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افزایش تولید از مخازن نفتی امری اجتناب ناپذیر در راس��تای تأمین نیاز روبه رش��د انرژی جامعه ی بشری است. با 
این حال آس��یب های ایجاد شده توسط رسوب آس��فالتین در مخزن نفتی، تجهیزات سرچاهی و لوله های انتقال نفت 
به ش��دت تولید از مخازن را کاهش می دهد. نقش آس��فالتين و مشكالت ناشي از تش��كيل رسوب آن با توجه به نياز 
صنعت نفت به دس��ت یابی به مخازن با عمق بيش��تر یا مخازن با نفت سنگين )با محتواي آسفالتين بيشتر( و كاربرد 
روزافزون روش هاي ازدياد برداش��ت نفت بسيار مهم و ضروری است. رس��وب آسفالتین سبب انسداد حفرات سنگ، 
گرفتگی س��تون چاه، عدم کارآیی مناس��ب تجهيزات س��طحي، تغییر ترشوندگی س��نگ و کاهش بازده تولید نفت 
می شود. عالوه بر این، رسوب آسفالتین با تحمیل هزينه های سنگین تعمير و بازسازی و بستن موقت چاه ها، از لحاظ 
اقتصادي نیز مشکالتی را درپی خواهد داشت. در این تحقیق آسفالتین موجود در نفت خام و عوامل مؤثر بر رسوب 
به طور جامع بررس��ی ش��ده و مطالعات موردی روی آسفالتین موجود در نفت مخازن جنوب غربی ایران بیان گردیده 
است. مقادیر رزین ها، حالل های تشکیل دهنده ی نفت، فشار، دما، نرخ تولیدی، نسبت گاز به نفت و نوع رژیم جریانی 

از عوامل مؤثر بر تشکیل رسوب آسفالتین هستند.
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بازده تولید از مخازن نفتی به نوع و مقدار آس��یب های س��ازندی 
در مخزن بس��تگی دارد که به ش��دت بر تولید چاه اثرگذار اس��ت. 
متداول ترین دالیل این نوع آس��یب، بس��ته ش��دن فضاهای خالی 
س��نگ توس��ط ذرات جامد اس��ت. این پدیده ممکن اس��ت در اثر 
عوامل خارجی مانند نفوذ گل حفاري در س��ازند، ذرات همراه آب 
تزریقی )جهت ازدیاد برداش��ت( یا در اث��ر انتقال ذرات جامد خود 
س��ازند )حرکت ذرات شن و ماسه ی سازند1( به وجود آید. عالوه بر 
این موارد، تش��کیل رس��وبات آلی )آس��فالتین و واکس( و رسوبات 
معدنی نیز می تواند باعث مس��دود شدن مسیر جریان درون محیط 
متخلخل ش��ود ]1[. تش��كيل رسوب آس��فالتين هنگام توليد نفت 
به عنوان  مش��كلی اساس��ي مطرح اس��ت که در بخش باالدس��تی 
نفت س��بب تخریب سازند2،  انس��داد محیط متخلخل، ستون چاه 
و تجهيزات س��طحي می ش��ود. این تخریب عالوه ب��ر کاهش نرخ 
تولی��د نفت و بازده برداش��ت از مخزن، از لحاظ اقتصادي نیز باعث 
تحمیل هزينه ی تعمير و رفع اش��كال چاه ها و بستن موقت چاه ها 
می گردد. رس��وب آس��فالتین عالوه بر تولید طبیعی از مخازن، در 
طول پروژه هاي ازدياد برداش��ت )به خصوص تزریق گاز( و تحریک3 
چاه )تزریق اس��ید( نیز گزارش ش��ده اس��ت ]3-1[. در بسیاری از 
میادین نفتی؛ مثاًل در دریای ش��مال، در آمریکا و ونزوئال مش��کل 
رسوب آسفالتین گزارش شده است ]1[. تركيبات آسفالتين حاوي 
مقادير قابل توجهی تركيبات گوگردي و فلزات س��نگين هستند كه 

در زم��ان بهره برداری و پاالیش نف��ت، در صورت تماس با صفحات 
كاتاليزوري در پااليش��گاه ها موجب تخریب آنه��ا و كاهش بازده و 
کارآیی كاتاليزورها شده و در مدت كوتاهي آنها را غيرفعال مي كند 
]4و3[. عالوه بر این رس��وب آسفالتین به شدت بر امولسیون آب در 
نفت نیز اثر می گذارد. با تشکیل رسوب آسفالتین، مقدار امولسیون 
آب در نف��ت کاه��ش می یاب��د و آب به صورت فاز مس��تقل تولید 

