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از مهم ترین مش��كالت صنعت نفت تش��كیل رس��وب آسفالتین در  اثر تغییر دما، فش��ار و ترکیب نفت خام است.
یكی از روش های جلوگیری از بروز این پدیده، اس��تفاده از پراکنده س��ازها و بازدارنده هاست. در این مطالعه، قدرت 
بازدارنده ها در پایدارس��ازی توده های آسفالتین به روش پراکنده سازی نور بررسی شده است. جهت بررسی عملكرد 
گروه های مختلف ش��یمیایی در ساختار بازدارنده ها، از پانزده نوع افزودنی و جهت بررسی تأثیر عملكرد بازدارنده بر 
 ،D-optimal surface design نوع نفت، از پنج نمونه نفت خام مرده1 استفاده شده و با طراحی آزمایش به روش
تعداد آزمایش ها کمینه ش��ده است. نتایج نشان می دهد س��ه بازدارنده ی کوکنات دی اتانول آمید و دودسیل بنزن 
س��ولفونیك اسید خطی و ش��اخه دار، در غلظت های 20000ppm-500 عملكرد مناسبی دارند و هرچه گروه های 
قطبی بازدارنده قوی تر و طول زنجیره ی هیدروکربنی آنها بیشتر باشد نیز عملكرد بهتری در پایدارسازی توده های 

آسفالتینآسفالتین خواهند داشت.
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بررسی آزمايشگاهی اثر بازدارنده ها بر پايداری نمونه های نفت خام شامل آسفالتين 
به روش طراحی آزمايش

یكی از علل شناخته ش��ده ی آس��یب س��ازند نفت��ی در نزدیک دهانه ی 
چاه نشست آس��فالتین اس��ت. پایداری آس��فالتین ها عمدتاً توسط حالت 
ترمودینامیك��ی نفت خ��ام کنترل می ش��ود. تغییرات دما، فش��ار و ترکیب 

نفت خام می تواند منجر به نشست ترکیبات آسفالتین گردد ]1[.
از آنجا که فرآیندهای س��نتی آسفالتین زدایی هزینه بر هستند استفاده از 
پراکنده س��ازها و لخته کننده ها برای کنترل پایداری کلوئیدی آسفالتین ها 
رویكردی اقتصادی تر است. در 1993 چانگ2 و فوگلر3 با روش پراکندگی 
اشعه ی ایكس ساختار فیزیكی آسفالتین در محلول های آلكیل-آمفیفیلیک 
را بررسی کردند و نشان دادند که آسفالتین های حل شده می توانند با یكدیگر 
برهم کنش داش��ته یا به ش��كل کلوئیدی به آمفیفیلیک ها وابسته باشند. این 
محققان پدیده ی نشست و انحالل آسفالتین ها در محیط متخلخل را با استفاده 
از میكرومدل های بصری بررس��ی کرده و نشان دادند که رسوب آسفالتین 
می تواند س��بب کاهش قابل توجه تراوایی محیط متخلخل شود و پدیده ی 
ته نشینی آسفالتین در محلول های آمفیفیلیک-آلكان قابل کنترل است ]1[. 
در 1994 چانگ و فوگلر در مطالعه ای دیگر با استفاده از طیف سنجی تبدیل 
فوریه ی م��ادون قرمز )FTIR( و روش های پراش پرت��و ایكس در زوایای 
کوچ��ک )SAXS( برهم کنش بین آس��فالتین ها و دو مش��تق آلكیل بنزن 
آمفیفیلیک، پارا-آلكیل فنول و پارا-آلكیل بنزن سولفونیک اسید را مطالعه 

