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تشــکيل رســوب های معدني در محيط هاي متخلخل و غيرمتخلخل يکي از 
مهم ترين مشکالت عملياتي صنعت نفت است که پيامدهاي مختلفي همچون 
انسداد چاه و خطوط لوله ی اصلي جريان، خرابي و نياز به تعميرات اضطراري 
تجهيزات و در نتيجه خطــرات ايمني، افزايش هزينه هاي نگهداري و کاهش 
کلي راندمان توليد را در پي خواهد داشت.]1و2[ تشکيل فاز جامد نامطلوب 
طي فرآيند ترسيب1 مواد آلي و امالح معدني با حالليت پايين بر روي سطوح 
مختلف مثل ســنگ مخزن و يــا تجهيزاتي چــون تفکيک گرها و گرمکن ها 
تشــکيل مي شود.]3و4[ پديده ي هســته زايي اولين مرحله از تشکيل رسوب 
اســت که به  صورت خارج شدن فاز ســنگين از فاز سبک تر تعريف مي شود. 
اساسا يک فرآيند کريستاليزاسيون مشتمل بر چهار مرحله اعم از: فوق  اشباع2 
شدن، هســته زايي3، رشد بلور در اطراف هسته4 و تبديل بلورهاي کوچک به 
بزرگ تر5 اســت.]5[ ترســيب هنگامي امکان پذير است که فعاليت يون ها در 
محلول باالتر از حد اشــباع آنها باشد و محلول، فوق اشباع باشد. بدين ترتيب 
بنيان هاي کاتيوني و آنيوني مانند کلســيم، کربنات و سولفات در محلول، به 
 هم پيوسته و هسته شکل مي گيرد که روي سطح، جذب مي شوند و با گذشت 

زمان رشد مي كنند. به اين مرحله تشکيل رسوب6 مي گويند.
همان گونه که پيشــتر بيان شد، رسوب های معدني موجب آسيب سازند شده 

و هزينــه ی گزافي بر صنعت نفت تحميــل مي کند. بنابراين کنترل و مديريت 
رســوب يکي از قابــل تامل ترين رويکردهــاي صنعت نفت اســت. از آنجايي  
که روش هاي حذف رســوب بســيار دشوار و هزينه بر هســتند، پيشگيري از 
هسته زايي، مناســب ترين گزينه ی مقابله با آن خواهد بود.]4[ مواد شيميايي 
که براي جلوگيري از تشــکيل رسوب استفاده مي شوند، بازدارنده هاي رسوب۷ 
ناميده مي شــوند]6[ که قادر هستند با مکانيز هاي متفاوت مانند ايجاد اختالل 
در تجمع  هسته هاي کوچک8، ترسيب را به تاخير بيندازند و يا مي توانند رشد 
منظم کريستال را مختل کرده9 و کريستال ها را به حالت ناپايدار دربياورند.]۷[ 
بنابراين، اســتفاده از اين مواد در صنعت نفت سراسر دنيا پذيرفته شده است و 
در مطالعات صنعتي و دانشگاهي، سعي بر آن بوده که عملکرد اين دسته از مواد 

در شرايط مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
از طرفي با توجه به محدوديت هاي اعمال شــده از طرف ســازمان حفاظت از 
محيط  زيســت جهاني، صنعت نفت همانند صنايع ديگر، ملزم به اســتفاده از 
بازدارنده هاي دوست دار محيط  زيست شــده، بنابراين اخيرا توجه پژوهشگران 
به مطالعه ی بازدارنده هاي دوســت دار محيط زيست افزايش يافته است. در اين 
راســتا، بازدارنده هاي شناخته شــده ی پليمري به دليل پايداري گرمايي باال و 
سازگاري با محيط  زيست در صنعت نفت بسيار مورد استفاده قرار گرفته اند.]8[ 
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مواد موسوم به بازدارنده هاي رسوب است. بدين منظور، در اين تحقيق ابتدا انواع رسوب های متداول در ميادين 
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همچنين، دســته اي از مولکول هاي طبيعي و عصــاره ي گياهان تحت عنوان 
بازدارنده هاي ســبز مورد ارزيابي واقع شــدند که نتايج رضايت بخشي در بر 

داشته اند.]۷[
بــا توجه به مطالب گفته شــده، در ايــن پژوهش با هــدف درک بهتر انواع 
رسوب های معدني، عوامل موثر بر تشکيل آنها، و روش هاي مديريت و کنترل 
رســوب، به مطالعه ی موردي عملکرد بازدارنده هاي رسوب به منظور بررسي 
تاثير شــرايط عملياتي بر آنها و نيز تعيين مکانيسم بازدارندگي آنها پرداخته 

شده است.

2- انواع رسوب های معدني در مخازن نفتي
آب ســازندي همواره داراي امالح معدني است. از طرفي تزريق آب به مخازن 
نفتي يکي از روش هاي ازدياد برداشت نفت براي تثبيت و تقويت فشار طبيعي 

مخزن در مدت زمان برداشت نفت است. 
آب مورد اســتفاده در عمليات تزريق عمدتا آب دريا حاوي آنيون هاي مختلف 
از جمله ســولفات و بي کربنات بوده و از طرفي آب سازندي موجود در مخازن، 
حاوي کاتيون هايي مانند کلسيم، منيزيم، باريم، استرانسيم و آهن مي باشد. لذا 
يکي از مشکالت اساسي در عمليات تزريق آب دريا تشکيل رسوب های معدني 
در اثر تغيير دما، فشــار، اختالط آب تزريقي با آب سازندي در چاه هاي توليد و 

يا تزريق و نيز برهم کنش سنگ مخزن و آب است.
رســوب های معدني رايج در ميادين نفتي به طور کلي شامل دو دسته ي کلي 
کربنات ها و سولفات ها مانند کلســيم کربنات، کلسيم سولفات، باريم سولفات و 
استرانسيوم سولفات هستند. رسوب های ديگر همچون اکسيدآهن، سولفيدآهن 