می گردد ]۵[.
مشکالت رسوب آسفالتین در کنار نبود اطالعات دقیق از ساختار 
و مکانیسم تشکیل و حتی جرم مولکولی دقیق آسفالتین، شناخت 
این پدیده را دشوارتر کرده است. به طور کلی نفت خام از ترکیبات 
مختلف با منشاء های متفاوت تشکيل شده است. تركيبات نفت خام 
ب��ه چهارگروه اصل��ي پارافين ه��ا، نفتن ها، آروماتيك ه��ا و رزين/

آس��فالتين ها تقسیم مي شوند. اساس س��اختمان مولكولي رزين ها 
و آس��فالتين ها از حلقه هاي آروماتيكي تش��كيل شده كه اتم هاي 
غيرهيدروكربني يا بخش��ي از س��اختمان حلقه يا در محل اتصال 

حلقه ها با يكديگر جمع شده اند ]3[.

1- آسفالتین
آس��فالتين س��نگین ترین برش هیدروکربنی نفت خام است كه 
در حالل هاي پارافيني )نرم��ال آلكان ها( با وزن ملكولي کم مانند 
نرمال هگزان و نرمال هپتان، نامحلول و در محلول های آروماتیکی 
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مانن��د بنزن و تولوئن قابل حل اس��ت ]۵[. نمی توان تعريفی جامع 
از ترکیب و س��اختمان مولکولی آس��فالتین ها بیان کرد؛ چراکه از 
حالل هاي مختلف و منابع نفتي متفاوت تشكيل مي شوند و كاماًل با 
يكديگر متفاوتند ]3[. به علت پيچيدگي تركيب آسفالتين و تفاوت 
آن در نفت هاي مختلف مدل مشخصی برای رسوب آسفالتین ارائه 
نشده اما مدل های ساختاری مولکولی مختلفی برای نفت چاه های 

مختلف ارائه گردیده است ]۵و1[.
آس��فالتين ها تركيبات��ي چندحلق��ه ای و فش��رده از حلقه هاي 
آروماتيك هس��تند. طبق آزمایش ها اين م��واد بار الکتریکی منفي 
دارند و عناصري مانند اكس��يژن، س��ولفور، نيتروژن و فلزات ديگر 
مي توانند در قطبي بودن ساختمان مولكولي اين مواد نقش داشته 
باش��ند ]6[. تركيبات آسفالتين در نمونه هاي مختلف نفت مقادير 
متنوع از عناصر گوگرد، اكس��يژن، نيت��روژن و فلزات به ويژه نيكل 
و وانادي��وم دارن��د كه منجر به بروز مش��كالتي در مراحل مختلف 
استخراج، انتقال، ذخيره سازي و پااليش نفت سنگين مي شود ]4[.

براي جداسازي و اندازه گیری آسفالتین های موجود در نفت خام 
از روش SARA استفاده می شود. در این روش با افزودن یک نرمال 
آلکان به نفت خام، آس��فالتین از دیگ��ر ترکیبات هیدروکربنی جدا 
می ش��ود. ترکیبات باقیمانده با عبور از یک ستون تفکیک کننده ی 
دارای فیلترهایی از جنس س��یلیکا یا آلومینا همزمان با ورود یک 
حالل مناس��ب به ستون، به سایر مش��تقات نفت تقسیم می شوند. 
ترکیبات اشباع توس��ط نرمال آلکان ها، آروماتیک ها توسط تولوئن 
و رزین ه��ا توس��ط ترکیب تولوئ��ن و متانول از س��تون نفتی جدا 

می شوند ]7و1[.

2- رزین ها
رزین ه��ا مولكول هاي آروماتيكي و قطبي هس��تند كه س��اختمان 
آس��فالتين ها را احاطه كرده اند. این مواد س��بب تعلیق مولکول های 
آس��فالتین در نفت خام و جلوگیری از تجمع آنها و تش��کیل رسوبات 
آس��فالتینی می ش��وند ]4و3[. رزين ها بس��يار قطبي ب��وده و كاماًل 
در نفت خ��ام محلولن��د. اتصال ملكول هاي آس��فالتين ب��ه يكديگر و 
خوشه اي4 شدن آنها س��بب افزايش نواحی قطبي در توده ی تشکیل 
شده می گردد، شرایط را براي اتصال رزين ها به مولکول های آسفالتین 
ایجاد می کند و رزين ها با قسمت آليفاتيك خود سبب كلوئيدي شدن 

مولكول آسفالتین و تعليق آنها در نفت می شوند ]8و6[.

