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نفت غالباً همراه با آب الیه های زیرزمینی تولید می ش��ود. آب س��ازند 
مق��دار قابل توجهی نمک دارد که بیش��ترآنها مانن��د NaCl ، KCL و 
CaSo4 در آب محلولن��د. به عالوه، آب، نمک هایی را حمل می کند که 

انحالل پذی��ری کمتری دارند. مانن��د CaCo3،BaSa4 و CaSo4 که در 
ش��رایط خاص می توانند مانند نمک جامد رس��وب کنند. هنگامی که 
آب دریا جهت بازیابی ثانویه به مخزن تزریق می شود ممکن است در 

تماس با آب سازند باعث تشکیل رسوب گردد ]1[.

1- معیار رسوب مواد
اگر محصول حاللیت Ksp  بیش از حد باشد امکان رسوب نمک وجود 
دارد. اس��توکیومتری محص��ول حاللیت از یک نم��ک مانند محصول 
مواللیته از یون های نمک در محلول آب اشباع از نمک تعریف می شود 

که مثاًل برای CaSo4 رابطه ی-1 برقرار است:
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ترمودینامیک محصول حاللیت ب��رای CaSo4 مانند محصول فعالیت 
+Ca2 وSo4 -2 در محلول اشباع شده در آب تعریف شده است.
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متغیر γ ضریب فعالیت اس��ت و با توجه ب��ه روابط-3و1 می توان دید 
که استوکیومتری و ترمودینامیک محصول حاللیت با هم مرتبطند:
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اگر ضریب فعالیت برابر یک باش��د از رابطه ی-4 نتیجه گرفته می شود 
که استوکیومتری و ترمودینامیک محصول حاللیت باهم برابرند ]1[.

2- منشأ و دالیل تشكیل رسوب
2-1- مخلوط شدن های ناسازگار

مخلوط ش��دن آبهای ناسازگار سازند و تزریقی می تواند باعث تشکیل 
رس��وب گردد که اغلب طی بازیابی ثانویه در عملیات های تزریق آب، 
آب دری��ا ب��ه مخزن تزریق می ش��وند. معموالً آبه��ای دریایی غنی از 
 SO4 هس��تند؛ در حالی ک��ه آبه��ای س��ازندی ح��اوی 

آنیون ه��ای 2-
کاتیون های دوظرفیتیBa-2 و Ca-2 است ]2[.

2-2- رسوب خودبه خودی
دما و فش��ار س��یال مخزن حین تولی��د تغییر می کنن��د. اگر چنین 
تغییراتی باعث شود حاللیت کانی ها در سیال بیشتر از حد گردد این 
کانی ها تشکیل رس��وب خواهند داد. این پدیده، رسوب خودبه خودی 
یا خودرس��وبی نامیده می شوند. رسوبات سولفاتی و کربناتی می توانند 
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در نتیج��ه ی تغییر فش��ار در چاه یا هر فع��ل و انفعال دیگری در چاه 
تشکیل گردند ]2[.

2-3- رسوب در اثر تبخیر
همزم��ان ب��ا تولی��د گاز هیدروکربن و آب ش��ور س��ازندی، رس��وب 
نیز تش��کیل می ش��ود. با کاهش فش��ار هیدرواس��تاتیک در لوله های 
بهره ب��رداری، مقداری از گاز هیدروکربن منبس��ط می ش��ود و فاز آب 
ش��ور تبخیر می ش��ود. این عوامل باعث می شوند غلظت یون های حل 

شده در آب بیش از حد حاللیت کانی ها گردد ]2[.

2-4- تزریق گاز
پرکردن س��ازند با گاز Co2 برای بازیابی ثانویه می تواند باعث تشکیل 
رس��وب ش��ود. آب حاوی Co2  اسیدی  شده و کلس��یت سازند را حل 
می کند. سپس افت فشار سازندی که چاه بهره برداری را احاطه کرده، 
باع��ث خارج ش��دن گاز Co2 از محلول و در نتیجه تش��کیل رس��وب 

کربناته در سوراخ ها و منافذ ساختمانی نزدیک چاه می گردد ]2[.

