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مقاالت علمي - پژوهشی

پیش بیني تشکیل رسوبات سولفاته و کربناته در اثر تزریق آب دریا به مخزن 
نفتي سیري

 دانشگاه گیالن  شرکت نفت فالت قاره احمد دادوند کوهي  حسین کاظمي اردکاني 

یکي از مش��کالت فرایند س��یالب زني آب، تش��کیل رسوبات س��ولفاته در اثر اختالط آب تزریقي با آب س��ازند در لوله هاي تزریقي و یا 
در س��نگ مخ��زن اس��ت. در این تحقیق، پس از آنالیز آب س��ازند و دریا )میدان اس��فند( از دو روش ASTM و م��دل ترمودینامیکي اودو و 
تامسون، جهت پیش بیني تشکیل رسوبات سولفاته و کربناته مختلف استفاده شد. نتایج ASTM و مدل اودو و تامسون نشان داد که در شرایط 
اتمس��فریک و مخزن، رسوب سولفات کلس��یم )گچ و همي هیدرات( و سولفات منیزیم تشکیل نمي شود. همچنین، نتایج نشان داد که در فشار 
اتمس��فریک و نسبت هاي باالي آب سازند، احتمال تشکیل رسوب سولفات باریم بیشتر از سولفات استرانسیم است. افزایش دما باعث افزایش 
ضریب اشباع ش��دگي س��ولفات استرانسیم مي ش��ود. از دیگر نتایج اینکه، با افزایش دما مقدار رسوب کربنات کلسیم افزایش مي یابد. کمترین 
مقدار رس��وب به ترتیب در نس��بت هاي 75:25 از آب دریا به آب س��ازند حاصل ش��د. بر اساس نتایج به دس��ت آمده از هر دو روش، اختالط 

آب هاي تزریقي و سازند باعث افزایش احتمال تشکیل رسوبات سولفات باریم و استرانسیم و کربنات کلسیم مي شود.
آب سازند، آب دریا، رسوبات سولفاته، دما، فشار

    )dadvand@guilan.ac.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
برداش��ت اولی��ه ي هیدروکربن ه��اي موجود در مخزن بر اس��اس 
مکانیزم ه��اي طبیعي و بدون نیاز به کم��ک اضافي)مانند تزریق آب 
و گاز( ص��ورت مي گی��رد. بنابرای��ن، زماني که ان��رژي اولیه مخزن 
درحال تخلیه ش��دن است، حفظ فشار مخزن براي بهینه کردن تولید 
و ماکزیم��م کردن بازیافت نهایي نفت امري ضروري اس��ت. تزریق 
آب )س��یالب زني آب( از طریق چند چاه تزریق��ي به درون مخزن، 
یکي از روش هاي حفظ فش��ار مخزن و افزایش برداشت نفت است. 
خوردگي، رس��وب گذاري بر روي تجهیزات سرچاهي و بسته شدن 
مناف��ذ مخزن مي توانند باع��ث کاهش کارایي عملی��ات تزریق آب 
ش��وند. آبي که به  هیچ گونه عملیاتي نیاز نداش��ته باشد، به ندرت در 
پروژه هاي بهره برداري ثانویه موجود اس��ت. یکي از مس��ائل بس��یار 
مهم در سیس��تم هاي تزری��ق آب، ناس��ازگاري آب تزریقي با آب 
س��ازند و رسوب ناش��ي از آن است که تأثیر بس��یار زیادي بر روي 
عملک��رد فرایند تزری��ق آب دارد. ناس��ازگاري آب تزریقي با آب 
سازند مي تواند منجر به تشکیل رس��وبات نامحلول و در نتیجه، بسته 
شدن چاه هاي تزریقي شود. رس��وبات سولفاته از مهمترین رسوبات 
ناشي از ناسازگاري آب تزریقي )شامل مقدار فراواني یون سولفات( 
با آب سازند )ش��امل مقدار فراواني از یون هاي باریم، استرانس��یم و 

کلسیم( محسوب مي گردند. در هر نقطه اي از سیستم تولید که در آن 
فوق اشباع شدگي  رخ دهد، رسوب تولید مي شود. فوق اشباع شدگي  
مي توان��د به دلی��ل تغییرات دما و فش��ار در ی��ک آب و یا حتي در 
اثر اختالط دو آب ناس��ازگار مانند آب دریا و س��ازند ایجاد ش��ود. 
پارامتره��اي مختلفي از جمله دما، فش��ار، فش��ار جزئي pH ،CO2 و 
... مي تواند بر روي میزان رس��وب تأثیرگذار باش��د]1-5[. در دهانه 
چ��اه، پمپ ها، لوله جداري ، گرمکن ها، مخ��ازن و به طور کلي، در 
تأسیسات س��رچاهي و هر نقطه دیگري که حالت فوق اشباع شدگي 

ایجاد شود، رسوب مي تواند رخ دهد]6 و 7[.

سه مکانیزم اصلي براي تشکیل رسوب در میادین نفتي وجود دارد:
الف- کاهش فشار و یا افزایش دما مي تواند منجر به تولید کربنات 

کلسیم شود:
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  م شود:يد كربنات كلسيتواند منجر به توليش دما ميا افزاياهش فشار و ك -الف
)1            (OHCOCaCOHCOCa 2233 )(   

  
  سولفاته شود: يهانمكتوليد تواند منجر به ياختالط دو آب ناسازگار م -ب
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4 CaSOorSrSOorBaSOCaorSrorBaSO   
  دروژن):يد هيبا سولف يا رويباشند (مانند اختالط آهن يد ميمل رسوبات سولفها شاآب ياز ناسازگار يرسوبات ناش يمابق

)3                       (
22

2 HZnSSHZn  
  
  .]9و  8، 1[رخ دهد يگاز يهاچاه درتواند ير آب كه ميل تبخيبه دل NaClد نمك يتول -ج
  

مكانيزمي كه سبب تشكيل رسوبات كربنات  ،ن حاليبا ادارد.  يتگنظر بسمورد يهاب آبيبه ترك ل رسوب عمدتاًياحتمال تشك
هـاي  مخلـوط شـدن آب   (معمـوالً  هبا مكانيزمي كه باعث تشكيل رسـوبات سـولفات   ،شودتغيير فشار و دماي سيال) مي (معموالً

  متفاوت است. كامالً ،شودناسازگار) مي
] به مطالعه بـر  10و همكارش [ 1مردها ها ارائه شده است.ط آباسطه اختالل رسوب به وينه تشكيدر زم ياديار زيمطالعات بس

. نـد روي كاهش تراوايي به علت تشكيل رسوبات سولفات كلسيم و سولفات باريم و سولفات استرانسيم در سنگ مخـزن پرداخت 
كند و اين در حالي است يرسوبات سولفات كلسيم و سولفات استرانسيم افزايش پيدا م ،ها نشان داد كه در دماهاي باالنتايج آن

] به بررسـي تشـكيل رسـوبات سـولفات استرانسـيم، سـولفات       11[يابد. طاهري و همكارشكه رسوب سولفات باريم كاهش مي
هـاي آب دريـا و   ها نشان داد كه تمايل به تشكيل سولفات كلسيم در كليه مخلوطسولفات منيزيم پرداختند. نتايج آن كلسيم و

. شـهرآبادي و  باشـد ميتمايل به تشكيل در شرايط مخزن بيشتر از شرايط اتمسفريك سطح  ،. همچنينآب سازند يكسان است
ها هاي تزريق آب پرداختند. آن] به مطالعه آزمايشگاهي بررسي نقش سنگ مخزن در تشكيل رسوبات در فرآيند12همكارانش[

عنـوان اولـين   سنگ مخزن را به ،ت بررسي كردند. همچنينهاي سولفانقش افزايش دما و افزايش فشار را در افزايش مقدار يون
] نشان داد كه دما نقش مهمي در حالليت رسوبات 13االحمدي و همكارانش[. نتايج جامينمودند مطرحجايگاه تشكيل رسوب 

كـه   هـا همچنـين نتيجـه گرفتنـد    گـردد. آن گـذاري مـي  طوري كه افزايش دما باعث كاهش حالليت و افزايش رسـوب هدارد؛ ب
ها نشان داد كه افزايش دبي سيال هاي آنبخشند. آزمايشاشباع، كاهش تراوايي را سرعت ميهاي با درجه حالليت فوقمحلول

] بـا انجـام   14[ 2ياسـين  ،شـود. همچنـين  تسريع در كاهش تراوايـي مـي   ،گذاري و بنابراينتزريقي باعث افزايش سرعت رسوب
ه تشكيل رسوب سولفات كلسيم پرداخت. وي كاهش دما را عامل افزايش حالليت سولفات به مطالع ،تزريق به مغزه هايآزمايش

] بـا  15و همكـارش[  3دليل تشكيل رسوب سولفات كلسيم است. اوستادكلسيم دانست. نتايج او نشان داد كه كاهش تراوايي به
سنگ مخزن بر تراوايي و  -ثير متقابل سيالأتدرياي شمال به بررسي  مطالعه بر روي تزريق آب سازند و آب دريا بر سازند گچيِ

ها دريافتند كه اثر متقابل سنگ و سيال موجب رسوب غيرقابل حل كربنـات كلسـيم شـده و ايـن     تشكيل رسوب پرداختند. آن
  موضوع عامل كاهش تراوايي است.

اد برداشـت بـا اسـتفاده از روش    كـارايي عمليـات ازيـ   عـدم  مهمي در  عاملرسوبات سولفاته و كربناته  ،طور كه اشاره شدهمان
هاي نفتي ايران، ميدان نفتي اسفند بر روي سازند ميشيريف كه با كشـور امـارات   . در بين ميدانرودشمار ميبهآب  زنيسيالب

درجه فارنهايت تعيين شده است. جهـت   228و  psi4700فشار و دماي اوليه مخزن به ترتيب  مشترك است، قرار گرفته است.
هـاي اخيـر مقـدار    حلقه چاه آغاز شد. در سـال  13) با استفاده از 1999از افت فشار مخزن، تزريق آب دريا (از سال جلوگيري 

رسـد ايـن   نظـر مـي  كاهش پيدا كند. بهميدان توليد نفت  تا گرديدهتزريق آب به اين مخزن كاهش يافته و همين مسأله سبب 
بـا   ،. بنابراينباشداتفاق افتاده  ،ناسازگاري مابين آب تزريقي و آب سازند ،موضوع به دليل كيفيت پايين آب تزريقي و همچنين

هـاي  توانند باعث كاهش كارايي عمليات تزريق شوند، در اين تحقيق بـا انجـام آنـاليز آب   ها كه ميتوجه به اهميت رسوب نمك
بـه   ،تشـكيل رسـوب   هـاي و انجام آزمايش هاي مختلفها با درصداختالط آب ،تزريقي(دريا) و سازند(ميدان اسفند) و همچنين

  .شودميها بر روي حالليت و تشكيل رسوبات سولفاته و كربنات كلسيم پرداخته بررسي تأثير دما و فشار در اثر اختالط آب

ب- اختالط دو آب ناس��ازگار مي تواند منجر به تولید نمک هاي 
سولفاته شود:
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مي باشند )مانند اختالط آهن یا روي با سولفید هیدروژن(:
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)3(

٢ 
 

  م شود:يد كربنات كلسيتواند منجر به توليش دما ميا افزاياهش فشار و ك -الف
)1            (OHCOCaCOHCOCa 2233 )(   

  
  سولفاته شود: يهانمكتوليد تواند منجر به ياختالط دو آب ناسازگار م -ب

)2       (          )()( 444
22

4 CaSOorSrSOorBaSOCaorSrorBaSO   
  دروژن):يد هيبا سولف يا رويباشند (مانند اختالط آهن يد ميمل رسوبات سولفها شاآب ياز ناسازگار يرسوبات ناش يمابق

)3                       (
22

2 HZnSSHZn  
  
  .]9و  8، 1[رخ دهد يگاز يهاچاه درتواند ير آب كه ميل تبخيبه دل NaClد نمك يتول -ج
  

مكانيزمي كه سبب تشكيل رسوبات كربنات  ،ن حاليبا ادارد.  يتگنظر بسمورد يهاب آبيبه ترك ل رسوب عمدتاًياحتمال تشك
هـاي  مخلـوط شـدن آب   (معمـوالً  هبا مكانيزمي كه باعث تشكيل رسـوبات سـولفات   ،شودتغيير فشار و دماي سيال) مي (معموالً