3- عوامل مؤثر در تشکیل رسوبات آسفالتین
خ��واص و ویژگی ه��ای تركيب��ات موجود در نفت خام و س��يال 
تزریقی به مخزن، فشار، دما، نوع جریان حاکم در محیط متخلخل 
و ویژگی لوله های حاوی س��یال بر تش��کیل رس��وب مولکول های 
آس��فالتین در نفت خام مؤثرند و تغيير آنها سبب تشکیل رسوبات 
آس��فالتین می ش��ود ]6[. عوامل مختلف مؤثر بر  تش��کیل رسوب 

آسفالتین به شرح زیر است:

3-1- رزین ها
رزين ه��اي آروماتيك��ي عامل اصل��ي تعليق ذرات آس��فالتين در 
نفت خ��ام هس��تند و در اثر نيروهاي الكترواس��تاتيكي دافعه اي که با 
ذرات آس��فالتین دارن��د آنها را به حالت معل��ق و پايدار در حالل در 
می آورند ]10و9و4و3[. مقدار آسفالتين نفت نسبت به مقدار رزين ها 

 1  رسوب آسفالتین برای نفت Athabasca با حالل هپتان در دماهای 0، 23 و 50 
درجه ی سانتی گراد ]11[

 2  مقدار رسوب نفت کویت بر حسب فشار به روش جرم سنجی در صورت انحالل 
با هپتان و پنتان ]4[
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در رس��وب و لخته ش��دن۵ آس��فالتین ها اهميت كمتري دارد. طبق 
تحقیقات با افزایش مقدار رزین در نفت خام، مقدار رس��وب آسفالتین 

و وزن مولی رسوبات به طرز چشم گیری کاهش می یابد ]11و9[.

3-2- دما
نتایج تحقیقات نش��ان می دهد با افزايش دما  رسوب آسفالتین 
کاهش می یابد ]12-10[. زیرا افزایش دما منجر به افزايش حالليت 
آسفالتین در نفت خام مي شود ]9[. طبق شکل-1 با افزایش دمای 
نفت، رسوب آس��فالتین کاهش یافته و نیاز به حالل های بیشتری 

)مانند هپتان و پنتان( دارد ]11[.
 

3-3- فشار
تغيير فش��ار به عنوان يك��ي از عوامل اصلي مي تواند سيس��تم 
كلوئيدي نفت را از حالت پايدار خارج کرده و بر رسوب آسفالتين 
اثر بگذارد. در مخازن نفتی اثر فش��ار بر ايجاد رس��وب، بیش��تر از 
دماس��ت. زیرا تغييرات فش��ار نس��بت به تغييرات دما شديدتر و 
محدوده ی فشار عملياتي بسيار گسترده تر است ]6[. تأثیر فشار بر 
رسوب آسفالتین ها در دو بازه ی متفاوت بررسی می شود. با كاهش 
فش��ار تا فش��ار نقطه ی حباب، حالليت نفت خام كاهش مي يابد. 
طبق شکل-2 كاهش فشار به کمتر از فشار نقطه ی حباب، كاهش 
رس��وب را به همراه دارد و در فشار بیش��تر از فشار نقطه ی حباب 

افزايش فشار باعث كاهش رسوب مي گردد ]13و9و4[.

 3-4- نوع حالل های اضافه شده به رسوب آسفالتین
با افزودن آلكان هاي نرمال سبك )به عنوان عامل رسوب دهنده( 

رسوب آسفالتين تش��کیل می شود. زیرا غلظت رزين کاهش یافته 
و آس��فالتین ها را از حالت تعلیق به خوشه های آسفالتین–رزین و 
در نهایت رس��وب تبدیل می کند و حاللیت بیشتر رزين در نرمال 
آلكان باعث افزایش س��رعت تش��کیل رسوب آس��فالتين می شود 
]6[. با س��نگین تر شدن حالل اضافه ش��ده، مقدار رسوب تشكيل 
ش��ده كمتر خواهد بود. به صورت کلی با افزایش ترکیبات سنگین 
نفت خام در مقابل ترکیبات س��بک تر، آسفالتین در ترکیب جدید 
پایدارتر خواهد بود. بنابراین هنگام تزریق ترکیبات س��بک )مانند 
گازها( به مخزن باید انتظار داش��ت که مش��کل رسوب آسفالتین 

افزایش یابد ]1۵و14و11[.

3-5- نسبت گاز به نفت در تشکیل رسوب آسفالتین
طبق تحقیقات افزایش نسبت گاز به نفت منجر به افزايش رسوب 
آسفالتين می شود. زیرا  تعادل بین رزین ها و آسفالتین های موجود 
در نفت از بین می رود و رزین ها از س��طح مولکول های آسفالتین ها 
جدا می ش��وند. در نتیجه لخته ای شدن و رسوب آسفالتين افزايش 
مي يابد. تزریق امتزاجی گاز به نفت برای عملیات ازدیاد برداش��ت 
نفت )به خصوص دی اکسید کربن( باعث تشدید رسوب آسفالتین ها 

می شود ]9[.