و کربنات آهن در ميادين نفتي کمتر رايج هستند.]9[

1-2- رسوب های کربناته
1-1-2- کلسیم کربنات

آب در بيــن رســوب های کربناته، رســوب کلســيم کربنات يا کلســيت1۰ 
رايج ترين رســوب در ميادين نفتي اســت که عمدتا در تجهيزات توليد و در 
بخش باالدســتي توليد، تشکيل مي شــود.]1۰[ کلسيت، پايدارترين شکل از 
کريستال کلسيم کربنات در شرايط ميدان نفتي است، هرچند که آراگونيت و 
واتريت ديگر اشــکال کلسيم کربنات هستند که ممکن است در مخازن ديده 
شوند. بلورهاي شــش وجهي کلسيت بزرگ هستند )سايز کريستال کلسيت 
معموال 1۰ ميکرومتر اســت(، اما در کنار ســاير ناخالصي ها عمدتا به صورت 
کريســتال هاي يکنواخت کلسيت ديده مي شــود.]11[ در حالي که بلورهاي 
خوشه اي آراگونيت سوزني شکل هستند]12[ و کريستال واتريت کروي شکل 

و به قطر ۰/۰5 تا 5 ميکرومتر است.]13[

ترسيب کلسيم کربنات مطابق واکنش1 از ترکيب يون هاي کلسيم و بي کربنات 
تشکيل مي شود که اين واکنش عامل اصلي ترسيب کلسيم کربنات در عمليات 

نفتي است. 
معادله ی )1(:                                          

براي پيش بيني رسوب هاي کربنات، برخالف اکثر رسوب هاي سولفات، عالوه بر 
دما و ترکيب آب، بايد واکنش هاي شــيميايي بين آب و کربن دي اکسيد در فاز 

گاز را نيز در نظر گرفت. 
اکثر مخازن ميادين نفتي حاوي يون  کربنات و کربن دي اکسيد محلول در آب 
هستند، بنابراين آب سازندي به طور معمول با کلسيم کربنات در شرايط مخزن 
که دما و فشــار مي تواند تا 2۰۰ درجه ی ســانتي گراد و 3۰ مگاپاسکال باشد، 
فوق اشباع مي شود]14[ که هنگام تماس کربن دي اکسيد با آب، کربنيک اسيد 
تشکيل مي شــود)واکنش2( که در ادامه کربنيک اسيد يونيزه شده، يون هاي 
هيــدروژن و بي کربنــات را تشــکيل مي دهند.)واکنــش3( از آنجا که ثابت 
يونيزاســيون دوم کربنيک اســيد )Ka=4/۷*1۰ -11( از ثابت يونيزاسيون اول 
)Ka=4/3*1۰ -۷( ، کوچک تر است، بنابراين يون هاي هيدروژن يونيزه شده از 
يونيزاسيون اول با يون کربنات آزاد در آب )واکنش1( ترکيب مي شود تا يون 

بي کربنات را طبق واکنش4 تشکيل دهند.]11و15[
معادله ی )2(:                                              

معادله ی )3(:                                     
معادله ی )4(:                                       

تحقيقات نشــان مي دهد کلســيم کربنات به عنوان يون هاي کلسيم و يون هاي 
کربنات در محلول وجود ندارد بلکه به صورت يون هاي کلسيم و بي کربنات وجود 

دارد.]14[ بنابراين ترسيب کلسيم کربنات طبق معادله ی5 قابل بيان است:
معادله ی )5(:

طبق اصل لوشــاتليه، با افزايش غلظت کربن دي اکسيد، کلسيم کربنات 
کمتري تشکيل مي شود. از طرفي حالليت کلسيم کربنات تا حد زيادي 
تحت تاثير ميزان کربن دي اکســيد محلول در آب اســت، به طوري که 
اگر فشــار سيستم يا مقدار کربن دي اکســيد در گاز افزايش پيدا کند، 
عمال با افزايش فشــار جزئي کربن دي اکســيد، حالليت کلسيم کربنات 

مي شود.  بيشتر 
بنابراين در هر نقطه اي از سيســتم که فشــار کم شــود، فشــار جزئي 
کربن دي اکســيد در فاز گاز کاهش مي يابد و کربن دي اکســيد از محلول 
خارج شــده، pH آب بيش تر شده و حالليت کلسيم کربنات کاهش يافته 
که در نهايت ترسيب صورت مي گيرد.]14[ الزم به ذکر است که حالليت 
کلسيم کربنات در آب مقطر، در دماي 25 درجه ی سانتي گراد ۰/۰53 گرم 

در ليتر است.]16[
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2-1-2- منیزیم  کربنات
يکي ديگر از رسوب های کربناته، منيزيم کربنات است که طبق معادله ي6 منيزيم 
بي کربنات در محلول تجزيه مي شود تا منيزيم کربنات جامد و کربن دي اکسيد 

در آب تشکيل شود.
معادله ی )6(:                       

حالليــت منيزيم کربنــات هماننــد کلســيم کربنات با افزايش فشــار 
جزئي کربن دي اکســيد در آب و کاهش دما، افزايــش مي يابد. حالليت 
منيزيم کربنات در آب مقطر ۰/223 گرم در ليتر است]16[ که تقريبا چهار 
برابر از حالليت کلسيم کربنات بيشتر است. با اين حال، منيزيم کربنات به 
اندازه ي کلسيم کربنات مشکل ساز نيست. از آنجا که بيشتر آب هاي حاوي 
منيزيم حاوي کلسيم نيز هستند، بنابراين هرگونه تغيير در تعادل آب که 
باعث کاهش حالليت منيزيم کربنات شود، حالليت کلسيم کربنات را نيز 

کاهش مي دهد.]16[

3-1-2- کلسیم منیزیم کربنات
دولوميت11 )کلســيم منيزيم کربنات12( يک کربنــات پايدار و ماده ي معدني 
پيچيده است که مي تواند طبق واکنش۷ به طور مستقيم از محلول هاي حاوي 

يون منيزيم، کلسيم و کربنات ايجاد شود.]1۷و18[
معادله ی )۷(:          

هنگامي  که ســنگ هاي مخازن کربناته در معرض سيال غني از منيزيم 
قرار گيرد، بخشــي از يون هاي کلســيم محيط، بر اســاس واکنش هاي 
سطحي، ممکن است توســط يون هاي منيزيم جايگزين شوند که منجر 
به تشــکيل کلســيم منيزيم کربنات يا همان دولوميت مي شود. اين نوع 
کربنات  عمدتا از کلســيت يا پلي مورف ترموديناميکي ناپايدار، آراگونيت 

تشکيل مي شود.]1۷[

2-2- رسوب های سولفاته
دليل اصلي ترسيب سولفاته در مخازن نفتي، مخلوط شدن آب هاي ناسازگار13 
در عمليات تزريق آب دريا اســت.]9[ مهم ترين رسوب های سولفاته عبارتند از: 
کلســيم سولفات، باريم سولفات و استرانسيوم سولفات که در ادامه به هر کدام 

