  ها و مواد شیمیایي مي  تواند منجر 

آسیب سازند یا تشکیل امولسیون نفت-آب شود.
 استفاده مداوم و با حجم زیاد از مواد شیمیایي سبب 

افزایش هزینه  هاي عملیاتي خواهد شد.
 در مورد حالل  هاي آروماتیک، محدود بودن آنها به 
زایلن و تولوئن و در مورد رسوبات معدنِي نامحلول 
در اسید، در اجراي عملیات محدودیت  هایي اعمال 

مي  شود.

در طراحي یک سیس��تم تزریق باید نکات زیر مورد 
توجه قرار گیرند:

 ضروري است در خصوص نوع سیال تزریقي، سیال 
تولیدي، س��ازگاري آنه��ا و انتخ��اب بهترین مواد 

مطالعات الزم انجام گیرد.
 نرخ تزریق مواد باید به  دقت مشخص گردد تا هم در 
درازمدت، تزریق بیش از اندازه سبب هدرروي مواد 
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شیمیایي، زیان زیست  محیطي و اقتصادي نشود و هم 
در اثر کمبود مواد ش��یمیایي تزریقي، رفع مشکل به 

صورت ناقص انجام نپذیرد.
 در صورتي که پس��ماندهاي مواد ش��یمیایي داراي 
عوارض زیس��ت  محیطي باشند باید این پسماندها را 

به  طرز صحیحي تفکیک و دفع کرد.

2-3- روش  هاي حرارتي
این روش  ها شامل سه نوع فن  آوري هستند:

 اس�تفاده از واکنش  هاي شیمیایي گرمازا: در این روش 

مواد شیمیایي منتخب مانند کلرید آمونیوم و نیترات 
سدیم را به  داخل چاه پمپ مي  کنند. واکنش شیمیایي 
در چاه س��بب تولید حرارت مي  ش��ود ک��ه این امر 
مي  تواند باعث ازبین رفتن رسوبات گردد. این روش 
پرهزینه، نیاز به پایش دقیق داشته و احتمال بروز خطا 

و انجام ناقص عملیات نیز در آن وجود دارد.
 استفاده از هیدروکربن  هاي داغ11: در این روش نفت با 
حرارت زیاد به  درون سیس��تم پمپ مي  ش��ود. الزم 
به  ذکر است این روش مي تواند سبب آسیب سازندي 
س��نگ مخزن ش��ود؛ چراکه نف��ت تزریقي تمامي 

رسوبات را دوباره به ته  چاه و درون سازند برمي  گرداند 
و زماني که حجم رسوبات قابل  توجه باشد این روش 

بازده خوبي نخواهد داشت.

 اس�تفاده از گرم کن  ه�اي برق�ي درون چ�اه: در حال 

حاضر این روش به  دلیل ه��درروي زیاد گرما 
در چ��اه، نیاز ب��ه تعمیر و نگه��داري مداوم و 

تأمین انرژي، چندان مورد توجه نیست.

3- ف�ن  آوری دس�تگاه اینرکت جهت پیش�گیری از 
تشکیل رسوب

3-1- مشخصات دستگاه
س��اختار این دستگاه دقیقاً ش��بیه به لوله مغزي بوده 
و لول��ه  اي دو ج��داره دارد ک��ه نف��ت از درون آن 
جریان مي  یابد. در ش��کل-3 برش مقطعي دستگاه و 

قسمت هاي مهم آن نشان داده شده است.
جنس محفظه دس��تگاه از آلومینیوم است که نحوه 
 اتص��ال تعداد م��ورد نیاز ای��ن دس��تگاه به  صورت

PUP JOINT  مي  باشد. در سطح داخلي دستگاه نیز 

الیه  اي پوشش��ي جهت جلوگیري از خوردگي قرار 

دارد که فاقد هرگونه خواص رادیواکتیو یا مغناطیسي 
اس��ت. در حال حاضر این دس��تگاه در س��ه اندازه 
مختلف ساخته مي  شود که به  همراه مشخصات فني 

در شکل-4 نشان داده شده  اند.
قسمت میاني دستگاه لوله دوجداره  اي است که داخل 
آن کریس��تال  هاي کوارتز به  کار رفته اس��ت. بخش 
اعظم اس��اس کار دس��تگاه به دلیل س��اختار دروني 
جداره آن مي  باش��د که در شکل-5 نشان داده شده 

است.
مش��خصات برخی مدل ه��ای این دس��تگاه نیز در 

جدول-1 ارائه شده است.

3-2- اساس کار دستگاه
قس��متي از ذرات آس��فالتین در نفت محلول بوده و 
قسمت دیگر آن حالت کلوئیدي دارد که میزان آن 
بس��تگي به قطبیت محیط و حضور سایر اجزاء نفت 
دارد. کلوئید زماني ایجاد مي  شود که ذره  اي بزرگ 
و نامحلول )آسفالتین( توسط عوامل پایدارکننده در 
محلول معلق نگه  داشته شود. به  دنبال آن الیه  هاي رزین 
در سطح آسفالتین یکدیگر را دفع کرده، بر نیروهاي 
واندروالس میان ذرات آسفالتین غلبه مي  کنند و مانع 
به  هم چسبیدن ذرات آسفالتین مي  شوند. تشکیل میسل 
پدیده  اي است که ناشي از تمایل خودبه  خودي ذرات 
آسفالتین براي به  هم چسبیدن مي  باش��د. این امر در 
مورد تمام ذراتي که از نظر سطح فعال هستند صادق 
است. تمایل به جذب بین مولکول  هاي آسفالتین، در 
اثر پیوند هیدروژني است. با کاهش فشار، حاللیت 
آس��فالتین در نفت کاهش مي  یابد تا اینکه در فشار 
نقطه حباب حاللیت به کمترین مقدار خود مي  رسد. 