3-6- نوع جریان در رسوب آسفالتین
تغییر شرایط ترمودینامیکی باعث عدم تعادل ترمودینامیکی در 
سیس��تم و رسوب آس��فالتین ها درون محیط متخلخل و لوله های 
انتقال می ش��ود. متناسب با نوع رژيم جريان حاكم در لوله )آرام یا 
ناآرام( و افت فش��ارهای ایجاد شده، رسوب به شكل هاي مختلفي 

 4  تأثیر فشار و دما در مقدار رسوب آسفالتین نفت دارخوین )جنوب غرب ایران( ]13[ 3  تأثیر تعداد کربن حالل اضافه شده بر مقدار رسوب آسفالتین ]16[
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تشکیل می شود. تمامی این عوامل باعث عدم تعادل ترمودینامیکی 
س��یال و افزایش مقدار رسوب آسفالتین می شود ]1[. ویژگی های 
س��تون چاه و لوله های انتقال نف��ت مانند اندازه، زبري، جنس و ... 
نقش مهمی در بروز رس��وب دارند. به نحوی که س��طحی با زبری 

زیاد مي تواند رسوب آسفالتین را افزایش دهد ]4[.

3-7- پتانسیل جریان در رسوب آسفالتین 
در اثر جریان یافتن ذرات باردار و آسفالتین ها که ماهیت قطبی 
دارند بین ذرات و دیواره های لوله برهم کنش��ی ایجاد می ش��ود که 
پایداری آس��فالتین ها در نفت را از بین می برد. این جریان س��بب 
می ش��ود حتی در برخي نفت خام ها با وجود مق��دار زیاد رزین ها، 
رس��وب و خوشه ای ش��دن آس��فالتین ها اتفاق بیافتد که علت آن 
خنثي شدن بارهای موجود در اطراف ذرات آسفالتين و جدا شدن 
رزين ها از س��طوح آنهاست. پتانسيل جريان تابعي از رژيم جريان، 

دما و خواص الكتريكي ذرات آسفالتين است ]3[.

4- روش های جلوگیری از تشکیل رسوبات آسفالتینی
یك��ي از مؤثرتری��ن روش ه��ای پیش��گیري یا کاهش رس��وب 
آس��فالتین درون چاه انتخاب نرخ مناس��ب تولید اس��ت که فشار 
س��یال تولیدی را کنترل می کند و فش��ار سیال رابطه ا ی مستقیم 
با رس��وب آسفالتین  دارد. جلوگیری از کاهش دمای سیال تولیدی 
برای کاهش رسوب آسفالتین  در ستون چاه روش دیگری است که 
در آن باید از مواد عایق حرارتی با محدودیت عملیاتی و ساخت در 
طراحی لوله ها استفاده کرد. اس��تفاده از گرم كننده های الكتریكي 
نیز می تواند بر افزایش دماي نفت خام در درون چاه و جلوگیری از 
رسوب آسفالتین ها مؤثر باشد. این روش که توان الكتریكي زیادي 

نیاز دارد هزینه ی زیاد ی برای سیستم گرمایي خواهد داشت حفظ 
فش��ار مخزن و جلوگیری از کاهش آن از عوامل مهم در جلوگیری 
از رس��وب آسفالتین هاس��ت که برای این منظور باید از روش های 
ازدیاد برداش��ت ثانوی��ه مانند تزریق آب برای حفظ فش��ار مخزن 
اس��تفاده کرد. روش کاربردی دیگر اس��تفاده از کاهنده های فشار 
جریان در خطوط انتقال و تولید نفت است ]3[. كاهش يا افزايش 
ن��رخ جريان باعث تغيير الگوی فش��ار و دم��ا در لوله ی جداري و 
مغ��زي مي گردد ك��ه اين موضوع محل نقطه ی حب��اب نفت را در 
ستون چاه تغيير مي دهد. كاهش نرخ جريان باعث باال آمدن محل 
نقطه ی حباب در ستون چاه می شود و در نتيجه آسفالتين تا محل 

باالتري در لوله تشكيل مي شود ]4[.

5- نحوه ی مدل سازی رسوب آسفالتین
فرآیند تش��کیل رس��وب آسفالتین س��ه جنبه ی ترمودینامیکی، 
س��ینتیکی و پدیده های انتقال دارد که مدل س��ازی فرآیند رسوب 
نیازمند شناخت دقیق این سه جنبه است. تغییر فاز آسفالتین تابعی 
از زمان و ش��رایط ترمودینامیکی آنست. از سوی دیگر حرکت نفت 
در ستون چاه با انتقال حرارت، افت فشار و همچنین تشکیل فاز گاز 
همراه است. مدل س��ازی ترمودینامیکی فرآیند رسوب، استفاده ی 
صحی��ح از رابط��ه ی س��ینتیکی و ادغام آنها با مع��ادالت حرکت و 
حرارت سبب پیچیدگی مدل س��ازی تشکیل رسوب در ستون چاه 
می ش��ود. در س��تون چاه باید س��ه فرآیند تع��ادل ترمودینامیکی، 
تغییرات فش��ار و دما نس��بت به طول و س��رعت تشکیل رسوب را 
همزمان مدل سازی کرد. برای مدل سازی ترمودینامیکی آسفالتین 
چهار دس��ته مدل انحالل مولکولی، مدل جامد خالص، مدل تئوری 
سیال تجمعی آماری6 و مدل قیاسی پیشنهاد شده است ]17-20[.