از آنها اشاره مي شود. 
به طور کلي، واکنش بين کاتيون هاي دوظرفيتي کلسيم، باريم و استرانسيم و 

آنيون سولفات به این قرار است:]1[
معادله ی )8(:

  

1-2-2- کلسیم سولفات
کلسيم سولفات يکي از رسوب های معدني بسيار مهم است که مي تواند مشکالت 
قابل توجهــي در چاه هاي توليدي و نيز تزريقي ايجاد کند، چنانچه با تشــکيل 
کلسيم سولفات، همانند ساير رسوب ها در مخازن، تراوايي14 و تخلخل15 مخازن 

کاهش مي يابد.]19[
کلسيم سولفات به چندين شــکل متفاوت پيچيده ی کريستالي وجود دارد که 
شــامل ژيپس16، همي هيدرات1۷ و آنيدريت18 هستند. اشکال کلسيم سولفات 
ممکن است بسته به دما، قدرت يوني و زمان پايدار باشند و حالليت تمام اين 
اشکال با افزايش دما بيش از 4۰ درجه ی سانتي گراد کاهش مي يابد.]11[ ژيپس 
معمولي ترين نوع رسوب  کلسيم سولفات است که در دماهاي پايين وجود دارد، 
در حالي که در دماهاي باال )C ̊ 1۰۰>( فاز پيش بيني شــده، آنيدريت است. از 
طرفي همي هيدرات در دماهاي 1۰۰ تا 12۰ درجه ی سانتي گراد مخصوصا در 
سيستم هاي آرام19 و در آب هاي با غلظت يوني باال شکل مي گيرد.]2۰[ به طور 
کلي حالليت کلسيم ســولفات در آب مقطر در دماي 25 درجه ی ســانتي گراد 
 pH 2/۰8 گرم در ليتر اســت]16[ و همچنين حالليت اين رســوب مستقل از

مي باشد.]4[

2-2-2- باریم سولفات
باريم ســولفات يا باريت2۰ از ســخت ترين رســوب های معدني است که از نظر 
شــيميايي و حرارتي بسيار پايدار مي باشد.]4[ رسوب باريم سولفات مي تواند از 

دو منبع اصلي تشکيل  شود: 
1( تزريق آب دريا به منطقه اي که در آن به وفور يون هاي باريم وجود دارد که 
به دليل ناسازگاري آب دريا )غني از يون سولفات( با آب سازندي )غني از يون 

باريم( تشکيل شود. 
2( عمليات حفاري مي تواند منجر به رســوب باريم ســولفات در خطوط لوله ی 
توليد و حتي ســازند شود، چراکه باريم سولفات يک ماده ی افزودني رايج است 
که در عمليات حفاري مورد استفاده قرار مي گيرد و در حين عمليات برخي از 
باريم سولفات ها به رسوب هاي باريت تشکيل شده و منجر به کاهش نفوذپذيري 

مغزه مي شود.]19[
حالليت باريم سولفات در آب مقطر در دماي 25 درجه ی  سانتي گراد ۰/۰۰23 گرم 
در ليتر است.]16[ باتوجه به مقادير حالليت کلسيم کربنات، کلسيم سولفات و 
باريم سولفات مي توان نتيجه گرفت که باريم سولفات، نامحلول ترين در آب است 
و در نهايت يک جامد ســخت را به عنوان رســوب تشکيل مي دهد که از بين 
بردن آن بسيار مشکل است. حالليت رسوب باريم سولفات با افزايش دما، فشار 
و غلظت نمک ها افزايش مي يابد. از اين رو، پيش بيني تشــکيل و مديريت اين 

رسوب، در مقايسه با ديگر رسوب های معدني بسيار راحت تر است.]21[
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3-2-2- استرانسیوم سولفات
دليل اصلي تشکيل رسوب استرانسيوم سولفات، فوق اشباع شدن بيش از حد آب 
حاوي استرانسيوم سولفات اســت.]19[ اين رسوب مشابه رسوب باريم سولفات 
رفتار مي کند. در واقع بسياري از رسوب هاي باريم سولفات تشکيل شده حاوي 
استرانسيوم سولفات )سلسيت21( نيز هستند.]16[ حالليت اين رسوب مستقل 
از pH و فشــار است و با افزايش دما، حالليت کاهش مي يابد.]4و22[ از طرفي 
اين رسوب حالليت بيشتري نسبت به کلسيم سولفات و حالليت کمتري نسبت 

به کلسيم کربنات دارد.]4[

3-2- رسوب های آهن
رسوب های آهن نسبت به بقيه ی رسوب های معدني در ميادين نفتي کمتر رايج 
هستند. ترسيب ترکيبات آهن مي تواند از دو طريق تشکيل شود: اول، يون آهن 
ممکن اســت در خود آب حتي به مقدار ناچيز موجود باشد و دوم از خوردگي 
آهن و يا فوالد موجود در سيستم رخ دهد. ترسيب از هر کدام از اين دو طريق، 
ممکن است منجر به نشست روي سطح و يا به صورت تعليق کلوئيدي22 در آب 
بماند. آب حاوي اکسيدآهن کلوئيدي داراي رنگ قرمز است و معموال به آن آب 
قرمز گفته مي شود. از طرفي آب حاوي سولفيدآهن کلوئيدي داراي رنگ سياه 
است که به آن آب سياه گفته مي شود. به طور کلي حضور هيدروژن سولفيد در 

توليد نفت و گاز، همراه با آب منجر به خوردگي و تشکيل ترسيب سولفيدآهن 
مي شود. رسوب های ســولفيدآهن شامل کانســيت23، پيروتيت24 و پيريت25 
هســتند.]23[ همچنين آب حاوي اکســيژن باعث خوردگي آهن شــده و در 
نهايت رسوب  هيدروکسيدآهن ايجاد مي شود. عالوه بر اين رسوب  کربنات آهن 
هم مي تواند در خوردگي آهن با آب حاوي کربن دي اکسيد تشکيل شود.]16[ 

مقدار ترســيب کربنات آهن در شــرايط ميدان به نسبت اختالط آب سازندي 
با آب تزريق بســتگي دارد.]24[ از طرفي حالليت رســوب هاي کربنات آهن با 
افزايش دما و pH کاهش مي يابد]25[ که به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که 
ترسيب ترکيبات آهن به پارامترهايي از جمله غلظت يون سولفيد، يون کربنات، 
اکســيژن حل شــده در آب، pH آب و تعادل واکنش هاي اکسايشـ  کاهش26 

آب بستگي دارد.]16[

3- عوامل موثر تشکیل رسوب های معدني در شرایط عملیاتي
از عوامل موثر بر پديده ي ترســيب مي توان به دما، فشار، pH و غلظت يون هاي 
موثر اشاره کرد که در ادامه به طور مختصر به شرح اين عوامل پرداخته مي شود. 
پارامترهاي تاثيرگذار بر حالليت رسوب های معدني معمول در ميادين نفتي در 

جدول1 آورده شده است.