  متفاوت است. كامالً ،شودناسازگار) مي
] به مطالعه بـر  10و همكارش [ 1مردها ها ارائه شده است.ط آباسطه اختالل رسوب به وينه تشكيدر زم ياديار زيمطالعات بس

. نـد روي كاهش تراوايي به علت تشكيل رسوبات سولفات كلسيم و سولفات باريم و سولفات استرانسيم در سنگ مخـزن پرداخت 
كند و اين در حالي است يرسوبات سولفات كلسيم و سولفات استرانسيم افزايش پيدا م ،ها نشان داد كه در دماهاي باالنتايج آن

] به بررسـي تشـكيل رسـوبات سـولفات استرانسـيم، سـولفات       11[يابد. طاهري و همكارشكه رسوب سولفات باريم كاهش مي
هـاي آب دريـا و   ها نشان داد كه تمايل به تشكيل سولفات كلسيم در كليه مخلوطسولفات منيزيم پرداختند. نتايج آن كلسيم و

. شـهرآبادي و  باشـد ميتمايل به تشكيل در شرايط مخزن بيشتر از شرايط اتمسفريك سطح  ،. همچنينآب سازند يكسان است
ها هاي تزريق آب پرداختند. آن] به مطالعه آزمايشگاهي بررسي نقش سنگ مخزن در تشكيل رسوبات در فرآيند12همكارانش[

عنـوان اولـين   سنگ مخزن را به ،ت بررسي كردند. همچنينهاي سولفانقش افزايش دما و افزايش فشار را در افزايش مقدار يون
] نشان داد كه دما نقش مهمي در حالليت رسوبات 13االحمدي و همكارانش[. نتايج جامينمودند مطرحجايگاه تشكيل رسوب 

كـه   هـا همچنـين نتيجـه گرفتنـد    گـردد. آن گـذاري مـي  طوري كه افزايش دما باعث كاهش حالليت و افزايش رسـوب هدارد؛ ب
ها نشان داد كه افزايش دبي سيال هاي آنبخشند. آزمايشاشباع، كاهش تراوايي را سرعت ميهاي با درجه حالليت فوقمحلول

] بـا انجـام   14[ 2ياسـين  ،شـود. همچنـين  تسريع در كاهش تراوايـي مـي   ،گذاري و بنابراينتزريقي باعث افزايش سرعت رسوب
ه تشكيل رسوب سولفات كلسيم پرداخت. وي كاهش دما را عامل افزايش حالليت سولفات به مطالع ،تزريق به مغزه هايآزمايش

] بـا  15و همكـارش[  3دليل تشكيل رسوب سولفات كلسيم است. اوستادكلسيم دانست. نتايج او نشان داد كه كاهش تراوايي به
سنگ مخزن بر تراوايي و  -ثير متقابل سيالأتدرياي شمال به بررسي  مطالعه بر روي تزريق آب سازند و آب دريا بر سازند گچيِ

ها دريافتند كه اثر متقابل سنگ و سيال موجب رسوب غيرقابل حل كربنـات كلسـيم شـده و ايـن     تشكيل رسوب پرداختند. آن
  موضوع عامل كاهش تراوايي است.

اد برداشـت بـا اسـتفاده از روش    كـارايي عمليـات ازيـ   عـدم  مهمي در  عاملرسوبات سولفاته و كربناته  ،طور كه اشاره شدهمان
هاي نفتي ايران، ميدان نفتي اسفند بر روي سازند ميشيريف كه با كشـور امـارات   . در بين ميدانرودشمار ميبهآب  زنيسيالب

درجه فارنهايت تعيين شده است. جهـت   228و  psi4700فشار و دماي اوليه مخزن به ترتيب  مشترك است، قرار گرفته است.
هـاي اخيـر مقـدار    حلقه چاه آغاز شد. در سـال  13) با استفاده از 1999از افت فشار مخزن، تزريق آب دريا (از سال جلوگيري 

رسـد ايـن   نظـر مـي  كاهش پيدا كند. بهميدان توليد نفت  تا گرديدهتزريق آب به اين مخزن كاهش يافته و همين مسأله سبب 
بـا   ،. بنابراينباشداتفاق افتاده  ،ناسازگاري مابين آب تزريقي و آب سازند ،موضوع به دليل كيفيت پايين آب تزريقي و همچنين

هـاي  توانند باعث كاهش كارايي عمليات تزريق شوند، در اين تحقيق بـا انجـام آنـاليز آب   ها كه ميتوجه به اهميت رسوب نمك
بـه   ،تشـكيل رسـوب   هـاي و انجام آزمايش هاي مختلفها با درصداختالط آب ،تزريقي(دريا) و سازند(ميدان اسفند) و همچنين

  .شودميها بر روي حالليت و تشكيل رسوبات سولفاته و كربنات كلسيم پرداخته بررسي تأثير دما و فشار در اثر اختالط آب

ج- تولید نمک NaCl به دلیل تبخیر آب که مي تواند در چاه هاي 
گازي رخ دهد ]1، 8 و 9[.

احتمال تشکیل رسوب عمدتاً به ترکیب آب هاي مورد نظر بستگي 
دارد. ب��ا این حال، مکانیزمي که س��بب تش��کیل رس��وبات کربنات 
)معموالً تغییر فش��ار و دماي سیال( مي ش��ود، با مکانیزمي که باعث 
تشکیل رس��وبات سولفاته )معموالً مخلوط شدن آب هاي ناسازگار( 

مي شود، کاماًل متفاوت است.
مطالعات بس��یار زیادي در زمینه تشکیل رسوب به واسطه اختالط 
آب ه��ا ارائه ش��ده اس��ت. مردها1  و هم��کارش ]10[ ب��ه مطالعه بر 
روي کاهش تراوایي به علت تش��کیل رسوبات س��ولفات کلسیم و 
س��ولفات باریم و س��ولفات استرانسیم در س��نگ مخزن پرداختند. 
نتایج آن ها نش��ان داد که در دماهاي باال، رس��وبات سولفات کلسیم 
و س��ولفات استرانس��یم افزایش پیدا مي کند و این در حالي است که 
رس��وب س��ولفات باریم کاهش مي یابد. طاه��ري و همکارش ]11[ 
به بررس��ي تشکیل رسوبات سولفات استرانس��یم، سولفات کلسیم و 
س��ولفات منیزیم پرداختند. نتایج آن ها نشان داد که تمایل به تشکیل 
س��ولفات کلسیم در کلیه مخلوط هاي آب دریا و آب سازند یکسان 
اس��ت. همچنین، تمایل به تشکیل در ش��رایط مخزن بیشتر از شرایط 
اتمسفریک سطح مي باشد. ش��هرآبادي و همکارانش]12[ به مطالعه 
آزمایش��گاهي بررسي نقش س��نگ مخزن در تش��کیل رسوبات در 
فرآیند هاي تزریق آب پرداختن��د. آن ها نقش افزایش دما و افزایش 
فشار را در افزایش مقدار یون هاي سولفات بررسي کردند. همچنین، 
سنگ مخزن را به عنوان اولین جایگاه تشکیل رسوب مطرح نمودند. 
نتایج جامي االحمدي و همکارانش]13[ نشان داد که دما نقش مهمي 
در حاللیت رس��وبات دارد؛ به طوري ک��ه افزایش دما باعث کاهش 
حاللیت و افزایش رس��وب گذاري مي گردد. آن ه��ا همچنین نتیجه 
گرفتند که محلول هاي با درجه حاللیت فوق اشباع، کاهش تراوایي را 
سرعت مي بخشند. آزمایش های آن ها نشان داد که افزایش دبي سیال 
تزریقي باعث افزایش سرعت رس��وب گذاري و بنابراین، تسریع در 
کاهش تراوایي مي شود. همچنین، یاسین2  ]14[ با انجام آزمایش هاي 
تزریق به مغزه، به مطالعه تش��کیل رسوب سولفات کلسیم پرداخت. 
وي کاهش دما را عامل افزایش حاللیت س��ولفات کلس��یم دانست. 
نتایج او نشان داد که کاهش تراوایي به دلیل تشکیل رسوب سولفات 
کلس��یم است. اوستاد3  و همکارش]15[ با مطالعه بر روي تزریق آب 
سازند و آب دریا بر سازند گچِي دریاي شمال به بررسي تأثیر متقابل 
سیال- س��نگ مخزن بر تراوایي و تشکیل رس��وب پرداختند. آن ها 
دریافتند که اثر متقابل س��نگ و س��یال موجب رسوب غیرقابل حل 

کربنات کلسیم شده و این موضوع عامل کاهش تراوایي است.

همان طور که اشاره شد، رس��وبات سولفاته و کربناته عامل مهمي 
در عدم کارایي عملیات ازیاد برداشت با استفاده از روش سیالب زني 
آب به شمار مي رود. در بین میدان هاي نفتي ایران، میدان نفتي اسفند 
بر روي س��ازند میشیریف که با کش��ور امارات مشترک است، قرار 
گرفته اس��ت. فش��ار و دماي اولیه مخزن به ترتی��ب 4700psi و 228 
درجه فارنهایت تعیین ش��ده اس��ت. جهت جلوگیري از افت فش��ار 
مخزن، تزریق آب دریا )از س��ال 1999( با اس��تفاده از 13 حلقه چاه 
آغاز ش��د. در سال هاي اخیر، مقدار تزریق آب به این مخزن کاهش 
یافته و همین مس��أله س��بب گردیده تا تولید نفت میدان کاهش پیدا 
کند. به نظر مي رس��د این موضوع ب��ه دلیل کیفیت پایین آب تزریقي 
و همچنین، ناسازگاري مابین آب تزریقي و آب سازند، اتفاق افتاده 
باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت رسوب نمک ها که مي توانند باعث 
کاه��ش کارایي عملیات تزریق ش��وند، در این تحقیق با انجام آنالیز 
آب هاي تزریقي)دریا( و س��ازند)میدان اسفند( و همچنین، اختالط 
آب ها با درصد هاي مختلف و انجام آزمایش هاي تش��کیل رسوب، 
به بررسي تأثیر دما و فش��ار در اثر اختالط آب ها بر روي حاللیت و 

تشکیل رسوبات سولفاته و کربنات کلسیم پرداخته شده است.

1- تئوري
1-1- پیش بیني رسوب نمک هاي سولفاته

براي پیش بیني تش��کیل رس��وبات س��ولفاته در دو دماي 35 و80 
 ASTM4328 درج��ه س��انتي گراد و فش��ار اتمس��فریک، از روش
استفاده ش��د]ASTM4325 .]16 یک روش محاسباتي جهت تعیین 
فوق اشباع شدگِي رسوبات سولفاته )کلسیم، استرانسیم، باریم( است. 
با انجام محاس��بات مربوطه مي توان نوع رسوب احتمالي و همچنین، 
توانایي یک محلول در ایجاد رس��وب را تعیین نمود. مراحل کار در 

این روش به صورت زیر است:
ال��ف- اندازه گیري غلظت کاتیون ه��ا و آنیون ها، TDS و چگالی 
نمونه هاي آب)با استفاده از روش هاي جذب اتمي، اسپکتوفوتومتري، 

تیتراسیون و ...(

ب- تعیین غلظت موالل هر یون با استفاده از رابطه:

)4(

٣ 
 

  
  تئوري -1
  هاي سولفاتهبيني رسوب نمكپيش -1-1

 ASTM4328از روش  ،و فشـار اتمسـفريك   رادگـ سـانتي درجـه   80و 35بيني تشكيل رسوبات سولفاته در دو دماي براي پيش
(كلسيم، استرانسيم، باريم) رسوبات سولفاته شدگيِاشباعيك روش محاسباتي جهت تعيين فوق ASTM4325]. 16استفاده شد[

توانايي يك محلول در ايجاد رسـوب را تعيـين نمـود.     ،توان نوع رسوب احتمالي و همچنيناست. با انجام محاسبات مربوطه مي
  راحل كار در اين روش به صورت زير است:م

هــاي جــذب اتمــي، (بــا اســتفاده از روشهــاي آبو چگــالي نمونــه TDSهــا، هــا و آنيــونگيــري غلظــت كــاتيونانــدازه -الــف
  اسپكتوفوتومتري، تيتراسيون و ...)