3- مكانیزم تشكیل رسوب
شورل نشان داد کریستالیزاسیونی از یک محلول که دقیقاً در محلول 
تشکیل رسوب رخ می دهد نیازمند وجود همزمان سه عامل فوق اشباع 

بودن، هسته زایی و زمان تماس است.

3-1- فوق اشباع بودن
محلول اشباع ش��ده محلولی است که در تعادل با مواد حل شده است. 
در محلول های فوق اش��باع غلظت مواد حل ش��ده در محلول بیش��تر 
از غلظت تعادلی اس��ت. فوق اش��باع ش��دن دو حالت دارد؛ کم ثبات و 
ناپایدار. در ناحیه ی پایدار )زیراش��باع( کریستالیزاسیون اتفاق نخواهد 
افتاد. در ناحیه ی کم ثبات، احتماالً کریستالیزاس��یون خودبه خود رخ 
نمی ده��د و در ناحیه ی ناپایدار، بروز کریستالیزاس��یون خودبه خودی 

محتمل است ]2[.

3-2- هسته زایی
بس��یاری از آبهای تولیدی بیش از اندازه ی اش��باع و مس��تعد رسوب 
همیشه رس��وب تولید نمی کنند. برای تش��کیل رسوب باید یون های 
محلول در آب رش��د کنند که این رشد با هس��ته زایی آغاز می گردد. 
هسته زایی یا شکل گیری اولیه ی رسوب به دالیل بسیاری رخ می دهد. 
دو مکانیزم اصلی هسته زایی، هسته زایی همگن و هسته زایی غیرهمگن 
هس��تند. اولین اتفاق در س��یال اشباع شده، تش��کیل دسته های اتم 

اس��ت که به آن هسته زایی همگن می گویند. هس��ته های اتم فشرده 
می شوند و توسط تغییرات ناحیه ای غلظت یونی در محلول فوق اشباع، 
تش��کیل بلورهای دانه ای کوچک می دهند. هس��ته زایی غیرهمگن به 
هس��ته زایی گفته می ش��ود که یک یا چند عامل بیرونی در تش��کیل 
هس��ته دخالت کنند. مکان های هس��ته زایی شامل عیب های سطحی 
مثل ناهمواری های سطحی، ناهمواری های سطح لوله در اثر خوردگی، 
س��وراخ ها در خط تولید یا حتی ش��کاف های ایجاد شده در لوله های 

بهره برداری و خط لوله هاست ]2[.

3-3- زمان تماس
پس از فوق اشباع شدن محلول و رخ دادن هسته زایی باید زمان تماس 
کافی بین محلول و محل های هس��ته زایی روی س��طح وجود داش��ته 
باش��د تا امکان تش��کیل رس��وب فراهم آید. به طور کلی هرچه زمان 
تماس سطح با س��طح، با محلول تشکیل دهنده ی رسوب بیشتر باشد 

تشکیل رسوب محتمل تر است ]2[.

4- آسیب های رسوب
محمود و گدااله آس��یب کلسیم سولفات و پیشگیری از آنرا که باعث 
کاهش 20 درصدی تخلخل پس از تزریق آب دریا می ش��ود بررس��ی 
کردن��د. نتایج حاصل حاک��ی از کاهش آب تزریقی از 25 به 5 )ه ب ر( 
طی یک ماه اس��ت که ناشی از تشکیل رسوب کلسیم است. در نتیجه 
تزریق متوقف ش��ده یا فش��ار بیشتر از فش��ار مخزن می گردد که در 

شکل های-3و2 نشان داده شده است ]4[.
همچنی��ن آمر بدر و ابوعظم کاهش تراوایی در اثر تش��کیل رس��وب 
باری��م س��ولفات در مغزه ی ماسه س��نگی در دم��ای 80-50 درجه ی 
س��انتی گراد و فشار psig 200-100 را بررس��ی کردند. نتایج حاصل 