متغیرهاي اولیهنام رسوب ها

فشار جزئي کربن دي اکسید، دما، کل نمک حل شده، فشار و  pHکلسیم کربنات

دما، کل نمک حل شدهکلسیم سولفات )ژیپس، همي هیدرات، آنیدریت(

دما، فشارباریم سولفات 

دما، فشار، کل نمک حل شدهاسترانسیوم سولفات

خوردگي، گاز حل شده، pHترکیبات آهن دار )کربنات آهن، سولفید آهن، آهن هیدروکسید(

  1  پارامترهاي تاثیرگذار بر حاللیت رســوب های معدني]9[

 1    تاثیر دما بر حاللیت اشکال کلسیم سولفات]11[



مقاالت پژوهشی

8

1-3- دما
برخــالف رفتار اکثر مواد، بــا افزايش دما، حالليت کلســيم کربنات در آب 
کمتر مي شــود، بنابراين هرچه دماي آب بيشتر باشد، احتمال ترسيب ذرات 
کلسيم کربنات نيز بيشتر است.]11[ در يک دماي مشخص مانند 6۰ درجه ی 
سانتي گراد کلسيت، حالليت کمتري نســبت به ديگر اشکال کلسيم کربنات 
)آراگونيت و واتريت( دارد. به طور کلي، شيب نزولي تغييرات غلظت بر حسب 
دما براي واتريت، بيش از کلســيت و آراگونيت است.]4و26[ در مورد رسوب 
کلسيم سولفات، شکل1 اثر دما بر انحالل پذيري اشکال کلسيم سولفات را نشان 
مي دهد.]4[ حالليت تمام اشــکال کلسيم سولفات با دما تا حدود 4۰ درجه ی 
ســانتي گراد افزايش يافته و سپس حالليت با افزايش دما کاهش مي يابد. در 
دمــاي باالتر از 4۰ درجه ی ســانتي گراد، آنيدريت نســبت به ژيپس در آب 
حالليت کمتري دارد.]11[ بنابراين انتظار مي رود که آنيدريت تشکيل شود، 
اما ممکن اســت در دماي حدود 1۰۰ درجه ی ســانتي گراد، ترسيب ژيپس 
رخ دهد. به همين منظور، پيش بيني اينکه تحت شــرايط معين کدام شــکل 
از کلسيم ســولفات رسوب مي کند، بسيار دشــوار است.]1[ از طرفي، تشکيل 
ترسيب آنيدريت به طور مســتقيم از محلول، به دليل زمان بر بودن و کندتر 
بودن ســينتيک آن، اغلب دشوار است اما با گذشت زمان، ژيپس مي تواند به 
شــکل آنيدريت آب را از دست دهد2۷ و ترسيب آنيدريت تشکيل شود.]11[ 
در مورد حالليت باريم سولفات در محلول حاوي سديم کلريد28 )از غلظت صفر 
تا 4 موالل( در دماي 95-25 درجه ی سانتی گراد، ديويز بيان کرد که حالليت 
باريم سولفات )بر حسب ميلي گرم در ليتر( با افزايش دما و غلظت سديم کلريد 
افزايش مي يابد.]16[ همچنين ديويز در مورد حالليت استرانسيوم ســولفات 
در محلول حاوي ســديم کلريد ) از صفر تا 6 مول در ليتر( و در ســه دماي 
25، 15۰ و 25۰ درجه ی ســانتي گراد بيان کــرد که با افزايش دما، حالليت 

استرانسيوم سولفات به طور چشمگيري کاهش مي يابد.]16[ 

2-3- فشار
در رابطه با حالليت کلســيم کربنات در يک سيستم دوفازي، با افزايش فشار، 

حالليت کلســيم کربنات افزايش و در نتيجه ترســيب کلسيم کربنات کاهش 
مي يابد، چراکه افزايش فشــار باعث افزايش فشــار جزئي کربن دي اکسيد در 
سيستم شده و حالليت کلســيم کربنات در آب افزايش مي يابد.]11[ مطابق 
جدول2 که تاثير دما و فشار جزئي کربن دي اکسيد بر حالليت کلسيم کربنات 
بيان شده است هنگامي که دما و فشار جزئي کربن دي اکسيد هم زمان افزايش 

مي يابد، حالليت کلسيم کربنات بسيار کاهش مي يابد.]2۷[
ذرات کلســيم، باريم و استرانسيوم سولفات در فشــار باال محلول هستند. در 
نتيجه در طول توليد، کاهش فشــار سيســتم باعث ترســيب ذرات سولفات 
مي شــود که ممکن اســت در حفرات29 اطراف چاه و يــا در پمپ به صورت 
رســوب ته نشــين شــود. به طور مثال، باريم ســولفات در حفرات و يا پايين 

چوک3۰ که در آن فشار به طور قابل توجهي کاهش مي يابد، وجود دارد.]1[
افت فشــار مي تواند يکي از داليل تشــکيل ترســيب کلسيم سولفات و 

باريم سولفات در چاه توليد باشد. 
اين دليل کامال براي کلســيم کربنات متفاوت اســت، زيرا همان طور که 
گفته شــد با افت فشار در سيستم، کربن دي اکسيد از محلول خارج شده 
و حالليت کلســيم کربنات کاهش يافته و ترســيب کلسيم کربنات انجام 
می شــود، در حالي که وجود يا عدم وجود کربن دي اکسيد هيچ ارتباطي 
با حالليت کلسيم ســولفات نــدارد.]1[ بنابراين مي تــوان نتيجه گرفت 
که اثر پارامتر عملياتي فشــار بر روي ترســيب کلســيم کربنات بيش از 

کلسيم سولفات است.

