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ممانعت از انسداد ستون چاه ناشي از رسوب آسفالتین
از طریق كنترل سایز چوک

مقدمه
در فرآين��د تولی��د و بهره ب��رداري نفت خام يک��ی ازعمده ترين 
چالش های شركت های بهره بردار، رسوب مواد هیدروكربني سنگین 
شامل دو گروه اصلي آسفالتین و واكس هاست]1[. واكس و آسفالتین 
در بسیاري از مخازن نفتي در كنار يکديگر وجود دارند، در حالي كه 
تفاوت هاي بس��یاري در رفتار ترمودينامیکي و ساختارهاي شیمیايي و 
فرآيند رس��وب آنها وجود دارد. واكس ها اغلب در آلکان هاي میاني 
)مانن��د نرمال هپتان( محل��ول و به صورت ش��اخه اي و بدون زنجیره 
بوده و تعداد كربن موجود در س��اختار آنها بین 18 تا 80 كربن است. 
اين مواد بر اثر كاهش دما ش��روع به تبلور و ايجاد كريس��تال كرده و 
در نهايت رس��وب مي كنند. از آنجا كه دماي نف��ت تولیدی در اكثر 
میادين كش��ور باالتر از دمای ابری شدن4 و ترسیب واكس هاست لذا 
اين مولکول ها عامل ايجاد رسوب در ستون چاه نیستند و رسوب های 

ايجاد ش��ده بیشتر از نوع آسفالتینی هس��تند. مولکول های آسفالتین  تا 
يک میلیون كربن در س��اختار خود داشته و در اثر كلوخه شدن5 ايجاد 
رسوب مي كنند. مهم ترين عامل ايجاد رسوب در آسفالتین ها كاهش 
فش��ار اس��ت. از عوامل درجه دوم در ايجاد رس��وب های آسفالتینی 
تغییر دما و تركیب نفت خام اس��ت. در فرآيند تولید نفت از چاه كه با 
كاهش هم زمان فشار و دما همراه است اين مولکول ها رسوب كرده و 

توده ای لجن مانند و بسیار چسبنده ايجاد مي كنند]2[.
رسوب ايجاد شده در فرآيند تولید نفت، سبب بسته شدن چاه ها و 
خطوط انتقال و در فرآيند بهره برداري نیز سبب انسداد و از كار افتادن 
ش��یرها، تفکیک كننده ها و س��اير تجهیزات موجود در مسیر مي شود. 
در پااليش��گاه ها و كارخانجات پتروش��یمي  وجود حتي مقدار كمی 
از آسفالتین سبب افت ش��ديد كارايي كاتالیزورها و ساير افزودني ها 
مي گردد. لذا همواره سعي مي ش��ود تا حد امکان اين مواد را از نفت 

اندازه چوک، آسفالتین، پیش گیری از رسوب، نمودار ايجاد رسوب )ADE(، نمودار فشار و دما در ستون چاه

وجود هیدروكربن هاي س��نگین آسفالتینی در بسیاري از فرآيندهاي صنعت نفت چالشی عمده در بهره برداری و پااليش نفت خام به شمار 
می رود. رس��وب  آس��فالتین موجود در نفت خام، س��بب بروز پديده هايي چون كاهش تراوايی و تخلخل مخازن هیدروكربنی، كاهش كارايی 
فرايندهای ازدياد برداش��ت، انسداد ستون چاه، انسداد يا افزايش افت فشار خطوط لوله انتقال نفت خام خط و كاهش شديد بازدهي فرايندهای 

پااليشگاهی و پتروشیمی می شود .
پرهزينه ترين و زمان بر ترين مش��کل در چرخه تولید و فرآوري نفت خام از مخازن هیدوركربوري تا واحدهاي پتروشیمی و پااليشي زماني 
اس��ت كه دسترس��ی به محل ايجاد رسوبات مشکل باشد. بنابراين زمانی كه رسوب در جايی مانند س��تون عمودی چاه ايجاد مي شود، رفع آن 
عالوه بر مش��کالت زيس��ت محیطی نیاز به تجهیزات، زمان و هزينه زيادی دارد. از اين رو بايد تا حد امکان از ايجاد رس��وب در س��تون چاه 
جلوگیری ش��ود. با مطالعه ترمودينامیکی فرايند ايجاد رس��وب و مس��یری كه نفت خام در س��تون چاه می پیمايد می توان احتمال ايجاد رسوب 
آسفالتین در ستون چاه را پیش بینی كرد. در اين مقاله با مطالعه ترمودينامیکی نفت خام میدان نفتی دارخوين و بررسی نمودارهای شدت جريان 
تولیدي، دما و فش��ار در چاه 10 كه به ش��دت مبتال به مشکل رسوب آسفالتین بود، اين نتیجه حاصل شد كه تنها با تغییر اندازه چوک می توان 
تولیدي مطمئن و بدون ريسک ايجاد رسوب در ستون چاه را داشت. اين روش كه در واقع نوعی پیش گیری از ايجاد رسوب محسوب مي شود 
برخالف روش هاي مرس��وم رفع رس��وب، به لحاظ هزينه مقرون به صرفه و به لحاظ ضرورت هاي بهداشتي، ايمني و زيست محیطي )HSE( به 

دلیل عدم استفاده از مواد BETX )بنزن، اتیل بنزن، تولوئن و زايلین( بسیار مناسب است. 

مهدي زینلي حسنوند1  دانشجوي دكتراي دانشگاه صنعت نفت
سارا شکراهلل زاده بهبهاني2  دانشجوي كارشناسي دانشگاه صنعت نفت

ولي احمد سجادیان3  شركت نفت و گاز اروندان
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جدا كنند]3[.
از طرفي رسوب واكس و آسفالتین سبب افزايش دو تا سه برابري 
گرانروي نفت خام در لوله ها و كاهش تولید و افزايش افت فشار لوله 
مي گردد]4[. تحقیقات نشان مي دهد رابطه افزايش غلظت مولکول هاي 
آسفالتین و افزايش گرانروي نفت خام يک رابطه نمايي است كه دلیل 
آن نیز به وجود آمدن شبکه اي پلیمر مانند از هیدروكربن هاي سنگین 
و رشد سريع اين شبکه در نفت خام است]5[. رسوبات آلی در صورت 

وجود آسفالتین به شدت چسبنده و سخت می شوند. 