 1  نمودار دما-غلظت ]3[
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در ش��کل-4 نش��ان می دهد با کاهش دما، حاللیت باریم س��ولفات و 
تراوای��ی مغزه کاهش می یاب��د ]5[. آنها در 2009 میالدی خالصه ای 
از اندازه گیری های آزمایشگاهی برای حاللیت رسوب های میدان نفتی 
ح��اوی آب س��ازند با باریم زیاد و آب دریا با ش��وری زی��اد در دمای 
 40 و 90 درجه ی س��انتی گراد و فشار یک اتمسفر را به دست آوردند. 
شکل-5 روند کلی وابستگی حاللیت رسوب برای میدان نفتی در این 

شرایط را تأیید می کند ]6[.
ژیائوژی و همکاران با اس��تفاده اثر ترکیبی جریان سیال و انتقال گرما بر 
ضخامت رس��وب ب��ا توجه به مدل ریاضی، پیش بینی رس��وب CaCo3  را 
توسعه داده و متوجه شدند که با افزایش زمان تزریق آب و افزایش غلظت 
یون ها، ضخامت رس��وب افزایش می یابد )ش��کل های-7و6( اما با افزایش 

نرخ تزریق آب روزانه، ضخامت رسوب کاهش می یابد )شکل-8( ]7[.
تاد و یوان جهت بررس��ی رس��وب جامد در محیط متخلخل و آسیب 

س��ازند، آزمایش��ی را در دمای 70 درجه ی سانتی گراد طراحی کرده 
و متوجه ش��دند در دمای زیاد، رسوب قابل توجهی در نمونه ی سنگ 

ایجاد شده و تخلخل سنگ کاهش می یابد ]8[.
ش��هزاد کمال سازوکارهای تش��کیل رسوب از جمله دما، ضریب ثابت 
حاللیت و  PH را بررس��ی کرد. نتیجه ی این بررس��ی نشان داد که با 
افزایش دما، Ksp  برای  MgSo4 و  CaSo4 روندی کاهش��ی داش��ته و 
برای س��ایر رسوبات یا ثابت یا افزایشی است )شکل-7(. در شکل-10 
نشان داده شده که در PH های کمتر حاللیت رسوبات آهن، سرب و 

روی بیشتر است ]9[.

5- عملیات حذف رسوب
5-1- روش شیمیایی

روش شیمیایی مقرون به صرفه ترین روش جهت حذف رسوبات معدنی 

 3  اثر تزریق آب بر تخلخل مخزن و فشار تزریق در نرخ ثابت ]4[ 2  اثر تزریق آب بر تخلخل مخزن و نرخ تزریق در فشار ثابت ]4[

 4  کاهش تراوایی مغزه در اثر گذشت زمان در دماها ی 50، 70 و 80 درجه ی سانتی گراد و فشارهای 200psigو100 ]5[
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در میادین نفتی شناخته ش��ده است. برخی رسوبات معدنی از جمله 
کربنات کلسیم و سولفید آهن را می توان با اسید رفع کرد ]10[.

جردن و همکاران کنترل شیمیایی و حذف آسیب هایی که در دهانه ی 
چاه ایجاد می ش��ود را بررسی و توسط مهارکننده ها، رسوب را کنترل 
کردند )شکل-11( ]11[. همچنین اسمیت و همکاران، مهارکننده ها 
از جمله اسید هیدروکلرید و اسید آلی را بررسی کرده و دریافتند که 
برخی از مهارکننده های کربنات کلس��یم که در شکل-12 نشان داده 
شده اند در شرایط اسیدی بیشترین بازه را دارند و با افزایش   غلظت 
کلسیم کاهش یافته و رسوب می کنند ]12[ و می توان با افزودن اسید 
هیدروکلرید به محلول آبی، ظرفیت جذب فسفات را در سنگ مخزن 

بهبود بخشید ]13[.
 همچنین هان��ی و همکاران روی بهبود تأثی��ر بازدارنده ی موجود در
) Polyepoxysuccinic acid )PESA و ساختار مولکولی آن بر عملکرد 

بازدارنده کار کردند و س��پس مجموعه ای از PESA  با ساختار خطی 
ش��اخه دار طراحی کردند. آنها رس��وبات کلس��یم کربنات و کلس��یم 
س��ولفات را بررس��ی کردند که نتایج نشان داد بازدهی PESA  خطی 
ش��اخه دار برای کلس��یم کربنات و کلسیم س��ولفات به ترتیب 95/5 و 