کرده و نشان دادند ممكن است آسفالتین ها توسط چندالیه از مولكول های 
دودسیل بنزن سولفونیک اسید در محیطی غیرقطبی، احاطه و تثبیت شوند. 
غلظت های کم این بازدارنده به علت عدم تشكیل یک الیه ی پایدار فضایی، 
نمی تواند مانع توده ای ش��دن آس��فالتین ها به کلوئیدهای بزرگ گردد ]2[. 
در 2001 پیلون4 نش��ان داد که در حضور دودوسیل بنزن سولفونیک اسید، 
رس��وب نامحلول در نرمان هپتان کاهش می یابد که  این امر نشان دهنده ی 
 ،FTIR افزایش پایداری کلوئیدهای آسفالتین است. همچنین با استفاده نتایج
پلی )مالئیک انیدرید-1-اوکتادس��ن( پلیمر5 به عنوان یک لخته س��از مؤثر 
معرفی شده است ]3[. در 2001 اکینو اولیواس6 و همكاران با استفاده از روش 
انتقال نور لیزر بر نمونه های نفتی ته چاهی، اثر دو بازدارنده ی مختلف تجاری 
و اثرات آنها بر فشار آس��تانه ی شروع )دیاگرام فازی آسفالتین( را به عنوان 
تابعی از دما بررس��ی کرده و نشان دادند جهت مشاهده ی تأثیری معنی دار، 
غلظت زی��ادی از بازدارنده )ح��دود 1000ppm( مورد نیاز اس��ت ]4[. در 
 ،(NP( 2002 الصحاف7 و همكاران با بررسی سورفكتانت های نونیل فنول
 )DR( و دودسیل رسورسینول )DBSA( دودس��یل بنزن سولفونیک اس��ید
نتیجه گرفتند که اثر بازدارنده ی قوی این سورفكتانت ها به دلیل برهم کنش 
بین س��ر اسیدی مولكول های آنها و آسفالتین است ]5[. در 2004 گیوال8 و 
فیروزآبادی در تحقیق خود روی بازدارنده ها به این نتیجه رسیدند که در اثر 
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ترکیب آمفیفیلیک DBSA با سیال نفتی در غلظت های مختلف، پدیده ی 
برگشت دهنده ای رخ می دهد و در ابتدا با افزایش غلظت DBSA، رسوب 
آسفالتین افزایش یافته و بیشتر از غلظت خاصی، رسوب آسفالتین کاهش 
می یابد. آنها همچنین ثابت کردند غلظت های بیش از DBSA در جابجایی 
نقطه ی آس��تانه ی رسوب بس��یار مؤثر اس��ت ]6[. در 2006 روچا جونیر9 و 
همكاران ظرفیت بازدارندگی تعدادی از مواد شیمیایی افزودنی برای رسوب 
آسفالتین را در قالب س��ه نوع از نفت خام های برزیل بررسی کرده و نشان 
دادند نونیل فنول اتوکسیله10 با جرم مولی کم، روغن های نباتی )روغن ذاتی 
نارگیل، مغز بادام شیرین، انتیروبا11 و روغن چوب صندل( و اسیدهای آلی، 
بیشترین ظرفیت را برای پیشگیری از تشكیل رسوبات آسفالتین دارند ]7[. 
در 2009 کرایوا تاوانگ12 و همكاران با اس��تفاده از توزیع اندازه ی ذرات و 
کدورت سنجی نشان دادند یک مكانیزم برای کنترل آسفالتین ها، پیشگیری 
س��ینتیكی از جدایش فازی آسفالتین ها از طریق اضافه کردن مقدار اندکی 
از یک ماده ی ش��یمیایی اس��ت. مكانیزم دیگر برای کنترل آس��فالتین ها، 
جلوگیری از رشد آنها از طریق پایدارسازی سوسپانسیون کلوئیدی ذرات 
آس��فالتیِن کمتر از میكرون اس��ت که طی آن فرآیندهای کلوخه ش��دن و 
ته نش��ینی تا حد قابل مالحظه ای کند می ش��وند ]8[. در 2009 بوخریسا13 و 
همكاران با بررس��ی مایعات یونی به عنوان بازدارنده نشان دادند که حضور 
بورونیک اسید، برهم کنش بین آسفالتین ها و مایعات یونی را افزایش داده 
و به طرز قابل توجهی توده ای ش��دن آسفالتین را محدود می کند. همچنین 
ط��ول زنجیره ی الكیل جانب��ی از مایعات یونی، عاملی مهم اس��ت و برای 
به دست آوردن تثبیت فضایی مایعات یونی-آسفالتین، زنجیره ای متشكل از 
حداقل هشت کربن ضروری خواهد بود ]9[. در 2010 غلیوم14 و همكاران 
اثر بازدارندگی س��ه بازدارنده ی تجاری و س��ه بازدارنده ی غیرتجاری را با 
اس��تفاده از PVT سل و به روش لیزر بررس��ی کرده و نشان دادند که برای 
اغلب نفت خام ها، بازدارنده های پایه بازی )به دلیل محتوای رزین بیش از 75 
درصد(، کارآمدتر هستند و برای سایر نفت خام ها بازدارنده های پایه اسیدی 
)به دلیل قطبیت زیاد آنها و س��ازگاری با اجزای آس��فالتین( مناسب هستند 
]10[. در 2012 محمدش��اهی و س��لیمانی نظر سینتیک لخته سازی )درشت 
شدن ذرات( آسفالتین را با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتری مادون قرمز 
نزدیک )با انرژی باال( در دو نوع از نفت خام های ایران مطالعه کردند. نتایج 
نشان می دهد که آسفالتین ها در حضور انواع روغن گیاهی )فندق و گردو( 
و ترکیب شیمیایی )4-دودسیل رسورسینول( بیشترین تثبیت شدگی را دارند 
]11[. در 2012 چ��اوز میاف15 و همكاران، نوع جدیدی از ان-آریل آمینو 
الكل16 را به عنوان بازدارنده ها/پراکنده سازهای توده های آسفالیتن طراحی، 
سنتز و ارزیابی کردند. ساختارهای تمام ترکیبات توسط FTIR، B NMR و 
طیف سنجی جرمی تأیید شده است. این مواد سنتزی به عنوان بازدارنده های 
توده ی آسفالتین، بازده خوبی دارند که این امر توسط آزمایش های سینتیک 