1- روش هاي مقابله با رسوب آسفالتین
در مواجهه با مش��کل رس��وب آس��فالتین در صنايع باالدستی دو 

راه كار اصلي در پیش گرفته مي شود كه عبارتند از؛
• پیشگیری از ايجاد رسوب

• درمان و رفع رس��وب ايجاد شده از طريق يکي از شش روش 
زير؛

1( اصالح فرآيند تولید )باز مهندسی(
2( استفاده از مواد شیمیايی

3( استفاده از میدان نیروهای خارجی
4( استفاده از روش های مکانیکی
5( استفاده از روش های گرمايی

6( استفاده از روش های زيست فناوری.
با توجه به مش��کالت زي��ادي كه رس��وب هیدروكربن هاي آلي 
)آس��فالتین و واكس( ايجاد مي كنند بسیاري از پ       ژوهشگران معتقدند 
كه از نظر اقتصادي، فني و زيس��ت محیطي بهتري��ن روش برخورد با 
اين معضل، اصالح فرآيند تولید و پیش گیري از ايجاد رسوب است. 
در واقع س��اير روش ها مانند اس��تفاده از مواد ش��یمیايي، مکانیکي و 
گرمايي زماني مطرح می ش��وند كه امکان اصالح فرآيند تولید وجود 
نداش��ته باش��د]6[. اين يک قاعده كلی مهندسی اس��ت كه " اصالح 
فرآيند تولید بهتري��ن و بادوام ترين و كم هزينه ترين روش، برای غلبه 
بر مشکالت ايجاد شده در طی فرآيندهای مهندسی تولید به طور عام 
و در فرآيند تولید نفت به طور خاص )ايجاد رس��وب، دو فازی شدن 
جريان، كاهش تولید و ...(  است". به اين معنا كه نفت تولیدی تا حد 
 امکان طي فرآيند تولید وارد ناحیه ترمودينامیکي مس��تعد براي ايجاد 
رسوب نش��ود. اصالح فرآيند تولید شامل ش��ش روش كاهش تنش 
سطحي )shear reduction(، حذف مواد ناسازگار از جريان نفت خام 
رسوب زا، كاهش افت فش��ار در تجهیزات تولیدي )شیرها، زانويي ها 
و...(، جلوگیري از اختالط نفت هاي رس��وب گذار و غیر رسوب گذار 
و ي��ا تركیب آنه��ا در كارخانه بهره برداري )با توجه به س��ازگاري يا 

عدم س��ازگاري آنها( و خنثي س��ازي نیروهاي الکترواستاتیکي لوله ها 
مي باشد]7[. برای جلوگیری از ايجاد رسوب در ستون چاه با توجه به 
درصد تركیبات موجود در نفت، شرايط ترمودينامیکی فرآيند تولید 
همواره بايد به گونه ای كنترل ش��ود كه در مح��دوده ترمودينامیکی 
ايجاد رس��وب واقع نگردد )ش��کل1(]8[. به عنوان مثال در ش��رايط 
يکس��ان تولید )خط س��بز رنگ(، چنان چه نمودار تش��کیل آسفالتین 
مانند حالت 1 )آبی رنگ( باش��د، از ابتدا تا انتهای حركت س��یال در 
ستون چاه، نفت وارد ناحیه ترمودينامیکی مستعد ايجاد رسوب نشده 
و در نتیجه در س��تون چاه رس��وبی تشکیل نمی ش��ود. اما اگر نمودار 
تشکیل آس��فالتین موجود در نفت مانند حالت 2 )قرمز رنگ( باشد، 
نفت در س��تون سیال در ش��رايط ترمودينامیکی مس��تعد رسوب قرار 

گرفته و امکان ايجاد رسوب فراهم می شود.
روش��ی كه گروه بهره برداری ش��ركت نفت اروندان برای تولید 
مطمئن نفت خام در میدان نفت س��بک دارخوين در  پیش  گرفت در 
واقع نوعی اصالح فرآيند تولید )باز مهندسی( با هدف پیش گیری از 
ايجاد رسوب بوده است. در اين روش ابتدا رفتار ترمودينامیکی نفت 
میدان دارخوين بررس��ی و نمودار فازی )فش��ار-دما( براي اين نمونه 
 ،6)ADE( نفت ترسیم شد. سپس با ترس��یم نمودار ترسیب آسفالتین
رابطه دما و فش��ار با مقدار رسوب ايجاد ش��ده به دست آمد. در اين 
مطالعه از نرم افزارهای PVTi و WinProp اس��تفاده ش��ده اس��ت. از 
س��وی ديگر با تحلیل تغییر دو پارامتر فش��ار و دما در طول ستون چاه 
 امکان سنجی ايجاد   و   ،  به ازای س��ه چوک با اندازه هاي 
 Prosper رس��وب بررس��ي گرديد. برای تحلیل مذكور از ن��رم افزار
اس��تفاده ش��د. در نهايت با توجه به داده های تولید چاه 10 در 8 سال 
گذش��ته و با استفاده از موازنه جرمی رسوب تولید شده، مناسب ترين 
اندازه چوک براي تولید تعیین شد كه داده های دو سال اخیر تولید نیز 
در عمل نتايج اين مطالعه را تصديق می نمايد. تولید به وس��یله چوكي 

نمودار ترمودینامیکی تشکیل رسوب )ADE( دو نمونه نفت و محدوده 
تولید در طول چاه 

    1  

 4 صفحه _حسنوند_ ممانعت از انسداد ستون چاه ناشي از _مقاله _07

 

 
  دو نمونه نفت و محدوده توليد در طول چاه ) ADE( نمودار ترموديناميكي تشكيل رسوب -1شكل

  
 خام در ميدان نفت سبك دارخوين در برداري شركت نفت اروندان براي توليد مطمئن نفت گروه بهرهروشي كه 

در . استبوده ري از ايجاد رسوب يگ پيش با هدف )مهندسي باز(يند توليد آفر گرفت در واقع نوعي اصالح  پيش 
اين نمونه نفت براي ) دما-فشار (دارخوين بررسي و نمودار فازيميدان اين روش ابتدا رفتار ترموديناميكي نفت 

ه ، رابطه دما و فشار با مقدار رسوب ايجاد شده بADE(6(ب آسفالتين يسپس با ترسيم نمودار ترس. شدترسيم 
ر ياز سوي ديگر با تحليل تغي. ه است استفاده شدWinProp و PVTiاين مطالعه از نرم افزارهاي در . دست آمد

 هاي با اندازهتون چاه به ازاي سه چوك دو پارامتر فشار و دما در طول س
64
22، 

64
و 32

64
سنجي ايجاد  امكان 44

هاي توليد  در نهايت با توجه به داده.  استفاده شدProsperاز نرم افزار مذكور براي تحليل .  گرديدبررسيرسوب 
 توليد براي اندازه چوك ترين ، مناسب شدهتفاده از موازنه جرمي رسوب توليدا اسبو  سال گذشته 8در  10 چاه

ي  چوكه وسيلهتوليد ب. كردتصديق در عمل نتايج اين مطالعه را نيز هاي دو سال اخير توليد  داده كه شدتعيين 
 . شده استدر چاه  بهينه تاكنون مانع ايجاد رسوب اندازه با

  
 ميدان دارخوين در خام و رسوب آسفالتين  ي نفتتعيين نمودار ترموديناميك - 2
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با اندازه بهینه تاكنون مانع ايجاد رسوب در چاه شده است. 

