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معرفي نرم افزار شبيه ساز تشكيل آسفالتين پارس

مقدمه
هیدروکربن��ي  مولکول ه��اي  آس��فالتین ها 
س��نگیني هس��تند که به ط��ور طبیعي در س��یال 
مخزن وجود دارند. از دید عملیاتي آسفالتین ها 
ب��رش قطب��ي و غیرفرار نف��ت هس��تند که در 
نرم��ال آلکان ه��ا مثل پنت��ان، هگ��زان و هپتان 
غیرقابل  حل و در حالل ه��اي آروماتیکي مانند 
تولوئن و بنزن محلول هس��تند. عموماً با افزایش 
تعداد کربن نرمال آلکان رس��وب دهنده، وزن 
مولکولي، قطبیت و آروماتیسیتي آسفالتین هاي 
رس��وب کرده افزای��ش مي یاب��د. مطالعات در 
مورد آس��فالتین نش��ان مي دهد که این رسوب 
از مولکول ه��اي بزرِگ ش��امل اتم هاي کربن 
که در داخلي ترین قس��مت هسته قرار گرفته اند 
تشکیل شده است. قسمت خارجي هسته شامل 
کربن، هیدروژن، گوگرد، اکس��یژن و نیتروژن 
اس��ت؛ به طوري که آخرین ترکیبات ذکر شده 
)هترو اتم ها( از طریق جذب س��طحي با سیستم 
ارتباط خواهند داش��ت و با افزایش تعداد هترو 
اتم ه��ا و افزای��ش آروماتیس��یته ي نف��ت، وزن 

مولکول��ي آس��فالتین افزایش خواه��د یافت. 
همچنین آسفالتین ش��امل فلزات گروه انتقالي 
مانند نیکل، وانادیم و مقدار جزیي آهن و مس 
است. بنابراین مي توان گفت آسفالتین مخلوط 
پیچی��ده اي از ترکیب��ات آلي اس��ت که در آن 
هر نوع ترکیب، مش��خصه ي مرب��وط به خود را 
دارد. وزن مولکول��ي آس��فالتین ها بس��یار زیاد 
و در مح��دوده ي 700 ت��ا2,000,000 اس��ت. 
واکنش شیمیایی، الکتریکی یا مکانیکی سبب 
عدم  تثبیت ذرات، لخته شدن و رسوب آسفالتین 
می شود. دما، فشار، ترکیب شیمیایی نفت، تأثیر 
جری��ان الکتریکی در حف��ره ي چاه و همچنین 
آشفتگی بر رسوب آسفالتین مؤثر هستند ]1و2[.

آس��فالتین ها ممک��ن اس��ت به دلی��ل عوامل 
مختلف��ی از جمله تغییرات دما، فش��ار، ترکیب 
درص��د، PH، رژی��م جریان، اث��رات دیواره ي 
چ��اه، تأثیر جریان الکتریک��ی در حفره ي چاه،   
آش��فتگی و... رس��وب کنند. همچنین ممکن 
اس��ت طي کاهش فش��ار مخزن در حین تولید 
طبیعي نف��ت یا طي فرآین��د تزریق گاز جهت 

افزای��ش ضری��ب برداش��ت مخزن ی��ا افزودن 
رقیق کننده ها به نفت سنگین )جهت فرآورش(، 
آسفالتین تشکیل شود. ته نشینی آسفالتین ممکن 
است در تمامي نقاط سیس��تم تولیدی از جمله 
داخ��ل مخ��زن، اطراف چ��اه، خط��وط لوله ي 
انتقال، تأسیس��ات س��طح االرضي و تجهیزات 
پاالیشگاهي رخ دهد. رسوب این مواد سنگین 
س��بب کاهش تولی��د و مش��کالت دیگری نیز 
می شود. تشکیل رسوب آسفالتین سبب کاهش 
نفوذپذیري، آس��یب س��ازند، مس��دود ش��دن 
ستون چاه و تأسیس��ات سطح االرضی، افزایش 
گرانروي س��یال مخزن، تشکیل امولسیون نفت 
در آب و در نهای��ت کاه��ش ی��ا توقف تولید 
خواهد ش��د که این ام��ر زیان ه��اي اقتصادي 

گسترده اي به همراه خواهد داشت.
با توجه به هزینه های فراوان تش��کیل رسوب 
آس��فالتین در ترکیب��ات نفت��ی )از مخ��زن ت��ا 
تأسیس��ات فرآورش نف��ت( و نی��ز هزینه های 
ف��راوان مربوط به انج��ام آزمایش ه��ای دما و 
 فش��ار زیاد جهت تعیین رفتار فازی آس��فالتین، 
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مجهز ش��دن به اب��زاری برای پیش بین��ی رفتار 
ف��ازی آس��فالتین در فرآینده��ای مختلف )از 
تولی��د نف��ت در مخزن ت��ا تولید و ف��رآورش 
نف��ت در تأسیس��ات و فرآینده��ای مختل��ف 
پایین دس��ت( امری ض��روری به نظر می رس��د. 
جهت پاسخ گویي به این سؤاالت باید در کنار 
فعالیت هاي آزمایشگاهي، مدل هایي نظري نیز 
ارائه کرد ت��ا بتوان به کمک آنه��ا رفتار فازي 
رسوب آسفالتین را با دقت قابل قبولي پیش بیني 
کرد. مدل هاي مذکور مدل هاي ترمودینامیکي 
یا استاتیکي رس��وب آسفالتین نامیده مي شوند. 
در طول س��الیان اخیر مدل ه��اي مختلفي براي 
پیش بیني رفتار فازي آسفالتین ها پیشنهاد و ارائه 
ش��ده اس��ت. مدل هاي ترمودینامیکي بر اساس 
طبیعت و ماهیت آس��فالتین و حاللیت آنها در 
نفت توس��عه یافته اند ]3و4و5و6[. در این زمینه 
کارهای متنوع و متعددی انجام ش��ده است. با 
توجه به پیچیدگی ماهیت و نیز رفتار آسفالتین 
در ترکیب��ات نفتی، تعداد بس��یار کم��ی از این 
مدل ه��ا می توانند در ش��رایط خ��اص عملیاتی 
)مانند دما، فش��ار یا تزریق( ای��ن رفتار فازی را 