  3    برش قطعی ابراز اینركت 

٨ 
 

  
  
  
  

  
  اينركتبرش مقطعي ابزار  -3 شكل

 
  PUP JOINTصورتنياز اين دستگاه به كه نحوه اتصال تعداد مورد استجنس محفظه دستگاه از آلومينيوم 

گونه رد كه فاقد هرپوششي جهت جلوگيري از خوردگي قرار دا اينيز اليهدستگاه سطح داخلي در . باشدمي
شود كه . در حال حاضر اين دستگاه در سه اندازه مختلف ساخته مييا مغناطيسي استخواص راديواكتيو 

  اند.شده ان دادهنش 4-همراه مشخصات فني در شكلبه
  

  
  اينركتمشخصات فني سه نمونه از ابزار  -4شكل 

  
بخش اعظم  است.كار رفته هاي كوارتز بهآن كريستال داخلكه  است ايقسمت مياني دستگاه لوله دوجداره

  .نشان داده شده است 5-كه در شكل باشدخاطر ساختار دروني جداره آن ميهاساس كار دستگاه ب

٩ 
 

  
 اينركتجداره دستگاه  برش مقطعي بخش دو - 5شكل

  
 شده است. ارائه 1- هاي اين دستگاه نيز در جدولمشخصات برخي مدل

  
  اينركت هاي ابزارمشخصات فني برخي مدل -1جدول 

Type Outside Diameter Tool Length Inside Diameter 

  SAE Metric SAE Metric SAE Metric 

ST10 2 3/8" 60.3mm 45" 115cm 2.00" 50.8 mm 

ST20 2 7/8" 73.0 mm 45" 115cm 2.44" 62.0 mm 

ST30 3 1/2" 88.9 mm 45" 115cm 2.99" 75.9 mm 

  
  كار دستگاه اساس -2- 3

حالت كلوئيدي دارد كه ميزان آن بستگي به آن  ديگر و قسمتبوده ذرات آسفالتين در نفت محلول از قسمتي 
) اي بزرگ و نامحلول (آسفالتينشود كه ذرهنفت دارد. كلوئيد زماني ايجاد مي قطبيت محيط و حضور ساير اجزاء

ديگر يكهاي رزين در سطح آسفالتين دنبال آن اليهداشته شود. بهمعلق نگهدر محلول كننده توسط عوامل پايدار
يدن ذرات آسفالتين بهم چسكنند و مانع بهوالس ميان ذرات آسفالتين غلبه ميبر نيروهاي واندر ،كردهرا دفع 

يدن بچسهم بهخودي ذرات آسفالتين براي اي است كه ناشي از تمايل خودبهشوند. تشكيل ميسل پديدهمي
هاي مولكول بينذراتي كه از نظر سطح فعال هستند صادق است. تمايل به جذب  . اين امر در مورد تمامباشدمي

تا اينكه در  يابدميحالليت آسفالتين در نفت كاهش  ،فشاركاهش با است. در اثر پيوند هيدروژني  ،آسفالتين
ذرات آسفالتين از حالت محلول خارج شده و  سپسرسد. به كمترين مقدار خود ميحالليت فشار نقطه حباب 

8rnd

thrcod

Quara
mold

EUE
coupling

No internal
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 0.288m 0.576m 0.288m

  5   برش مقطعی بخش دو جداره دســتگاه 
اینركت 

٨ 
 

  
  
  
  

  
  اينركتبرش مقطعي ابزار  -3 شكل

 
  PUP JOINTصورتنياز اين دستگاه به كه نحوه اتصال تعداد مورد استجنس محفظه دستگاه از آلومينيوم 

گونه رد كه فاقد هرپوششي جهت جلوگيري از خوردگي قرار دا اينيز اليهدستگاه سطح داخلي در . باشدمي
شود كه . در حال حاضر اين دستگاه در سه اندازه مختلف ساخته مييا مغناطيسي استخواص راديواكتيو 

  اند.شده ان دادهنش 4-همراه مشخصات فني در شكلبه
  

  
  اينركتمشخصات فني سه نمونه از ابزار  -4شكل 

  
بخش اعظم  است.كار رفته هاي كوارتز بهآن كريستال داخلكه  است ايقسمت مياني دستگاه لوله دوجداره

  .نشان داده شده است 5-كه در شكل باشدخاطر ساختار دروني جداره آن ميهاساس كار دستگاه ب

٩ 
 

  
 اينركتجداره دستگاه  برش مقطعي بخش دو - 5شكل

  
 شده است. ارائه 1- هاي اين دستگاه نيز در جدولمشخصات برخي مدل

  
  اينركت هاي ابزارمشخصات فني برخي مدل -1جدول 

Type Outside Diameter Tool Length Inside Diameter 

  SAE Metric SAE Metric SAE Metric 

ST10 2 3/8" 60.3mm 45" 115cm 2.00" 50.8 mm 

ST20 2 7/8" 73.0 mm 45" 115cm 2.44" 62.0 mm 

ST30 3 1/2" 88.9 mm 45" 115cm 2.99" 75.9 mm 

  
  كار دستگاه اساس -2- 3

حالت كلوئيدي دارد كه ميزان آن بستگي به آن  ديگر و قسمتبوده ذرات آسفالتين در نفت محلول از قسمتي 
) اي بزرگ و نامحلول (آسفالتينشود كه ذرهنفت دارد. كلوئيد زماني ايجاد مي قطبيت محيط و حضور ساير اجزاء