کلوخه ای شدن-تجمع و رفتار رئولوژیكی تأیید شده است ]12[.
در 2013 چاوگانگ17 و همكاران یک نانو سیال حاوی نانو مواد با ظرفیت 

جذب زیاد را برای یک میدان نفتی واقع در کلمبیا ارزیابی کردند که سبب 
افزایش نرخ خالص برداشت نفت و بهبود عملكرد جریان شد ]13[.

در 2014 ارس��الن18 و همكاران مكانیزم و س��ینتیک ته نشینی آسفالتین 
در لوله ه��ای ف��والد ضدزن��گ را به ط��ور آزمایش��گاهی و با اس��تفاده از 
نرمال هپتان به عنوان رس��وب دهنده بررس��ی کردند. اثرات س��رعت نفت، 
دما و نرخ تیتراس��یون حجمی نفت-رس��وب دهنده ته نش��ینی آسفالتین را 
بررس��ی کرده و نشان دادند فرآیند ته نش��ینی )به دلیل تأثیر نیروی برشی بر 
آسفالتین ته نشین شده(، اغلب همراه با برگشت رسوب به محیط نفت خام 
 اس��ت ]14[. در 2014 اس��الن19 و فیروزآب��ادی اثر پراکنده س��از اس��یدی 
)DBSA و PAO-72( و یک پایدارکننده )BA( را بر پایدارسازی، نشست 
و حذف آس��فالتین ها در خطوط جریانی در م��ورد دو نفت )MN-133 و 
BAB( آزمایش کرده و مشاهده نمودند که تنها 5ppm از BA برای تثیبت 
ذرات آسفالتین کافی است. برای حذف آسفالتین های ته نشین شده از قبل، 
5 درصد از پراکنده س��از اسیدی برای 2-1 حجم فضای خالی کافی است 

.]15[
در مطالعات پیشیِن محققان، اغلب مواد مورد استفاده خالص هستند که 
فرآیند جلوگیری از رسوب در مقیاس صنعتی را غیراقتصادی جلوه می دهد. 
در این مطالعه از مواد صنعتی با ویژگی های بازداندگی استفاده شده است. 
همچنین تأثیر این بازدانده ها در نفت خام های متفاوت بررسی گردیده است. 
بنابراین در این پژوهش آس��فالتین توسط نرمال هپتان از نفت خام جدا شده 
و تأثیر گروه های مختلف بازدارنده ها-پراکنده سازهایی که اغلب صنعتی 
هستند بر پایداری آسفالتین در نمونه های مختلف نفت، با استفاده از روش 
کدورت س��نجی بررسی شده و سعی گردیده با اس��تفاده از روش طراحی 
آزمای��ش، به منظور شناس��ایی اثر عوامل مختل��ف، آزمایش های هدفمند 

طراحی شود.