 6  درصد وزنی رسوب آسفالتین بر حسب دمای سیال ]28[ 5  درصد وزنی رسوب آسفالتین بر حسب عمق چاه ]28[
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6- تاریخچه ی پژوهش با تمرکز بر میادین نفتی جنوب کشور
جلوگیری از تش��کیل رسوبات آسفالتین در س��ازندهای تولید ی 
نفت و تأسیسات تولیدی، همواره از مشکالت اصلی در صنعت نفت 
کش��ور بوده که با کاهش فش��ار مخازن دراثر افزایش تولید از آنها، 
حّل این مشکل بیش از پیش مورد توجه مدیران و پژوهشگران این 
صنعت قرار گرفته اس��ت. در این راستا مطالعات موردی و تحقیقات 
پژوهشی در مورد عوامل مؤثر بر رسوب آسفالتین مخازن نفت کشور 

انجام شده که در ادامه نتایج این تحقیقات بررسی گردیده است.
س��لیمانی و بیاندوری در 2008 عوامل مؤثر بر رس��وب آسفالتین را 
در س��ه نمونه از نفت های ایران بررسی کردند. در این تحقیق ساختار 
مولکولی و ترکیبات نفت های منتخب مرور شدند. طبق نتایج تحقیقات، 
نسبت های کم هیدروژن به کربن و مقادیر زیاد آروماتیک ها در ساختار 
نف��ت، نقش اصل��ی در ناپایداری آس��فالتین ها داش��تند. طبق نتایج، 
آس��فالتین ها و رزین ها در نفت خام های پایدار نسبت به نفت خام های 
ناپای��دار، مقادیر زیاد هیدروژن و مقادیر ک��م کربن های آروماتیک در 
ترکیبات خود داش��تند و ترکیبات سازنده ی نفت و ماهیت آنها نقشی 

کلیدی در رسوب آسفالتین ها داشته است ]21[.
جامی االحم��دی و همکارانش در 2009 مکانیس��م های مهم در 
رس��وب آس��فالتین های موج��ود در نفت تولیدی یک��ی از مخازن 
ایران را به صورت آزمایشگاهی و تئوری بررسی کردند. طبق نتایج 
کار آنها با افزایش دما و غلظت خوش��ه های آسفالتینی موجود در 
نفت خام، رسوب آسفالتین افزایش می یابد. در حالی که با افزایش 
سرعت نفت، رس��وب آسفالتین کاهش یافته اس��ت. بنابراین نرخ 

تولید نفت نیز بر رسوب آسفالتین مؤثر است ]22[.
افشاری و همکارانش در 2010 عوامل مؤثر بر رسوب آسفالتین 

را برای نفت یکی از مخازن جنوب غربی ایران بررسی کردند. طبق 
نتایج، با کاهش فش��ار به بیش از فشار نقطه ی حباب سیال، مقدار 
رس��وب آسفالتین افزایش یافته اما با کاهش فشار به کمتر از فشار 
نقطه ی حباب، رس��وب آس��فالتین  کاهش یافت��ه و با کاهش دما، 
رس��وب آس��فالتین افزایش یافته اس��ت. طبق نتایج آزمایش های 
جرم سنجی، س��نگین ترین مولکول های آسفالتین موجود در نفت، 

در مراحل ابتدایی رسوب کرده اند ]23[.
ربان��ی و همکارانش در 2011 نفت مخزن بنگس��تان و س��ازند 
آسماری در میدان نفتی اهواز را بررسی کردند. نتایج کار آنها نشان 
داد که نمونه های غرب این میدان نفتی نسبت به نمونه های شرق 
آن آس��فالتین کمتری دارد. اما با این وجود در واقعیت، نفت غرب 
میدان در مقایسه با نفت شرق مشکالت رسوب آسفالتین بیشتری 
دارد. ب��ا انج��ام آزمایش های ژئوش��یمیایی در نفت ه��ای موجود 
مشخص شد که نمونه ی نفت غرب این میدان از سنگ های منشاء 
مختلفی تشکیل ش��ده که باعث افزایش اختالط و تنوع ترکیبات 
در نفت آن گردیده؛ در حالی که نمونه ی نفت شرق میدان از منبع 
واحدی ایجاد ش��ده  اس��ت. بنابراین عالوه بر عوام��ل مذکور )دما، 
فش��ار، نس��بت گاز به نفت و ...( منش��اء و منبع تشکیل نفت یک 