پیش بینی کنند.
دانستن اینکه آسفالتین در چه شرایطي و چه 
مقدار رس��وب مي کند مي تواند کمک مؤثري 
جهت پیشگیري از ضرر و زیان اقتصادي باشد. 
از ای��ن رو با توجه به امکان تش��کیل رس��وب 
آسفالتین در نقاط مختلف فرآیند تولید و تزریق 
و متغیره��اي متنوع مؤثر در ایج��اد این پدیده، 
نیاز به توسعه ي نرم افزاری بومی و مستقل جهت 
پیش بیني، کنترل و مدیریت رسوبات آسفالتیني 
و نی��ز پیش بیني و تعیین اث��ر متغیرهاي مختلف 
بر رس��وب آس��فالتین به منظور تولید صیانتی و 
افزایش ضریب برداشت از مخازن بیش از پیش 
احساس می شد. در راس��تای نیل به این هدف، 
تحلیل،  طراحي و پیاده س��ازي نرم افزار شبیه ساز 

تشکیل آسفالتین پارس5  انجام شد.
 

1-  نرم افزار شبيه ساز تشكيل آسفالتين پارس
با توج��ه به نی��از بخش باالدس��تي صنعت 

نفت به داش��تن نرم اف��زاري مناس��ب و بومي 
جه��ت پیش بیني رفت��ار فازي آس��فالتین و بنا 
به  درخواست ش��رکت مهندسي و توسعه نفت 
)متن(، تولید و توس��عه  ي شبیه س��از تش��کیل 
آس��فالتین پارس در گروه توس��عه  ي نرم افزار 
پارس )از زیرمجموعه ه��اي پردیس پژوهش 
و توسعه  ي صنایع باالدستي پژوهشگاه صنعت 
نفت( از سال 1391 آغاز شد و در اسفند 1392 

نسخه  ي نخست این نرم افزار ارائه گردید.
از مهم  ترین م���وارد کاربرد ای��ن نرم افزار 
مي ت��وان ب��ه پیش بین��ي، کنت��رل و مدیریت 
رسوبات آسفالتیني و نیز پیش بیني و تعیین اثر 
متغیرهاي مختلف بر این رس��وب اشاره کرد. 
این نرم افزار جهت اس��تفاده در ش��رکت ملي 
نفت و ش��رکت هاي تابعه و س��رمایه گذار در 
زمینه  ي نفت جهت بررس��ي و فهم بهتر رفتار 
فازي آس��فالیتن  و تأثیر این ترکیبات بر تولید، 

انتقال، ذخیره و پاالیش خواهد بود.
این شبیه  س��از از جمله معدود نرم افزارهاي 
موجود جهت پیش بیني رفتار فازي آس��فالتین 
اس��ت که به صورت مس��تقل و  تقریب��اً  جامع 
تش��کیل آس��فالتین در فرآینده��اي مختلف 
را شبیه س��ازي مي کن��د. تئوري هاي اس��تفاده 
ش��ده در این نرم افزار براي شبیه س��ازي رفتار 
آس��فالتین ش��امل تئوري محلول هاي پلیمري 
است که نس��بت به س��ایر تئوري ها مثل مدل 
ج��ام، ب��ه ماهی��ت و واقعی��ت آس��فالتین در 
سیس��تم هاي نفت��ي نزدیک ت��ر مي باش��د. دو 
مدل مورد اس��تفاده در این نس��خه از نرم افزار 
عبارتند از مدل محلول پلیمري اصالح شده  ي 
فلوري-هاگین��ز6 و مدل محلول پلیمري میلر-
جزئی��ات  فلوري-هاگین��ز7.  اصالح ش��د  ه ی 
مربوط به ه��ر دو مدل در مناب��ع ]3و4و5و6[ 

ذکر شده است.
متغیرهاي قابل  تنظیم مدل آس��فالتین شامل 
چگالي )یا وزن مولکولي( آسفالتین، حاللیت 
آس��فالتین، ضری��ب برهم کنش آس��فالتین و 
نفت و نیز عدد کئوردیناسیون آسفالتین )فقط 
در مدل میلر( اس��ت. با توجه به اینکه معموالً 

در کن��ار داده ه��اي مربوط به میزان تش��کیل 
آس��فالتین، داده هاي مربوط به وزن مولکولي 
و/یا چگالي آس��فالتین نیز در دس��ترس است 
در این نس��خه کاربر با داش��تن هریک از این 
دو داده مي توان��د دیگ��ري را برازش کرده و 
به دس��ت  آورد. در صورتي که ه��ر دوي این 
داده  ها موج��ود بوده و نیازي ب��ه برازش آنها 
نباش��د کارب��ر مي تواند یکي را ب��راي برازش 
انتخاب ک��رده و در قس��مت مربوطه با تنظیم 
حد باال و پایین و مقدار اولیه  یکسان، آن داده 

را نیز بدون تغییر در مدل سازي وارد کند.
متغیره��اي مدل هاي مورد اس��تفاده در این 
نرم اف��زار با داده ه��اي آزمایش��گاهي مربوط 
ب��ه آس��فالتین و نی��ز داده هاي آزمایش��گاهي 
مرب��وط به میزان تش��کیل آس��فالتین )در این 
نس��خه داده هاي آزمایش��گاهي میزان تشکیل 
آس��فالتین در فرآین��د تخلیه طبیع��ي( برازش 
مي ش��وند. پس از تنظیم متغیرهاي مدل مورد 
اس��تفاده در نرم اف��زار با اس��تفاده از داده هاي 
آزمایشگاهي، نرم افزار قادر به پیش بیني میزان 
تشکیل آس��فالتین در شرایط تولید طبیعي، در 
مسیر تولید، در فرآیندهاي تزریق )تزریق گاز 
ی��ا حالل( و نی��ز اختالط نفت ه��ا در دماهاي 

مختلف خواهد بود.