1- مواد و روش های آزمايشی
1-1- مواد

در این مطالعه از پنج نمونه نفت خام مرده ی متعلق به مخازن هیدروکربنی 
ایران استفاده شده است. جدول-1 ویژگی های نفت خام های مورد استفاده 
را نش��ان می دهد. در این جدول طبق آزمون IP143 با نسبت حجمی نرمال 
هپتان به نفت 1:30 مقدار رس��وب آس��فالتین به دست آمده است. به منظور 
تهیه ی نمونه های ناپایدار، از حالل رس��وب دهنده ی نرمال هپتان با خلوص 
99 درصد و چگالیgr/cm3 0/3683 در دمای 20oC اس��تفاده ش��ده است. 
بازدارنده های شیمیایی مورد استفاده شامل پانزده ماده ی اغلب صنعتی است 

که خواص آنها در جدول-2 ذکر شده است.

1-2- آماده سازی نمونه های شامل بازدارنده و نفت خام
بازدارنده ها در غلظت های مختلف در بازه یppm 20000-500 حجمی، 
طبق جدول طراحی آزمایش توس��ط میكروپیت تهیه ش��د. برای حاللیت 
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برخ��ی بازدارنده ها در نفت خام، محل��ول 10 درصد حجمی بازدارنده های 
B6 وB8 وB11 وB15 در تولوئن تهیه ش��د و در دمای 20oC به مدت یک 
س��اعت روی همزن مغناطیس��ی قرار داده ش��د. به منظور یكنواخت شدن، 
مخلوط بازدارنده و نفت نیز در دمای 20oC  به مدت یک ساعت روی همزن 

مغناطیسی-هیتر قرار داده شد.

1-3- آماده سازی نمونه های مورد نظر برای دستگاه كدورت سنج
به منظور بررس��ی اثر بازدارنده ها بر پایداری نمونه های ناپایدار نفت خام 
حاوی بازدارن��ده، ابتدا نمونه های نفتی حاوی بازدارنده به نس��بت حجمي 
نرمال هپتان به نفت 120 به 1 با نرمال هپتان رقیق می شود. نمونه ها در دستگاه 
کدورت س��نج قرار داده شد و به مدت یک س��اعت در بازه های زماني یک 
دقیق��ه کدورت نمونه ه��ا را اندازه گیري کردند. در این مطالعه از دس��تگاه 
کدورت سنج مدل TURB 430 IR استفاده شده است. این دستگاه به کمک 
امواج مادون قرمز با طول موج 875 نانومتر، از ظرف نمونه ی حاوي مخلوط، 
کدورت محلول را مشخص مي سازد. براي کالبیره کردن دستگاه، نمونه هایی 
با کدورت مش��خص 1، 10، 100 و NTU 1000 20 )معرف تفرق نور تابیده 
شده( تعیین گردیده است. پس از کالیبراسیون، طبق دستورالعمل ارائه شده 
در بروشور دستگاه، سنجش نمونه هاي تهیه شده انجام گردیده است. بازه ی 

کدورت سنجي این دستگاه از 1 تا NTU 2000 است.

1-4- طراحی آزمايش
جهت انجام آزمایش ها، با توجه به داش��تن پنج نمونه ی نفت خام، پانزده 
نمونه ی بازدارنده و بازه ی غلظتppm 20000-500، تعداد کل آزمایش های 
قابل انجام زیاد است. از طریق طراحی آزمایش و با استفاده از روش های آماری 
می توان برای بررسی عوامل مختلف به تعداد مناسب تر آزمایش دست یافت. 
 D-optimal surface design در این مطالعه برای طراحی آزمایش از روش
 استفاده شده است. در این روش، عامل نخست غلظت بازدارنده در محدوده ی

ppm 20000-500، عامل دوم نوع بازدارنده در پانزده سطح و عوامل سوم 
نوع نفت خام در پنج سطح است.