pH -3-3
همان طور که در قسمت هاي قبل توضيح داده شد، فشار جزيي کربن دي اکسيد 
موجــود در آب، بر pH و حالليت کلســيم کربنات اثر مي گذارد. به طوري  که 
هرچه pH کمتر باشــد، احتمال تشکيل ذرات کلسيم کربنات کمتر و برعکس 
هرچه pH باالتر باشــد، احتمال ترســيب و در نتيجه رســوب گذاري بيشتر 
اســت]11[ و در رابطه با رسوب های ســولفاته گفته مي شود که اين پارامتر 

اثري بر روي حالليت و ترسيب کلسيم سولفات ندارد.]28[ 

فشار کربن دي اکسید 
)اتمسفر(

دما )درجه ی سانتي گراد(

38/0852/0866/0888/0894/08108/08122/08136/08158/08

10/2160/1420/0940/0600/0400/0270/0150/0080/006

40/3600/2440/1580/0970/0630/0390/0240/0130/009

120/5550/3570/2210/1440/0910/0590/0360/0200/012

16--0/4050/2550/1520/0890/0510/0280/014

  2  حاللیت کلســیم کربنات )گرم ترســیب/کیلوگرم محلول( تابعي از فشار کربن دي اکسید و دما]16[
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4-3- غلظت یون موثر
حالليت کلســيم کربنات با افزايش شوري آب افزايش مي يابد. در واقع هرچه 
مواد جامد حل شده بيشتر باشد )بدون احتساب يون هاي کلسيم و بي کربنات( 
حالليت کلســيم کربنات در آب بيشتر شــده و تمايل به رسوب گذاري کمتر 

مي شود.]14[ 
از طرفــي ديگر، ديويز در مــورد تغييرات حالليت کلسيم ســولفات در دماي 
3۰ درجــه ی ســانتي گراد و در ســه غلظــت منيزيم کلريد )صفــر، ۰/1۰5 و 
۰/21۰ موالل(، بيان کرد که با افزايش غلظت سديم کلريد )از صفر تا 4 موالل(، 
حالليت ژيپس، نه تنها با افزايش غلظت سديم کلريد افزايش مي يابد، بلکه يون 

منيزيم بر حالليت ژيپس تاثير قابل توجهي دارد.]16[ 

4- مدیریت رسوب های معدني
تشــکيل رسوب های معدني در سازند و تسهيالت سرچاهي يکي از مهم ترين 
مشــکالت ميادين نفتي اســت که باعث افت توليد و در موارد حادتر، موجب 
بسته شــدن چاه مي شود. تکنيک هاي حذف رســوب بايد اقتصادي، سريع، 
بدون آســيب رســاندن به لوله و ســازند چاه بوده و همچنيــن بايد قادر به 
جلوگيري از تشــکيل رســوب نيز باشند. قدرت رســوب و بافت31 آن نقش 
مهمي در انتخاب روش مناسب حذف رسوب دارد که هر دو روش شيميايي و 

مکانيکي براي مديريت رسوب های معدني استفاده مي شوند.]19[

1-4- حذف رسوب
حذف رســوب به معناي روش هايي اســت که براي درمان رســوب موجود 
استفاده مي شود و با بازدارندگي رســوب متفاوت است. در واقع رسوب هايي 
که از قبل در چاه وجود دارد براي عملکرد مناســب از چاه بايد حذف شوند. 
بسته به ماهيت32، مکان و شدت رسوب، براي مقابله با رسوب ها از روش هاي 
مکانيکي و شيميايي استفاده مي شــود.]4[حذف رسوب های کلسيم سولفات 
و استرانسيوم ســولفات که در ســازندهاي ماسه سنگ33 تشــکيل مي شوند، 
روش هاي مکانيکي و شــيميايي غيرکاربردي است، در حالي که اگر رسوب ها 
در اثر اختالط آب هاي ناسازگار در لوله رخ دهند، حذف رسوب ها به روش هاي 

مکانيکي و شيميايي امکان پذير است.]2[

1-1-4- روش هاي مکانیکي
در حذف رسوب به روش هاي مکانيکي، به طور معمول از جت34، فرزکاري35 
و انفجار رســوب ها36 بر روي سطح و يا زير ســطح لوله ها براي جلوگيري از 

خســارت به ســازند و توليد بهينه اســتفاده مي کنند. مواد منفجره با ايجاد 
لرزش هايي به لوله منجر به شکســتن رسوب هاي شــکننده مي شود که اين 
روش براي اليه هاي نازک موثر اســت در حالــي که اليه هاي ضخيم در برابر 
مواد منفجره بســيار قوي هستند. تکنيک هاي انفجار جت، شامل يک جريان 
جت با ســرعت باال بوده که براي از بين بردن رســوب استفاده مي شود. اين 
تکنيک براي رســوب نرم بهتــر عمل مي کند، همچنين بــراي از بين بردن 
رسوب هاي ســخت مي توان تکنيک جت را با ذرات سخت ترکيب کرد. الزم 
به ذکر اســت که ذرات مورد استفاده بايد به دقت انتخاب شوند، زيرا منفجر 
شــدن جت با ذرات منجر به خوردگي ديواره ی لوله مي شود. ذرات گرد براي 
از بين بردن رســوب ها مناســب هستند و باعث کمتر آســيب ديدن لوله ها 
مي شــوند.]2و29[ با اســتفاده از روش هاي مکانيکي، رسوب در دسترس به 
راحتي آســياب و حذف مي شود که اين نيز به مکان و ماهيت رسوب بستگي 
دارد.]19[ بدين جهت روش هاي مکانيکي فقط در صورتي موثر هســتند که 
رسوب در چاه وجود داشته باشد و اگر رسوب در سازند موجود باشد اين روش 
عمــال کاربردي ندارد. روش هاي مکانيکي براي از بين بردن رســوب به دليل 
عوارضي که با فرآيندهاي حفاري همراه اســت، گران هســتند.]3۰[ با توجه 
به پيچيدگي هاي مرتبط با روش هاي مکانيکي، ممانعت از تشــکيل رسوب با 

استفاده از روش هاي شيميايي انجام مي شود.