میدان نیز بر مقدار رسوب آسفالتین آن نفت مؤثر است ]24[.
حس��نوند و همکارانش در 2012 پایداری آس��فالتین الیه های 
فهلی��ان را در چاهی نفت��ی در جنوب غربی ایران بررس��ی کردند. 
طبق نتایج آزمایش ها، افزایش دمای سیال باعث تشکیل رسوبات 
آس��فالتین در فش��ارهای کم می ش��ود و بیش��ترین مقدار رسوب 

آسفالتین در فشار نقطه ی حباب سیال رخ می دهد ]2۵[.
م��رادی و همکاران��ش در 2012 س��ه نمونه نف��ت از چاه های 

 7  بازده رســوب آســفالتین در برابر نســبت نرمال آلکان های استفاده شده، 1( 
 8  گرانروی نفت خام بر حسب درصد وزنی آسفالتین در سه دمای متفاوت ]21[نرمال پنتان 2( نرمال هپتان ]21[
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جنوب غربی ایران را بررس��ی کردند. طب��ق نتایج کار آنها، انحالل 
مج��دد آس��فالتین ها در فش��ارهای کمتر از نقط��ه ی حباب برای 
نفت های با غلظت زیاد گاز، کاهش می یابد. نتایج تزریق گاز نشان 
داد که تأثیر نیتروژن در تش��کیل رس��وب آس��فالتین شدیدتر از 
تزریق متان اس��ت. بنابراین نوع گاز تزریقی به نفت نیز بر رس��وب 
آس��فالتین مؤثر اس��ت. همچنین تأثیر دما بر رسوب آسفالتین در 
مقایسه با فشار و غلظت گازهای محلول در نفت، کمتر است ]26[.

حسنوند و همکارانش در 201۵ عوامل مؤثر بر رسوب آسفالتین 

نفت س��بک میدان دارخوین و تنظیم و بهینه سازی عملیات تولید 
نفت را بررس��ی کردند. طبق نتای��ج کار آنها افزایش اندازه ی چوک 
باعث کاهش رسوب آسفالتین و افزایش نرخ تولید سیال می گردد. 
بنابراین افزایش سرعت سیال تولیدی به کاهش رسوبات آسفالتین 
موج��ود در چاه و لوله های تولیدی نف��ت کمک می کند. این روش 
در مقایس��ه با سایر روش ها هزینه ی کمتری برای مقابله با تشکیل 
رسوبات نفت دارد. بنابراین با تنظیم و بهینه سازی ابزار و تجهیزات 
مورد اس��تفاده در طول خطوط تولید نفت می توان مقدار آسفالتین 
تش��کیل شده را کاهش داد. در شکل-4 تأثیر فشار و دما در مقدار 
رسوب آس��فالتین برای نفت دارخوین نشان داده شده است. طبق 
شکل با کاهش فشار تا نقطه ی حباب مقدار رسوب آسفالتین افزایش 
یافته اما با کاهش بیشتر فشار به فشار کمتر از فشار نقطه ی حباب، 
مقدار رسوب آسفالتین کاهش یافته و بنابراین بیشترین رسوب در 
فش��ار نقطه ی حباب بوده است. همچنین با افزایش دما در فشاری 

معین، مقدار رسوب آسفالتین کاهش یافته است ]13[.
توکل دوانی و همکارش در 2017 رس��وب آسفالتین در ستون چاه 
تولیدی از الیه ی دوم س��ازند فهلیان در جنوب غرب ایران را بررس��ی 
کردند. آنها از آزمایش های جرم س��نجی برای بررسی تأثیر دما و فشار 
اس��تفاده کردند. طبق نتایج کار آنها با کاهش دمای س��یال، رس��وب 
آس��فالتین افزایش یافته اس��ت. در مورد فش��ار نیز با کاهش فشار تا 
نقطه ی حباب، رس��وب آس��فالتین افزایش یافته اما با کاهش بیش��تر 
فشار به کمتر از فش��ار نقطه ی حباب، رسوب آسفالتین  کاهش یافته 
اس��ت. شکل-۵ نمودار مقدار آسفالتین رسوب کرده بر حسب عمق و 
شکل-6 نمودار مقدار آسفالتین رسوب کرده بر حسب دمای سیال در 
چاه مورد نظر را نش��ان می دهند. طبق نتایج کار آنها بیشترین رسوب 

آسفالتین در انتهای چاه تولیدی بوده است ]28[.
 