2- بحث و نتايج
2-1- شاخص ناپايداری

در این مطالعه به منظور کّمی کردن ناپایداری نمونه ی حاوی آسفالتین، از 
مفهوم انحراف معیار21 استفاده شده است. انحراف معیار نشان دهنده ی مقدار 
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2-2- آناليز واريانس پاسخ22
 ب��رای بررس��ی اث��ر عوام��ل مؤث��ر از آنالی��ز ANOVA اس��تفاده ش��د 
)جدول-3(. مدل درنظر گرفته شده مدلی اصالحی برای مدل درجه ی سوم23 
 p-value است و تمامی سطوح و تداخل ها را دربر می گیرد. با توجه به مقادیر
آنالیز ANOVA نشان می دهد که مدل مدنظر معنی دار است و تنها 3/92 درصد 
 امكان دارد که مدل در اثر اختالل24 معنی دار شده باشد. در این مطالعه با توجه به 
ج��دول-3 س��طوح معن��ی دار ش��امل عوام��ل A )غلظ��ت(، B )ن��وع 
بازدارنده( و C )نوع نفت خام( اس��ت. همچنین طب��ق جدول-3، نوع نفت 
بیش��ترین تأثی��ر را بر پاس��خ دارد؛ چراک��ه کمترین p-value و بیش��ترین 

 1  ویژگی های نمونه های نفت خام مورد استفاده

درصد وزنی آسفالتینچگالی )o API(نفت

31/111/77نمونه ی-1

25/578/52نمونه ی-2

25/846/26نمونه ی-3

26/426/85نمونه ی-4

52/205/56نمونه ی-5

 2  ویژگی بازدارنده های مورد استفاده

نام قراردادینام بازدارندهنام قراردادینام بازدارنده

B9اسید اولئیکB1تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات

)STS( سدیم تولوئن سولفوناتB2نرمال بوتانولB10

B11ستستریل الکلB32كوكنات دی اتانول آمید1

B12كوكامیدو پروپیل بتایینB4كوكامید منواتانول آمین3

دودسیل بنزن سولفونیک B5مونو اتانول آمین
اسید شاخه دار

B13

دودسیل بنزن سولفونیک B6استئاریک اسید
اسید خطی

B14

B15فتی الکل 9 مول اتوكسیلهB7سدیم لوریل اتر سولفات

كوپلیمر اتیل ونیل استات 18 
درصد ونیل استات

B8
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F-value را دارد. ج��دول-4 مقادی��ر توابع آماری عوام��ل مربوط به مدل 
 )R-square( انتخاب ش��ده را نش��ان می دهد. مق��دار ضریب همبس��تگی
 0/9899 به دس��ت می آید که نش��ان می دهد مدل مدنظر مناس��ب اس��ت. 
Adeq-Precisior بیانگر نسبت سیگنال به اغتشاش است که در اینجا مقدار 

آن برابر 11/841 است )مقدار مطلوب آن بزرگ تر از 4 است(.

2-3- مقايسه ی قدرت پراكنده سازی بازدارنده ها
ش��كل های-1 تا 5 اثر بازدارنده های مورد مطالعه را بر اختالف شاخص 
ناپایداری نشان می دهند. این شكل ها نشان می دهند که روند تأثیر بازدارنده ها 
برای تمامی نفت ها تقریباً یكس��ان اما تأثیر آنها متفاوت است. بنابراین نوع 

نفت و میزان آس��فالتین و رزین نمونه ی نفت نیز بر شاخص ناپایداری مؤثر 
است. در شكل-6 اثر بازدارنده ها بر شاخص ناپایداری به شكل آشكارتری 
نشان داده شده است. طبق شكل های-1 تا 6 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 اکث��ر بازدارنده ها در غلظت ه��ای کم )500ppm(، اثری بر ش��اخص 
ناپایداری ندارند و با افزایش غلظت، اثر سایر بازدارنده ها آشكار می شود.