ديگر يكهاي رزين در سطح آسفالتين دنبال آن اليهداشته شود. بهمعلق نگهدر محلول كننده توسط عوامل پايدار
يدن ذرات آسفالتين بهم چسكنند و مانع بهوالس ميان ذرات آسفالتين غلبه ميبر نيروهاي واندر ،كردهرا دفع 

يدن بچسهم بهخودي ذرات آسفالتين براي اي است كه ناشي از تمايل خودبهشوند. تشكيل ميسل پديدهمي
هاي مولكول بينذراتي كه از نظر سطح فعال هستند صادق است. تمايل به جذب  . اين امر در مورد تمامباشدمي

تا اينكه در  يابدميحالليت آسفالتين در نفت كاهش  ،فشاركاهش با است. در اثر پيوند هيدروژني  ،آسفالتين
ذرات آسفالتين از حالت محلول خارج شده و  سپسرسد. به كمترين مقدار خود ميحالليت فشار نقطه حباب 

  4   مشخصات فنی سه نمونه از ابراز اینركت 

٨ 
 

  
  
  
  

  
  اينركتبرش مقطعي ابزار  -3 شكل

 
  PUP JOINTصورتنياز اين دستگاه به كه نحوه اتصال تعداد مورد استجنس محفظه دستگاه از آلومينيوم 

گونه رد كه فاقد هرپوششي جهت جلوگيري از خوردگي قرار دا اينيز اليهدستگاه سطح داخلي در . باشدمي
شود كه . در حال حاضر اين دستگاه در سه اندازه مختلف ساخته مييا مغناطيسي استخواص راديواكتيو 

  اند.شده ان دادهنش 4-همراه مشخصات فني در شكلبه
  

  
  اينركتمشخصات فني سه نمونه از ابزار  -4شكل 

  
بخش اعظم  است.كار رفته هاي كوارتز بهآن كريستال داخلكه  است ايقسمت مياني دستگاه لوله دوجداره

  .نشان داده شده است 5-كه در شكل باشدخاطر ساختار دروني جداره آن ميهاساس كار دستگاه ب

٩ 
 

  
 اينركتجداره دستگاه  برش مقطعي بخش دو - 5شكل

  
 شده است. ارائه 1- هاي اين دستگاه نيز در جدولمشخصات برخي مدل

  
  اينركت هاي ابزارمشخصات فني برخي مدل -1جدول 

Type Outside Diameter Tool Length Inside Diameter 

  SAE Metric SAE Metric SAE Metric 

ST10 2 3/8" 60.3mm 45" 115cm 2.00" 50.8 mm 

ST20 2 7/8" 73.0 mm 45" 115cm 2.44" 62.0 mm 

ST30 3 1/2" 88.9 mm 45" 115cm 2.99" 75.9 mm 

  
  كار دستگاه اساس -2- 3

حالت كلوئيدي دارد كه ميزان آن بستگي به آن  ديگر و قسمتبوده ذرات آسفالتين در نفت محلول از قسمتي 
) اي بزرگ و نامحلول (آسفالتينشود كه ذرهنفت دارد. كلوئيد زماني ايجاد مي قطبيت محيط و حضور ساير اجزاء

ديگر يكهاي رزين در سطح آسفالتين دنبال آن اليهداشته شود. بهمعلق نگهدر محلول كننده توسط عوامل پايدار
يدن ذرات آسفالتين بهم چسكنند و مانع بهوالس ميان ذرات آسفالتين غلبه ميبر نيروهاي واندر ،كردهرا دفع 

يدن بچسهم بهخودي ذرات آسفالتين براي اي است كه ناشي از تمايل خودبهشوند. تشكيل ميسل پديدهمي
هاي مولكول بينذراتي كه از نظر سطح فعال هستند صادق است. تمايل به جذب  . اين امر در مورد تمامباشدمي

تا اينكه در  يابدميحالليت آسفالتين در نفت كاهش  ،فشاركاهش با است. در اثر پيوند هيدروژني  ،آسفالتين
ذرات آسفالتين از حالت محلول خارج شده و  سپسرسد. به كمترين مقدار خود ميحالليت فشار نقطه حباب 
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

سپس ذرات آسفالتین از حالت محلول خارج شده و 
میسل تشکیل مي  دهند. این میسل  ها در حین تولید با 
افزایش افت فشار، تغییر ترکیب نفت و سایر عوامل، 
ناپایدار ش��ده و در صورت ازهم پاشیدن آن، ذرات 
آس��فالتین به  هم چسبیده و رسوب تشکیل مي  دهند. 
همچنین تمایل میسل  ها به جذب روي سطح فلز نیز 
به چس��بیدن آنها روي سطح لوله  ها کمک مي  کند 
که این امر سبب ته  نشین ش��دن رسوبات مي  گردد. 
در این زمان ابزار اینرکت با تأثیر بر ساختار آسفالتین 
باعث پایداري میسل شده و از رسوب و ته نشست آن 
روي سطوح لوله ها پیشگیري مي  کند. در خصوص 
رس��وبات معدني نیز این دس��تگاه با ازهم پاش��یدن 
ساختار رسوبات توسط امواج تولیدي، مانع رسوب 