2- تعیین نمودار ترمودینامیکی نفت خام و رسوب آسفالتین در میدان 
دارخوین

برای ش��ناخت معضل ايجاد رسوب در چاه های نفتی كه مسئله ای 
فراگی��ر در مخ��ازن نفت س��بک و س��نگین اس��ت، ش��ناخت رفتار 
ترمودينامیکی مولکول آس��فالتین و نمونه نفت خ��ام تولیدی يکی از 
بخش های مهم مطالعه اس��ت. نمونه س��یال تولیدی بايد معرف سیال 
تولیدی از چاه بوده و بهتر اس��ت از روش بازآرايی سرچاهی به دست 

آمده باشد]9[.
نمون��ه نفت م��ورد مطالعه متعلق به يکی از چاه های رس��وب زای 
میدان نفت��ی دارخوين ب��ا درج��ه س��نگینی )API( 35/7، گرانروی 
0/33cp در دم��ای مخ��زن با نقط��ه حب��اب 4285psia و گاز محلول 

2115 فوت مکعب بر بشکه نفت استاندارد است. غلظت آسفالتین در 
اين نمونه نفت س��بک 0/22 درصد مولی )معادل 2/69 درصد وزنی( 
است. برای شناخت رفتار ترمودينامیکی اين نمونه نفت آزمايش های 
انبس��اط مرحله ای و انبس��اط در غلظت ثابت انجام و پارامترهای تغییر 
حج��م، چگالی، گاز همراه و ضريب انبس��اط حجم��ی نفت7 جهت 
تصحیح رفت��ار ترمودينامیکی8 به نرم افزار PVTi وارد ش��د. نتايج به 
دست آمده نش��ان دهنده دقت باالی نرم افزار در شبیه سازی داده های 

آزمايشگاهی است )شکل 2(.
  پس از اطمینان از داده های شبیه سازی شده، نمودار فازی )فشار-

دما( مربوط به نمونه نفت زنده ترسیم شد )شکل 3(.
ب��ا توجه به وجود آس��فالتین در نمونه نفت، انج��ام آزمايش های 
مربوط به مطالعه رسوب آسفالتین، درصد آن، تعیین دقیق نقطه شروع 
رسوب)AOP( 9 و مقدار درصد ساير تركیب های هیدروكربنی شامل 

 )SARA( هیدروكربن های اشباع، آروماتیک ها، رزين ها و آسفالتین
اجتناب ناپذير است. نکته قابل توجه در اين بخش بررسی دقیق اثر دما 
بر ايجاد رس��وب اس��ت زيرا به طور كلی در مورد نفت های سبک و 
س��نگین دو رفتار متفاوت در ايجاد رس��وب وجود دارد. در نفت های 
س��بک با افزايش دما میزان رس��وب كاهش مي يابد، در حالي كه در 
نفت های س��نگین عکس اين اتفاق رخ می ده��د]10[. در مورد نفت 
مورد مطالعه نتايج آزمايش SARA در جدول 1 ارائه ش��ده اس��ت. با 
توجه به داده های اين جدول و ترس��یم نمودارهای De-Boer، نسبت 
آس��فالتین به رزين، شاخص ناپايداری كلويئدی10 و شاخص پايداری 
آس��فالتین11، رس��وب زا بودن نفت در هر چهار نمودار مش��خص شد 

)شکل 4(.
ب��رای تعیین اث��ر كیف��ی و كمی دما و فش��ار بر ايجاد رس��وب، 
آزمايش های فیلتراس��یون در دما و فشار باال و ذره نگاری در فشار باال 
)HPM(12 انجام ش��د. اين آزمايش ها نش��ان داد كه در دماي ثابت با 
كاهش فش��ار تا فش��ار نقطه حباب نفت خام، میزان رسوب آسفالتین 
افزايش و س��پس با ادامه كاهش فش��ار میزان رسوب كاهش خواهد 
يافت. هم چنین دو نقطه آغاز ترس��یب بااليی و پايینی )psia 7300 و 
psia 2300 در دمای  290o F( برای اين نفت خام قابل مش��اهده است. 

از س��وی ديگر با كاهش دما نیز مقدار رس��وب ايجاد ش��ده افزايش 
می ياب��د. نتايج به دس��ت آمده با مطالعاتي كه در گذش��ته روی رفتار 
ترمودينامیکی نفت خام انجام ش��ده اس��ت هم خوانی دارد]11[. نتايج 
آزمايش��گاهی به دس��ت آمده در ارتباط با اثر دما و فش��ار بر رسوب 
آسفالتین در شکل 5 نشان داده شده است. برای مدل سازی دقیق رفتار 
 Win-Prop ترمودينامیک��ی مولکول آس��فالتین می توان از نرم اف��زار

استفاده كرد.
 با استفاده از شکل هاي 3و5 و انطباق آنها، نمودار ترمودينامیکی 
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گير در مخازن نفت سبك و سنگين است، ااي فر هاي نفتي كه مسئله  ايجاد رسوب در چاهمعضلبراي شناخت 
. هاي مهم مطالعه است خام توليدي يكي از بخش شناخت رفتار ترموديناميكي مولكول آسفالتين و نمونه نفت

دست آمده ه ش بازآرايي سرچاهي ب و بهتر است از روودهرف سيال توليدي از چاه بنمونه سيال توليدي بايد مع
 .]9[دباش

 )API (درجه سنگينيبا زاي ميدان نفتي دارخوين  هاي رسوب  يكي از چاهمتعلق بهعه لنمونه نفت مورد مطا
بشكه  عب بر فوت مك2115و گاز محلول  psia4285  نقطه حباببادر دماي مخزن  cp33/0 گرانروي، 7/35