1-1-  مدل ه�اي م�ورد اس�تفاده در نرم افزار 
PAPSim

داش��تن دان��ش و اطالع��ات کاف��ي براي 
خ��واص  همچنی��ن  و  مشخصه س��ازي 
ترمودینامیکي، فیزیکي و ش��یمیایي آسفالتین 
به  عنوان ی��ک جزء موجود در ترکیبات نفتي، 
از نیازه��اي اولیه و اساس��ي جه��ت پیش بیني 
رفتار ف��ازي آس��فالتین ها در ترکیب��ات نفتي 
است. پس از کسب این قبیل اطالعات، رفتار 
این جزء باید دست  کم به  طور کیفي و مطابق با 
بعد  مشاهدات آزمایشگاهي مدل  سازي شود. 
از آن، باید تئوري کار بر اساس اصول صحیح 
ترمودینامیک��ي و همچنی��ن فرضیات منطقي، 
توس��عه داده ش��ده و متغیرهاي مدل بر اساس 
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داده  های آزمایشگاهی تنظیم گردند.
پ��س از تهی��ه  ي م��دل انعطاف  پذی��ر براي 
پیش بیني رفت��ار فازي-ترمودینامیکي پدیده  ي 
تشکیل، رش��د و رسوب آسفالتین در ترکیبات 
نفتي در شرایط واقعي مخزن،  اثر عوامل محیطي 
و عملیاتي مانند فشار، دما و تزریق گاز پیش  بینی 

مي شود.
با ای��ن مقدمه مي توان گف��ت مدل هایي که 
براي بیان و پیش  بیني رفتار استفاده مي شوند باید 

تا حد ممکن خصوصیات زیر را داشته باشند:
 این مدل ها ش��امل طیف وسیعي از نفت ها 
و سیس��تم هاي مختلف نیس��تند اما بای��د براي 

سیستم های نفتي مشابه پاسخ  گو باشند.
 این مدل ها با داشتن فرضیات و تئوری  های 
منطقي و بدون خروج از اصول ترمودینامیکي، 
باید بیشتر جنبه کاربردي داشته باشند. به  عبارتی 
آوردن تئوري ه��ا و اص��ول مختلف به  صورت 
جزی��ی در این مدل ها، بیش��تر باعث پیچیدگي 
کار مي ش��ود. این در حالي است که ورود این 
تئوري ها به  صورت جزیی شاید تأثیر چنداني در 
بهبود نتایج حاصله نس��بت به مدل هاي ساده  تر 
کاربردِي مبتني بر تئوري ها و فرضیات صحیح 

و منطقي نداشته باشند.
در نگاه نخس��ت این مدل ها باید دس��ت  کم 
به  ط��ور کیف��ي پاس��خ  گوي تأثی��ر متغیره��اي 
مختلف مثل دما، فش��ار و ترکیب درصد سیال 
بر پدیده هاي مختلف تش��کیل، رشد و رسوب 

آسفالتین باشند.
مدل ه��ای م��ورد اس��تفاده در ای��ن نرم افزار 
م��دل مع��ادالت حال��ت مکع��ب ب��راي رفتار 
فازي س��یال نف��ت و گاز و م��دل محلول هاي 
پلیمري اصالح  ش��ده  ي فلوري-هاگینز و مدل 
میلر- اصالح  ش��ده  ي فلوري-هاگینز براي بیان 
رفتار فازي آسفالتین هس��تند. در اینجا توضیح 
مختص��ري در خصوص م��دل دوم یعني مدل 
میلر- اصالح  شده  ي فلوري-هاگینز ارائه خواهد 

شد.
توس��ط  فلوري  میلر-اصالح  ش��ده  ي  م��دل 
میرزایي و همکاران ]4[ و موس��وي و همکاران 

]5و6[ توس��عه داده شد. اساس این مدل، تئوري 
محلول ه��اي پلیمري )مدل حاللیت( اس��ت؛ با 
ای��ن تفاوت ک��ه دو اصالحی��ه در جمالت آن 
انجام ش��ده اس��ت. این اصالحیه ه��ا در تئوري 
فلوري-هاگینز )به  عنوان اس��اس محاسبات در 
مدل حاللیت( انجام ش��ده اس��ت. اصالحیه  ي 
نخس��ت روي جمله  ي مربوط ب��ه باقیمانده  که 
جمله  ي تغیی��رات آنتالپي را در ب��ر دارد انجام 
ش��ده و اصالحیه  ي دوم روي جمله  ي ترکیبي 
که ش��امل جمله    ي تغییرات آنتروپي مي ش��ود 
]7و8[ انجام پذیرفته اس��ت. در ادامه مختصري 
در مورد مدل هاي مورد استفاده براي بیان رفتار 
فازي آسفالتین در این نرم افزار ارائه شده است:

در تئوري اولیه  ي فلوري-هاگینز انرژي آزاد 
گیبس مولي جزیي یا پتانس��یل ش��یمیایي براي 

جزء-1 از رابطه  ي-1 محاسبه مي شود:

٥ 

مدل
ال نفت و گاز و مدل فازي سي افزار مدل معادالت حالت مكعب براي رفتار اين نرم مورد استفاده در يها 