  
  زير: 4-تعيين غلظت موالل هر يون با استفاده از رابطه -ب

)4                 (
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  زير: 5-) با استفاده از رابطهتعيين قدرت يوني ( -ج

)5               (



n

i
ii ZC

1

2

2
1  

  بار يون است. iZغلظت اجزاء بر حسب موالل و  iCدر رابطه فوق 
 
  آيد:دست ميهب  6-هاي سولفاته از رابطهحالليت نمك ،در پايان -د

)6     (                 2/42 XKXS   
 
K  ،ثابت حالليت بر حسب موالر  قدرت يوني وX هاي يون اختالف غلظتCa  4وSO   بر حسب موالل است. معادالت ثابـت

اگر مقدار غلظـت   ،شده است. پس از محاسبه حالليت نشان داده 1-حالليت براي سولفات باريم، استرانسيم و كلسيم در جدول
اشـباع اسـت و   نظر نسبت به نمك سولفاته در حالت فوقنمك سولفاته در نمونه بيشتر از حالليت محاسبه شده باشد، آب مورد

حالليت سولفات باريم و استرانسـيم بـا افـزايش دمـا و قـدرت يـوني        ،1-احتمال رسوب وجود خواهد داشت. با توجه به جدول
روند كاهشي را با افزايش قدرت  ، حالليت3هاي يوني بيشتر از توان گفت، در قدرتسولفات كلسيم مييابد اما براي افزايش مي

  دهد.يوني از خود نشان مي
  
  بيني تشكيل رسوبات سولفاته در دما و فشار باالپيش -1-2

، ASTM) در روش اسـتاندارد  K(ضرب حالليتثابت حاصل ،با توجه به در نظر نگرفتن تأثير فشار در مقدار حالليت و همچنين
) در Ca,Ba,Sr(هـاي سـولفاته  بيني احتمـال تشـكيل رسـوب نمـك    ] براي پيشTomson ]17و  Oddoاز مدل ترموديناميكي 

ضرب اكتيويته نسـبت بـه   صورت لگاريتم حاصله) بSI(شدگيضريب اشباع ،شرايط دما و فشار مخزن استفاده شد. در اين مدل
  شود:ميضرب حالليت بيان حاصل

)7                    (   
spK
AnMeSIIndexSaturation log)(   

 Me هاي دو ظرفيتي وتواند هركدام از يونمي An  نيز 2
3CO  و يا2

4SO  باشد، در حالي كهspK ضرب حالليت حاصل
شرايط تشكيل رسوب را ندارد.  ،بودهباشد، محلول زيراشباع  SI<0حلول در حالت تعادل با نمك و اگر باشد، م SI=0است. اگر 

  ].17تواند رسوب تشكيل دهد[اشباع است و ميباشد، محلول فوق SI>0اگر 

ج- تعیین قدرت یوني )µ( با استفاده از رابطه-5 :

)5(

٣ 
 

  
  تئوري -1
  هاي سولفاتهبيني رسوب نمكپيش -1-1

 ASTM4328از روش  ،و فشـار اتمسـفريك   رادگـ سـانتي درجـه   80و 35بيني تشكيل رسوبات سولفاته در دو دماي براي پيش
(كلسيم، استرانسيم، باريم) رسوبات سولفاته شدگيِاشباعيك روش محاسباتي جهت تعيين فوق ASTM4325]. 16استفاده شد[

توانايي يك محلول در ايجاد رسـوب را تعيـين نمـود.     ،توان نوع رسوب احتمالي و همچنيناست. با انجام محاسبات مربوطه مي
  راحل كار در اين روش به صورت زير است:م

هــاي جــذب اتمــي، (بــا اســتفاده از روشهــاي آبو چگــالي نمونــه TDSهــا، هــا و آنيــونگيــري غلظــت كــاتيونانــدازه -الــف
  اسپكتوفوتومتري، تيتراسيون و ...)

  
  زير: 4-تعيين غلظت موالل هر يون با استفاده از رابطه -ب
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  زير: 5-) با استفاده از رابطهتعيين قدرت يوني ( -ج
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  بار يون است. iZغلظت اجزاء بر حسب موالل و  iCدر رابطه فوق 
 
  آيد:دست ميهب  6-هاي سولفاته از رابطهحالليت نمك ،در پايان -د

)6     (                 2/42 XKXS   
 
K  ،ثابت حالليت بر حسب موالر  قدرت يوني وX هاي يون اختالف غلظتCa  4وSO   بر حسب موالل است. معادالت ثابـت

اگر مقدار غلظـت   ،شده است. پس از محاسبه حالليت نشان داده 1-حالليت براي سولفات باريم، استرانسيم و كلسيم در جدول
اشـباع اسـت و   نظر نسبت به نمك سولفاته در حالت فوقنمك سولفاته در نمونه بيشتر از حالليت محاسبه شده باشد، آب مورد

حالليت سولفات باريم و استرانسـيم بـا افـزايش دمـا و قـدرت يـوني        ،1-احتمال رسوب وجود خواهد داشت. با توجه به جدول
روند كاهشي را با افزايش قدرت  ، حالليت3هاي يوني بيشتر از توان گفت، در قدرتسولفات كلسيم مييابد اما براي افزايش مي

  دهد.يوني از خود نشان مي
  
  بيني تشكيل رسوبات سولفاته در دما و فشار باالپيش -1-2

، ASTM) در روش اسـتاندارد  K(ضرب حالليتثابت حاصل ،با توجه به در نظر نگرفتن تأثير فشار در مقدار حالليت و همچنين
) در Ca,Ba,Sr(هـاي سـولفاته  بيني احتمـال تشـكيل رسـوب نمـك    ] براي پيشTomson ]17و  Oddoاز مدل ترموديناميكي 

ضرب اكتيويته نسـبت بـه   صورت لگاريتم حاصله) بSI(شدگيضريب اشباع ،شرايط دما و فشار مخزن استفاده شد. در اين مدل
  شود:ميضرب حالليت بيان حاصل

)7                    (   
spK
AnMeSIIndexSaturation log)(   

 Me هاي دو ظرفيتي وتواند هركدام از يونمي An  نيز 2
3CO  و يا2

4SO  باشد، در حالي كهspK ضرب حالليت حاصل
شرايط تشكيل رسوب را ندارد.  ،بودهباشد، محلول زيراشباع  SI<0حلول در حالت تعادل با نمك و اگر باشد، م SI=0است. اگر 

  ].17تواند رسوب تشكيل دهد[اشباع است و ميباشد، محلول فوق SI>0اگر 

در رابطه فوق Ci غلظت اجزاء بر حسب موالل و Zi بار یون است.

د- در پای��ان، حاللیت نمک هاي س��ولفاته از رابطه-6  به دس��ت 
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مقاالت علمي - پژوهشی

مي آید:
)6(

٣ 
 

  
  تئوري -1
  هاي سولفاتهبيني رسوب نمكپيش -1-1

 ASTM4328از روش  ،و فشـار اتمسـفريك   رادگـ سـانتي درجـه   80و 35بيني تشكيل رسوبات سولفاته در دو دماي براي پيش
(كلسيم، استرانسيم، باريم) رسوبات سولفاته شدگيِاشباعيك روش محاسباتي جهت تعيين فوق ASTM4325]. 16استفاده شد[

توانايي يك محلول در ايجاد رسـوب را تعيـين نمـود.     ،توان نوع رسوب احتمالي و همچنيناست. با انجام محاسبات مربوطه مي
  راحل كار در اين روش به صورت زير است:م

هــاي جــذب اتمــي، (بــا اســتفاده از روشهــاي آبو چگــالي نمونــه TDSهــا، هــا و آنيــونگيــري غلظــت كــاتيونانــدازه -الــف
  اسپكتوفوتومتري، تيتراسيون و ...)

  
  زير: 4-تعيين غلظت موالل هر يون با استفاده از رابطه -ب
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  زير: 5-) با استفاده از رابطهتعيين قدرت يوني ( -ج
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1
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1  

  بار يون است. iZغلظت اجزاء بر حسب موالل و  iCدر رابطه فوق 
 
  آيد:دست ميهب  6-هاي سولفاته از رابطهحالليت نمك ،در پايان -د

)6     (                 2/42 XKXS   
 
K  ،ثابت حالليت بر حسب موالر  قدرت يوني وX هاي يون اختالف غلظتCa  4وSO   بر حسب موالل است. معادالت ثابـت

اگر مقدار غلظـت   ،شده است. پس از محاسبه حالليت نشان داده 1-حالليت براي سولفات باريم، استرانسيم و كلسيم در جدول
اشـباع اسـت و   نظر نسبت به نمك سولفاته در حالت فوقنمك سولفاته در نمونه بيشتر از حالليت محاسبه شده باشد، آب مورد

حالليت سولفات باريم و استرانسـيم بـا افـزايش دمـا و قـدرت يـوني        ،1-احتمال رسوب وجود خواهد داشت. با توجه به جدول
روند كاهشي را با افزايش قدرت  ، حالليت3هاي يوني بيشتر از توان گفت، در قدرتسولفات كلسيم مييابد اما براي افزايش مي

  دهد.يوني از خود نشان مي
  
  بيني تشكيل رسوبات سولفاته در دما و فشار باالپيش -1-2

، ASTM) در روش اسـتاندارد  K(ضرب حالليتثابت حاصل ،با توجه به در نظر نگرفتن تأثير فشار در مقدار حالليت و همچنين
) در Ca,Ba,Sr(هـاي سـولفاته  بيني احتمـال تشـكيل رسـوب نمـك    ] براي پيشTomson ]17و  Oddoاز مدل ترموديناميكي 

ضرب اكتيويته نسـبت بـه   صورت لگاريتم حاصله) بSI(شدگيضريب اشباع ،شرايط دما و فشار مخزن استفاده شد. در اين مدل
  شود:ميضرب حالليت بيان حاصل

)7                    (   
spK
AnMeSIIndexSaturation log)(   

 Me هاي دو ظرفيتي وتواند هركدام از يونمي An  نيز 2
3CO  و يا2

4SO  باشد، در حالي كهspK ضرب حالليت حاصل
شرايط تشكيل رسوب را ندارد.  ،بودهباشد، محلول زيراشباع  SI<0حلول در حالت تعادل با نمك و اگر باشد، م SI=0است. اگر 

  ].17تواند رسوب تشكيل دهد[اشباع است و ميباشد، محلول فوق SI>0اگر 

K ثابت حاللیت بر حس��ب موالر، µ ق��درت یوني و X اختالف 
غلظت هاي یون Ca و SO4 بر حس��ب موالل اس��ت. معادالت ثابت 
حاللی��ت براي س��ولفات باریم، استرانس��یم و کلس��یم در جدول-1 
نش��ان داده شده اس��ت. پس از محاس��به حاللیت، اگر مقدار غلظت 
نمک س��ولفاته در نمونه بیش��تر از حاللیت محاس��به شده باشد، آب 
مورد نظر نس��بت به نمک سولفاته در حالت فوق اشباع بوده و احتمال 
رسوب وجود خواهد داشت. با توجه به جدول-1، حاللیت سولفات 
باریم و استرانس��یم با افزایش دما و ق��درت یوني افزایش مي یابد اما 
براي س��ولفات کلس��یم مي توان گفت، در قدرت هاي یوني بیشتر از 
3، حاللی��ت روند کاهش��ي را با افزایش قدرت یوني از خود نش��ان 

مي دهد.