94/3 درصد با غلظت 15 میلی گرم بر لیتر است ]14[.
ژانگ و همکاران به عنوان راهکار کنترل متناوب رسوب برای سیستم 
خط لوله ی جریان، روش��ی جدید )پیوس��تن و آزاد کردن( نزدیک به 
نتای��ج آزمایش��گاهی را ارائه کردند. در ابتدا مهارکننده ی فس��فات به 
س��طح رسوب کلسیم کربنات متصل می شود و پس از آن درون مایع 
در حال جریان آزاد می گردد. نتایج این کار نش��ان دهنده ی تأثیر زیاد 

بر حفظ مهارکننده بود ]15[.
بازدارن��ده ی  مکانی��زم  و  رس��وب  مه��ار  هم��کاران،  و  وان��گ 
 PBTCA به هم��راه 

 5  حاللیت رسوبات با افزایش دما ]6[

 6   انواع ضخامت رسوب طی زمان تزریق ]7[

 7  پیش بینی ضخامت رسوب با تغییر غلظت یون ها ]7[

 8  کاهش ضخامت رسوب با افزایش نرخ تزریق آب روزانه ]7[
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یک نانو س��یال AI2O3  در یک محلول تش��کیل دهنده رسوب توسط 
مهار سطحی، هدایت الکتریکی، اسکن میکروسکوپ الکترونی، اشعه ی 
ایکس و اسکپتروس��کوپی مادون قرمز را بررسی کردند و نتایج نشان 
داد که PBTCA عملکرد مطلوبی در مهار رس��وب س��طحی دارد و در 
  PBTCA عملکرد بازدارنده ی  AI2O3 ابتدا با افزایش غلظت نانوسیال

کاهش و سپس افزایش می یابد ]16[.
آگوئیر و همکاران نانوسیالی بر مبنای تعامل بین نانوذرات فعال مانند  
Ca-DTPMP و مای��ع باقیمان��ده از فرآیند س��نتز RSF  برای حذف 

رسوب کربنات کلسیم ارائه کردند. نانوذرات سنتز Ca-DTPMP  شده   
 ب��ا محل��ول آب دئیونی��ز ش��ده و ب��ا نس��بت های 10، 50، 200 و 
500 تهیه شد و نسبت برابر 10 با بازدهی 67 درصد انتخاب 

گردید ]17[.
  

خرمالی و همکاران در شرایطی مصنوعی و از طریق مخلوط کردن آب 
تزریقی )IW( و آب سازند )FW( و تعیین شرایط مخزن )دما و فشار(، 
نس��بت مخلوط آبها را برای تش��کیل رسوب کلس��یم سولفات هنگام 
س��یالب زنی مشخص کردند که شکل-13 مقدار اشباع با تغییر دما و 
شکل-14 مقدار اشباع با تغییر فشار را نشان می دهد ]18[. همچنین 
ژائو و همکاران در 2016 تأثیر آبهای ناس��ازگار را بر رسوب نمک های 
معدنی بررس��ی و سپس مخلوط جدیدی از مهارکننده های فسفات را 
جهت افزایش تأثیر مهارکننده های کلسیم سولفات در مخازن نفتی ارائه 
 کردند. همان طور که در شکل-15 نشان داده شده مخلوط بازدارنده ها 

)PPNMP HEDP%57( بیشترین تأثیر را دارند ]19[.

 50%DTPMP( در 2018 زین��و و همکاران مخل��وط مهارکننده های
PPNMP%50( را برای پیش��گیری معرفی کردند ]20[ که در مخازن 

ماسه س��نگی حذف رسوبات آهن س��ولفید باعث افزایش 20 درصدی 
تخلخل می شود ]21[.