و ته  نشست این رسوبات مي  گردد.
انرژي لرزش��ي تولید شده توسط دس��تگاه اینرکت، 
ساختار میس��ل را پایدار کرده و از رسوب آن و تغییر 
خواص نف��ت )مثل گران��روي( جلوگی��ري به  عمل 
مي  آورد. این امواج در طیف امواج مادون قرمز هستند. 
میزان پایداري ایجاد ش��ده در میس��ل پس از عبور از 
دستگاه، به  شدت به  عوامل ناپایدارکننده به  ویژه پدیده 
الکتروکینتیک بس��تگي دارد. چراکه نزدیک ش��دن 
میسل  ها به دیواره و تش��دید تأثیر این پدیده مي  تواند 

سبب تسریع رسوب آنها شده و تأثیر ابزار اینرکت را نیز 
کمرنگ کند. شکل-6 شماتیک یک میسل را قبل و 

بعد از عبور از دستگاه نشان می  دهد ]6و5[.
تاکنون ثابت ش��ده که اعمال انرژي امواج فراصوت 
به جامدات، مایعات و گازها مي  تواند باعث تغییرات 
عمده  اي از جمله کاویتاس��یون )تش��کیل حباب در 
مایع(، تشکیل امولسیون و تغییر سرعت واکنش  هاي 
شیمیایي گردد. مطالعاتي که در زمینه تأثیر این امواج 
بر رسوبات درون سیستم  هاي تولید نفت و گاز انجام 
شده در نهایت به این نتیجه رسیده که این فن  آوري 
حتي مي  تواند جایگزین روش  هاي موجود انگیزش 

چاه  مانند اسیدکاري شود.
امواج فراصوت امواج فش��اري مکانیکي هستند که 
توس��ط تبدیل  گره��اي فراصوت ب��ا فرکانس زیاد 
تولید مي  شوند. روش  هاي متفاوتي براي تولید امواج 
فراص��وت وج��ود دارد. دو روش عمده، اس��تفاده 
از تبدیل  گره��اي پیزوالکتری��ک و تبدیل  گره��اي 
مغناطیس��ي اس��ت. با توجه به غیرمغناطیس��ي بودن 
دس��تگاه اینرکت مي توان نتیجه گرف��ت که در این 
دس��تگاه از تبدیل  گرهاي نوع نخست استفاده شده 
و با توجه به اس��تفاده از کریستال کوارتز در دستگاه 
می ت��وان گفت که این کریس��تال با نوس��ان خود 

ام��واج مکانیکي صوتي ایجاد مي  کند که س��بب 
انتقال انرژي به رسوبات ش��ده و ساختمان آنها را 
تحت  تأثیر قرار مي دهد. عالوه بر این تا زماني که 
آس��فالتین در حالت میسل باش��د اینرکت  باعث 
پایداري ساختار آن شده و از رسوب آن جلوگیري 
مي کند. اعمال امواج فراصوت بر نفت  هاي داراي 
آسفالتین باعث تغییرات ترمودینامیکي در ساختار 
میسل آسفالتین مي  شود که ناشي از جذب انرژي و 
تشکیل حباب  هاي کاویتاسیون در اطراف آنست. 
ع��الوه بر ای��ن، انرژي اعمال ش��ده به نفت باعث 
کاهش گرانروي آن مي  گردد. از طرفي این انرژي 
باعث شکسته  ش��دن ساختارهاي بزرگ آسفالتین 
ب��ه  ذرات کوچک  تر و در نتیج��ه حفظ راحت  تر 
آنها در حالت کلوئیدي و معلق مي  شود. شکل-7 
حالت نفت  خام و رسوبات آنرا پس از قرارگرفتن 

در معرض امواج فراصوت نشان می  دهد ]7[.

3-2-1- خواص کریستال کوارتز
وقتي یک کریستال کوارتز به  شکل صحیح بریده و 
نصب شود مي  توان آنرا با قراردادن در یک میدان 
الکتریکي )اعمال ولتاژ به الکترودي نزدیک یا روي 
کریستال( خم کرد. این ویژگي به  نام پیزوالکتریک 
بودن13 معروف اس��ت. وقتي میدان برداش��ته شود 
کوارتز با بازگشت به  شکل اولیه میداني الکتریکي 
و در نتیجه ولتاژ تولید مي  کند. این رفتار کریستال 
کوارتز ش��بیه مداري متشکل از یک سلف، خازن 
و مقاومت )RLC Circuit( با فرکانس رزونانس��ي 
دقیق است. مواد پیزوالکتریک مي  توانند انرژي  هاي 
مکانیک��ي و الکتریکي را به یکدیگر تبدیل کنند. 
فرکانس��ي که کوارتز با دریافت میدان الکتریکي 
در آن نوسان مي  کند کاماًل وابسته به  شکل ظاهري 
)ضخام��ت و زاویه  هاي ب��رش( آنس��ت. کوارتز 
ب��ا دریافت می��دان الکتریکي در هم��ان فرکانس 
مخصوص نوسان مي  کند. بنابراین امواج خروجي 
از کریس��تال به دو بخش تقسیم مي  شوند: امواجي 
که به منبع موردنظر فرستاده مي  شوند و امواجي که 
به  درون کریستال بازگشته و به نوسان ادامه مي  دهند. 
براي حفظ انرژي سیس��تم نیز باید آمپلي  فایر درون 
مدار تش��کیل ش��ده و طوري تعریف گ��ردد که 
وظیفه تشدید دامنه امواج را بر عهده گیرد. جهت 