2-1-4- روش هاي شیمیایي
بــه طور کلي رســوب ها با توجه به نــوع حالليت آنها به دو دســته ي اصلي 
تقسيم مي شــوند: اول، رسوب هاي محلول در اسيد که عمدتا از کربنات ها  و 
سولفيدها تشکيل شده است. دوم، رســوب هاي نامحلول در اسيد که عمدتا 
از سولفات ها تشکيل مي شوند.]29[ بدين معني که رسوب های کربنات مانند 
کلسيت، ســيتدريت و رسوب هاي ديگر از جمله ســولفيدآهن و اکسيدآهن 
را مي توان با اســيد حل کرد و از بين برد. کربوکســيليک اســيدهاي آلي3۷ 
مانند اکريليک اسيد38، مالئيک اسيد39، اسيد تارتاريک4۰، سوکسنيک اسيد41، 
اسيد ســيتريک42 و اســيدهاي معدني مانند هيدروکلريک اسيد43 به عنوان 
حــالل کربنات شــناخته و  اســتفاده مي شــوند.]31[ اســيدهاي معدني، 
رســوب های کربنات را از بين مي برند اما از آنجا که بســيار خورنده هستند، 
به ســطح فلز آسيب مي رســانند. از اين رو در کنار اسيدهاي معدني، استفاده 
از بازدارنده هاي خوردگي ضروري اســت. طبق واکنش9 بيشــتر محصوالت 
واکنش هيدروکلريک اســيد با کلســيم کربنات، محلول در آب هســتند و به 

راحتي از بين مي روند.]4[ 
معادله ی )9(:
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همچنين، از آنجا که واکنش بين اسيد و کربنات باعث توليد گاز کربن دي اکسيد 
مي شود، بايد احتياط کرد تا فشــار گاز توليد شده از سيستم هاي بسته آزاد 

شود.]16[
اگرچه هيدروکلريک اســيد، ارزان ترين و بهترين اسيد براي حذف رسوب های 
کربنات در ميادين نفتي محســوب مي شــود اما در محيط هايي با دماي باال 
که براي کنترل ســرعت واکنش به مواد افزودني نياز دارند، اســتفاده از اين 
اسيد پُر هزينه مي باشد.]19[ از طرفي هيدروکلريک اسيد با کربنات ها خيلي 
ســريع واکنش مي دهد، بنابراين براي افزايش زمان واکنش ممکن اســت به 
تاخيرکننده هاي شــيميايي نياز داشــته باشــند تا هيدروکلريک اسيد بتواند 
کربنات تشــکيل شــده در ســازند را به طور کامل حل کنــد.]2[ همچنين 
تماس طوالني مدت هيدروکلريک اســيد با لوله هاي فــوالدي در دماي باال، 
باعث خوردگي شديد مي شــود.]32[ در نتيجه، اسيدهاي آلي با سرعت هاي 
واکنش کندتر مي توانند موثرتر باشند.]2[ اسيدهاي آلي از پتانسيل خوردگي 
کمتري برخوردار هســتند و در دماهاي باالتر، بازدارندگي بيشــتري نسبت 
به هيدروکلريک اســيد دارند ولي اسيدهاي آلي مانند استيک44، فرميک45 يا 
سيتريک اسيد به دليل هزينه ی زياد و عملکرد ضعيف در دماهاي پايين براي 

حل رسوب های کربنات، کمتر مورد استفاده قرار مي گيرند.]2و33[
حالليت هيدروکلريک اســيد در فشــار اتمســفري و در دمــاي 25 درجه ی 
ســانتي گراد براي رســوب کلسيم ســولفات، 1/8 درصد وزني است. از اين رو 
هيدروکلريک اسيد حالل خوبي براي رسوب کلسيم سولفات نيست.]34[ طبق 
واکنش های1۰ و 11 کلسيم ســولفات را مي توان با سديم/ آمونيوم کربنات46، 

سديم/ پتاسيم هيدروکسيد4۷ به ترکيبات محلول در اسيد تبديل کرد.]2[
معادله ی )1۰(:

معادله ی )11(:

حذف رسوب شيميايي معموال روشي ارزان و آسان براي از بين بردن رسوب 
اســت، اما اثربخشــي حذف به نسبت سطح به حجم رســوب بستگي دارد. 
اگر رســوب داراي يک ســطح بزرگ در مقايسه با حجم باشــد، مانند مواد 
متخلخل48 به دليل تماس زياد بين رســوب و ماده ي شــيميايي، رسوب به 

سرعت تجزيه مي شود. 
چنانچه نســبت سطح به حجم رسوب کم باشــد، مانند مواد غيرمتخلخل49، 
فقط ســطح خارجي با ماده ي شيميايي در تماس خواهد بود.]29[ از آنجا که 
يک رســوب غيرمتخلخل فقط از سطح بيروني شکسته مي شود و يک رسوب 
متخلخل از ســطح بيروني و داخلي شکســته مي شود، بنابراين حذف رسوب 

غيرمتخلخل بسيار کندتر خواهد بود.]29[
همان طور که در قســمت هاي قبل گفته شد، باريم ســولفات، رسوب بسيار 
سختي است که پس از تشکيل، حذف آن با اسيد بسيار دشوار است. بنابراين 

موثرترين روش براي مهار چنين رسوبي، استفاده از عامل کي ليت5۰ است.]4[ 
مواد کي ليت ساز، مواد شيميايي هستند که کمپلکس هايي با يون هاي فلزي آزاد 
تشــکيل مي دهند و بدين ترتيب يون هاي فلزي اضافي براي واکنش با آنيون ها 
از بين مي روند.]35[ اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد51، دي اتيلن تري آمين پنتا 
استيک اســيد52، گلوکونيک اســيد53، اســيد ســيتريک و پليمرهايي مانند 
پلي اکريليک اســيد54 و کوپليمرهاي مالئيک اسيد، مواد شيميايي کي ليت ساز 

هستند.]4[ 
براي مثال مولکول هاي اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد و دي اتيلن تري آمين پنتا 
استيک اسيد داراي اتم نيتروژن هستند که مي توانند با کاتيون باريم يک پيوند 
تک واحدي تشکيل دهند و يا مولکول هاي دي اتيلن تري آمين پنتا استيک اسيد 
در ساختار خود داراي پنج گروه کربوکسيليک اسيد و سه گروه آمين مي باشد، 
بنابراين مي تواند هشــت پيوند مولکولي با يون باريم تشــکيل دهد، در حالي 
که اتيلن دي آمين تترا استيک اســيد فقط شش پيوند ايجاد مي کند، در نتيجه 
دي اتيلن تري آمين پنتا استيک اسيد نسبت به اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد 

توانايي کي ليت بهتري براي رسوب باريم سولفات دارد. 
از آن  جايي که استفاده از مواد کي ليت ساز پُر هزينه است و حذف کامل رسوب 
با اين روش انجام نمی شــود، از ايــن رو موثرترين روش به منظور جلوگيري 