1-٢- پیش بیني تشکیل رسوبات سولفاته در دما و فشار باال
با توجه به در نظر نگرفتن تأثیر فشار در مقدار حاللیت و همچنین، 
ثاب��ت حاصل ضرب حاللی��ت )K( در روش اس��تاندارد ASTM، از 
مدل ترمودینامیک��ي Oddo و Tomson ]17[ براي پیش بیني احتمال 
تشکیل رسوب نمک هاي سولفاته )Ca,Ba,Sr( در شرایط دما و فشار 
مخزن استفاده شد. در این مدل، ضریب اشباع شدگي )SI( به صورت 
لگاریتم حاصل ضرب اکتیویته نس��بت به حاصل ضرب حاللیت بیان 

مي شود:
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  تئوري -1
  هاي سولفاتهبيني رسوب نمكپيش -1-1

 ASTM4328از روش  ،و فشـار اتمسـفريك   رادگـ سـانتي درجـه   80و 35بيني تشكيل رسوبات سولفاته در دو دماي براي پيش
(كلسيم، استرانسيم، باريم) رسوبات سولفاته شدگيِاشباعيك روش محاسباتي جهت تعيين فوق ASTM4325]. 16استفاده شد[

توانايي يك محلول در ايجاد رسـوب را تعيـين نمـود.     ،توان نوع رسوب احتمالي و همچنيناست. با انجام محاسبات مربوطه مي
  راحل كار در اين روش به صورت زير است:م

هــاي جــذب اتمــي، (بــا اســتفاده از روشهــاي آبو چگــالي نمونــه TDSهــا، هــا و آنيــونگيــري غلظــت كــاتيونانــدازه -الــف
  اسپكتوفوتومتري، تيتراسيون و ...)

  
  زير: 4-تعيين غلظت موالل هر يون با استفاده از رابطه -ب
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  زير: 5-) با استفاده از رابطهتعيين قدرت يوني ( -ج
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  بار يون است. iZغلظت اجزاء بر حسب موالل و  iCدر رابطه فوق 
 
  آيد:دست ميهب  6-هاي سولفاته از رابطهحالليت نمك ،در پايان -د

)6     (                 2/42 XKXS   
 
K  ،ثابت حالليت بر حسب موالر  قدرت يوني وX هاي يون اختالف غلظتCa  4وSO   بر حسب موالل است. معادالت ثابـت

اگر مقدار غلظـت   ،شده است. پس از محاسبه حالليت نشان داده 1-حالليت براي سولفات باريم، استرانسيم و كلسيم در جدول
اشـباع اسـت و   نظر نسبت به نمك سولفاته در حالت فوقنمك سولفاته در نمونه بيشتر از حالليت محاسبه شده باشد، آب مورد

حالليت سولفات باريم و استرانسـيم بـا افـزايش دمـا و قـدرت يـوني        ،1-احتمال رسوب وجود خواهد داشت. با توجه به جدول
روند كاهشي را با افزايش قدرت  ، حالليت3هاي يوني بيشتر از توان گفت، در قدرتسولفات كلسيم مييابد اما براي افزايش مي

  دهد.يوني از خود نشان مي
  
  بيني تشكيل رسوبات سولفاته در دما و فشار باالپيش -1-2

، ASTM) در روش اسـتاندارد  K(ضرب حالليتثابت حاصل ،با توجه به در نظر نگرفتن تأثير فشار در مقدار حالليت و همچنين
) در Ca,Ba,Sr(هـاي سـولفاته  بيني احتمـال تشـكيل رسـوب نمـك    ] براي پيشTomson ]17و  Oddoاز مدل ترموديناميكي 

ضرب اكتيويته نسـبت بـه   صورت لگاريتم حاصله) بSI(شدگيضريب اشباع ،شرايط دما و فشار مخزن استفاده شد. در اين مدل
  شود:ميضرب حالليت بيان حاصل

)7                    (   
spK
AnMeSIIndexSaturation log)(   

 Me هاي دو ظرفيتي وتواند هركدام از يونمي An  نيز 2
3CO  و يا2

4SO  باشد، در حالي كهspK ضرب حالليت حاصل
شرايط تشكيل رسوب را ندارد.  ،بودهباشد، محلول زيراشباع  SI<0حلول در حالت تعادل با نمك و اگر باشد، م SI=0است. اگر 

  ].17تواند رسوب تشكيل دهد[اشباع است و ميباشد، محلول فوق SI>0اگر 
 CO3

]Me[مي تواند هرک��دام از یون هاي دو ظرفیتي و ]An[  نیز 2 -
CO4   باش��د، در حالي که Ksp حاصل ضرب حاللیت اس��ت. 

و یا 2 -
اگر SI=0 باش��د، محلول در حالت تعادل با نمک و اگر SI<0 باشد، 

 SI>0 محلول زیراش��باع بوده، شرایط تشکیل رس��وب را ندارد. اگر
باشد، محلول فوق اشباع است و مي تواند رسوب تشکیل دهد]17[.

براي رس��وبات سولفاته، به علت ُجفت ش��دگي یوني یا کمپلکس 
ب��ودن یون هاي فل��زي با یون ه��اي س��ولفاِت موج��ود در محلول، 
غلظت هاي یوِن فلِز آزاد و یون س��ولفاِت آزاد باید محاس��به شوند. 
مقدار جفت ش��دگي یون ها در محلول به دما، فش��ار، قدرت یوني و 
غلظت کل یون هاي فلزي و س��ولفات بس��تگي دارد. بر اساس مدل 
اودو و تامسون، جهت محاسبه اندیس اشباع شدگِي رسوبات سولفاته 

به صورت زیر عمل مي شود ]17[:
4)Kst( الف- تعیین ثابت پایداری اثر جرم

)8(

٤ 
 

  
  
  

  ]16ضرب حالليت [: معادالت ثابت حاصل1- جدول
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClSrSO 24  )گرادسانتي(درجه دما    

1522.01254.11242.01606.00231.0 234  K  40 
0653.08622.02763.02107.00297.0 234  K  71 

معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClBaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    
6163.0298.109879.13199.00178.0 234  K  25 

8908.0449.12099.21615.00125.0 234  K  35 
9768.0818.188931.35628.00299.0 234  K  50 
5024.0761.275174.40904.00508.0 234  K 65 
202.0359.374044.44129.01182.0 234  K  80 

9526.0109.440064.04459.11925.0 234  K  95 
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClCaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    

0499.1588.207899.300223.00176.0 234  K  10 
151.2342.18869.2 2  K  35 

2502.1052.215148.4224.00062.0 234  K  50 
889.071.19154.4368.0027.0 234  K  80 

  
موجـود در محلـول،    هـاي سـولفات  هاي فلـزي بـا يـون   شدگي يوني يا كمپلكس بودن يونفتعلت جبراي رسوبات سولفاته، به

ها در محلول به دما، فشار، قدرت يوني و شدگي يونآزاد بايد محاسبه شوند. مقدار جفت آزاد و يون سولفات فلزِ هاي يونِغلظت
رسـوبات   شـدگيِ ودو و تامسون، جهت محاسبه انديس اشـباع هاي فلزي و سولفات بستگي دارد. بر اساس مدل اغلظت كل يون

  ]:17شود [صورت زير عمل ميسولفاته به
  stK(4تعيين ثابت پايداري اثر جرم ( -الف

)8 (        TPTTK st
5.035.05263 103.1581.038.2107.10102.1105.486.1     

شتر يات بي(جزئ شودمحاسبه مي 9-بطهقدرت يوني بوده و از را i و psiفشار بر حسب  Pت، يبر حسب درجه فارنها Tدر آن 
  :در منبع اودو و تامسون آورده شده است)
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  مقدار سولفات آزاد  - ب
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  شود:يف مير تعريصورت زبه MCكه در آن 
)11         (                 BaSrCaMgM CCCCC   

MgC ،CaC ،srC  وBaC م بر حسب موالر است.يم و باريم، استرانسيم، كلسيزيب غلظت كل منيترتبه  
  

٤ 
 

  
  
  

  ]16ضرب حالليت [: معادالت ثابت حاصل1- جدول
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClSrSO 24  )گرادسانتي(درجه دما    

1522.01254.11242.01606.00231.0 234  K  40 
0653.08622.02763.02107.00297.0 234  K  71 

معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClBaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    
6163.0298.109879.13199.00178.0 234  K  25 

8908.0449.12099.21615.00125.0 234  K  35 
9768.0818.188931.35628.00299.0 234  K  50 
5024.0761.275174.40904.00508.0 234  K 65 
202.0359.374044.44129.01182.0 234  K  80 

9526.0109.440064.04459.11925.0 234  K  95 
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClCaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    

0499.1588.207899.300223.00176.0 234  K  10 
151.2342.18869.2 2  K  35 

2502.1052.215148.4224.00062.0 234  K  50 
889.071.19154.4368.0027.0 234  K  80 

  
موجـود در محلـول،    هـاي سـولفات  هاي فلـزي بـا يـون   شدگي يوني يا كمپلكس بودن يونفتعلت جبراي رسوبات سولفاته، به

ها در محلول به دما، فشار، قدرت يوني و شدگي يونآزاد بايد محاسبه شوند. مقدار جفت آزاد و يون سولفات فلزِ هاي يونِغلظت
رسـوبات   شـدگيِ ودو و تامسون، جهت محاسبه انديس اشـباع هاي فلزي و سولفات بستگي دارد. بر اساس مدل اغلظت كل يون

  ]:17شود [صورت زير عمل ميسولفاته به
  stK(4تعيين ثابت پايداري اثر جرم ( -الف

)8 (        TPTTK st
5.035.05263 103.1581.038.2107.10102.1105.486.1     

شتر يات بي(جزئ شودمحاسبه مي 9-بطهقدرت يوني بوده و از را i و psiفشار بر حسب  Pت، يبر حسب درجه فارنها Tدر آن 
  :در منبع اودو و تامسون آورده شده است)
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  شود:يف مير تعريصورت زبه MCكه در آن 
)11         (                 BaSrCaMgM CCCCC   

MgC ،CaC ،srC  وBaC م بر حسب موالر است.يم و باريم، استرانسيم، كلسيزيب غلظت كل منيترتبه  
  

در آن T بر حس��ب Cm درجه فارنهایت، P فش��ار بر حس��ب psi و   
قدرت یوني بوده و از رابطه-9 محاس��به مي ش��ود )جزئیات بیشتر در 

منبع اودو و تامسون آورده شده است(:
)9(
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  ]16ضرب حالليت [: معادالت ثابت حاصل1- جدول
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClSrSO 24  )گرادسانتي(درجه دما    

1522.01254.11242.01606.00231.0 234  K  40 
0653.08622.02763.02107.00297.0 234  K  71 

معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClBaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    
6163.0298.109879.13199.00178.0 234  K  25 

8908.0449.12099.21615.00125.0 234  K  35 
9768.0818.188931.35628.00299.0 234  K  50 
5024.0761.275174.40904.00508.0 234  K 65 
202.0359.374044.44129.01182.0 234  K  80 

9526.0109.440064.04459.11925.0 234  K  95 
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClCaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    

0499.1588.207899.300223.00176.0 234  K  10 
151.2342.18869.2 2  K  35 

2502.1052.215148.4224.00062.0 234  K  50 
889.071.19154.4368.0027.0 234  K  80 

  
موجـود در محلـول،    هـاي سـولفات  هاي فلـزي بـا يـون   شدگي يوني يا كمپلكس بودن يونفتعلت جبراي رسوبات سولفاته، به

ها در محلول به دما، فشار، قدرت يوني و شدگي يونآزاد بايد محاسبه شوند. مقدار جفت آزاد و يون سولفات فلزِ هاي يونِغلظت
رسـوبات   شـدگيِ ودو و تامسون، جهت محاسبه انديس اشـباع هاي فلزي و سولفات بستگي دارد. بر اساس مدل اغلظت كل يون

  ]:17شود [صورت زير عمل ميسولفاته به
  stK(4تعيين ثابت پايداري اثر جرم ( -الف

)8 (        TPTTK st
5.035.05263 103.1581.038.2107.10102.1105.486.1     

شتر يات بي(جزئ شودمحاسبه مي 9-بطهقدرت يوني بوده و از را i و psiفشار بر حسب  Pت، يبر حسب درجه فارنها Tدر آن 
  :در منبع اودو و تامسون آورده شده است)
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  شود:يف مير تعريصورت زبه MCكه در آن 
)11         (                 BaSrCaMgM CCCCC   

MgC ،CaC ،srC  وBaC م بر حسب موالر است.يم و باريم، استرانسيم، كلسيزيب غلظت كل منيترتبه  
  

ب- مقدار سولفات آزاد 
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  ]16ضرب حالليت [: معادالت ثابت حاصل1- جدول
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClSrSO 24  )گرادسانتي(درجه دما    