محلول
شده  هاي پليمري اصالح 

شده  هاگينز و مدل ميلر اصالح-ي فلوري  
هاگينز براي بيان رفتار -فلوري ي  

همان. ندهستفازي آسفالتين 
پيشطور كه  

 منابع ها در جزئيات كامل مربوط به اين مدلگفته شد  تر  
شده  دل دوم يعني مدل ميلر اصالحم خصوصمختصري در توضيح در اينجا . آمده است ]6و5و4[

-فلوري ي  
  .خواهد شد ارائههاگينز 
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است  4-ي  رابطهي  شده  اصالح 5-ي  رابطه. استي بين آسفالتين و نفت يمتقابل دو جز ريمتغ aLlدر اين رابطه 

  .معروف است )MFH(هاگينز - فلوري ي  هتئوري تصحيح شد و به
 2-ي  جاي رابطه  ه، ب]7[ميلر  آنتروپي ارائه شده توسط ي  رابطه ،1-  تركيبي در رابطه ي  براي اصالح جمله

  :حاصل گرديد 6- معادله و ]6و5و4[ استفاده شد
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 ي  دهنده  اين عدد نشان. است )z( 9كئوردينانسيوناهر شده عدد ر بسيار مهمي كه در اين رابطه ظغيمت
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با اين . دهيم قرار مي )1-ي  همعادل(انرژي گيبس  ي  را در رابطه 6و4-ي آنتالپي و آنتروپي، معادالت  جمله

  :آيد  دست مي  به 7-ي  رابطهگذاري جا
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در ) كنيم مي، فرض Lرا فاز نفت،  2-، و جزءaرا آسفالتين، 1-جزء(با بازنويسي اين رابطه براي آسفالتين 
  :خواهيم داشت را 8-ي  رابطه سيستمي متشكل از آسفالتين و نفت
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، حجم مولي )aδ(ر حالليت آسفالتين غيمت 8-ي  رابطهدر . است MMFHاصلي مدل  ي  رابطه معادلهاين 
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 .ندتنظيم مدل هست  قابل
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رابطه. استي بين آسفالتين و نفت يمتقابل دو جز ريمتغ aLlدر اين رابطه 
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، حجم مولي )aδ(ر حالليت آسفالتين غيمت 8-ي  رابطهدر . است MMFHاصلي مدل  ي  رابطه معادلهاين 
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 .ندتنظيم مدل هست  قابل

  

متغیر بس��یار مهم��ي که در ای��ن رابطه ظاهر 
شده عدد کئوردینانس��یونz( 8( است. این عدد 
نشان  دهنده  ي تعداد مولکول  هایي است که یک 

مولکول مرکزی را احاطه کرده  اند.
جه��ت به  دس��ت آوردن یک رابط��ه جدید 
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هجهت ب
(دست آوردن يك رابطه جديد براي كسر مولي آسفالتين در فاز مايع   

L
aϕ( ي  با استفاده از اصالحيه 

جمله
همعادل(انرژي گيبس  ي  را در رابطه 6و4-ي آنتالپي و آنتروپي، معادالت  

با اين . دهيم قرار مي )1-ي  
رابطهگذاري جا

( را آسفالتين 1- جزء(با بازنويسي اين رابطه براي آسفالتين هاي ذكر شده و  

a( را  2-و جزء
ميفرض  )L( فاز نفت

رابطه ،ز آسفالتيندر سيستمي متشكل ا) كنيم 
براي كسر حجمي آسفالتين  7-ي  

محلول در نفت با استفاده از مدل 

MMFH بدست خواهد آمد:  
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، حجم مولي )aδ(ر حالليت آسفالتين غيمت 7-ي  رابطهدر . است MMFHاصلي مدل  ي  رابطه معادلهاين 
ي اصلي رهاغيمت) z(و نيز عدد كئورديناسيون  )aLl(نفت و آسفالتين  كنش برهمريب ، ض)av(آسفالتين 

 .ندتنظيم مدل هست  قابل

  
  افزار نرمكلي  ساختار  -2- 1

 .است گرافيكي، رياضي و بخش فني كاربرپايگاه داده، رابط  بخش اصليِ چهارشامل افزار  نرمكلي  ساختار
  .ها در ادامه آورده شده است جزئيات بيشتر در مورد اين بخش

  
  كاربر بخش رابط گرافيكي  -1-2-1

ها و نيز رابط كاربر  نمايش خروجيها،  ، انجام برازش مدلادهنآيسازي فر شبيهشامل ورود و نمايش اطالعات، 
  .طور كامل در اين نسخه انجام شده است ها بهآزمايش آنسازي و  كه كار تحليل، طراحي، پياده است گرافيكي

  
  بخش اصلي رياضي  - 1-2-2

ساز جهت انجام   اي براي انجام محاسبات رياضي و نيز بهينه افزار شامل توابع كتابخانه در اين نسخه از نرم
 يها و نيز رگرسيون غيرخطي براي برازش مدلو معادالت حالت رگرسيون غيرخطي براي بخش سياالت 

طور كامل در اين نسخه انجام  اين بخش نيز به سازي و آزمايش تحليل، طراحي، پياده. يل آسفالتين استتشك
  .شده است

  
  بخش فني  -1-2-3

، محاسبات فني و ترموديناميكي براي انجام تعادالت فازي سياالت مخزن و سياالت تزريقي ي  شامل كليه
مدل هاگينز و -ي فلوري  شده  حشامل مدل اصال هاي ترموديناميكي تشكيل آسفالتين محاسبات مربوط به مدل
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برهم کنش نفت و آس��فالتین 
کئوردیناس��یون )z) متغیرهاي اصلي قابل  تنظیم 

مدل هستند.

1-2-  ساختار كلي نرم افزار
س��اختار کل��ي نرم افزار ش��امل چهار بخش 
اصل��ِي پای��گاه داده، رابط کارب��ر گرافیکي، 
ریاضي و بخش فني اس��ت. جزئیات بیشتر در 

مورد این بخش ها در ادامه آورده شده است.