) درصد وزني 69/2معادل ( درصد مولي 22/0 غلظت آسفالتين در اين نمونه نفت سبك .استنفت استاندارد 
اي و انبساط در غلظت ثابت  هاي انبساط مرحله براي شناخت رفتار ترموديناميكي اين نمونه نفت آزمايش. است

 جهت تصحيح رفتار 7نبساط حجمي نفتاضريب   وو پارامترهاي تغيير حجم، چگالي، گاز همراهانجام 
افزار در  دست آمده نشان دهنده دقت باالي نرمه نتايج ب.  استفاده شدPVTi در نرم افزار 8ترموديناميكي

 .)2شكل  (هاي آزمايشگاهي است سازي داده شبيه

  

  
 

 سازي شده رفتار سيال مخزن مورد مطالعه هاي آزمايشگاهي و شبيه  مقايسه داده-2شكل
 

    
مقایســه داده های آزمایشگاهی و شبیه سازی شــده رفتار سیال 

مخزن مورد مطالعه
    2  
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شد مربوط به نمونه نفت زنده ترسيم ) دما-فشار(سازي شده، نمودار فازي  هاي شبيه پس از اطمينان از داده 
  .)3 شكل(

  
  مربوط به نمونه نفت زنده مورد مطالعه) دما-فشار( نمودار فازي -3شك 

  
تين، درصد آن، هاي مربوط به مطالعه رسوب آسفال با توجه به وجود آسفالتين در نمونه نفت، انجام آزمايش

هاي  هاي هيدروكربوني شامل هيدروكربن و مقدار درصد ساير تركيب 9 (AOP)تعيين دقيق نقطه شروع رسوب
نكته قابل توجه در اين بخش بررسي . ناپذير است اجتناب) SARA(ها و آسفالتين  ها، رزين اشباع، آروماتيك

 در ايجاد فاوتهاي سبك و سنگين دو رفتار مت د نفتطور كلي در موره دقيق اثر دما بر ايجاد رسوب است زيرا ب
اي ه در نفتيابد، در حالي كه  ميهاي سبك با افزايش دما ميزان رسوب كاهش  در نفت. رسوب وجود دارد

ارائه  1  در جدول SARA در مورد نفت مورد مطالعه نتايج آزمايش].10[دده سنگين عكس اين اتفاق رخ مي
، نسبت آسفالتين به رزين، شاخص De-Boer جدول و ترسيم نمودارهاياين هاي  با توجه به داده. استشده 

  .)4 شكل( زا بودن نفت در هر چهار نمودار محرز شد  رسوب،11 و شاخص پايداري آسفالتين10ناپايداري كلويئدي

  3    نمودار فازی )فشار-دما( مربوط به نمونه نفت زنده مورد مطالعه
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اري آسفالتين مربوط به نمونه و شاخص پايد ، نسبت آسفالتين به رزين، شاخص ناپايداري كلويئديDeBoer نمودارهاي -4شكل 

  نفت مورد مطالعه
  
  

آسفالتين رزينآروماتيك اشباع 
 69/2 29/3 73/19 28/74 درصد وزني

 مطالعه مورد خام نفت در موجود يها دروكربنيه انواع يوزن درصد - 1جدول

  

نمودارهای DeBoer، نســبت آســفالتین به رزین، شــاخص ناپایداری 
کلویئدی و شاخص پایداری آسفالتین مربوط به نمونه نفت مورد مطالعه

    4  

  1    درصد وزنی انواع هیدروکربن های موجود در نفت خام مورد مطالعه

آسفالتینرزینآروماتیکاشباع

74/2819/733/292/69درصد وزنی

ترس��یب آسفالتین )ADE( رس��م ش��د. اين نمودار در تحلیل فرآيند 
رس��وب گذاری در خطوط جريان، تعیین میزان رسوب و محل ايجاد 
آن در فرآيند بهره برداری بس��یار حائز اهمیت اس��ت. همان طور كه 
در ش��کل 6 مشخص اس��ت رس��وب آس��فالتین دارای دو محدوده 
آغاز ترس��یب بااليی و پايینی13 اس��ت كه در ناحی��ه بین اين دو خط 
آس��فالتین تشکیل می ش��ود. اگر به صورت هم دما از فشارهای باال به 
سمت فش��ارهای پايین حركت كنیم، بیشترين مقدار رسوب در فشار 
نقطه حباب ايجاد ش��ده و به طور كلي با افزايش دما، مقدار رس��وب 
كاه��ش می يابد. لذا برای داش��تن تولید مطمئن در س��تون چاه بايد تا 
ح��د امکان از ورود به اين ناحیه جلوگیری ش��ده و در صورت ورود 
نی��ز نقطه پايانی مس��یر )ش��رايط ترمودينامیکی نزدي��ک چوک( در 
نزديکی فشار حباب قرار نگیرد. طبق مطالعه قبلی، اثر دما بر نفت های 
س��بک و س��نگین متفاوت است، در نفت های س��نگین با افزايش دما 
میزان رسوب افزايش يافته و در نتیجه شکل نمودار ترسیب آسفالتین 

متفاوت از شکل 5 خواهد بود. 

 3- بررسي تغییرات ترمودینامیکی سیال در ستون عمودی چاه
چاه مورد مطالع��ه از يکی اليه های مخزني می��دان دارخوين كه 
س��یال آن دارای مقدار ناچیزي آس��فالتین )0/22 درصد وزنی( اما با 
استعداد رسوب دهی زياد است تولید مي كند. از زمان حفر اين چاه در 
س��ال 2004 تا كنون، شش بار تولید نفت از چاه به دلیل ايجاد رسوب 

در س��تون چاه و انس��داد آن متوقف شده است. پس از هر بار انسداد، 
شركت بهره بردار هزينه گزافی را جهت انجام عملیات رسوب زدايی 
و باز كردن مس��یر س��یال پرداخت كرده است. عالوه بر اين هزينه، به 
دلیل زمان بر بودن عملیات رفع رسوب، درمجموع حدود 30 ماه تولید 
از اين چاه متوقف بوده كه اين موضوع عدم النفع ش��ركت بهره بردار 