يا به تاخير انداختن تشکيل رسوب، استفاده از بازدارنده ی رسوب است.]4[

2-4- جلوگیري از تشکیل رسوب
همان طور که اشــاره شد روش هاي حذف رسوب بســيار پر هزينه مي باشد، 
بنابراين بهتر است از تشکيل رسوب جلوگيري شود. يکي از آسان ترين راه ها، 
رقيق کردن آب هاي غني از يون با آب تازه )آب هاي کم شور55( است که باعث 

کاهش غلظت يون ها و اشباع شدن سيستم مي شود. 
راهکار ديگر، استفاده از بازدارنده هاي رسوب است.]29[ بازدارنده هاي رسوب 
با چندين شــاخص اصلي از جمله: عملکرد بازدارندگي باال56، خوردگي کم، 
ســازگاري با آب ســازندي و عدم وجود هرگونه تاثير منفــي بر فرآيندهاي 

تصفيه ی نفت تنظيم مي شوند.]36[
پارامترهايــي مانند pH، دما، حضــور کاتيون هاي دوظرفيتي و ســاير مواد 
شــيميايي ميدان نفتي )ماننــد بازدارنده هاي خوردگــي در آب( بر عملکرد 
بازدارنده هاي رســوب تاثير مي گذارند.]4[ عالوه بر اين بازدارنده هاي رسوب 
براي مدت زمان مشــخص بايد به آرامي و به طور مداوم عمل کنند، بنابراين 
بازدارنده هاي شــيميايي بايد از نظر شــيميايي فعال بوده و با شرايط مخزن 

سازگار باشند. 
در نتيجه، دماي مخزن، فشار و ترکيبات آب سازندي و يا تزريقي، بر پايداري 

بازدارنده تاثير مي گذارد.]4[
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5- بازدارند ه هاي رسوب های معدني
بازدارنده ی رسوب به عنوان يک ماده ي شيميايي تعريف مي شود که با افزودن 
مقدار کمي از آن به سيســتم از تشــکيل رســوب جلوگيري به عمل آيد و 
يا مقدار تشــکيل ترســيب را کاهش دهد. بازدارنده هاي رسوب به طور کلي 
حاوي بســياري از گروه هاي فعال هســتند که قادر بــه پيوند با کاتيون هاي 
رسوب پذير، هسته ي در حال تشکيل و يا کريستال هاي در حال رشد، با توجه 

به مکانيسم هاي اساسي بازدارندگي مي باشند.]3۰[

1-5- مکانیزم عملکرد بازدارنده ها
بازدارنده ی به طور کلي مکانيســم عمل بازدارنده هاي رسوب های معدني به 

سه صورت است:
۱( اثر آستانه اي۵7 

۲( تغيير ساختار کريستالي۵8 
۳( پراکندگي۵9

در مکانيسم اثر آستانه اي با به تاخير انداختن و يا جلوگيري از رشد هسته ی 
کريســتال از تشــکيل ترســيب جلوگيري به عمل مي آيد. در اين مکانيسم 
بازدارنده ی رسوب به عنوان يک مرکز هسته سازي عمل مي کند و سايت هاي 
فعال بلور را مسدود کرده که رشد بلور متوقف مي شود.]3۰[ در اين مکانيسم، 
پايداري ترموديناميکي هسته هاي تشکيل شده در حضور بازدارنده ی رسوب 
شــيميايي مختل شــده و منجر به انحالل بلورهاي کوچک مي شــود.]3۷[ 
بازدارنده هايي مانند پليمرهاي آلي که در ادامه معرفي خواهند شد معموال بر 

اساس اين مکانيزم عمل مي کنند.]38[
اصالح کريســتال با به تعويق انداختن، به فرآيند بازدارندگي اشــاره دارد که 
به موجب آن بازدارنده، رشــد منظم کريستال هاي رسوب را مختل مي کند به 
گونه اي که باعث مي شــود تغيير شــکل دهند و به حالت ناپايدار برسند.]39[ 
اعتقاد بر اين اســت که بازدارنده ی رسوب بر روي سايت هاي فعال کريستال 
جذب شــده و باعث تغيير مورفولوژي کريستال مي شود و همچنين مي تواند 
باعث کندي رشــد کريستال شــود.]3۰[ بازدارنده هاي رسوب شيمیايي که 
توســط اين مکانيســم کار مي کنند بــه عنوان اصالح کننده هاي کريســتال 
شناخته مي شــوند و مانند بازدارنده هاي فسفات هستند که در ادامه معرفي 

خواهند شد.]38[
در مکانيســم پراکندگي، بخش داراي بار منفي از يک بازدارنده ی رســوب بر 
روي ميکروبلورهاي رســوب، جذب مي شوند که بارهاي يوني نسبتا بااليي به 
وجــود مي آينــد که اين ذرات را از هم جدا کرده و با معلق نگه داشــتن اين 
ذرات، مانع از تجمع آنها می شــود که در نتيجه از چسبيدن کريستال به يک 
سطح و تشــکيل رســوب ممانعت به عمل مي آيد.]4۰[ براي مثال، معموال 

بازدارنده هاي پليمرهاي آلي عالوه بر اثر آستانه اي داراي مکانيسم پراکندگي 
نيز هستند.]3۰[

2-5-  بازدارنده هاي رسوب و ارزیابي آنها
براي هر بازدارنده ی رســوب مي تــوان کمترين غلظت موثــر بازدارنده6۰ را 
تعيين کرد. کمترين غلظت موثر بازدارنده، غلظتي اســت که در آن راندمان 
بازدارندگي بيشــتر از ۷5درصد باشــد.]28[ از طرفي عملکــرد بازدارنده به 
پارامترهايي مانند غلظت يوني، دما، فشــار و pH بستگي دارد]41[ و با تغيير 
هر کدام از آنها، راندمان بازدارندگي تغيير خواهد کرد. راندمان بازدارندگي به 

این صورت تعريف مي شود:]42[
                                                                      
به طوري کهE ، درصد راندمان بازدارندگي، A1 ،A2 و A۰ به ترتيب، غلظت 
يون کلســيم در محلول حــاوي بازدارنده، غلظت کلســيم در محلول بدون 
بازدارنده و غلظت اوليه ی کلسيم در محيط بر حسب ميلي گرم در ليتر است.