 5-2- روش مكانیكی
روش سیستم جت تحت فشار از روش هاي مرسوم در کاربرد فن آوری 

 9  حاللیت رسوبات سولفات نسبت به دما ]9[

 10  حاللیت رســوبات سولفات نســبت به pH در  )1M )Nacl و دمای 25 درجه ی 
سانتی گراد ]9[

 11   قبل و پس از استفاده از بازدارنده های آبی تحت فشار و تحریک توسط  NLA برای 

]11[ Water Cut>1% و Well F-61 بازیابی از تولید نفت و

]12[ SI-1 بر غلظت کلسیم با استفاده از بازدارنده ی PH 12  تأثیر 
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مکانیکی جهت حذف رس��وبات معدنی در میادین نفتی است. معموالً 
در ح��ذف رس��وبات کلس��یم و باریم س��ولفات که با اس��ید واکنش 
نمی دهند از فن آوری های jetting و pigging استفاده می شود. در این 
فن آوری جریان پرفش��اري از سیال به محل تشکیل رسوب معدنی در 
چاه بهره برداري توس��ط ابزاری در حال چرخش )که به وس��یله ی لوله 
مغزي س��یار به چاه وارد می گردد( پمپ می ش��ود )شکل-16( که با 
توجه به فش��اري مداومی که به رس��وبات معدنی وارد می کند س��بب 
تخریب تدریجی و در نهایت متالش��ی شدن س��اختار رسوب خواهد 

شد ]22و10[.

3-5- روش ترکیبی شیمیایی - مكانیكی
این روش در 2013 توسط التایب و رباح و با تقسیم ناحیه ی سطحی و 
زیرسطحی خطوط لوله ی میدان حوزه ی نفتی دیفرا ارائه شد. ناحیه ی 
باالي س��طح زمین شامل ش��یر، چوك و خط لوله ی غیریکنواخت و 
 ناحی��ه ی پایین��ی ش��امل خط لوله ی یکنواخ��ت درنظر گرفته ش��د 
)ش��کل-17(. روش اس��تفاده شده براي حذف رس��وبات میدان نفتی 
مورد مطالعه، ترکیب همزمان دو روش ش��یمیایی و مکانیکی اس��ت. 
براي ناحیه ی باالیی روش ش��یمیایی با پش��تیبانی یک خط گذرگاه 
فرع��ی درنظر گرفته ش��د و ب��راي ناحیه ی پایینی فرآین��د مکانیکی 

pigging استفاده شد ]10[.

 
5-4- روش الكتروکواگوالسیون

این روش جهت تسهیل حذف رسوبات معدنی با توجه به یک جریان 
الکتریکی از طریق دو صفحه ی موازي ش��ناخته ش��ده اس��ت. در این 
روش که هیدروکس��یدهاي فل��زي از جمله هیدروکس��ید آلومینیوم 
جهت بهبود حذف رس��وب سیلیس استفاده می شوند با ایجاد پل بین 
کلوئیدهاي رس��وب س��یلیس می توان تجمع و ترکیب سریع تر ذرات 

کوچک تر را جهت حذف آسان تر آنها انتظار داشت ]24و23[.

6- مطالعات میدانی رسوب
در چاه های تزریقی رس��وب می توان��د بر اثر تغییرات دمای آب تزریق 
شده به وجود آید. به عالوه هنگامی که آب تزریق با آب طبیعی سازند 
یا آبهای دیگر برخورد کند مخلوط ش��دن آبهای ناسازگار نیز می تواند 
نزدی��ک دیواره ی چ��اه رخ دهد. هنگامی ک��ه آب تزریق در ناحیه ی 
نزدیک دیواره ی چاه با آب ناس��ازگار طبیعی س��ازند برخورد کند این 
مشکل به طبقات نزدیک تزریق محدود می شود. رسوب تشکیل شده 
در اینجا می تواند تراوایی س��ازند و در نتیجه تأثیر روش تزریق آب را 
کاهش دهد. مثاًل در میدان س��یری به علت تشکیل رسوب، تزریق آب 

]14[ 20Mpa 13   وابستگی اشباع و شاخص اشباع   به دمای مخزن و فشار ثابت 

]14[ 80ºC به فشار مخزن و دمای ثابت caso4  14   وابستگی اشباع و شاخص اشباع 

 15   تأثیــر مهارکننده ها در دمــای 80ºC برای مخلوط   DTPMP-PPNMP )a  و  
HEDP-PPNMP )b ]15و16[