1522.01254.11242.01606.00231.0 234  K  40 
0653.08622.02763.02107.00297.0 234  K  71 

معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClBaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    
6163.0298.109879.13199.00178.0 234  K  25 

8908.0449.12099.21615.00125.0 234  K  35 
9768.0818.188931.35628.00299.0 234  K  50 
5024.0761.275174.40904.00508.0 234  K 65 
202.0359.374044.44129.01182.0 234  K  80 

9526.0109.440064.04459.11925.0 234  K  95 
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClCaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    

0499.1588.207899.300223.00176.0 234  K  10 
151.2342.18869.2 2  K  35 

2502.1052.215148.4224.00062.0 234  K  50 
889.071.19154.4368.0027.0 234  K  80 

  
موجـود در محلـول،    هـاي سـولفات  هاي فلـزي بـا يـون   شدگي يوني يا كمپلكس بودن يونفتعلت جبراي رسوبات سولفاته، به

ها در محلول به دما، فشار، قدرت يوني و شدگي يونآزاد بايد محاسبه شوند. مقدار جفت آزاد و يون سولفات فلزِ هاي يونِغلظت
رسـوبات   شـدگيِ ودو و تامسون، جهت محاسبه انديس اشـباع هاي فلزي و سولفات بستگي دارد. بر اساس مدل اغلظت كل يون

  ]:17شود [صورت زير عمل ميسولفاته به
  stK(4تعيين ثابت پايداري اثر جرم ( -الف

)8 (        TPTTK st
5.035.05263 103.1581.038.2107.10102.1105.486.1     

شتر يات بي(جزئ شودمحاسبه مي 9-بطهقدرت يوني بوده و از را i و psiفشار بر حسب  Pت، يبر حسب درجه فارنها Tدر آن 
  :در منبع اودو و تامسون آورده شده است)
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  شود:يف مير تعريصورت زبه MCكه در آن 
)11         (                 BaSrCaMgM CCCCC   

MgC ،CaC ،srC  وBaC م بر حسب موالر است.يم و باريم، استرانسيم، كلسيزيب غلظت كل منيترتبه  
  

که در آن   به صورت زیر تعریف مي شود:
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  ]16ضرب حالليت [: معادالت ثابت حاصل1- جدول
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClSrSO 24  )گرادسانتي(درجه دما    

1522.01254.11242.01606.00231.0 234  K  40 
0653.08622.02763.02107.00297.0 234  K  71 

معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClBaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    
6163.0298.109879.13199.00178.0 234  K  25 

8908.0449.12099.21615.00125.0 234  K  35 
9768.0818.188931.35628.00299.0 234  K  50 
5024.0761.275174.40904.00508.0 234  K 65 
202.0359.374044.44129.01182.0 234  K  80 

9526.0109.440064.04459.11925.0 234  K  95 
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClCaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    

0499.1588.207899.300223.00176.0 234  K  10 
151.2342.18869.2 2  K  35 

2502.1052.215148.4224.00062.0 234  K  50 
889.071.19154.4368.0027.0 234  K  80 

  
موجـود در محلـول،    هـاي سـولفات  هاي فلـزي بـا يـون   شدگي يوني يا كمپلكس بودن يونفتعلت جبراي رسوبات سولفاته، به

ها در محلول به دما، فشار، قدرت يوني و شدگي يونآزاد بايد محاسبه شوند. مقدار جفت آزاد و يون سولفات فلزِ هاي يونِغلظت
رسـوبات   شـدگيِ ودو و تامسون، جهت محاسبه انديس اشـباع هاي فلزي و سولفات بستگي دارد. بر اساس مدل اغلظت كل يون

  ]:17شود [صورت زير عمل ميسولفاته به
  stK(4تعيين ثابت پايداري اثر جرم ( -الف

)8 (        TPTTK st
5.035.05263 103.1581.038.2107.10102.1105.486.1     

شتر يات بي(جزئ شودمحاسبه مي 9-بطهقدرت يوني بوده و از را i و psiفشار بر حسب  Pت، يبر حسب درجه فارنها Tدر آن 
  :در منبع اودو و تامسون آورده شده است)
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  شود:يف مير تعريصورت زبه MCكه در آن 
)11         (                 BaSrCaMgM CCCCC   

MgC ،CaC ،srC  وBaC م بر حسب موالر است.يم و باريم، استرانسيم، كلسيزيب غلظت كل منيترتبه  
  

CBa  Csr ،Cca ،CMg به ترتیب غلظت کل منیزیم، کلسیم، استرانسیم 

و باریم بر حسب موالر است.

ج- تعیین غلظت یون هاي آزاد
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  آزاد يهاونيغلظت ن ييتع -ج
)12          (              ][1/][ 2
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  بيني رسوب نمك كربنات كلسيمپيش -1-3

هـاي ترمودينـاميكي   باشـد، مـدل  كربن و دما مياكسيدشدت تابع فشار جزيي ديكه تشكيل رسوب كربنات كلسيم بهاز آنجائي
و  Davis ]18 ،[Oddoو  Stiffهـاي  توان بـه مـدل  جمله ميبيني تشكيل اين رسوب ارائه شده است. از آنمختلفي جهت پيش

Tomson ]17 ،[Vetter ] 5و همكارانش ،[Yeboah ] اشاره كرد. 19و همكارانش [  
و  pH، بـودن  ييقليـا ميـزان  آب به تشكيل رسوب با استفاده از تركيب آب، قدرت يـوني،   مواد محلول در ها تمايلدر اين مدل

 pHتلفي از جمله مشخص نبودن هاي مخهاي اشاره شده داراي محدوديتشود. مدلتعدادي از پارامترهاي تجربي محاسبه مي
امكان استفاده از اين مدل بـراي محاسـبه ضـريب اشـباع      ،اوليه در فشار باال، كمبود ثوابت در دماهاي باال و ... بوده و در نتيجه

ر را براي محاسبه حالليت رسوبات مختلف د ايساده ] مدل10اودو و تامسون [ ،هاي اشاره شدهپذير نيست. در ميان مدلامكان
 )شوندگيري ميكه در ميادين نفتي اندازه متداول(شاخص رسوب با استفاده از عواملي  ،دما و فشار باال ارائه كردند. در اين مدل

  زير ارائه شده است: شكلشود. تابع پيشنهادي بهمحاسبه مي ،كربناكسيدو بدون در نظر گرفتن گاز دي
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د- محاسبه اندیس اشباع شدگي نمک هاي مختلف
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  بيني رسوب نمك كربنات كلسيمپيش -1-3

هـاي ترمودينـاميكي   باشـد، مـدل  كربن و دما مياكسيدشدت تابع فشار جزيي ديكه تشكيل رسوب كربنات كلسيم بهاز آنجائي
و  Davis ]18 ،[Oddoو  Stiffهـاي  توان بـه مـدل  جمله ميبيني تشكيل اين رسوب ارائه شده است. از آنمختلفي جهت پيش

Tomson ]17 ،[Vetter ] 5و همكارانش ،[Yeboah ] اشاره كرد. 19و همكارانش [  
و  pH، بـودن  ييقليـا ميـزان  آب به تشكيل رسوب با استفاده از تركيب آب، قدرت يـوني،   مواد محلول در ها تمايلدر اين مدل

 pHتلفي از جمله مشخص نبودن هاي مخهاي اشاره شده داراي محدوديتشود. مدلتعدادي از پارامترهاي تجربي محاسبه مي
امكان استفاده از اين مدل بـراي محاسـبه ضـريب اشـباع      ،اوليه در فشار باال، كمبود ثوابت در دماهاي باال و ... بوده و در نتيجه

ر را براي محاسبه حالليت رسوبات مختلف د ايساده ] مدل10اودو و تامسون [ ،هاي اشاره شدهپذير نيست. در ميان مدلامكان
 )شوندگيري ميكه در ميادين نفتي اندازه متداول(شاخص رسوب با استفاده از عواملي  ،دما و فشار باال ارائه كردند. در اين مدل

  زير ارائه شده است: شكلشود. تابع پيشنهادي بهمحاسبه مي ،كربناكسيدو بدون در نظر گرفتن گاز دي
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  بيني رسوب نمك كربنات كلسيمپيش -1-3

هـاي ترمودينـاميكي   باشـد، مـدل  كربن و دما مياكسيدشدت تابع فشار جزيي ديكه تشكيل رسوب كربنات كلسيم بهاز آنجائي
و  Davis ]18 ،[Oddoو  Stiffهـاي  توان بـه مـدل  جمله ميبيني تشكيل اين رسوب ارائه شده است. از آنمختلفي جهت پيش

Tomson ]17 ،[Vetter ] 5و همكارانش ،[Yeboah ] اشاره كرد. 19و همكارانش [  
و  pH، بـودن  ييقليـا ميـزان  آب به تشكيل رسوب با استفاده از تركيب آب، قدرت يـوني،   مواد محلول در ها تمايلدر اين مدل

 pHتلفي از جمله مشخص نبودن هاي مخهاي اشاره شده داراي محدوديتشود. مدلتعدادي از پارامترهاي تجربي محاسبه مي
امكان استفاده از اين مدل بـراي محاسـبه ضـريب اشـباع      ،اوليه در فشار باال، كمبود ثوابت در دماهاي باال و ... بوده و در نتيجه

ر را براي محاسبه حالليت رسوبات مختلف د ايساده ] مدل10اودو و تامسون [ ،هاي اشاره شدهپذير نيست. در ميان مدلامكان
 )شوندگيري ميكه در ميادين نفتي اندازه متداول(شاخص رسوب با استفاده از عواملي  ،دما و فشار باال ارائه كردند. در اين مدل

  زير ارائه شده است: شكلشود. تابع پيشنهادي بهمحاسبه مي ،كربناكسيدو بدون در نظر گرفتن گاز دي
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  ]16ضرب حالليت [: معادالت ثابت حاصل1- جدول
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClSrSO 24  )گرادسانتي(درجه دما    

1522.01254.11242.01606.00231.0 234  K  40 
0653.08622.02763.02107.00297.0 234  K  71 

معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClBaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    
6163.0298.109879.13199.00178.0 234  K  25 

8908.0449.12099.21615.00125.0 234  K  35 
9768.0818.188931.35628.00299.0 234  K  50 
5024.0761.275174.40904.00508.0 234  K 65 
202.0359.374044.44129.01182.0 234  K  80 

9526.0109.440064.04459.11925.0 234  K  95 
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClCaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    
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2502.1052.215148.4224.00062.0 234  K  50 
889.071.19154.4368.0027.0 234  K  80 

  
موجـود در محلـول،    هـاي سـولفات  هاي فلـزي بـا يـون   شدگي يوني يا كمپلكس بودن يونفتعلت جبراي رسوبات سولفاته، به

ها در محلول به دما، فشار، قدرت يوني و شدگي يونآزاد بايد محاسبه شوند. مقدار جفت آزاد و يون سولفات فلزِ هاي يونِغلظت
رسـوبات   شـدگيِ ودو و تامسون، جهت محاسبه انديس اشـباع هاي فلزي و سولفات بستگي دارد. بر اساس مدل اغلظت كل يون
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شتر يات بي(جزئ شودمحاسبه مي 9-بطهقدرت يوني بوده و از را i و psiفشار بر حسب  Pت، يبر حسب درجه فارنها Tدر آن 
  :در منبع اودو و تامسون آورده شده است)
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2
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  مقدار سولفات آزاد  - ب
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SOstSOMstSOMst

K
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}4]1{[}1{
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  شود:يف مير تعريصورت زبه MCكه در آن 
)11         (                 BaSrCaMgM CCCCC   

MgC ،CaC ،srC  وBaC م بر حسب موالر است.يم و باريم، استرانسيم، كلسيزيب غلظت كل منيترتبه  
  

٤ 
 

  
  
  

  ]16ضرب حالليت [: معادالت ثابت حاصل1- جدول
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClSrSO 24  )گرادسانتي(درجه دما    

1522.01254.11242.01606.00231.0 234  K  40 
0653.08622.02763.02107.00297.0 234  K  71 

معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClBaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    
6163.0298.109879.13199.00178.0 234  K  25 