را به دنبال داشته است.
نکته حائز اهمیت آن اس��ت كه پس از هر بار ايجاد رس��وب در 
ستون چاه شرايط ترمودينامیکي تولیدي چاه به طور تجربی و از طريق 
تغییر اندازه چوک چاه تغییر داده ش��ده اس��ت. به طور كلي می توان 
گفت كه با افزايش اندازه ش��یر تولیدی، ش��دت جريان تولید نفت و 
دمای س��رچاهی افزايش و در عین حال فش��ار س��رچاهی نیز كاهش 
می يابد. بنابراين با تغییر اندازه چوک می توان س��رعت ماند س��یال در 
ستون چاه )شدت جريان( و ش��رايط ترمودينامیکی موجود در ستون 
چاه )فشار-دما-غلظت( را تغییر داد. در واقع به ازای هر اندازه چوک 
خاص، سیال مس��یر ترمودينامیکی خاصی را از انتهاي چاه تا سر چاه 
ط��ی می كند. ضمن اينکه زمان ماند س��یال در س��تون چاه نیز عوض 
مي ش��ود )به ازای شدت جريان بیش��تر زمان كمتری طول می كشد تا 

سیال مسیر ستون چاه را طی كند(.
ب��ا توجه به نمودار ش��اخص بهره دهی چ��اه )PI(14 و نمودارهای 
گیلب��رت مربوط ب��ه تولید از چاه، ش��دت جريان های بهین��ه تولید به 
 ،  صورت عملیاتي )واقعي( با س��ه چوک متف��اوت با اندازه هاي 
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نگاري   ذره وفشار باال و هاي فيلتراسيون در دما مايش آز،براي تعيين اثر كيفي و كمي دما و فشار بر ايجاد رسوب
 حباب  نقطه ثابت با كاهش فشار تا فشاريدر دماكه داد ها نشان  اين آزمايش.  انجام شد12(HPM)در فشار باال 

. خام، ميزان رسوب آسفالتين افزايش و سپس با ادامه كاهش فشار ميزان رسوب كاهش خواهد يافت نفت
خام  براي اين نفت) 0F290 در دماي  psia 2300و  psia 7300( آغاز ترسيب بااليي و پاييني چنين دو نقطه هم

دست آمده ه نتايج ب. ابدي شده افزايش ميايجاد از سوي ديگر با كاهش دما نيز مقدار رسوب . قابل مشاهده است
نتايج . ]11[داردخواني  هماست   انجام شدهخام ي رفتار ترموديناميكي نفت گذشته روي كه دربا مطالعات

براي . استنشان داده شده  5 اثر دما و فشار بر رسوب آسفالتين در شكلدر ارتباط با دست آمده ه آزمايشگاهي ب
  .استفاده كرد Win-Propتوان از نرم افزار  سازي دقيق رفتار ترموديناميكي مولكول آسفالتين مي مدل

  
  نسبت به دما و فشار در نفت مورد مطالعه تغييرات مقدار وزني رسوب آسفالتين -5شكل

 
اين نمودار . شدرسم ) ADE( نمودار ترموديناميكي ترسيب آسفالتين ،و انطباق آنها 5و3هاي  شكلبا استفاده از 

برداري  گذاري در خطوط جريان، تعيين ميزان رسوب و محل ايجاد آن در فرآيند بهره در تحليل فرآيند رسوب
است رسوب آسفالتين داراي دو محدوده آغاز مشخص  6 طور كه در شكل همان. ئز اهميت استبسيار حا

دما از  صورت همه اگر ب. شود  است كه در ناحيه بين اين دو خط آسفالتين تشكيل مي13ترسيب بااليي و پاييني
 و به هشدحباب ايجاد نقطه فشارهاي باال به سمت فشارهاي پايين حركت كنيم، بيشترين مقدار رسوب در فشار 

لذا براي توليد مطمئن در ستون چاه بايد تا حد امكان از . ابدي  با افزايش دما، مقدار رسوب كاهش ميطور كلي
)  ترموديناميكي نزديك چوكطشراي( نقطه پاياني مسير  نيزرت ورود و در صوهورود به اين ناحيه جلوگيري شد
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براي . استنشان داده شده  5 اثر دما و فشار بر رسوب آسفالتين در شكلدر ارتباط با دست آمده ه آزمايشگاهي ب
  .استفاده كرد Win-Propتوان از نرم افزار  سازي دقيق رفتار ترموديناميكي مولكول آسفالتين مي مدل

  
  نسبت به دما و فشار در نفت مورد مطالعه تغييرات مقدار وزني رسوب آسفالتين -5شكل

 
اين نمودار . شدرسم ) ADE( نمودار ترموديناميكي ترسيب آسفالتين ،و انطباق آنها 5و3هاي  شكلبا استفاده از 

برداري  گذاري در خطوط جريان، تعيين ميزان رسوب و محل ايجاد آن در فرآيند بهره در تحليل فرآيند رسوب
است رسوب آسفالتين داراي دو محدوده آغاز مشخص  6 طور كه در شكل همان. ئز اهميت استبسيار حا

دما از  صورت همه اگر ب. شود  است كه در ناحيه بين اين دو خط آسفالتين تشكيل مي13ترسيب بااليي و پاييني
 و به هشدحباب ايجاد نقطه فشارهاي باال به سمت فشارهاي پايين حركت كنيم، بيشترين مقدار رسوب در فشار 

لذا براي توليد مطمئن در ستون چاه بايد تا حد امكان از . ابدي  با افزايش دما، مقدار رسوب كاهش ميطور كلي
)  ترموديناميكي نزديك چوكطشراي( نقطه پاياني مسير  نيزرت ورود و در صوهورود به اين ناحيه جلوگيري شد

تغییرات مقدار وزنی رســوب آسفالتین نسبت به دما و فشار در نفت 
مورد مطالعه

    5  
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 اينچ و طی س��ه دوره زمان��ی مختلف در چاه اندازه گیري   و 
ش��د. عملیات شبیه س��ازي نیز به وس��یله نرم افزار Prosper انجام شد. 
نتايج شبیه سازی تولید در شکل 7 نشان داده شده است. در اين شکل 
ارقام به طور تقريبي به ش��دت جريان های موج��ود در عملیات تولید 

چاه نزديک است. 
 ش��دت جريان های محاسبه   و   ،  به ازای چوک های 
ش��ده به ترتیب 2500 ، 3900 و4800 بش��که در روز هستند. در حالی 
كه در واقعیت به ازای همین چوک ها، ش��دت جريان های میانگین به 
ترتیب برابر 1700، 2900 و 5400 بشکه در روز است. لذا برای تعیین 
ش��رايط واقعی ترمودينامیکی س��تون چاه از شدت جريان های واقعی 
جريان استفاده می كنیم. نرم افزار Prosper  اين قابلیت را نیز دارد كه 
عالوه بر تعیین تغییرات فش��ار و دما در طول س��تون چاه، نوع جريان 
دو ف��ازی موجود در هر نقطه را نیز محاس��به كند. ب��ه عنوان مثال در 
 اينچ، به ترتیب در فاصله های   و   ،  چوک با اندازه ه��ای 
25، 1331 و 2031 مت��ر از تاج چ��اه، جريان از حالت حبابی به حالت 
توده ای15 تبديل می ش��ود. نمودار تغییرات فش��ار و دما در ستون چاه 
از دهان��ه تا تاج چاه به ازای ش��دت جريان ه��ای مربوط به هر چوک 
در ش��کل 8 ارائه شده اس��ت. اين تغییرات در واقع بیان كننده شرايط 
ترمودينامیکی هستند كه نفت زنده درجريان تولید در ستون چاه طی 