Inside DiameterTool LengthOutside DiameterType

MetricSAEMetricSAEMetricSAE

50.8 mm2.00"115cm45"60.3mm2 3/8"ST10

62.0 mm2.44"115cm45"73.0 mm2 7/8"ST20

75.9 mm2.99"115cm45"88.9 mm3 1/2"ST30

 1     مشخصات فنی برخی مدل های ابزار اینركت

  6   میسل آسفالتین قبل و بعد از عبور از ابزار اینركت

١٠ 
 

 ،ملافت فشار و تغيير تركيب نفت و ساير عواافزايش در حين توليد با ها اين ميسلدهند. ميتشكيل ميسل 
دهند. همچنين ميتشكيل و رسوب  هدبيچسهم ذرات آسفالتين به ،ناپايدار شده و در صورت ازهم پاشيدن آن

 سبباين امر كه  كندها كمك ميسطح لوله روييدن آنها بها به جذب روي سطح فلز نيز به چستمايل ميسل
ثير بر ساختار آسفالتين باعث پايداري ميسل شده أتبا  اينركتگردد. در اين زمان ابزار نشين شدن رسوبات ميته

وبات معدني نيز اين دستگاه با رس خصوصكند. در ها پيشگيري ميروي سطوح لولهآن نشست و از رسوب و ته
  گردد.مي وباترساين نشست مانع رسوب و ته ،هم پاشيدن ساختار رسوبات توسط امواج توليدياز

از رسوب آن و تغيير خواص نفت  و ساختار ميسل را پايدار كرده ،اينركتدستگاه  شده توسطتوليد انرژي لرزشي 
هستند. ميزان پايداري ايجاد  . اين امواج در طيف امواج مادون قرمزآوردعمل ميبهجلوگيري  )گرانروي (مثل

لكتروكينتيك بستگي دارد. پديده ا ويژهبهكننده عوامل ناپايداربهشدت به ،شده در ميسل پس از عبور از دستگاه
ثير أو ت شدهرسوب آنها  سبب تسريعتواند ثير اين پديده ميأها به ديواره و تشديد تنزديك شدن ميسل چراكه
 دهدز دستگاه نشان ميشماتيك يك ميسل را قبل و بعد از عبور ا 6-شكل كند. را نيز كمرنگ اينركتابزار 

  ].5و6[

  
  بعد از عبور از ابزار ميسل آسفالتين قبل و -6شكل 

  
اي از تواند باعث تغييرات عمدهتاكنون ثابت شده كه اعمال انرژي امواج فراصوت به جامدات، مايعات و گازها مي

. گرددهاي شيميايي )، تشكيل امولسيون و تغيير سرعت واكنشكاويتاسيون (تشكيل حباب در مايع جمله
به اين  در نهايتهاي توليد نفت و گاز انجام شده بر رسوبات درون سيستمثير اين امواج أدر زمينه ت كهمطالعاتي 

 شود.مانند اسيدكاري  هاي موجود انگيزش چاهجايگزين روش دتوانحتي مي آوريفنكه اين  نتيجه رسيده

 شوند.توليد مي زيادگرهاي فراصوت با فركانس امواج فراصوت امواج فشاري مكانيكي هستند كه توسط تبديل
گرهاي پيزوالكتريك و هاي متفاوتي براي توليد امواج فراصوت وجود دارد. دو روش عمده استفاده از تبديلروش
توان نتيجه گرفت كه در اين مي اينركتبودن دستگاه  يمغناطيساست. با توجه به غيرگرهاي مغناطيسي تبديل

توان با توجه به استفاده از كريستال كوارتز در دستگاه مياستفاده شده است.  نخستنوع  گرهايدستگاه از تبديل
انتقال انرژي به رسوبات شده  كه سبب كندميايجاد كريستال با نوسان خود امواج مكانيكي صوتي اين گفت كه 

ي يداردهد. عالوه بر اين تا زماني كه آسفالتين در حالت ميسل باشد باعث پاثير قرار ميأتو ساختمان آنها را تحت
١١ 

 

هاي داراي آسفالتين باعث ند. اعمال امواج فراصوت بر نفتكجلوگيري مي آنساختار آن شده و از رسوب 
هاي شود كه ناشي از جذب انرژي و تشكيل حبابتغييرات ترموديناميكي در ساختار ميسل آسفالتين مي

د. از طرفي گرداعث كاهش گرانروي آن ميانرژي اعمال شده به نفت ب ،. عالوه بر اينستكاويتاسيون در اطراف آن
آنها در تر راحتحفظ  و در نتيجهتر ذرات كوچكن ساختارهاي بزرگ آسفالتين بهشدهاين انرژي باعث شكست

در معرض امواج گرفتن از قرار را پسبات آنخام و رسوحالت نفت 7-شكل د.شوحالت كلوئيدي و معلق مي
  ].7[ دهدفراصوت نشان مي

  