8908.0449.12099.21615.00125.0 234  K  35 
9768.0818.188931.35628.00299.0 234  K  50 
5024.0761.275174.40904.00508.0 234  K 65 
202.0359.374044.44129.01182.0 234  K  80 

9526.0109.440064.04459.11925.0 234  K  95 
معادله ثابت حاصلضرب حالليت OHNaClCaSO 24  )گرادسانتيدما (درجه    

0499.1588.207899.300223.00176.0 234  K  10 
151.2342.18869.2 2  K  35 

2502.1052.215148.4224.00062.0 234  K  50 
889.071.19154.4368.0027.0 234  K  80 

  
موجـود در محلـول،    هـاي سـولفات  هاي فلـزي بـا يـون   شدگي يوني يا كمپلكس بودن يونفتعلت جبراي رسوبات سولفاته، به

ها در محلول به دما، فشار، قدرت يوني و شدگي يونآزاد بايد محاسبه شوند. مقدار جفت آزاد و يون سولفات فلزِ هاي يونِغلظت
رسـوبات   شـدگيِ ودو و تامسون، جهت محاسبه انديس اشـباع هاي فلزي و سولفات بستگي دارد. بر اساس مدل اغلظت كل يون

  ]:17شود [صورت زير عمل ميسولفاته به
  stK(4تعيين ثابت پايداري اثر جرم ( -الف

)8 (        TPTTK st
5.035.05263 103.1581.038.2107.10102.1105.486.1     

شتر يات بي(جزئ شودمحاسبه مي 9-بطهقدرت يوني بوده و از را i و psiفشار بر حسب  Pت، يبر حسب درجه فارنها Tدر آن 
  :در منبع اودو و تامسون آورده شده است)
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2
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  مقدار سولفات آزاد  - ب

)10                 (   
st

SOstSOMstSOMst

K
CKCCKCCK

SO
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}4]1{[}1{
][
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  شود:يف مير تعريصورت زبه MCكه در آن 
)11         (                 BaSrCaMgM CCCCC   

MgC ،CaC ،srC  وBaC م بر حسب موالر است.يم و باريم، استرانسيم، كلسيزيب غلظت كل منيترتبه  
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 123 / خرداد ماه 1394
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  آزاد يهاونيغلظت ن ييتع -ج
)12          (              ][1/][ 2

4
2   SOKCMg stMg  

)13                        ( ][1/][ 2
4

2   SOKCCa stCa  
)41                       ( ][1/][ 2

4
2   SOKCBa stBa  

)51             (             ][1/][ 2
4

2   SOKCSr stSr  
  

  مختلف يهانمك شدگيس اشباعيمحاسبه اند -د

)61(                                  
TP

TTSOCaOHCaSOSI
5.035.05

2632
4

2
24

100.237.013.1109.5
105.2108.147.3]][[log)2.(

 





  

  

)71(                               
TP

TTSOCaOHCaSOSI

5.035.05

2632
4

2
24

1066.049.066.1109.6

109.11109.104.4]][[log)
2
1.(

 





  

  

)81(                                         
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4

103.35.009.11007.3
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4
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TTSOBaBaSOSI
5.035.05
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4

2
4

100.289.062.2108.4

104.11108.403.10]][[log)(

 





  

  

)21(                                     
TP

TTSOMgMgSOSI
5.035.06

2742
4

2
4

1033.158.038.2100658.1
10173.11051.486.0]][[log)(

 





  

  
  بيني رسوب نمك كربنات كلسيمپيش -1-3

هـاي ترمودينـاميكي   باشـد، مـدل  كربن و دما مياكسيدشدت تابع فشار جزيي ديكه تشكيل رسوب كربنات كلسيم بهاز آنجائي
و  Davis ]18 ،[Oddoو  Stiffهـاي  توان بـه مـدل  جمله ميبيني تشكيل اين رسوب ارائه شده است. از آنمختلفي جهت پيش

Tomson ]17 ،[Vetter ] 5و همكارانش ،[Yeboah ] اشاره كرد. 19و همكارانش [  
و  pH، بـودن  ييقليـا ميـزان  آب به تشكيل رسوب با استفاده از تركيب آب، قدرت يـوني،   مواد محلول در ها تمايلدر اين مدل

 pHتلفي از جمله مشخص نبودن هاي مخهاي اشاره شده داراي محدوديتشود. مدلتعدادي از پارامترهاي تجربي محاسبه مي
امكان استفاده از اين مدل بـراي محاسـبه ضـريب اشـباع      ،اوليه در فشار باال، كمبود ثوابت در دماهاي باال و ... بوده و در نتيجه

ر را براي محاسبه حالليت رسوبات مختلف د ايساده ] مدل10اودو و تامسون [ ،هاي اشاره شدهپذير نيست. در ميان مدلامكان
 )شوندگيري ميكه در ميادين نفتي اندازه متداول(شاخص رسوب با استفاده از عواملي  ،دما و فشار باال ارائه كردند. در اين مدل

  زير ارائه شده است: شكلشود. تابع پيشنهادي بهمحاسبه مي ،كربناكسيدو بدون در نظر گرفتن گاز دي
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  آزاد يهاونيغلظت ن ييتع -ج
)12          (              ][1/][ 2

4
2   SOKCMg stMg  

)13                        ( ][1/][ 2
4

2   SOKCCa stCa  
)41                       ( ][1/][ 2

4
2   SOKCBa stBa  

)51             (             ][1/][ 2
4

2   SOKCSr stSr  
  

  مختلف يهانمك شدگيس اشباعيمحاسبه اند -د

)61(                                  
TP

TTSOCaOHCaSOSI
5.035.05

2632
4

2
24

100.237.013.1109.5
105.2108.147.3]][[log)2.(

 





  

  

)71(                               
TP

TTSOCaOHCaSOSI

5.035.05

2632
4

2
24

1066.049.066.1109.6

109.11109.104.4]][[log)
2
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)81(                                         
TP

TTSOCaCaSOSI
5.035.05

2632
4

2
4

103.35.009.11007.3
1097.01098.952.2]][[log)(
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TTSOBaBaSOSI
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104.11108.403.10]][[log)(

 





  

  

)21(                                     
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TTSOMgMgSOSI
5.035.06
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4

1033.158.038.2100658.1
10173.11051.486.0]][[log)(

 





  

  
  بيني رسوب نمك كربنات كلسيمپيش -1-3

هـاي ترمودينـاميكي   باشـد، مـدل  كربن و دما مياكسيدشدت تابع فشار جزيي ديكه تشكيل رسوب كربنات كلسيم بهاز آنجائي
و  Davis ]18 ،[Oddoو  Stiffهـاي  توان بـه مـدل  جمله ميبيني تشكيل اين رسوب ارائه شده است. از آنمختلفي جهت پيش

Tomson ]17 ،[Vetter ] 5و همكارانش ،[Yeboah ] اشاره كرد. 19و همكارانش [  
و  pH، بـودن  ييقليـا ميـزان  آب به تشكيل رسوب با استفاده از تركيب آب، قدرت يـوني،   مواد محلول در ها تمايلدر اين مدل

 pHتلفي از جمله مشخص نبودن هاي مخهاي اشاره شده داراي محدوديتشود. مدلتعدادي از پارامترهاي تجربي محاسبه مي
امكان استفاده از اين مدل بـراي محاسـبه ضـريب اشـباع      ،اوليه در فشار باال، كمبود ثوابت در دماهاي باال و ... بوده و در نتيجه

ر را براي محاسبه حالليت رسوبات مختلف د ايساده ] مدل10اودو و تامسون [ ،هاي اشاره شدهپذير نيست. در ميان مدلامكان
 )شوندگيري ميكه در ميادين نفتي اندازه متداول(شاخص رسوب با استفاده از عواملي  ،دما و فشار باال ارائه كردند. در اين مدل

  زير ارائه شده است: شكلشود. تابع پيشنهادي بهمحاسبه مي ،كربناكسيدو بدون در نظر گرفتن گاز دي
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1-3- پیش بیني رسوب نمک کربنات کلسیم
از آنجائي که تش��کیل رسوب کربنات کلس��یم به شدت تابع فشار 
جزی��ي دي اکس��ید کربن و دما مي باش��د، مدل ه��اي ترمودینامیکي 
مختلف��ي جهت پیش بیني تش��کیل این رس��وب ارائه ش��ده اس��ت. 
از آن جمل��ه مي ت��وان ب��ه مدل ه��اي Stiff و Oddo ،]18[ Davis و 
17[ Tomson[، Vetter و همکاران��ش ]Yeboah ،]5 و همکاران��ش 

]19[ اشاره کرد. 
در ای��ن مدل ها تمایل مواد محلول در آب به تش��کیل رس��وب با 
اس��تفاده از ترکی��ب آب، ق��درت یوني، میزان قلیای��ي بودن، pH و 
تعدادي از پارامترهاي تجربي محاس��به مي شود. مدل هاي اشاره شده 
داراي محدودیت هاي مختلفي از جمله مش��خص نبودن pH اولیه در 

فش��ار باال، کمبود ثوابت در دماهاي باال و ... بوده و در نتیجه، امکان 
اس��تفاده از این مدل براي محاسبه ضریب اش��باع امکان پذیر نیست. 
در میان مدل هاي اش��اره ش��ده، اودو و تامس��ون ]10[ مدل ساده اي 
را براي محاس��به حاللیت رس��وبات مختلف در دما و فشار باال ارائه 
 کردند. در این مدل، ش��اخص رسوب با اس��تفاده از عواملي متداول

)ک��ه در میادین نفتي اندازه گیري مي ش��وند( و بدون در نظر گرفتن 
گاز دي اکس��ید کربن، محاسبه مي شود. تابع پیش��نهادي به شکل زیر 

ارائه شده است:
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  آزاد يهاونيغلظت ن ييتع -ج
)12          (              ][1/][ 2

4
2   SOKCMg stMg  

)13                        ( ][1/][ 2
4

2   SOKCCa stCa  
)41                       ( ][1/][ 2

4
2   SOKCBa stBa  

)51             (             ][1/][ 2
4

2   SOKCSr stSr  
  

  مختلف يهانمك شدگيس اشباعيمحاسبه اند -د

)61(                                  
TP

TTSOCaOHCaSOSI
5.035.05
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4
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24

100.237.013.1109.5
105.2108.147.3]][[log)2.(
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10173.11051.486.0]][[log)(

 





  

  
  بيني رسوب نمك كربنات كلسيمپيش -1-3

هـاي ترمودينـاميكي   باشـد، مـدل  كربن و دما مياكسيدشدت تابع فشار جزيي ديكه تشكيل رسوب كربنات كلسيم بهاز آنجائي
و  Davis ]18 ،[Oddoو  Stiffهـاي  توان بـه مـدل  جمله ميبيني تشكيل اين رسوب ارائه شده است. از آنمختلفي جهت پيش

Tomson ]17 ،[Vetter ] 5و همكارانش ،[Yeboah ] اشاره كرد. 19و همكارانش [  
و  pH، بـودن  ييقليـا ميـزان  آب به تشكيل رسوب با استفاده از تركيب آب، قدرت يـوني،   مواد محلول در ها تمايلدر اين مدل

 pHتلفي از جمله مشخص نبودن هاي مخهاي اشاره شده داراي محدوديتشود. مدلتعدادي از پارامترهاي تجربي محاسبه مي
امكان استفاده از اين مدل بـراي محاسـبه ضـريب اشـباع      ،اوليه در فشار باال، كمبود ثوابت در دماهاي باال و ... بوده و در نتيجه

ر را براي محاسبه حالليت رسوبات مختلف د ايساده ] مدل10اودو و تامسون [ ،هاي اشاره شدهپذير نيست. در ميان مدلامكان
 )شوندگيري ميكه در ميادين نفتي اندازه متداول(شاخص رسوب با استفاده از عواملي  ،دما و فشار باال ارائه كردند. در اين مدل

  زير ارائه شده است: شكلشود. تابع پيشنهادي بهمحاسبه مي ،كربناكسيدو بدون در نظر گرفتن گاز دي
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که در آن، T بر حس��ب فارنهایت، P فش��ار بر حسب psi و
بر حسب موالر اس��ت. µi  قدرت یوني بوده و از رابطه-23 محاسبه 

مي شود:

١٠ 
 

25 81/0-  706/0 -  043/0-  056/0 -  168/0  3/4-  
50 703/0-  618/0 -  044/0  049/0  25/0  77/3-  
75 794/0-  722/0-  058/0-  019/0-  138/0  36/3 -  
100 61/1 -  55/1-  884/0-  01/1-  34/1-  99/2-  

P=4700psi 
-34/1 صفر  22/1-  552/0-  57/0-  32/0-  32/5  
25 842/0-  742/0-  068/0 -  086/0 -  153/0  31/4-  
50 734/0-  656/0-  018/0  017/0  233/0  78/3-  
75 831/0-  762/0 -  086/0 -  053/0-  118/0  38/3-  
100 65/1 -  51/1-  915/0-  04/1-  36/1 -  01/3-  

  

  
  F228 يدما وم دريسولفات استرانس شدگيس اشباعياند ير فشار بر روي: تأث1-شكل

  

  
  psi4700م در فشار يوم و باريسولفات استرانس شدگيس اشباعياند ير دما بر روي: تأث2-شكل

  

 1   تأثیر فشــار بر روي اندیس اشباع شدگي سولفات استرانسیوم در 
228ºF دماي

 2  تأثیر دما بر روي اندیس اشباع شدگي سولفات استرانسیوم و باریم 
4700psi در فشار

١٠ 
 

25 81/0-  706/0 -  043/0-  056/0 -  168/0  3/4-  
50 703/0-  618/0 -  044/0  049/0  25/0  77/3-  
75 794/0-  722/0-  058/0-  019/0-  138/0  36/3 -  
100 61/1 -  55/1-  884/0-  01/1-  34/1-  99/2-  

P=4700psi 
-34/1 صفر  22/1-  552/0-  57/0-  32/0-  32/5  
25 842/0-  742/0-  068/0 -  086/0 -  153/0  31/4-  
50 734/0-  656/0-  018/0  017/0  233/0  78/3-  
75 831/0-  762/0 -  086/0 -  053/0-  118/0  38/3-  
100 65/1 -  51/1-  915/0-  04/1-  36/1 -  01/3-  

  

  
  F228 يدما وم دريسولفات استرانس شدگيس اشباعياند ير فشار بر روي: تأث1-شكل

  

  
  psi4700م در فشار يوم و باريسولفات استرانس شدگيس اشباعياند ير دما بر روي: تأث2-شكل

  

آب دریا )آب تزریقي(آب سازند

یونغلظت مواللیونغلظت موالل
0/24316Ca2+0/006674Ca2+

0/024775Mg2+0/123Mg2+

0/007156Sr2+38/67E-6Sr2+

43/67E-6Ba2+65/32E-8Ba2+

0/002951SO4
2-0/03476SO4

2-

2/57Cl-0/6511Cl-

2/0458Na+0/51Na+

60/53E-6Fe2+74/96E-7Fe2+

0/01506K+صفرK+

0/0071HCO3
-0/002716HCO3

-

137964/6TDS )mg/l(41636TDS )mg/l(
1/055SP.GR1/045SP.GR
5/45pH8/3pH

)µ( قدرت یوني0/9096)µ( قدرت یوني2/875

 2    آنالیز آب دریا )آب تزریقی( و آب سازند در دمای محیط

75درصد آب دریا، 25 
درصد آب سازند)موالل(

50درصد آب دریا، 50 
درصد آب سازند )موالل(

25 درصد آب دریا، 
75درصد آب سازند )موالل(

یون

0/0620/120/18Ca2+

0/10/0760/051Mg2+

0/00170/00340/0052Sr2+

10/7E-621/19E-632/18E-6Ba2+

0/02730/01950/0114SO4
2-

1/0971/572/056Cl-

0/8681/241/63Na+

19/88E-632/81E-646/35E-6Fe2+

0/00350/0070/011K+

0/00370/00480/0059HCO3
-

6571889800113882TDS )mg/l(
1/0471/051/0525SP.GR
)µ( قدرت یوني1/3431/7752/2

0/000960/001920/0029CO2

 3    نتايج حاصل از اختالط در نسبت هاي مختلف آب دريا و آب سازند
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٦ 
 

2COو  psiفشار بر حسب  Pبر حسب فارنهايت،  T ،كه در آن
eqC است ربر حسب موال. i     23-قـدرت يـوني بـوده و از رابطـه 

  شود:محاسبه مي
)23                        (




n

i
ii ZC

1

2

2
1  

دست آمـده بـراي   هباشد. بايد به اين نكته اشاره شود كه نتايج ببار يون مي iZموالر و  غلظت اجزاء بر حسب iC ،در رابطه فوق
كربن محلول در آب بـا توجـه بـه    اكسيددليل در اختيار نداشتن غلظت ديبيني احتمال تشكيل رسوب كربنات كلسيم، بهپيش

  تواند با خطاي زيادي همراه باشد.شرايط واقعي چاه، مي
  
  ثنتايج و بح -2
  نييبيني رسوبات سولفاته در فشار پاپيش -2-1

حاضـر  ق يـ تحق ،دان اسـفند يـ م درآب دريا و آب سازند  ثير دما و بررسي تشكيل رسوب در اثر اختالطأجهت مشخص كردن ت
ر مرحله آورده شده است. د 2-مورد استفاده به ترتيب در جدول تزريقي و آب سازند ج حاصل از آناليز آبِي. نتاانجام شده است

ا) يـ درصـد از آب در  75و  50، 25(متفاوت يهاي حجمبا نسبت مختلف از آب يهاحجم ،با استفاده از يك استوانه مدرج و بعد
آورده شـده اسـت. در    3-ها در جدولصاف با يكديگر مخلوط شدند. نتايج حاصل از اختالط آبهاي تهبرداشته و به وسيله ارلن

ج يقرار گرفـت. نتـا   يابيرسوبات سولفاته مورد ارز ير دما بر رويتأث ASTMمخلوط شده و روش  يهاآب زيبا توجه به آنال ،ادامه
  نشان داده شده است. 4-در جدول ASTMحاصل از روش 

و  يقـ يآب تزر يهاك از نسبتيچي، در هگرادسانتيدرجه  80و  35 يك و دمايط فشار اتمسفريدهد كه در شرايج نشان مينتا
 يبـاال  يهام در نسبتيدهد كه رسوب سولفات باريج نشان مينتا ،نيل نخواهد شد. همچنيم تشكيوب سولفات كلسرس ،سازند

ل رسوب يشود. تشكيتر مشين رسوب بيبا كاهش دما مقدار ا ،گرين مقدار را دارد و از طرف ديترشيآب سازند در هر دو دما ب
رسـوب   ،. در هر دو دمـا است گرادسانتيدرجه  35 يتر از دماشيه مراتب بب گرادسانتيدرجه  80 يم در دمايسولفات استرانس
ل يتشـك  يچ رسوبيه يقيآب تزر درصد 100 ن رسوب و در نسبتيترشيب ،يقيآب تزر درصد 25 م در نسبتيسولفات استرانس

  نخواهد شد.
  

  طيمح ي: آناليز آب دريا (آب تزريقي) و آب سازند در دما2- جدول
(آب تزريقي) آب درياآب سازند  

 يون غلظت موالل يون غلظت موالل
24316/0Ca2+ 006674/0Ca2+ 

024775/0  Mg2+ 123/0Mg2+ 

007156/0Sr2+ 67/38 E 6 -  Sr2+ 

67/43 E 6 -  Ba2+ 32/65 E 8 -Ba2+ 

002951/0SO4
2- 03476/0SO4

2- 

57/2  Cl- 6511/0Cl- 

0458/2  Na+ 51/0Na+ 

53/60 E 6 -  Fe2+ 96/74 E 7 -  Fe2+ 

01506/0  K+ صفر K+ 

0071/0  HCO3
- 002716/0HCO3

- 

در رابط��ه ف��وق، Ci غلظت اجزاء بر حس��ب م��والر و Zi بار یون 
مي باش��د. باید به این نکته اش��اره ش��ود که نتایج به دست آمده براي 
پیش بیني احتمال تشکیل رس��وب کربنات کلسیم، به دلیل در اختیار 
نداش��تن غلظت دي اکس��ید کربن محلول در آب با توجه به ش��رایط 

واقعي چاه، مي تواند با خطاي زیادي همراه باشد.

٢- نتایج و بحث
٢-1- پیش بیني رسوبات سولفاته در فشار پایین

جهت مش��خص کردن تأثیر دما و بررسي تش��کیل رسوب در اثر 
اختالِط آب دریا و آب س��ازند در میدان اسفند، تحقیق حاضر انجام 
ش��ده اس��ت. نتایج حاصل از آنالیز آِب تزریقي و آب سازنِد مورد 
اس��تفاده به ترتیب در جدول-2 آورده شده است. در مرحله بعد و با 
استفاده از یک استوانه مدرج، حجم هاي مختلف از آب  با نسبت هاي 
حجمي متفاوت )25، 50 و 75 درصد از آب دریا( برداشته و به وسیله 
ارلن هاي ته صاف با یکدیگر مخلوط شدند. نتایج حاصل از اختالط 

آب ها در جدول-3 آورده ش��ده اس��ت. در ادامه، ب��ا توجه به آنالیز 
آب هاي مخلوط ش��ده و روش ASTM، تأثیر دما بر روي رسوبات 
سولفاته مورد ارزیابي قرار گرفت. نتایج حاصل از روش ASTM در 

جدول-4 نشان داده شده است.
نتایج نشان مي دهد که در شرایط فشار اتمسفریک و دماي 35 و 80 
درجه س��انتي گراد، در هیچ یک از نسبت هاي آب تزریقي و سازند، 
رسوب س��ولفات کلسیم تشکیل نخواهد ش��د. همچنین، نتایج نشان 
مي دهد که رسوب سولفات باریم در نسبت هاي باالي آب سازند در 
ه��ر دو دما بیش ترین مق��دار را دارد و از طرف دیگر، با کاهش دما 
مقدار این رسوب بیش تر مي شود. تشکیل رسوب سولفات استرانسیم 
در دماي 80 درجه س��انتي گراد به مرات��ب بیش تر از دماي 35 درجه 
سانتي گراد است. در هر دو دما، رسوب سولفات استرانسیم در نسبت 
25 درصد آب تزریقي، بیش ترین مقدار را خواهد داشت و در نسبت 

100 درصد آب تزریقي هیچ رسوبي تشکیل نخواهد شد.

٢-٢- پیش بیني رسوبات سولفاته در فشار باال
 228o

F 4700 و دماي مخزنpsi ،فش��ار اولیه ي مخزن مورد مطالعه
تخمین زده ش��ده اس��ت. با توجه به اُفت فشار مخزن در طول فرآیند 
تولید و رس��یدن فشار کنوني مخزن به 3500psi، تأثیر تغییرات فشار 
مخزن در مقادیر psi 4700، 4400، 4100، 3500 بر روي رس��وبات 
س��ولفاته مورد ارزیابي قرار گرفت. همچنین، به منظور بررس��ي تأثیر 
دما بر روي فرآیند تولید رسوب، دو دما )oF 228، 176( انتخاب شد 
و در پایان، با اس��تفاده از مدل اودو و تامس��ون، اندیس اشباع شدگِي 
رس��وبات س��ولفاته در فش��ارها و دماهاي مختلف محاس��به گردید 
)جداول-5 و 6(. جهت مقایس��ه بهتر، شکل هاي-1 و 2 تأثیر افزایش 
دما و فش��ار را بر روي اندیس اشباع شدگِي رسوبات سولفاته باریم و 

استرانسیم نشان مي دهد.
بر اس��اس ضرایب اشباع سولفات منیزیم در هر دو دما و فشارهاي 
مختلف، احتمال تش��کیل این رس��وب خیلي پایین اس��ت. همچنین، 

 3   تأثیر فشار بر روي شاخص حاللیت كربنات كلسیم

١١ 
 

  
  : تأثير فشار بر روي شاخص حالليت كربنات كلسيم3-شكل

  
  : تأثير دما بر روي شاخص حالليت كربنات كلسيم4-شكل

  
  يريگجهينت

هـاي مختلـف و   ها بـا درصـد  اختالط آب ،(ميدان اسفند) و همچنين(دريا) و سازندهاي تزريقيدر اين تحقيق با انجام آناليز آب
ا با آب سـازند بـر روي حالليـت و تشـكيل رسـوبات      يدر تأثير دما و فشار در اثر اختالط آب ،تشكيل رسوب هايانجام آزمايش