 16  نمای جت تحت فشار برای رسوب درون لوله های بهره برداری ]10[
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کارآیی خود را از دست داده است ]25[.
 تزری��ق در ای��ن می��دان از 1984 و با نرخ 9/1 )ه ب ر( آغاز ش��د اما 
به تدری��ج ب��ا کاهش ن��رخ تزری��ق )2/2 )ه ب ر( در 1990( در نهایت 

عملیات متوقف می شود ]25[.
در مطالع��ه ای دیگر در مخزنی کربنات��ه واقع در کویت که تزریق آب 
از چند س��ال قبل برای حفظ فش��ار مخزن به کار گرفته شده، رسوب 
معدنی در چاه تولیدی مش��اهده ش��ده و برای حذف رسوب، نمونه ای 
از لوله ی 8 اینچ به آزمایشگاه فرستاده شده که پس از آنالیز مشخص 
شد نمونه حاوی کلس��یم )به طور عمده( و باریم و استرانسیم )به طور 
جزئی( است. همان طور که در شکل-19 نشان داده شده این رسوبات 
باعث کاهش ش��دید قطر لوله ی 8 اینچ و گیر افتادن ش��یر ایمنی زیر 
س��طحی )sssv( می شود که این عالئم نشان دهنده ی تشکیل رسوب 

معدنی اس��ت. پس از نتایج آزمایشگاهی، جهت رفع رسوب، مخلوطی 
از اسید هیدروکلریک 15 درصد وزنی به همراه کنترل فشار یا کنترل 

در سر چاه پیشنهاد شد ]26[.
 ش��کل-20 نشان دهنده ی تاریخچه ی یک چاه تولیدی در این میدان با 
لوله مغزی 8 اینچ بوده که با اندازه ی چوک ثابت رس��وب باعث کاهش 
نرخ از 3/6 به 2/8 )ه ب ر( می شود. این افت ناگهانی نرخ ریشه در تشکیل 
رس��وب در خط لوله ی جریان تولیدی دارد که با  بس��تن چاه و استفاده 
از اس��ید هیدرکلریک نرخ تولیدی دوباره افزای��ش می یابد. این افزایش 

نشان دهنده ی موفقیت آمیز بودن روش حذف رسوب است ]26[.
 

نتیجه گیری
یکی از مش��کالت رایج در میادین نفتی که بازیافت را محدود می کند 

 17  تقسیم بندي خطوط لوله ی منطقه ی مورد مطالعه جهت استفاده ی روش ترکیبی 
)شیمیایی-مکانیکی( ]10[

 18  تاریخچه ی تزریق آب در میدان سیری ]25[

 19  رسوب یافت شده در لوله ی 8 اینچی ]26[

 20  تاریخچه ی تولیدی چاه ]26[
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تشکیل رسوب نمک های معدنی در سازند، لوله ی بهره برداری و سایر 
تجهیزات است.

مهم ترین عامل رس��وب مواد غیرآلی، قرار گرفتن س��یال در حالت 
فوق اشباع ش��دگی اس��ت و هنگام��ی رخ می دهد ک��ه غلظت مواد 
حل شده در محلول بیش��تر از غلظت تعادل آنها باشد. انواع اصلی 
رسوبات در میادین نفتی رسوبات کربناته و سولفاته هستند. یکی از 
روش های مهم جهت جلوگیری از تشکیل این رسوبات، استفاده از 

بازدارنده های شیمیایی است که از سال ها قبل مورد توجه محققان 
بوده است.

مکانیزم های تش��کیل رس��وب فوق اشباع بودن، هس��ته زایی و زمان 
تماس کافی اس��ت که برای تشکیل رس��وب باید هر سه مرحله طی 
ش��ود. با کاهش دما، حاللیت یون ها و در نتیجه تراوایی مغزه کاهش 
می یابد. هر قدر محیط اس��یدی تر باشد شرایط عملکرد مهارکننده ها 

بهتر است  و رسوب کمتری مشاهده می شود.
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