1-2-1-  بخش رابط كاربر گرافيكي
ش��امل ورود و نمایش اطالعات، شبیه سازي 
فرآینده��ا، انج��ام ب��رازش مدل ه��ا، نمای��ش 
خروجي ها و نیز رابط کاربر گرافیکي است که 
کار تحلیل، طراحي، پیاده سازي و آزمایش آنها 

به طور کامل در این نسخه انجام شده است.

1-2-2-  بخش اصلي رياضي
در ای��ن نس��خه از نرم اف��زار ش��امل تواب��ع 
کتابخان��ه اي ب��راي انجام محاس��بات ریاضي، 
بهینه  س��از جهت انج��ام رگرس��یون غیرخطي 
براي بخش س��یاالت و مع��ادالت حالت و نیز 
رگرس��یون غیرخط��ي براي ب��رازش مدل هاي 
تش��کیل آس��فالتین اس��ت. تحلی��ل، طراحي، 
پیاده س��ازي و آزمایش این بخ��ش نیز به طور 

کامل در این نسخه انجام شده است.

1-2-3-  بخش فني
شامل کلیه  ي محاسبات فني و ترمودینامیکي 
براي انج��ام تعادالت فازي س��یاالت مخزن و 
سیاالت تزریقي، محاسبات مربوط به مدل هاي 
ترمودینامیکي تش��کیل آس��فالتین شامل مدل 
اصالح  ش��ده  ي فلوري-هاگین��ز و م��دل میلر-
اصالح  ش��ده  ي فلوري-هاگینز و نیز محاسبات 
مرب��وط به فرآیند هاي برازش مدل ها )س��یال و 
آسفالتین( است که تحلیل، طراحي، پیاده سازي 
و آزمایش این بخش نی��ز به طور کامل در این 
نسخه انجام ش��ده اس��ت. در ادامه ماژول هاي 
اصلي نرم افزار با جزئیات بیش��تري ش��رح داده 

خواهد شد.
مهم  تری��ن ماژول هاي مورد اس��تفاده در این 
بخش شامل ماژول معادالت حالت، محاسبات 
تعادالت ف��ازي خ��واص ترمودینامیکي فازها 
و توزی��ع اج��زا در فازه��ا و م��اژول مدل هاي 
م��دل  ش��امل  آس��فالتین  ترمودینامیک��ي 
اصالح  ش��ده  ي فلوري-هاگین��ز و م��دل میلر-
اصالح  ش��ده  ي فلوري-هاگینز است. در بخش 
 مع��ادالت حال��ت ای��ن نرم اف��زار از معادالت 
Peng-Robinson و SRK اس��تفاده مي ش��ود. با 

توجه به اینکه در این نس��خه از نرم افزار، داده ها 
و اطالعات سیال از خروجي نرم افزارهاي دیگر 
مثل PVTi گرفته مي ش��ود و در این خروجي  ها 
هم معادله  ي حالت مش��خص ش��ده و خواص 

اجزاء براي آن معادله  ي حالت خاص است، این 
نرم افزار نیازي به تنظیم معادله  ي حالت ندارد و 
این کار به  طور خودکار انجام مي شود. نرم افزار 
این توانایي را دارد که در صورت استفاده از این 
دو معادله  ي حالت، محاسبات تشکیل آسفالتین 
را با توجه به معادالت حالت اس��تفاده شده در 

بخش مدل سیال بدون مشکل انجام دهد.
ماژول بعدي که از اجزاي اصلي و مهم است 
م��اژول محاس��بات تعادالت ف��ازي ترکیبي بر 
اس��اس معادالت حالت مي باشد. در این ماژول 
از ترکیب جاگ��ذاري متوالي و روش نیوتون-

رافسون اس��تفاده شده است. نتایج این ماژول با 
نرم افزار PVTi )با ورودي هاي یکسان( مقایسه 
ش��ده و در تمام م��وارد و نواحي دیاگرام فازي 

جواب تقریباً یکساني به  دست آمده است.
محاسبات مربوط به رفتار فازي آسفالتین در 
ماژول تشکیل آسفالتین براي هر دو مدل پلیمري 
ش��امل مدل اصالح  شده  ي فلوري-هاگینز و نیز 
مدل میلر-اصالح  ش��ده    ي فلوري-هاگینز ارائه 
شده است. در ابتدا براي تنظیم متغیرهاي مدل، 
از داده هاي آزمایش��گاهي مربوط به آسفالتین 
و نی��ز داده هاي آزمایش��گاهي میزان تش��کیل 
آس��فالتین در آزمایش تخلی��ه در دماي مخزن 
استفاده مي شود. با توجه به اینکه در حال حاضر 
داده هاي آزمایشگاهِي میزان تشکیل براي تنظیم 
مدل، تنها ش��امل داده هاي آزمایشگاهي میزان 
تش��کیل در دماي ثابت و فشارهاي متغیر است 
در نسخه  ي حاضر، طراحي این بخش بر همین 
اس��اس انجام گرفته اس��ت. چنان  چه داده هاي 
آزمایش��گاهِي میزان تشکیل از نوع دیگري نیز 
در دسترس باش��د )به  عنوان مثال میزان تشکیل 
در فرآیند تزریق( فرآیند مدنظر قابل  طراحي و 

پیاده  سازي در نرم افزار خواهد بود.
متغیرهاي قابل  تنظیم مدل آس��فالتین ش��امل 
چگالي )یا وزن مولکولي( آس��فالتین، حاللیت 
آسفالتین، ضریب برهم کنش آسفالتین و نفت 
و عدد کئوردیناس��یون آسفالتین )فقط در مدل 
میلر( اس��ت. با توجه به اینک��ه معموالً در کنار 
داده هاي مربوط به میزان تش��کیل آس��فالتین، 