می كند. 
همان طور كه در شکل 8 مشاهده مي شود با افزايش اندازه چوک، 
فشار ستون چاه كاهش و برخالف آن دماي ستون چاه افزايش مي يابد 

كه نتايج عملیاتي نیز مؤيد اين مطلب است.
داده هاي به دس��ت آمده از شبیه س��ازي ترمودينامیکي ستون چاه 
را مي توان بر نمودار ترمودينامیکي رفتار س��یال و مولکول آس��فالتین 
انطب��اق داد و از اين طريق به تحلیل آنچه در چاه 10 میدان دارخوين 

اتفاق افتاده است پرداخت. 

4- بحث و تحلیل
تولید از چاه مورد مطالعه در سه دوره زماني مختلف و با اندازه هاي 
 اينچ انجام ش��ده است كه در موارد   و   ،  چوک متفاوت 
اول و دوم به ترتیب بعد از 10 و 17 ماه، تولید در اثر انس��داد س��تون 
 اينچ پس  چاه متوقف شده اس��ت. اما تولید چاه با اندازه چوک  
از گذش��ت 19 ماه بدون ايجاد مشکل خاصي ادامه داشته است. براي 
تحلیل ترمودينامیکي آنچه اتفاق افتاده، داده هاي فش��ار و دماي ستون 
چاه در هر س��ه سناريوي تولید بر نمودار فازي سیال مخزن و مولکول 
آس��فالتین اين میدان انطباق داده ش��د. حاصل اين انطباق در شکل 9 
 اينچ در ابتداي  قابل مش��اهده است. در هنگام اس��تفاده از چوک 
ورود نف��ت به دهانه چاه درصد آس��فالتین موجود در ش��رايط تعادل 
ترمودينامیکي بسیار ناچیز و نزديک به صفر است، در حالي كه مقدار 
اين رس��وب در انتهاي مس��یر و در نزديکي تاج چاه به حداكثر میزان 
خود يعني 0/22 درصد مولی مي رس��د كه با توجه به دماي كم سیال 
خروجي و نزديک بودن فش��ار آن به فشار نقطه حباب )ناپايدارترين 
حالت براي رس��وب( ش��رايط براي ايجاد رسوب و انسداد چاه كاماًل 
مهیاست. لذا كمترين دوره تولید نفت و بیشترين مقدار رسوب ايجاد 

شده مربوط به تولید با اين اندازه چوک است.
 اينچ مقدار تعادلي رسوب  در دوره زماني اس��تفاده از چوک 
آس��فالتین در دهانه چاه حدود 0/08 درصد وزني نفت خام اس��ت كه 
در خروج��ي چاه، میزان رس��وب موجود در نفت در ش��رايط تعادل 
ترمودينامیکي به مقدار 0/14 درصد مي رس��د كه نش��ان دهنده تجمع 
رسوب در ستون چاه بر اساس موازنه جرمي است. لذا گرچه اين نوع 
آرايش تولید نسبت به حالت قبل داراي رسوب گذاري كمتري است، 
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ه ب چاه يتوليدترموديناميكي شرايط بار ايجاد رسوب در ستون چاه  است كه پس از هرآن نكته حائز اهميت 
افزايش توان گفت كه با  ميبه طور كلي . تغيير داده شده است چاه چوك تغيير اندازه و از طريق تجربي طور

كاهش نيز فشار سرچاهي و در عين حال  دماي سرچاهي افزايش  و توليد نفتشدت جريان ،اندازه شير توليدي
و شرايط ) شدت جريان(توان سرعت ماند سيال در ستون چاه   با تغيير اندازه چوك ميبنابراين .ابدي يم

، خاصچوك اندازه ر واقع به ازاي هر د. را تغيير داد) غلظت- دما-رفشا(ترموديناميكي موجود در ستون چاه 
 ضمن اينكه زمان ماند سيال در ستون .كند چاه طي مي تا سرانتهاي چاه سيال مسير ترموديناميكي خاصي را از 

ا سيال مسير ستون چاه را طي كشد ت تر زمان كمتري طول مييشب شدت جريانبه ازاي  (شود عوض ميچاه نيز 
  .)كند

هاي  ، شدت جريانچاهاز  و نمودارهاي گيلبرت مربوط به توليد PI(14(دهي چاه  بهرهشاخص با توجه به نمودار 

 هاي هزنداا با متفاوتبا سه چوك  )واقعي(به صورت عملياتي بهينه توليد 
64
22 ،

64
و  32

64
طي سه دوره و اينچ  44

نتايج . شدانجام  Prosper نرم افزار به وسيلهنيز سازي  شبيهعمليات .  شدگيري ندازهازماني مختلف در چاه 
هاي  شدت جريانبه ارقام  در اين شكل به طور تقريبي. استنشان داده شده  7 سازي توليد در شكل شبيه

  . موجود در عمليات توليد چاه نزديك است
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Inflow (IPR) v Outflow (VLP) Plot

  
  چوك  تفاوتهاي م اندازه بادهي چاه به همراه نمودارهاي گيلبرت توليد  ه نمودار بهر-7شكل

نمــودار بهره دهی چاه به همراه نمودارهای گیلبرت تولید با اندازه های 
متفاوت چوک 
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هاي سبك و سنگين متفاوت است، در   نفتبرر دما طبق مطالعه قبلي، اث. در نزديكي فشار حباب قرار نگيرد
 و در نتيجه شكل نمودار ترسيب آسفالتين متفاوت از يافتههاي سنگين با افزايش دما ميزان رسوب افزايش  نفت
 .  خواهد بود5 شكل