7- مطالعه ی موردی در یك میدان نفتی
داورپناه و همکارانش در 201۵ رس��وب آسفالتین نفت سنگین 
ایران متعلق به ش��رکت نفت فالت قاره، در ی��ک میدان نفتی در 
خلیج فارس را بررس��ی کردند. این نفت API=19 داش��ته اس��ت. 
 SARA برای بررسی رسوب آسفالتین این نفت با استفاده از روش
و استاندارد ASTM D2007-03 از نرمال آلکان های پنتان و هپتان 
به عنوان حالل اس��تفاده شده اس��ت. در جدول-1 نتایج مربوط به 
آزمای��ش SARA برای ه��ر دو حالل پنتان و هپتان نش��ان داده 
ش��ده اس��ت. در این آزمایش یک حجم از نفت خام با چهل حجم 
از حالل )پنتان یا هپتان( توس��ط همزن مغناطیس��ی به مدت 12 

 9  نمونه ای از طیف NMR پروتون برای آسفالتین حاصل با نرمال پنتان برای نفت 
میدان مدنظر ]21[

 10  نمونه ای از طیف NMR کربن 13 برای آسفالتین حاصل با نرمال پنتان برای 
نفت میدان مدنظر ]21[

 1  نتایج آنالیز SARA برای نفت میدان مدنظر با دو حالل نرمال 
پنتان و نرمال هپتان ]21[

آسفالتین
)درصد وزنی(

رزین
)درصد وزنی(

آروماتیک
)درصد وزنی(

اشباع
حالل)درصد وزنی(

نرمال پنتان21/57/73832/8
نرمال هپتان15/512/236/635/7
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س��اعت مخلوط ش��ده و پس از فیلتر کردن محلول حاصل توسط 
کاغذ 2/۵ میکرونی، آسفالتین نفت اندازه گیری شده است ]21[.

طبق نتایج این تحقیق، بازده رسوب آسفالتین در حالت استفاده 
از نرمال پنتان بیشتر از نرمال هپتان بوده است. شکل-7 نتایج این 
آزمایش را برای رسوب آسفالتین بر حسب نسبت حجمی حالل به 
نفت خام مورد استفاده نش��ان می دهد. طبق این نمودار با افزایش 
غلظت حالل ها، رس��وب آس��فالتین افزایش یافت��ه و برای مقادیر 
بیش از 20 برای نس��بت حجمی حالل به نف��ت، تغییر زیادی در 
رس��وب آسفالتین مشاهده نشده است. بنابراین در صورت استفاده 
از حالل ها با کربن بیش��تر، مقدار رس��وب آسفالتین کاهش و مواد 
رزین��ی در محل��ول افزایش می یابند. این آزمایش وابس��تگی نفت 
مورد مطالعه را به نوع و مقدار حالل مورد استفاده نشان می دهد.

طب��ق نتایج این تحقیق، مقدار آس��فالتین موج��ود در نفت خام 
تأثیر مستقیمی بر گرانروی نفت مورد آزمایش داشته است. شکل-

8 نتای��ج این تحقی��ق را برای گرانروی نمونه های نفت بر حس��ب 
مقادیر مختلف از درصد وزنی آسفالتین در سه دمای متفاوت نشان 
می دهد. طبق نتایج، گرانروی نفت به ش��دت به مقدار آس��فالتین 
موجود در آن بس��تگی دارد و این تأثیر در دماهای کم، ش��دیدتر 
اس��ت. با افزایش درصد وزنی آس��فالتین موجود در نفت و کاهش 

دما، گرانروی نفت افزایش یافته است ]21[.
 در ای��ن تحقی��ق از روش NMR نیز برای مشخصه س��ازی مقدار 
هی��دروژن و کربن موجود در برش های نفت خام )مانند آس��فالتین( 
اس��تفاده شده است. هسته های اتم بس��ياری از عناصر، مغناطيسی 
ب��وده و بار الکتریک��ی دارند. اي��ن ويژگی مغناطيس��ی در نحوه ی 
برهم کن��ش اين هس��ته ها ب��ا ميدان مغناطيس��ی اعمال ش��ده اثر 
می گذارد. س��اده ترين مورد مغناطيسی شدن هسته ها، مغناطیسی 
ش��دن پروتون در هسته ی هيدروژن است. مقدار متفاوت و متنوعی 
از پروت��ون )هیدروژن( در برش آس��فالتینی نفت خام اس��ت. طبق 