  1   نمودار تغییر میزان تشکیل آسفالتین بر حسب فشار در فرآیند تخلیه  ي طبیعي

١٢ 

  
  طبيعي يتخليه -1-1- 2

 1-صورت جدول و نمودار در شكلبه يند تخليه طبيعيآسازي ميزان تشكيل آسفالتين در فرشبيه ينتيجه
  است. نشان داده شده

  
  يعيطب ي: نمودار تغيير ميزان تشكيل آسفالتين بر حسب فشار در فرآيند تخليه1شكل 

  
  اثر دما -1-2- 2

  است. نشان داده شده 2-در شكل و فشار بر ميزان تشكيل آسفالتين زمان دمااثر هم ينتيجه
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  2   نتیجه ی شبیه سازی اثر دما بر میزان تشکیل آسفالتین

١٣ 

  
سازي اثر دما بر ميزان تشكيل آسفالتين: نمودار نتيجه شبيه2شكل 

  
  تزريق -1-3- 2

 3- در شكل تلف بر ميزان تشكيل آسفالتيني مختزريق سيال در دماي مشخص و فشارها نتايج اثر ميزان
  است. نشان داده شده

  سازي ميزان تزريق سيال در دماي مشخص بر ميزان تشكيل آسفالتينشبيه : نمودار3شكل 

داده ه��اي مربوط به وزن مولکولي و/یا چگالي 
آس��فالتین نیز در دسترس اس��ت در این نسخه 
کاربر با داش��تن هریک از این دو داده مي تواند 
دیگ��ري را برازش کرده و به دس��ت  آورد. در 
صورتي ک��ه هر دوي آنها را داش��ته و نیازي به 
برازش آنها نباش��د کاربر مي تواند یکي را براي 
ب��رازش انتخاب کرده و در قس��مت مربوطه با 
تنظیم حد باال و پایین و مقدار اولیه   ي یکسان آن 

داده را نیز بدون تغییر در مدل سازي وارد کند.
موتور رگرس��یون غیرخطي و تنظیم متغیرها 
در این بخش، از روش تبریِد شبیه سازي  ش��ده9 
اس��تفاده مي کند. این روش یکي از روش هاي 
پای��دار و قدرتمند جهت بهینه  س��ازي و تنظیم 

متغیرهاي مدل است.
بعد از ورود داده هاي آزمایشگاهي آسفالتین 
ب��ا اس��تفاده از بهینه  س��از موج��ود در نرم افزار 
متغیره��اي مدل تنظیم مي ش��وند. ای��ن مدل از 
لحاظ ریاضي )بدون درنظر گرفتن محدوده هاي 
واقع��ي متغیرها( توانایي تطبیق زیادي دارد ولي 
به هرحال کاربر باید شناخت و تجربه  ي مناسبي 
جهت انتخاب محدود ه هاي متغیرها یا حتي نوع 

متغیرهاي قابل  تنظیم نیز داشته باشد.
متغیره��اي تنظیم  ش��ده در تمام��ي مراح��ل 
شبیه س��ازي فرآیندها بدون تغییر مورد استفاده 
ق��رار مي گیرن��د. بای��د توجه داش��ت که مدل 
ترمودینامیکي س��یال مخزن که از نرم افزارهاي 
تج��اري مثل PVTi حاصل ش��ده ب��دون هیچ 
تغیی��ري در متغیره��ا ی��ا خواص اج��زاي آن، 
در م��دل آس��فالتین وارد ش��ده و در فرآین��د 

تنظیم مدل آس��فالتین نیز تغیی��ري در آن ایجاد 
نمي شود. به  عبارتي مدل سیال مخزن همان مدل 
تنظیم  شده  ي قبلي خواهد بود؛ چراکه متغیرهاي 

مدل آسفالتین مستقل از آن تنظیم مي شوند.
بع��د از تنظی��م متغیره��اي مربوط ب��ه مدل 
آس��فالتین، با شبیه  س��ازي فرآیندهاي مختلف 
عملیات��ي، این نرم افزار قادر ب��ه پیش  بیني رفتار 
فازي آس��فالتین در آن شرایط عملیاتي خواهد 
بود. مهم  ترین فرآیندهاي قابل  شبیه سازي در این 

نسخه  ي نرم افزار عبارتند از:
 شبیه س��ازي تخلیه  ي طبیعي سیال مخزن در 
دماي مخزن: این فرآیند میزان تشکیل آسفالتین 
با کاهش فش��ار در دماي مخزن را شبیه س��ازي 

مي کند.
 شبیه سازي میزان تشکیل آسفالتین در مسیر 
تولید: این فرآیند اثر هم زمان کاهش فشار و دما 
در مس��یر تولید )مثاًل چاه یا خط لوله( بر میزان 

تشکیل آسفالتین را شبیه سازي مي کند.
 شبیه سازي اثر دما بر میزان تشکیل آسفالتین: 
این فرآیند اثر فش��ار در دماه��اي مختلف را بر 

میزان تشکیل آسفالتین شبیه سازي مي کند.
 شبیه  سازي اثر تزریق سیال بر میزان تشکیل 
آس��فالتین )1(: این فرآیند اثر تزریق سیال )گاز 
طبیع��ي، گازه��اي غیرهیدروکربن��ي خال��ص 
و س��یاالت مختلف دیگ��ر(  بر میزان تش��کیل 
آس��فالتین را شبیه سازي مي کند. این فرآیند در 
یک دما و فش��ار انجام ش��ده و تنها متغیر میزان 
تزریق سیال )به  صورت مول تزریق به مول سیال 

اصلي( است.

 شبیه سازي اثر تزریق سیال بر میزان تشکیل 
آس��فالتین )2(: این فرآیند اثر تزریق سیال )گاز 
طبیع��ي، گازه��اي غیرهیدروکربن��ي خال��ص 
و س��یاالت مختلف دیگ��ر(  بر میزان تش��کیل 
آس��فالتین را شبیه سازي مي  کند. این فرآیند در 
ی��ک دماي مش��خص انجام ش��ده و متغیرهاي 
قابل  بررس��ي میزان تزریق سیال )به  صورت مول 

تزریق( و فشار است.