 
  هاي نفتي مورد مطالعه  براي نمونه)ADE(نمودار ايجاد رسوب  -6شكل

  
 ال در ستون عمودي چاه تغييرات ترموديناميكي سيبررسي - 3

 22/0( آسفالتين ي ميدان دارخوين كه سيال آن داراي مقدار ناچيز مخزنيهاي يكي اليهاز چاه مورد مطالعه 
 ،كنون  تا2004 در سال اين چاهحفر از زمان . كند  توليد ميدهي زياد است اما با استعداد رسوب )وزنيدرصد 

بار  پس از هر. سوب در ستون چاه و انسداد آن متوقف شده استبه دليل ايجاد ر چاهتوليد نفت از شش بار 
بردار هزينه گزافي را جهت انجام عمليات رفع رسوب و باز كردن مسير سيال پرداخت كرده   شركت بهره،انسداد
توليد از اين چاه   ماه30 درمجموع حدود ،بر بودن عمليات رفع رسوب  به دليل زمان،عالوه بر اين هزينه. است

  .داشته استدنبال را به بردار   شركت بهرهالنفع اين موضوع عدم كه بودهوقف مت

 محدوده داراي رسوب 

 محدوده فاقد رسوب

 محدوده فاقد رسوب

  6    نمودار ایجاد رسوب )ADE( برای نمونه های نفتی مورد مطالعه
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 يها به ازاي چوك
64
22، 

64
و  32

64
 بشكه در 4800 و3900 ، 2500محاسبه شده به ترتيب هاي  شدت جريان 44

، 1700ميانگين به ترتيب برابر هاي  شدت جريان ،ها ي همين چوكدر حالي كه در واقعيت به ازا. هستندروز 
هاي  شدت جريانلذا براي تعيين شرايط واقعي ترموديناميكي ستون چاه از .  بشكه در روز است5400 و 2900

دما دارد كه عالوه بر تعيين تغييرات فشار و نيز  اين قابليت را  Prosperنرم افزار. كنيم واقعي جريان استفاده مي
 با به عنوان مثال در چوك. محاسبه كندنيز  نوع جريان دو فازي موجود در هر نقطه را ،در طول ستون چاه

هاي  اندازه
64
22 ،

64
و  32

64
ت از حالجريان  متر از تاج چاه 2031 و 1331، 25هاي   به ترتيب در فاصله،اينچ 44

نتيجه تغييرات فشار و دما در ستون چاه از دهانه تا تاج چاه به  نمودار .شود  تبديل مي15اي  به حالت تودهيحباب
 ط شرايهكنند واقع بيان اين تغييرات در. استارائه شده  8 مربوط به هر چوك در شكلهاي  شدت جريانازاي 

  . كند چاه طي ميكه نفت زنده درجريان توليد در ستون هستند ترموديناميكي 
 

 
 سايزهاي مختلف نمودار تغييرات فشار و دما درطول ستون چاه به ازاي چوك -8 شكل

 
 ي فشار ستون چاه كاهش و برخالف آن دماچوك،شود با افزايش اندازه  مشاهده مي 8 طور كه در شكل همان

  . استؤيد اين مطلبكه نتايج عملياتي نيز مابد ي ميستون چاه افزايش 

T
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 نمــودار تغییــرات فشــار و دمــا درطــول ســتون چاه بــه ازاي 
چوک سایزهاي مختلف
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اما باز هم میزان قابل  توجهي رس��وب در س��تون چاه ايجاد مي ش��ود 
)حدود 30 درصد مرحله قب��ل(. افزايش دوره تولید نفت از 10ماه به 

17 ماه بیان گر صحت نتیجه گیري فوق است. 
 اينچ نیز ش��رايط كام��اًل تغییر كرده و مقدار  در مورد چوک 
رسوب از دهانه تا سر چاه كاهش يافته است. اين كاهش مقدار رسوب 
در حدود 0/04 درصد مولی اس��ت. در نتیجه در اين حالت مي توان با 
قطعیت عنوان كرد كه هیچ رسوبي در طول ستون چاه ايجاد نمي شود. 
گذشت بیش از 19 ماه از تولید و ثابت ماندن شاخص هاي تولید مانند 

دبي، فشار و دما بیانگر صحت نتیجه گیري فوق است. 
نکته مهم آن اس��ت كه عالوه بر ش��رايط تع��ادل ترمودينامیکي، 
زمان ماند سیال در ستون چاه نیز مي تواند يکي از عوامل اساسي ايجاد 
رسوب در ستون چاه باشد. در فرآيند ايجاد رسوب و رسوب مولکول 
آس��فالتین بر ديواره چ��اه دو نیروي مخالف هم وج��ود دارند. يکي 
پتانس��یل ش��یمیايي حاصل از تعادل ترمودينامیکي كه سعي در ايجاد 
رس��وب و چس��بیدن به ديواره دارد و ديگري تنش سطحي حاصل از 
حركت س��یال در س��تون چاه كه سعي در كندن رس��وب ايجاد شده 
دارد. اين نیرو با افزايش س��رعت حركت س��یال افزايش يافته و مانع 
ايجاد رس��وب در ديواره مي ش��ود]12[. با در نظ��ر گرفتن اين عامل 
س��رعت حركت س��یال در حالت سوم به ترتیب س��ه برابر و دو برابر 
حالت ه��اي اول و دوم ب��وده و اين عامل نی��ز در جلوگیري از ايجاد 

رسوب نقش دارد.
نکته مهم��ي كه در انتخ��اب اندازه چوک نبايد فراموش ش��ود، 
تعیین نقطه محتمل ايجاد رس��وب در فرآيند تولید است. به طور كلي 
س��یال، مس��یر خود را از مخزن هیدروكربوري آغ��از كرده و با گذر 
از س��تون چاه و تأسیس��ات فرآورش به س��وي خطوط انتقال جريان 
مي يابد. مطلوب ترين مکان براي ايجاد رس��وب جايي است كه امکان 
دسترس��ي آسان به آن وجود داشته باش��د و از اين ديدگاه ستون چاه 