 در خصوص تمامی نمونه های نفت خام، قدرت بازدارنده ی کوکنات دی 
اتانول آمید در غلظت های کمتر از 15000ppm بیش از قدرت بازدارنده ی 
دودسیل بنزن سولفونیک اسید خطی است. قدرت کوکنات دی اتانول آمید 
به علت داش��تن ماهیت روغن گیاهی نارگیل و قطبیت گروه هیدروکسیل 

بیش از قدرت دودسیل بنزن سولفونیک اسید است.
 قدرت بازدارندگی دودس��یل بنزن سولفونیک اسید خطی حدوداً بیش 
از قدرت بازدارندگی دودس��یل بنزن سولفونیک اسید شاخه دار است؛ زیرا 
ممانعت فضایی شاخه ها باعث می ش��ود مقدار کمتری از بازدارنده جذب 

توده های آسفالتین گردد.
 کوکامی��د منواتان��ول آمی��ن به دلی��ل داش��تن گ��روه قطب��ی آمین��ی 
غلظت ه��ای  )در  گیاه��ی  روغ��ن  ماهی��ت  و  بلن��د  زنجی��ره ی   و 
20000ppm-10000( از لحاظ قدرت پایدارس��ازی پس از سه بازدارنده ی 
دودسیل بنزن سولفونیک اسید خطی و شاخه دار و کوکنات دی اتانول آمید 
قرار می گیرد و قدرت آن از تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات بیشتر است. 
این مشاهده نشان می دهد که برهم کنش آسفالتین با گروه های اتانول آمین 
در کوکامید منواتانول آمین بیشتر است که به دلیل حاللیت بیشتر این ماده در 

نفت خام است.
 قدرت تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات از کوکامید و پروپیل بتایین 
بیش��تر است که این امر نش��ان دهنده ی تأثیر قطبیت گروه های قطبی تری از 

اتانول آمین است.
 ق��درت بازدارندگی کوپلیمر اتیلن ونیل اس��تات تقریباً بیش از قدرت 

بازدارندگی استئاریک اسید است.
 قدرت اس��تئاریک اس��ید بیش از اسید اولئیک اس��ت که این امر نشان 
می دهد وجود گروه های قطبی در زنجیره ی هیدروکربنی قدرت بازدارندگی 

آن را کاهش می دهد.
 در غلظت ه��ای کم قدرت فتی الكل 9 مول اتوکس��یله بیش از قدرت 
ستستریل الكل اس��ت و در غلظت های زیاد )20000ppm( نسبت برعكس 
می ش��ود که این امر نش��ان می دهد در غلظت های ک��م، وجود گروه های 
اتوکسیله قدرت بازدارندگی را افزایش می دهد و در غلظت های زیاد به دلیل 
خاصیت خودتجمعی فتی الكل 9 مول اتوکس��یله، قدرت بازدارندگی کم 

می شود.
 قدرت نرمال بوتانول از مونو اتانول آمین بیش��تر است که این امر نشان 
دهنده ی کاهش قدرت بازداندگی با قرار گرفتن دو گروه قطبی در دو سر 

مولكول مونو اتانول آمین است.
 با افزایش غلظت بازدارنده های س��دیم تولوئن سولفونات، مونو اتانول 

 3  آنالیز ANOVA داده های طراحی آزمایش طبق مدل مکعبی كاهش یافته

  p-value
Prob>FF ValueMean Squaresdf Sum of

SquareSource

significant0.0392 87.06 4.94 998618.83 Model

0.03238.63152.051152.05A-concentration

0.03236.67117.47141644.64B-dispersant

0.001129.88526.3842105.54C-oil 

0.11253.0553.6514751.07AB

0.12333.1054.574218.28AC

0.08333.4560.80563405.01BC

0.05586.15108.431108.43A2

0.17312.4643.295216.44ABC

00.000A2B

00.000A2C

00.000A3

17.62588.09Pure Error

1048706.92Total

The Model F-value of 4.94 implies the model is significant. There is only
a 3.92% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise.
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant. 
In this case A, B, C are significant model terms. 
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant. 
If there are many insignificant model terms (not counting those required t support 
hierarchy(.

 4  مقادیرتوابع آماری عوامل مربوط به مدل

0.9899R-Squared4.20Std.  Dev.