PAPSim 1-3-  ويژگي هاي نرم افزار
ویژگي هاي ذکرشده مربوط به نسخه  ي فعلي 
است و در نس��خه هاي بعدي سعي بر تکمیل و 

بهبود این ویژگي ها خواهد بود.

1-3-1-  فني
از مهم  ترین ویژگي هاي این نسخه  ي نرم افزار 

در بخش فني مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-3-1-1- مدل ترموديناميكي آسفالتين
قبل��ي  گزارش ه��اي  در  ک��ه  همان  ط��ور 
نی��ز عنوان ش��د در ای��ن نرم اف��زار از دو مدل 
محلول هاي پلیمري یعني مدل اصالح  ش��ده  ي 
فلوري-هاگین��ز و مدل میلر- اصالح  ش��ده  ي 
فلوري-هاگین��ز جهت پیش بین��ي رفتار فازي 
آس��فالتین در شرایط مختلف عملیاتي تولید و 
تزریق اس��تفاده شده اس��ت. مهم  ترین ویژگي 
این مدل نس��بت ب��ه مدل هاي دیگ��ر از جمله 
مدل جامد، تئوري مناس��ب و اصولي آن است 
که ب��ا ماهیت آس��فالتین و رفتار ش��به  پلیمري 
آن نس��بت به مدل جامد، نزدیکي بیش��تري به 
واقعیت دارد. متغیرهاي اصلي این مدل ش��امل 
وزن مولکولي )چگالي(، حاللیت آس��فالتین، 
ضری��ب برهم کنش آس��فالتین و نفت و عدد 
کئوردیناس��یون آس��فالتین )نم��ادي از تعداد 
مولکول هاي آس��فالتین که در کن��ار هم قرار 
مي گیرند( اس��ت. تمامي این متغیرها در مدل 
و در مورد جزء یا اجزاي آسفالتیني قابل  تنظیم 
است. ویژگي دیگر این مدل ها پایداري نسبي 
آنها در بخش شبیه سازي اثر متغیرهاي مختلف 
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با استفاده از متغیرهاي تنظیم  شده  ي قبلي است 
که این م��ورد یکي از نقاط ضعف مدل جامد 
مي باش��د. این موضوع در بخش شبیه س��ازي 
فرآینده��اي مختلف تش��کیل آس��فالتین در 
نرم افزار آورده ش��ده اس��ت. یک��ي دیگر از 
مهم  ترین تفاوت  هاي مدل هاي پلیمري نسبت 
ب��ه مدل هاي جامد، اندازه  ي ذرات اس��ت. در 
مدل هاي جام��د، از معادالت حالت براي بیان 
رفتار فازي آس��فالتین اس��تفاده  مي ش��ود؛ در 
حالي که به کارگیري این معادالت براي ذراتي 
مثل آس��فالتین به  عنوان ماکرومولکول درست 
نیس��ت. عالوه بر این، در مدل ه��اي جامد از 
خواص��ي مثل دما و فش��ار بحراني آس��فالتین 
استفاده مي ش��ود که این خواص براي جزیي 
مثل آسفالتین تابه حال اندازه گیري نشده است. 
خواص مذک��ور در مدل ه��اي پلیمري اصاًل 

مورد استفاده قرار نمي گیرند.

1-3-1-2- مدل ترموديناميكي سيال
جه��ت انجام محاس��بات تع��ادالت فازي و 
محاس��به  ي خواص فازها و نی��ز توزیع اجزا در 
فازها بر اس��اس مدل ترکیبي تع��ادالت فازي 
)جاگذاري متوالي و روش هاي نیوتني(، موتور 
محاسباتي مناس��بي طراحي و پیاده  سازي شده 
که به راحتي قابل  مقایسه با نرم افزارهاي تجاري 
رایج اس��ت. این موتور محاس��باتي در حقیقت 
بخش اصلي محاس��بات )محاس��بات تعادالت 

فازي( را انجام مي دهد.

1-3-2-  كاربري
خروج��ي  از  نرم اف��زار  موج��ود  نس��خه  ي 
س��یال  ورودي  به  عن��وان   PVT نرم افزاره��اي 
اس��تفاده مي کن��د. به  عبارتي پس از مدل  س��ازي 
ب��ا  آن  ب��رازش  و   PVTi نرم اف��زار  در  س��یال 
داده ه��اي آزمایش��گاهي PVT، خروجي س��یال 
ترکیبي به  عنوان س��یال ورودي در نرم افزار وارد 
مي  ش��ود. متغیرهاي مدل آس��فالتین بدون تغییر 
متغیرهاي تنظیم  شده در مدل س��یال، با داده هاي 
آزمایشگاهي تشکیل آس��فالتین تنظیم مي گردد 
که ای��ن امر هیچ تغییري در مدل س��یال به وجود 
نخواهد آورد. از دیگر ویژگي هاي این نرم افزار، 
یک��ي لحاظ  ک��ردن فرآیندهاي مختلفي اس��ت 
که در آنها مس��ئله  ي تشکیل آس��فالتین محتمل 
خواه��د بود و دیگ��ري قابلیت تطاب��ق خودکار 
مدل با داده هاي آزمایشگاهي است. براي این امر 
کاربر داده هاي آزمایشگاهي تشکیل آسفالتین را 
مستقیماً وارد نرم افزار کرده و از آنها جهت تنظیم 
متغیرها استفاده مي کند )این کار در نرم افزارهاي 

دیگر به راحتي انجام نمي شود(.