  ر حاصل شد:يج زيو نتا گرديدبررسي سولفاته و كربنات كلسيم 
 آبِ يك از نسـبت هـا  يـ چي، در هـ مخـزن ك و يط فشار اتمسـفر يدر شرال اودو و تامسون نشان داد كه و مد ASTMج ينتا -1

  ل نخواهد شد. يتشك درات)يه ي(گچ و همميرسوب سولفات كلس ،و سازند يقيتزر
قـدار را  ن ميشـتر يب ،سازند آبِ يباال يهانسبت ك ويفشار اتمسفر م دريدهد كه رسوب سولفات بارينشان م ASTM جينتا -2

  شود.يشتر مين رسوب بيگر با كاهش دما مقدار ايدارد و از طرف د
  ابد.ييش ميافزا ،ميل رسوب سولفات استرانسيتشكاحتمال  ،ش دمايبا افزا -3
ل رسـوبات  يش احتمـال تشـك  يباعـث افـزا   و سازند يقيتزر يهااختالط آب ،و مدل اودو و تامسون ASTMج يبر اساس نتا -4

  شود.يم مياسترانس م ويسولفات بار

 4    تأثیر دما بر روي شاخص حاللیت كربنات كلسیم

١١ 
 

  
  : تأثير فشار بر روي شاخص حالليت كربنات كلسيم3-شكل

  
  : تأثير دما بر روي شاخص حالليت كربنات كلسيم4-شكل

  
  يريگجهينت

هـاي مختلـف و   ها بـا درصـد  اختالط آب ،(ميدان اسفند) و همچنين(دريا) و سازندهاي تزريقيدر اين تحقيق با انجام آناليز آب
ا با آب سـازند بـر روي حالليـت و تشـكيل رسـوبات      يدر تأثير دما و فشار در اثر اختالط آب ،تشكيل رسوب هايانجام آزمايش

  ر حاصل شد:يج زيو نتا گرديدبررسي سولفاته و كربنات كلسيم 
 آبِ يك از نسـبت هـا  يـ چي، در هـ مخـزن ك و يط فشار اتمسـفر يدر شرال اودو و تامسون نشان داد كه و مد ASTMج ينتا -1

  ل نخواهد شد. يتشك درات)يه ي(گچ و همميرسوب سولفات كلس ،و سازند يقيتزر
قـدار را  ن ميشـتر يب ،سازند آبِ يباال يهانسبت ك ويفشار اتمسفر م دريدهد كه رسوب سولفات بارينشان م ASTM جينتا -2

  شود.يشتر مين رسوب بيگر با كاهش دما مقدار ايدارد و از طرف د
  ابد.ييش ميافزا ،ميل رسوب سولفات استرانسيتشكاحتمال  ،ش دمايبا افزا -3
ل رسـوبات  يش احتمـال تشـك  يباعـث افـزا   و سازند يقيتزر يهااختالط آب ،و مدل اودو و تامسون ASTMج يبر اساس نتا -4

  شود.يم مياسترانس م ويسولفات بار

   C, mg/lit°35@ مقدار رسوب 
درصد آب دریا

CaSO4BaSO4SrSO4

صفرصفر7/65صفر
6/6848925صفر
4/5541350صفر
2/3319875صفر
100صفر0/0814صفر

   C, mg/lit°80@ مقدار رسوب 
درصد آب دریا

CaSO4BaSO4SrSO4

صفر4/2744/58صفر
5/92541/425صفر
4/18441/3250صفر
2/11215/775صفر
100صفرصفرصفر

 4    نتايج حاصل از اختالط در نسبت هاي مختلف آب دريا و آب سازند
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نتایج نش��ان مي دهد که در بین گونه هاي مختلف س��ولفات کلسیم، 
228o و در اثر 

F در دم��اي )CaSO4( تنه��ا احتمال تش��کیل انیدری��د
اخت��الط آب ه��ا، وج��ود دارد که با کاهش فش��ار، ضریب اش��باع 
افزایش مي یابد. از سوي دیگر، جداول-4 و 5 نشان مي دهد که آِب 
س��ازند و آب دریا به تنهایي باعث بُروز رسوبات سولفاته نمي شوند، 
درحالي که در اثر اختالط آب ها، رسوب سولفات باریم و استرانسیم 
تشکیل مي شود. شکل-1 نش��ان مي دهد که با کاهش فشار، ضریب 
اشباع ش��دگي س��ولفات استرانس��یم افزایش مي یابد. شکل-2 نشان 
مي دهد با افزایش دما، اندیس اشباع ش��دگي س��ولفات استرانسیم و 

باریم به ترتیب افزایش و کاهش مي یابد.

٢-3- پیش بیني رسوبات کربناته
 4700Psi همانگونه که گفته ش��د فش��ار اولیه مخزن مورد مطالعه
228o تخمین زده ش��ده اس��ت. با توجه به افت فشار 

F و دماي مخزن
مخزن در طول فرآیند تولید، بنابراین تغیرات فش��ار مخزن در مقادیر 
Psi 4700، 4400، 4100، 3500 مورد بررسي قرار گرفت. همچنین، 

به منظور بررس��ي تأثیر دما بر روي فرآیند تولید رس��وب، چهار دما 
o( انتخاب ش��د و در پایان، با استفاده از مدل 

F95 228، 122،176 و(
اودو و تامس��ون، اندیس اشباع ش��دگي کربنات کلسیم در فشارها و 
دماهاي مختلف محاس��به شد. تأثیر افزایش دما و فشار بر روي مقدار 
رس��وب کربنات کلسیم در ش��کل هاي-3 و 4 نشان داده شده است. 
با توجه به ش��کل-3 با کاهش فشار شاخص حاللیت افزایش یافته و 
 CO2 ،در نتیجه، بر مقدار رسوب افزوده مي شود. زیرا با کاهش فشار
از محلول خارج و در نتیجه، pH افزایش و رس��وب کلسیت تشکیل 
مي شود. شکل-4 نشان مي دهد که حاللیت کربنات کلسیم با افزایش 
دما کاهش مي یابد که مطابق با نتایج قبلي اس��ت ]20 و 21[. از سوي 
دیگر، نتایج نش��ان مي دهد که با افزایش مق��دار اختالط آب دریا با 
آب سازند )افزایش درصد وزني آب دریا( از مقدار رسوب کربنات 
کلس��یم کاسته مي شود که این موضوع احتماالً به دلیل کاهش مقدار 
یون هاي کلسیم و کربنات در اثر اختالط آب ها و درنتیجه ی کاهش 
رس��وب بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده از شکل هاي-3 و 
4 تنها در شرایط اتمسفریک احتمال تشکیل رسوب کربنات کلسیم 

P=3500psi

MgSO4SrSO4BaSO4CaSO4CaSO4.12/H2OCaSO4.2H2Oدرصد آب دریا
صفر5/15-0/269-0/246-0/647-1/151-1/165-

-4/140/2030/236-0/176-0/66-0/66325

-3/6030/2850/341-0/098-0/562-0/55850

-3/1820/1770/276-0/209-0/651-0/64675

-2/799-1/29-0/705-1/039-1/455-1/459100

P=4100psi

صفر5/172-0/319-0/297-0/688-1/214-1/222-

-4/1630/1510/182-0/218-0/726-0/72325

-3/6290/230/285-0/143-0/631-0/62150

-3/2130/1180/215-0/259-0/724-0/71375

-2/836-1/356-0/771-1/096-1/535-1/532100
P=4400psi

صفر5/183-0/344-0/323-0/709-1/247-1/252-
-4/1760/124-0/156-0/24-0/759-0/75325
-3/6430/2020/257-0/167-0/666-0/65350

-3/2290/0870/185-0/285-0/761-0/74775

-2/856-1/389-0/806-1/125-1/575-1/57100
P=4700psi

صفر5/195-1/37-0/35-0/73-1/28-1/282-
-4/1890/0970/128-0/263-0/794-0/78425
-3/6580/1730/226-0/191-0/702-0/68650
-3/2460/0560/153-0/311-0/799-0/78275
-2/876-1/42-0/84-1/154-1/616-1/607100

  5    انديس اشباع شدگي رسوبات سولفاته در دماي F° 176 و فشارهاي مختلف
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بسیار ناچیز بوده، درحالي که در شرایط مخزن )دما و فشار باال( حتماً 
رسوب تشکیل مي شود.

نتیجه گیري
در این تحقیق با انجام آنالیز آب هاي تزریقي )دریا( و س��ازند )میدان 
اس��فند( و همچنی��ن، اختالط آب ها ب��ا درصد هاي مختل��ف و انجام 
آزمایش هاي تشکیل رسوب، تأثیر دما و فشار در اثر اختالط آب  دریا 
با آب س��ازند بر روي حاللیت و تشکیل رس��وبات سولفاته و کربنات 

کلسیم بررسي گردید و نتایج زیر حاصل شد:
1- نتایج ASTM و مدل اودو و تامسون نشان داد که در شرایط فشار 
اتمسفریک و مخزن، در هیچ یک از نسبت هاي آِب تزریقي و سازند، 

رسوب سولفات کلسیم )گچ و همي هیدرات( تشکیل نخواهد شد. 
2- نتایج ASTM نشان مي دهد که رسوب سولفات باریم در فشار 
اتمس��فریک و نسبت هاي باالي آِب سازند، بیشترین مقدار را دارد و 

از طرف دیگر، با کاهش دما مقدار این رسوب بیشتر مي شود.

3- با افزایش دما، احتمال تش��کیل رس��وب س��ولفات استرانسیم، 
افزایش مي یابد.

4- ب��ر اس��اس نتای��ج ASTM و م��دل اودو و تامس��ون، اختالط 
آب هاي تزریقي و س��ازند باعث افزایش احتمال تش��کیل رسوبات 

سولفات باریم و استرانسیم مي شود.
5- بر اساس نتایج مدل اودو و تامسون، رسوب سولفات منیزیم در 

شرایط مخزن ایجاد نمي شود.
6- با کاهش فش��ار، ضریب اشباع  ش��دگي س��ولفات استرانسیم و 

باریم افزایش مي یابد.
7- تأثیر دما بر روي رسوب کربنات کلسیم بیشتر از تأثیر فشار است.

8- با افزای��ش درصد آب تزریقي )آب دریا( ، از مقدار رس��وب 
کاس��ته شده و کمترین رسوب در نس��بت 75:25 از آب دریا به آب 

سازند حاصل گردید.
9- در دم��ا و فش��ار مخ��زن، رس��وب کربن��ات کلس��یم یکي از 

محتمل ترین رسوبات مي باشد.

P=3500psi

MgSO4SrSO4BaSO4CaSO4CaSO4.12/H2OCaSO4.2H2Oدرصد آب دریا
صفر4/3-0/225-0/46-0/462-1/09-1/22-

-4/270/2130/0290/026-0/602-0/71325

-3/730/340/1390/12-0/508-0/60250

-3/30/2340/0780/024-0/605-0/68675

-4/19-1/2335-0/901-0/792-1/424-1/5100

P=4100psi

صفر5/3-0/278-0/514-0/506-1/15-1/28-

-4/290/197-0/026-0/02-0/671-0/77625

-3/750/2810/08070/0704-0/581-0/66950

-3/340/170/0138-0/03-0/683-0/75875

-2/97-1/3-0/973-0/853-1/51-1/57100
P=4400psi

صفر5/31-0/306-0/542-0/528-1/19-1/31-
-4/30/168-0/056-0/043-0/706-0/8125

-3/770/250/0490/044-0/618-0/70350

-3/360/138-0/019-0/058-0/722-0/79475

-2/99-1/34-1/01-0/884-1/55-1/61100
P=4700psi

صفر5/32-0/32-0/57-0/552-1/22-1/34
-4/310/153-0/086-0/068-0/742-0/84225
-3/780/2330/0170/018-0/656-0/73450
-3/380/118-0/053-0/086-0/762-0/83175
-3/01-1/36-1/04-0/915-1/51-1/65100

  6    انديس اشباع شدگي رسوبات سولفاته در دماي  F° 228و فشارهاي مختلف
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