  
  ]7[ 12نتريفيوژ نمونه نفتاسثير امواج فراصوت بر اندازه ذرات آسفالتين پس از أت - 7شكل

  
  خواص كريستال كوارتز -2-1- 3

 الكتريكي ميدان يك در قراردادن باآنرا  توانمي شود نصب و بريده صحيح شكلبه كوارتز كريستال يك وقتي
. است معروف 13بودن پيزوالكتريك نامبه ويژگي اين. كرد خم )لكريستا روي يا نزديك الكترودي به ولتاژ اعمال(

 اين. كندمي توليد ولتاژدر نتيجه  و الكتريكي يميدان اوليه شكلبه بازگشت با كوارتز شود برداشته ميدان وقتي
 انسيرزون فركانس با) RLC Circuit( مقاومت و خازن سلف، يك از متشكل مداري شبيه كوارتز كريستال رفتار
. فركانسي كه كنندتبديل را به يكديگر مكانيكي و الكتريكي  هايانرژي توانندميوالكتريك مواد پيز .است دقيق

Beforn Enercat  Unstable Micelle After Enercat Stable Micelle
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درک بهتر مي  توان به مثال تش��دید صداي بلندگو 
و شنیده  ش��دن صداي جیغ به  هنگام ق��رار گرفتن 
میکروفون مقابل بلندگو اش��اره کرد که مقداري 
از انرژي دوباره توس��ط میکروفون جذب گردیده 
و پس از عبور از آمپلي فایر دوباره پخش مي  شود. 
در س��اعت  هاي دیجیتال از این ویژگي براي ایجاد 
فرکانس دقیق و ثابتي برابر یک ثانیه و اندازه  گیري 

زمان استفاده شده است.

3-2-2- پدیده الکتروکینتیک و پتانسیل جریان
پدیده الکتروکینتیک در سیاالت ناهمگن اثراتي 
خواهد داش��ت. س��یال ناهمگن س��یالي است که 
حاوي ذرات نامحلول جام��د، مایع یا حباب  هاي 
گاز باشد. منش��أ اصلي این پدیده الیه دوگانه بین 
س��طوح باردار است. یکي از نمونه  هاي این پدیده 
پتانس��یل جریان مي  باش��د که جریان یا اختالف 
پتانس��یلي اس��ت که در اثر حرکت ذرات باردار 

در محیط  هاي متخلخل یا نسبت به سطوح صاف 
به  وجود مي  آید. پتانسیل جریان اختالف در پتانسیل 
الکتریکي میان س��طح جامد و مایعي است که از 

روي آن عبور مي  کند ]8[.
وجود این پتانسیل به وجود الیه دوگانه الکتریکي 
در س��طح تماس مای��ع و گاز بس��تگي دارد. الیه 
الکتریکي دوگانه از بارهایي تش��کیل ش��ده که 
بر س��طح جامد ثابت مانده  اند و تعداد مساوي بار 
مخالف در سیال نیز در کنار آنها قرار دارد. در این 
حالت جریان سیال باعث حرکت یون  هایي که بار 
مخالف دارند شده و پتانسیل ایجاد مي  کند. درون 
ابزار اینرکت از الیه  اي پوش��ش استفاده شده که 
مي تواند این وظیفه را بر عهده گرفته، بارهاي ثابت 
را در خود نگ��ه  دارد و به ایجاد این پدیده کمک 

نماید.

3-3- نحوه نصب و استفاده از دستگاه
محل قرارگیري دس��تگاه در پایین  ترین نقطه لوله 
مغزي است. دس��تگاه اینرکت قابلیت کار همراه 
با پمپ  ه��اي درون  چاه��ي )به  غی��ر از پمپ  هاي 
الکتریکي )ESP(( را دارد. در سیس��تم  هاي داراي 
پمپ، دستگاه مي  تواند هم قبل از پمپ و هم بعد از 

آن یا در انتهاي لوله مغزي نصب گردد.
دس��تگاه پس از نصب درون چاه نیاز به هیچ  گونه 
منب��ع انرژي نظیر ب��رق نداش��ته و محدودیتي نیز 
در مس��یر جریان ایجاد نمي  کند. هر دستگاه باید 
براي هرچاه به  طور اختصاصي طراحي ش��ود. این 
طراحي به عواملي مثل اندازه لوله مغزي، حجم و 
خصوصیات سیال تولیدي )مقادیر آب، آسفالتین، 
پارافین، واکس، GOR ،H2S  و CO2( بستگي دارد. 
شرایط دیگر از قبیل عمودي یا جهت  دار بودن چاه، 
محل تشکیل رسوب در چاه یا تأسیسات سطحي و 
نحوه تکمیل چاه نیز مي  تواند در محل قرارگیري 

دستگاه اینرکت مؤثر باشد.
دس��تورالعمل نصب براي هر چاه توسط شرکت 
سازنده ارائه مي  ش��ود. این ابزار باید تا حد ممکن 
در انتهاي چاه نصب گردد. عمق مناسب نصب در 
دستورالعمل مشخص مي  شود. بهتر است اینرکت 
حداقل 300-200 متر پایین  تر از نخستین محدوده 

اصلي رسوب آسفالتین یا پارافین نصب گردد.