1-3-3-  رابط كاربر گرافيكي
رابط کاربر گرافیکي این نرم افزار بر اس��اس 
زبان برنامه نویس��ي VB از بس��ته  ي نرم افزاري 
Visual Studio. Net نوشته شده است. در این 

نرم افزار هدف بر مبناي طراحي ساده و کارآمد 
اس��ت. همچنین سعي شده دسترس��ي کاربر به 
منوهاي مورد نیاز  بس��یار راحت باش��د و کاربر 

ت��ا حد امکان و بر مبناي پروژه هاي ایجادش��ده 
بتواند دس��تورات مجزا صادر ک��رده و نتایج را 
به  صورت مجزا مش��اهده نماید. در این قسمت 
مي ت��وان به ویژگي  هاي زیر به  عنوان موارد مهم 

اشاره کرد:
 طراح��ي نرم افزار جهت اج��راي گام  به  گام 

توسط کاربر
  امکان ایج��اد پروژه  هاي متعدد تحت یک 

راه  حل
 بارگ��ذاري اطالع��ات از طری��ق فای��ل یا 

به  صورت دستي
 نمایش درختي پروژه  هاي ایجادشده

 فرآیندهاي طراحي شده
 قابلیت گزارش گی��ري به  صورت نمودار یا 

جدول

PAPSim در مخ�ازن  نرم اف�زار  2-  كارب�رد 
هيدروكربنی ايران

نرم افزار PAPSim درحال حاضر در ابتداي 
راه ورود ب��ه صنع��ت نفت ایران اس��ت. بدون 
تردی��د این نرم افزار نیز مانند س��ایر نرم افزارها 
جهت صنعتي و تجاري  شدن یا به عبارتي براي 
توس��عه و بهبود خ��ود نیازمن��د به کارگیري و 
استفاده توس��ط کاربران حرفه اي صنعت نفت 
مي باش��د. با آزمایش هاي انجام ش��ده تا کنون 
)که ی��ک نمون��ه  ي آن در این مقال��ه آورده 
شده(، به نظر مي رس��د این نرم افزار در شرایط 
فعلي و توسعه  یافته  ي آن بتواند در آینده بخشي 
از نیازهاي صنعت نفت در این زمینه را برآورده 
سازد. مقایس��ه  ي نتایج این نرم افزار با داده هاي 
آزمایشگاهي و همچنین روند تشکیل آسفالتین 
در فرآیندهاي مختلف نش��ان دهنده  ي دقت و 
صحت نتایج و همچنی��ن پایداري نرم افزار در 

مقایسه با مدل جامد است ]10و11[.

فرآينده�ای  ب�رای  شبيه س�ازی  نتاي�ج   -1-2
مختلف توليد

در ادامه ضم��ن نمایش نح��وه  ي اجراي 
ای��ن نرم اف��زار و توضیح اغل��ب بخش هاي 

  3    نمودار شبیه سازي میزان تزریق سیال در دماي مشخص بر میزان تشکیل آسفالتین

١٣ 

  
سازي اثر دما بر ميزان تشكيل آسفالتين: نمودار نتيجه شبيه2شكل 

  
  تزريق -1-3- 2

 3- در شكل تلف بر ميزان تشكيل آسفالتيني مختزريق سيال در دماي مشخص و فشارها نتايج اثر ميزان
  است. نشان داده شده

  سازي ميزان تزريق سيال در دماي مشخص بر ميزان تشكيل آسفالتينشبيه : نمودار3شكل 
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آن، شبیه سازي تشکیل آسفالتین در یکي از 
نمونه هاي نفت زنده  ي ایران ارائه مي شود.

2-1-1- تخليه  ي طبيعي
نتیجه  ي شبیه سازي میزان تشکیل آسفالتین 
در فرآین��د تخلیه طبیعي به  صورت جدول و 

نمودار در شکل-1 نشان داده شده است.
 

2-1-2- اثر دما
نتیجه  ي اثر هم  زمان دما و فشار بر میزان تشکیل 

آسفالتین در شکل-2 نشان داده شده است.

2-1-3- تزريق
نتای��ج اثر می��زان تزریق س��یال در دماي 

مش��خص و فش��ارهاي مختل��ف ب��ر میزان 
تش��کیل آس��فالتین در ش��کل-3 نشان داده 

شده است.

نتيجه گيری
نس��خه  ي اولیه شبیه  ساز آس��فالتین پارس 
ب��ر اس��اس م��دل MMFH توس��ط گ��روه 
توس��عه  ي نرم  اف��زار پ��ارس در پژوهش��گاه 
 صنعت نفت توس��عه یافته و با موفقیت روی 
فرآینده��ای مختلف تولی��د میادین داخلي 
آزمایش ش��ده اس��ت. نتایج حاصل به  شرح 

زیر است:
 ای��ن نرم  اف��زار ب��ا دقتي مناس��ب، نتایج 
صحیح��ي ک��ه قابل  مقایس��ه ب��ا داده ه��اي 

آزمایشگاهي هستند ارائه مي کند.
 ای��ن نرم اف��زار عملکرد مناس��بي جهت 
شبیه سازي تشکیل آسفالتین در فرآیندهاي 
مختلف��ي از جمل��ه تخلیه  ي طبیع��ي مخزن، 
تولید در ستون چاه، اثر تزریق سیال و تغییر 
دما و فش��ار داش��ته و این کار را با پایداري 

مناسبي انجام مي دهد.
 ب��ا توج��ه ب��ه اینکه نس��خه  ي نخس��ت 
نرم اف��زار مذک��ور به تازگي ارائه ش��ده و در 
ابت��داي راه توس��عه و تجاري  ش��دن اس��ت 
به نظ��ر مي رس��د ای��ن نرم اف��زار در تعامل با 
 کاربران حرفه اي بتواند مسیر رشد مناسبي را 
طي کرده و به صورت کامالً  تجاري و صنعتي 

در خدمت صنعت نفت کشور قرار گیرد.
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