0.7896 Adj R-Squared0.75Mean   

N/APred R-Squared560.51C.V. %

11.841Adeq PrecisionN/A PRESS
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آمین، سدیم لوریل اتر سولفات، نرمال بوتانول و فتی الكل 9 مول اتوکسیله، 
قدرت بازدارندگی تقریباً ثابت می ماند یا کاهش می یابد. این مشاهده به دلیل 
خاصیت خودتجمعی بازدارنده های مذکور اس��ت. قطبیت نسبی مولكول 
مونواتانول آمین و فتی الكل 9 مول اتوکسیله نسبت به سایر مولكول ها سبب 
می شود این دوبازدارنده خاصیت خودتجمعی داشته باشند و در غلظت های 

زیاد ته نشین شوند.
 سدیم لوریل اتر سولفات و سدیم تولوئن سولفونات گروه هایی قطبی برای 
برهم کنش اسید-باز با حلقه  های بنزنی آسفالتین ندارند و بنابراین بر پایداری 

رسوب آسفالتین مؤثر بوده و اکثر غلظت های آن باعث ناپایداری می شوند.
 نرمال بوتانول نیز به علت نداشتن زنجیره ی بزرگ هیدروکربنی، خاصیت 

خودتجمعی دارد و غلظت های زیاد آن سبب ناپایداری می شود.

نتيجه گيری
در این مطالعه با استفاده از روش پراکنده سازی نور، قدرت بازدارنده ها 

در پایدارس��ازی توده های آس��فالتین بررسی شده است. جهت بررسی 
عملكرد گروه های مختلف ش��یمیایی در ساختار بازدارنده ها، از پانزده 
نوع افزودنی و جهت بررس��ی تأثیر عملكرد بازدارنده بر نوع نفت، پنج 
 نمونه ی نفت خام مرده استفاده شد و با استفاده از طراحی آزمایش به روش 
D-optimal surface design، تع��داد آزمایش ها کمینه گردید. نتایج 
نش��ان می دهد روند تأثیر بازدارنده ها برای تمامی نفت ها تقریباً یكسان 
اما مقدار تأثیر آنها متفاوت اس��ت. بنابراین نوع نفت و مقدار آسفالتین 
و رزی��ن نمونه ی نفت نیز بر ش��اخص ناپایداری مؤثر اس��ت. همچنین 
هر قدر قدرت گروه های قطبی یک بازدارنده بیش��تر و طول زنجیره ی 
هیدروکربنی آن بلندتر باش��د تأثیر بیش��تری در پیش��گیری از تشكیل 
رس��وب دارد که ای��ن مهم در بخش 2-3 بررس��ی ش��د. به طور ویژه 
س��ه بازدارنده ی کوکنات دی اتانول آمید، دودس��یل بنزن سولفونیک 
 اس��ید خطی و ش��اخه دار، در غلظت ه��ای ppm 20000-500 عملكرد

مناسبی دارند.

1  اثر بازدارنده های مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپایداری 
نمونه ی نفت-1

١٠ 
 

  
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -1شكل 
  1-نفت ينمونه

  
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده - 2شكل 
  2-تنف ينمونه

   
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -3شكل 
  3-نفت ينمونه

هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده - 4شكل 
  4- نفت  ينمونه

3  اثر بازدارنده های مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپایداری 
نمونه ی نفت-3

١٠ 
 

  
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -1شكل 
  1-نفت ينمونه

  
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده - 2شكل 
  2-تنف ينمونه

   
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -3شكل 
  3-نفت ينمونه

هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده - 4شكل 
  4- نفت  ينمونه

2  اثر بازدارنده های مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپایداری 
نمونه ی نفت-2

١٠ 
 

  
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -1شكل 
  1-نفت ينمونه

  
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده - 2شكل 
  2-تنف ينمونه

   
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -3شكل 
  3-نفت ينمونه

هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده - 4شكل 
  4- نفت  ينمونه

4  اثر بازدارنده های مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپایداری 
نمونه ی نفت -4

١٠ 
 

  
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -1شكل 
  1-نفت ينمونه

  
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده - 2شكل 
  2-تنف ينمونه

   
هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -3شكل 
  3-نفت ينمونه

هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده - 4شكل 
  4- نفت  ينمونه
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5   اثر بازدارنده های مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپایداری 
نمونه ی نفت-5

١١ 
 

  
  گيرينتيجه

هاي آسفالتين بررسي ها در پايدارسازي تودهقدرت بازدارنده ،نور زيسابا استفاده از روش پراكندهدر اين مطالعه 
نوع افزودني و  پانزدهها، از ار بازدارندههاي مختلف شيميايي در ساختبررسي عملكرد گروه جهتشده است. 