محل مناس��بي براي ايجاد رسوب نیس��ت. اما بايد توجه داشت كه با 
استداللي مشابه ايجاد رس��وب در داخل اليه تولیدي زيرزمیني نیز از 
 اينچ در چاه  س��تون چاه خطرناک تر اس��ت. با قرار دادن چوک 
مورد مطالعه، موقعیت ايجاد 50 درصد از رس��وبات، از س��تون چاه به 
داخل اليه تولیدي منتقل ش��ده اس��ت و در مجموع 0/1 درصد مولی 
از نفت تولیدي به صورت رسوب در داخل اليه تولیدي خواهد ماند. 
اين نتیجه گیری به دلیل حركت سیال بر روی خط بنفش رنگ شکل 
9 اس��ت. در ابتدای مسیر )ش��رايط اولیه مخزن( رسوبی وجود ندارد 
ولی در انتهای مس��یر )دهانه چاه( میزان رسوب ايجاد شده روی خط 
0/1 درصد مولی اس��ت. با انجام موازنه جرمی مش��خص مي شودكه 
50 درصد رس��وب در داخل مخزن ايجاد ش��ده اس��ت. اما با در نظر 
گرفت��ن عواملي نظیر س��رعت كم حركت س��یال در مخزن، نزديکي 
ش��رايط به ش��رايط تعادل ترمودينامیکي، عملکرد فیلتر  مانند تخلخل 
موجود در س��نگ مخزن و هم چنین حجم زياد سنگ، ايجاد رسوب 
در اليه تولیدي نس��بت به ستون چاه با تأخیر بیشتري رخ مي دهد. ولی 
در نهايت با ايجاد رس��وب عالوه بر كاهش شديد فشار در دهانه چاه، 
تخلخل و تراوايي مخزن نیز تا شعاع نسبتاً زيادي از ديواره چاه كاهش 
يافته و مش��کالت جبران ناپذيري براي چاه ايج��اد می گردد. الزم به 
ذكر اس��ت كه پرداختن به اين موضوع و روش هاي پیش گیري از آن 

نیازمند مطالعه و بررسي بیشتري است.
 

نتیجه گیري
در س��ال هاي اخی��ر تحقیقات گس��ترده اي براي مقابله با مش��کل 
رس��وبات هیدروكربني سنگین انجام شده اس��ت. روش نوين مطرح 
ش��ده بر خالف روش هاي رايج گذشته سعي در پیش گیري از ايجاد 
رس��وب در فرآيند تولید نفت خام دارد. روش باز مهندس��ي تولید از 
طريق تغییر اندازه چوک عالوه بر افزايش دوره تولید از چاه، به علت   13 صفحه _حسنوند_ ممانعت از انسداد ستون چاه ناشي از _مقاله _07

 

  
   تغييرات رسوب ايجاد شده در ستون چاه-9شكل 

  

در مورد چوك 
64
اين . يافته است و مقدار رسوب از دهانه تا سر چاه كاهش كرده تغيير شرايط كامالًنيز اينچ  44

 كه عنوان كردتوان با قطعيت  نتيجه در اين حالت ميدر . مولي است درصد 04/0حدود در كاهش مقدار رسوب 
هاي توليد   ماه از توليد و ثابت ماندن شاخص19گذشت بيش از . شود ستون چاه ايجاد نميطول  در يرسوبهيچ 

  . است فوق گيري  درستي نتيجهبيانگرمانند دبي، فشار و دما 
تواند يكي از  مان ماند سيال در ستون چاه نيز مينكته مهم آن است كه عالوه بر شرايط تعادل ترموديناميكي، ز

مولكول آسفالتين بر ديواره چاه رسوب  ايجاد رسوب و فرآينددر . امل اساسي ايجاد رسوب در ستون چاه باشدوع
يكي پتانسيل شيميايي حاصل از تعادل ترموديناميكي كه سعي در ايجاد . دو نيروي مخالف هم وجود دارند

يواره دارد و ديگري تنش سطحي حاصل از حركت سيال در ستون چاه كه سعي در رسوب و چسبيدن به د
مانع ايجاد رسوب در  و يافتهاين نيرو با افزايش سرعت حركت سيال افزايش . كندن رسوب ايجاد شده دارد

برابر  با در نظر گرفتن اين عامل سرعت حركت سيال در حالت سوم به ترتيب سه برابر و دو ].12[دشو ديواره مي
  . در جلوگيري از ايجاد رسوب نقش داردنيز و اين عامل بودهاول و دوم  هاي لتحا

 توليد فرآيندتعيين نقطه محتمل ايجاد رسوب در فراموش شود نكته مهمي كه در انتخاب اندازه چوك نبايد 
سيسات أچاه و تو با گذر از ستون كرده آغاز هيدروكربوري را از مخزن  خود طور كلي سيال، مسيره ب. است

 

 شرايط مخزن

 خط آغاز ايجاد رسوب

 مولي% 0,0غلظت 
    مولي% 0,1غلظت 
      64/22چوك 
      64/32چوك 
     64/44چوك 

دهانه چاه  

تاج چاه   

  9    تغییرات رسوب ایجاد شده در ستون چاه
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 BETX  كاهش شديد استفاده از مواد خطرناک زيست محیطي مانند
)بنزن، اتیل بنزن، تولئن و زايلین(، س��ازگاري زيس��ت محیطي بسیار 
بااليي دارد. در چاه مورد مطالعه از میدان دارخوين با اس��تفاده از اين 
روش ضم��ن افزايش تولید، امکان ايجاد رس��وب در چاه نیز به طور 
كامل از بین رفته و پارامترهاي دبي، فش��ار و دما در دوره تولیدي 19 

ماه ثابت مانده است.
ب��ا افزايش دبي تولید در چاه مورد مطالع��ه از طريق افزايش اندازه 
چ��وک، ضمن كاهش امکان ايجاد رس��وب در خروج��ي چاه، تولید 
از چاه نیز افزايش يافته اس��ت. افزايش تولی��د عالوه بر اين كه به لحاظ 
اقتصادي مطلوب است، به لحاظ فني نیز ضمن افزايش سرعت سیال در 
ستون چاه از گسترش رسوب بر ديواره چاه ممانعت به عمل مي آورد.

در اين روش با تغییر اندازه چوک ش��رايط ترمودينامیکي س��یال 
در ستون چاه تغییر مي كند و اين به معني تغییر در محل ايجاد رسوب 
اس��ت، تا امکان دسترسي به رسوب میس��رتر شود. اين روش به هزينه 
زي��ادي نیاز ندارد و تنها نیازمند مطالعه دقیق رفتار ترمودينامیکی نفت 
تولیدی و انتخاب بهترين فرآيند تولید از نگاه ترمودينامیکی است. در 
اين روش شرايط ترمودينامیکی ستون چاه از طريق چوک )شیر تولید 

سر چاهی( كنترل مي شود.
اگر وجود آس��فالتین در مخزني محرز باش��د پیشنهاد مي شود در 
طراحي و تکمیل چاه ها محاسبات سازگاري ترمودينامیکي آسفالتین 
در س��تون چاه انجام ش��ده و با توجه به اين محاسبات اندازه لوله هاي 

آستري و چوک هاي تولیدي تعیین شوند.