طیف ه��ای حاص��ل از آزمایش NMR و بررس��ی دامنه های موجود 
در نمودارهای این طیف، عامل آروماتیکی )نس��بت تعداد کربن های 
آروماتیک به کل تعداد کربن ها( در آسفالتین حاصل از حالل نرمال 
پنت��ان کمتر از نرمال هپتان بوده اس��ت. طبق نتایج، افزایش عامل 
آروماتیکی، نش��انگر افزایش غلظ��ت آروماتیک ها در نفت و کاهش 
سطح هیدروژن ها در ساختار آسفالتین هاست. در شکل های-10و9 
نمونه هایی از طیف های حاصل از روش NMR برای آس��فالتین نفت 

حاصل توسط حالل نرمال پنتان نشان داده شده است ]21[.
  در این تحقیق از میکروس��کوپ الکترونی SEM نیز برای سنجش 
و آنالی��ز مورفولوژی )ریخت شناس��ی( س��طح آس��فالتین های حاصل 
اس��تفاده شده است. تصاویر به دس��ت آمده ی انباشتگی آسفالتین ها7 
نش��انگر قابلیت و توانایی رزین ها در انحالل آس��فالتین ها در نفت خام 
اس��ت. همچنین حفراتی در تصاویر قابل مش��اهده اس��ت که نشانگر 
حذف برخی از مواد رزینی از آس��فالتین مورد مطالعه اس��ت. وضعیت 
انباشت های آسفالتینی در تصاویر حاصل از نرمال پنتان، یکنواخت تر 
و همگن تر از آسفالتین حاصل از نرمال هپتان بوده است. این آزمایش 
نشان می دهد که نوع و مقدار حالل افزوده شده به نفت بر مورفولوژی 
و س��اختار آس��فالتین ها اثرگذار اس��ت. بنابراین طبق تصاویر گرفته 
ش��ده به روش SEM و تحلیل نتایج آنها، وجود رزین ها برای پایداری 
آسفالتین ها در نفت به صورت کلوئیدی ضروری است. نمونه ی تصاویر 
گرفته ش��ده از آس��فالتین به روش SEM در شکل های-11و12 نشان 

داده شده است ]21[.

جمع بندی
رسوب آس��فالتین در نفت از مشکالت اصلی صنعت نفت کشور 
اس��ت که منجر به هزینه های بس��یاری ش��ده اس��ت. با بررس��ی 
مطالعات و تحقیقات انجام ش��ده در این مورد برای نمونه های نفت 

جنوب غربی ایران نتایج زیر حاصل شده است:

 12  تصاویر SEM گرفته شده از آسفالتین حاصل توسط حالل نرمال پنتان ]21[ 11  تصاویر SEM گرفته شده از آسفالتین حاصل توسط حالل نرمال پنتان ]21[
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پانویس هاپانویس ها
1. Fine migration
2. Formation  Damage
3. Well stimulation
4. Agglomerate

5. flocculation
6. The statistical Association Fluid Theory )SAFT(
7. Agglomerated asphaltenes
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 خ��واص و ویژگی ه��ای تركيب��ات موجود در نفت خام و س��يال 
تزریقی به مخزن، فشار، دما، مقدار رزین نفت و منشاء تولید نفت 
از عوامل مؤثر بر رس��وب مولکول های آسفالتین در نفت خام ایران 

هستند که تغيير آنها بر تشکیل رسوبات آسفالتین اثرگذار است.
 نسبت های کم هیدروژن به کربن و مقادیر زیاد آروماتیک ها در ساختار 
نفت، نقش اصلی در ناپایداری آس��فالتین ها دارند. ترکیبات س��ازنده ی 

نفت و ماهیت آنها نیز نقشی کلیدی در رسوب آسفالتین ها دارد.
 در مورد تأثیر عامل فشار، با کاهش فشار نفت تا نقطه ی حباب، 
رسوب آسفالتین افزایش می یابد. اما با کاهش بیشتر فشار به کمتر 
از فشار نقطه ی حباب، به دلیل انحالل دوباره ی آسفالتین  در نفت، 
مقدار رسوب آسفالتین کاهش می یابد. بیشترین رسوب آسفالتین 

در فشار نقطه ی حباب سیال رخ می دهد.

 ب��ا افزایش دمای نفت در یک فش��ار معین، رس��وب آس��فالتین 
کاهش می یابد.

 ب��ا افزای��ش غلظت خوش��ه های آس��فالتینی نفت خام، رس��وب 
آسفالتین افزایش می یابد.

 با افزایش س��رعت نفت )نرخ تولید س��یال(، رس��وب آسفالتین 
کاهش می یابد.

 وج��ود رزین ها برای پایداری آس��فالتین ها در نفت خام به صورت 
کلوئیدی ضروری است.

 افزایش اندازه ی چوک باعث کاهش رس��وب آسفالتین و افزایش 
نرخ تولید س��یال می ش��ود. بنابراین می توان گفت افزایش سرعت 
س��یال تولیدی به کاهش رس��وبات آس��فالتین در چاه و لوله های 

تولیدی نفت کمک می کند.