9D-35-35-6 W4 )Consort, Alberta(Morrison Petroleum Ltd.1

14-31-4-4 W4 )Manyberries, Alberta(Anderson Exploration2

87-4 W6 )Worsley, Alberta(Omega Hydrocarbons Ltd.3

 10B-13-20-20 W4 and 13C-13-20-20 W4
)Jumpbush, Alberta(Tarragon Oil and Gas4

 Townships 46 & 48 W5 )Pembina,
Alberta(Rising Resources Ltd.5

 A multi-well pool at 15-16 W3 )Swift
Current, Saskatchewan(Universal Exploration Ltd.6

5-15-118-7 W6 )Shekelie, Alberta(Numac Energy Inc.7

 6-32-75-14 W4 and 11-9-79-15 W4 )Lac
La Biche, Alberta(Talisman Energy Inc.8

6-7-87-9 W5 )Red Earth, Alberta(Murphy Oil Company Limited9

8B-28-36-5 W4 )Consort, Alberta(Fletcher Challenge Petroleum Inc.10

 2  برخی موارد استفاده از دستگاه اینركت در سراسر دنیا

  7    تأثیر امواج فراصوت بر اندازه ذرات آسفالتین پس از سانتریفیوژ نمونه نفت12 ]7[

١٠ 
 

 ،ملافت فشار و تغيير تركيب نفت و ساير عواافزايش در حين توليد با ها اين ميسلدهند. ميتشكيل ميسل 
دهند. همچنين ميتشكيل و رسوب  هدبيچسهم ذرات آسفالتين به ،ناپايدار شده و در صورت ازهم پاشيدن آن

 سبباين امر كه  كندها كمك ميسطح لوله روييدن آنها بها به جذب روي سطح فلز نيز به چستمايل ميسل
ثير بر ساختار آسفالتين باعث پايداري ميسل شده أتبا  اينركتگردد. در اين زمان ابزار نشين شدن رسوبات ميته

وبات معدني نيز اين دستگاه با رس خصوصكند. در ها پيشگيري ميروي سطوح لولهآن نشست و از رسوب و ته
  گردد.مي وباترساين نشست مانع رسوب و ته ،هم پاشيدن ساختار رسوبات توسط امواج توليدياز

از رسوب آن و تغيير خواص نفت  و ساختار ميسل را پايدار كرده ،اينركتدستگاه  شده توسطتوليد انرژي لرزشي 
هستند. ميزان پايداري ايجاد  . اين امواج در طيف امواج مادون قرمزآوردعمل ميبهجلوگيري  )گرانروي (مثل

لكتروكينتيك بستگي دارد. پديده ا ويژهبهكننده عوامل ناپايداربهشدت به ،شده در ميسل پس از عبور از دستگاه
ثير أو ت شدهرسوب آنها  سبب تسريعتواند ثير اين پديده ميأها به ديواره و تشديد تنزديك شدن ميسل چراكه
 دهدز دستگاه نشان ميشماتيك يك ميسل را قبل و بعد از عبور ا 6-شكل كند. را نيز كمرنگ اينركتابزار 

  ].5و6[

  
  بعد از عبور از ابزار ميسل آسفالتين قبل و -6شكل 

  
اي از تواند باعث تغييرات عمدهتاكنون ثابت شده كه اعمال انرژي امواج فراصوت به جامدات، مايعات و گازها مي

. گرددهاي شيميايي )، تشكيل امولسيون و تغيير سرعت واكنشكاويتاسيون (تشكيل حباب در مايع جمله
به اين  در نهايتهاي توليد نفت و گاز انجام شده بر رسوبات درون سيستمثير اين امواج أدر زمينه ت كهمطالعاتي 

 شود.مانند اسيدكاري  هاي موجود انگيزش چاهجايگزين روش دتوانحتي مي آوريفنكه اين  نتيجه رسيده

 شوند.توليد مي زيادگرهاي فراصوت با فركانس امواج فراصوت امواج فشاري مكانيكي هستند كه توسط تبديل
گرهاي پيزوالكتريك و هاي متفاوتي براي توليد امواج فراصوت وجود دارد. دو روش عمده استفاده از تبديلروش
توان نتيجه گرفت كه در اين مي اينركتبودن دستگاه  يمغناطيساست. با توجه به غيرگرهاي مغناطيسي تبديل

توان با توجه به استفاده از كريستال كوارتز در دستگاه مياستفاده شده است.  نخستنوع  گرهايدستگاه از تبديل
انتقال انرژي به رسوبات شده  كه سبب كندميايجاد كريستال با نوسان خود امواج مكانيكي صوتي اين گفت كه 

ي يداردهد. عالوه بر اين تا زماني كه آسفالتين در حالت ميسل باشد باعث پاثير قرار ميأتو ساختمان آنها را تحت
١١ 

 

هاي داراي آسفالتين باعث ند. اعمال امواج فراصوت بر نفتكجلوگيري مي آنساختار آن شده و از رسوب 
هاي شود كه ناشي از جذب انرژي و تشكيل حبابتغييرات ترموديناميكي در ساختار ميسل آسفالتين مي

د. از طرفي گرداعث كاهش گرانروي آن ميانرژي اعمال شده به نفت ب ،. عالوه بر اينستكاويتاسيون در اطراف آن
آنها در تر راحتحفظ  و در نتيجهتر ذرات كوچكن ساختارهاي بزرگ آسفالتين بهشدهاين انرژي باعث شكست

در معرض امواج گرفتن از قرار را پسبات آنخام و رسوحالت نفت 7-شكل د.شوحالت كلوئيدي و معلق مي
  ].7[ دهدفراصوت نشان مي