خام مرده استفاده شد و با استفاده از طراحي نفت ينمونه پنجبررسي تأثير عملكرد بازدارنده بر نوع نفت،  جهت
دهد روند . نتايج نشان ميگرديدها كمينه ، تعداد آزمايشD-optimal surface designروش آزمايش به

 مقداربنابراين نوع نفت و است. ها متفاوت أثير آنتمقدار ها تقريباً يكسان اما نفت راي تماميبها تأثير بازدارنده
هاي قطبي يك چنين هر قدر قدرت گروهبر شاخص ناپايداري مؤثر است. هم نفت نيز يآسفالتين و رزين نمونه

رسوب دارد  پيشگيري از تشكيلر تأثير بيشتري دباشد هيدروكربني آن بلندتر  يهبازدارنده بيشتر و طول زنجير
دودسيل بنزن كوكنات دي اتانول آميد،  يطور ويژه سه بازدارنده. بهشدبررسي  3-2در بخش  اين مهم كه

 دارند.عملكرد مناسبي  ppm20000-500هاي دار، در غلظتو شاخه سولفونيك اسيد خطي

  هاپانويس
1. Dead oil 
2. Chang 
3. Fogler  
4. Pillon 
5. Poly (maleic anhydride-1-octadecene) Polymer 
6. Aquino-Olivos 

 

هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -5شكل 
  5-نفت ينمونه

هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -6شكل 
  ايصورت نمودار جعبهبه 1-نفت ينمونه

  

6  اثر بازدارنده های مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپایداری 
نمونه ی نفت-1 به صورت نمودار جعبه  ای

١١ 
 

  
  گيرينتيجه

هاي آسفالتين بررسي ها در پايدارسازي تودهقدرت بازدارنده ،نور زيسابا استفاده از روش پراكندهدر اين مطالعه 
نوع افزودني و  پانزدهها، از ار بازدارندههاي مختلف شيميايي در ساختبررسي عملكرد گروه جهتشده است. 

خام مرده استفاده شد و با استفاده از طراحي نفت ينمونه پنجبررسي تأثير عملكرد بازدارنده بر نوع نفت،  جهت
دهد روند . نتايج نشان ميگرديدها كمينه ، تعداد آزمايشD-optimal surface designروش آزمايش به

 مقداربنابراين نوع نفت و است. ها متفاوت أثير آنتمقدار ها تقريباً يكسان اما نفت راي تماميبها تأثير بازدارنده
هاي قطبي يك چنين هر قدر قدرت گروهبر شاخص ناپايداري مؤثر است. هم نفت نيز يآسفالتين و رزين نمونه

رسوب دارد  پيشگيري از تشكيلر تأثير بيشتري دباشد هيدروكربني آن بلندتر  يهبازدارنده بيشتر و طول زنجير
دودسيل بنزن كوكنات دي اتانول آميد،  يطور ويژه سه بازدارنده. بهشدبررسي  3-2در بخش  اين مهم كه

 دارند.عملكرد مناسبي  ppm20000-500هاي دار، در غلظتو شاخه سولفونيك اسيد خطي

  هاپانويس
1. Dead oil 
2. Chang 
3. Fogler  
4. Pillon 
5. Poly (maleic anhydride-1-octadecene) Polymer 
6. Aquino-Olivos 

 

هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -5شكل 
  5-نفت ينمونه

هاي مورد مطالعه بر اختالف شاخص ناپايداري اثر بازدارنده -6شكل 
  ايصورت نمودار جعبهبه 1-نفت ينمونه

       پا نویس ها  
1. Dead oil
2. Chang
3. Fogler 

4. Pillon
5. Poly )maleic anhydride-1-octadecene( Polymer
6. Aquino-Olivos
7. Al-Sahhaf
8. Goual

9. Rocha Junior
10. Ethoxylated nonylphenols
11. Andiroba
12. Kraiwattanawong
13. Boukherissa
14. Ghloum
15. Chavez-Miyauchi
16. N-aryl amino alcohols

17. Chaogang
18. Arsalan
19.  Aslan
20. Nephelometric Turbidity Unit
21. Standard deviation
22. ANOVA for Response Surface Linear Model
23. Response Surface Reduced Cubic Model
24. Noise
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