  

  
  ]7[ 12نتريفيوژ نمونه نفتاسثير امواج فراصوت بر اندازه ذرات آسفالتين پس از أت - 7شكل

  
  خواص كريستال كوارتز -2-1- 3

 الكتريكي ميدان يك در قراردادن باآنرا  توانمي شود نصب و بريده صحيح شكلبه كوارتز كريستال يك وقتي
. است معروف 13بودن پيزوالكتريك نامبه ويژگي اين. كرد خم )لكريستا روي يا نزديك الكترودي به ولتاژ اعمال(

 اين. كندمي توليد ولتاژدر نتيجه  و الكتريكي يميدان اوليه شكلبه بازگشت با كوارتز شود برداشته ميدان وقتي
 انسيرزون فركانس با) RLC Circuit( مقاومت و خازن سلف، يك از متشكل مداري شبيه كوارتز كريستال رفتار
. فركانسي كه كنندتبديل را به يكديگر مكانيكي و الكتريكي  هايانرژي توانندميوالكتريك مواد پيز .است دقيق

 UST=0min    × 1000 bar = 20 µm

 UST=10min    × 1000 bar = 20 µm

 UST=20min    × 1000 bar = 20 um  UST=25min    × 1000 bar = 20 um

 UST=15min    × 1000 bar = 20 µm

 UST=5min    × 1000 bar = 20 µm
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

 در حال��ت نصب دس��تگاه در کن��ار پمپ  هاي
Rod Lift ، در ص��ورت امکان باید ابزار پایین  تر 

از پم��پ و به  عنوان اتصال انتهایي نصب ش��ود. 
همچنی��ن باید بین ابزار و پمپ حداقل یک لوله 
  Turbolatorمغزي فاصله باشد. در صورت نیاز به
باید آنرا درست پایین  تر از اینرکت نصب کرد. 
در چاه  ه��اي عمیق نیز دس��تگاه نبای��د در عمق 
بیشتر از 2500 متر نصب شود؛ مگر در مواردي 
که توس��ط ش��رکت س��ازنده بالمانع تشخیص 
 Progressive Cavity داده ش��ود. در پمپ  هاي
مي  توان اینرکت را قب��ل از ورودي پمپ یا بعد 
از خروجي آن نصب کرد. براي اس��تفاده از این 
دس��تگاه در چاه  های��ي ک��ه از روش فرازآوري 
مصنوعي با گاز اس��تفاده مي  کنن��د باید ابزار را 
زیر پایین  تری��ن خروجي گاز نصب کرد. برخی 
از موارد اس��تفاده از این ابزار در جدول-2 ارائه 

شده  اند.

نتیجه  گیری
از عمده  ترین مشکالت در زمینه تولید و انتقال نفت 
و گاز، تشکیل رسوب در سیستم  هاي تولیدي است. 
روش  ه��اي متفاوتي براي پیش��گیري و درمان این 
مشکل وجود دارد. روش مورد استفاده در عملیات 
چاه  هاي شرکت ملی نفت جهت رفع رسوبات در 
بیشتر موارد تزریق حالل )زایلین( یا تزریق اسید با 
استفاده دستگاه لوله مغزی سیار است که تنها قادر 
به رفع رس��وبات بوده و قابلیت پیشگیري از ایجاد 
رس��وب را ندارد. عالوه بر این، نیاز مکرر به تزریق 
ح��الل در دوره تناوبي ح��دوداً یک  س��اله )و در 
مواردي چندماهه( سبب افزایش هزینه  ها و توقف 
مکرر تولید خواهد شد. به  همین دلیل نیاز به بررسي 
و به  کارگیري روش  هاي نویني که بتوانند از تشکیل 
رسوب پیشگیري به  عمل آورند احساس مي  شود. با 
توجه به مطالب ارائه شده مي  توان گفت که دستگاه 
اینرکت در مرحله رسوب آسفالتین با ایجاد امواج 

صوتي توسط کریستال  هاي کوارتز، سبب پایداري 
میسل  هاي آسفالتین شده و از رسوب  گذاري آنها 

ممانعت به  عمل مي  آورد.
مي  توان گف��ت این ابزار که جهت پیش��گیري از 
رس��وب آس��فالتین )نه درمان رس��وب( استفاده 
مي  ش��ود در کنار تزریق مداوم ممانعت  کننده، از 
تنها روش  هاي موجود جهت پیشگیري از تشکیل 
رسوب است. این روش و اساس کار آن نسبت به 
روش شیمیایي مزیت  هاي بسیاري دارد. مهم  ترین 

مزایای این روش عبارتند از:
 جلوگیری از تشکیل رسوبات و افزایش و استمرار 

تولید
 کاهش هزینه  های تولید

 افزایش عمر مفید چاه و کاهش تعداد عملیات  های 
رسوب  زدایی

 جلوگیری از بروز اختالل در سایر عملیات  ها مانند 
نمودارگیری و ... در اثر تشکیل رسوب.

       پا نویس ها
1. Enercat
2. Flocculation
3. Rich Gas Flooding
4. Mutual Solvents
5. Fishing
6. Solvents
7. Detergents

8. Crystal Modifiers
9. Dispersants
10. Inhibitors
11. Hot oiling
12. UST:Ultra Sonic Time
13. piezoelectricity
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