1-2-5- بازدارنده هاي پایه فسفاته و فسفاناته
بازدارنده هاي رسوب از جمله فسفونات ها، فسفينو کربوکسيالت، سولفات هاي 
معدني و پليمرهاي فسفوناته، حاوي گروه هاي کربوکسيل هستند که مي توانند 
به يون هاي کلســيم متصل شــوند و از ترسيب ذرات ســولفاته و يا کربناته 
جلوگيري کنند.]6[ بازدارنده هاي بر پايه ي فسفات از پايداري شيميايي بسيار 
خوبي برخوردار هســتند که مي توانند در طيف وســيعي از pH اعمال شوند، 
همچنين اين بازدارنده ها به راحتي هيدروليز نمي شوند و مي توانند با يون هاي 
فلزي کي ليت شــده و کمپلکس تشــکيل دهند.]43[ دو بازدارنده ی رسوب 
فســفات تجاري در دسترس، سديم تري فســفات61 و سديم هگزامتافسفات62 
هســتند که به ترتيب غلظت استفاده از آنها در حدود 5-2 ميلي گرم در ليتر 
و 5-1 ميلي گرم در ليتر اســت.]44[ در اين دســته از بازدارنده ها ديده شده 
اســت که هنگامي که غلظت مورد استفاده بيشــتر باشد به جاي بازدارندگي 
بهتر، رســوب پلي فسفات ها ديده مي شــود.]45[ پلي فسفات ها بازدارنده هاي 
رســوب بســيار موثري هســتند ولي کاربرد آنها به دليــل حالليت پايين و 
پايداري گرمايي کمتر نســبت به بازدارنده هاي فســفات هاي معدني محدود 
مي شــود. علي رغم محدوديت آنها، پلي فســفات ها از اين نظر که مي توانند با 
تشــکيل يک اليه ی محافظ روي ســطح فلز تحت شــرايط خاص، خوردگي 
را مهار کنند، ســودمند هســتند.]6[ بازدارنده هاي فسفات براي بازدارندگي 
رسوب کلسيم کربنات و باريم سولفات عملکرد بهتري نسبت به بازدارنده هاي 

فسفونات دارد. 
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عــالوه بر ايــن عملکــرد بازدارندگي بازدارنده هاي فســفات براي رســوب 
کلســيم کربنات در مقايسه با رســوب کلسيم ســولفات به طور قابل توجهي 
بيشتر اســت.]46[ بازدارنده هاي ارگانو فسفر دسته ی ديگري از بازدارنده هاي 
رسوب پايه فســفاناته است که شامل تمام اشــکال بازدارنده هاي رسوب آلي 
حاوي فســفر هستند.  آنها مي توانند فســفونات هاي آلي يا استرهاي فسفات 
آلي باشــند که فسفونات هاي آلي شامل اسيدهاي فسفونيک آلي و نمک هاي 
آن هستند. بازدارنده هاي فسفونات آلي که معموال در دسترس هستند شامل 
آمين تري متيلن فسفونيک اســيد63، اتيلن دي آمين ترا متيلن فسفونيک اسيد64 و 
بازدارنده هاي  مي شــوند.]4۷[  دي اتيلن تري آمين پنتا متيلن فسفونيک اسيد65 
رسوب فسفونات آلي بسيار مناسب هستند زيرا به راحتي هيدروليز نمي شوند 
و مي توانند طيف گســترده اي از دما را تحمل کنند و از نظر حرارتي تا دماي 
121/1 درجه ی سانتي گراد پايدار هستند و از طرفي آنها با غلظت کم )معموال 
5/5 ميلي گرم در ليتر( به عنوان بازدارنده ی خوردگي نيز استفاده مي شوند.]48[ 
در ادامه در ارتباط با عملکرد بازدارنده هاي رسوب بر پايه ی فسفاته و فسفاناته 

جديدترين مطالعاتي که انجام شده است، بيان مي شوند.
تاثير دمــاي بازدارنده هاي رســوب پلي فســفات و پلي فســفونات بر ميزان 
کلسيم کربنات در آب سخت توسط ســعيداني و همکاران)2۰۰9(، از طريق 

آزمايشات استاندارد استاتيک بررسي شد. 
نتايج حاکي از آن بود که راندمان بازدارندگي بازدارنده هاي رسوب پلي فسفات 
و پلي فســفونات در دماي 5۰ نسبت به دماي 2۰ درجه ی سانتي گراد کاهش 
يافت. همچنين، ترکيب فســفونات ها با در نظر گرفتن طيف وســيعي از دما، 

بهترين گزينه براي بازدارندگي رســوب گذاري هســتند، چراکه فسفونات ها 
نســبت به فســفات هاي چگالش يافته، مقاومت بيشــتري در برابر هيدروليز 
در دمــاي باال دارنــد.]49[  امجد و همــکاران)2۰12(، عملکرد مجموعه اي 
از بازدارنده هاي رسوب فســفونات از جمله آمينوتري متيلن فسفونيک اسيد66، 
1- هيدروکســي اتيلدن 1و1- دي فسفونيک اســيد6۷، هيدروکســي فسفنو 
استيک اسيد68 و 2- فسفنو بوتان 1و2و4 تري کربوکسيليک اسيد69 را بر ميزان 
ترســيب کلسيم کربنات و سولفات، توســط آزمايش هاي استاندارد استاتيک 

مورد مطالعه قرار دادند. 
آنها نتيجه گرفتند که توانايي اثربخشــي بازدارنده هاي فســفونات بر ژيپس 
بــه ترتيــب، آمينوتري متيلن فسفونيک اســيد، 2- فســفنو بوتــان 1و2و4 
تري کربوکسيليک اسيد، 1- هيدروکســي اتيلدن، 1و1- دي فسفونيک اسيد و 

2- فسفنو بوتان 1و2و4 تري کربوکسيليک اسيد است.]5۰[
ت  ا ر ذ نو  نا ثيــر  تا  ، )2 ۰ 1 4 ( ن ا ر همــکا و  ئــي  کيا  ، ه و عــال بــه 
ترســيب  ميــزان  بــر  کلسيم-دي اتيلن تري آمين پنتامتيلن فســفونات۷۰ 
کلســيم کربنات در دماي 25 درجه ی ســانتي گراد را توســط آزمايش هاي 
اســتاتيک مورد بررســي قرار دادند. هنگامي که از بازدارنده ی  مورد اشاره در 
جلوگيري از تشــکيل رسوب اســتفاده شد، دو اثر در شــکل گيري ترسيب 
کلســيم کربنات مشاهده شــد. ابتدا، نرخ غلظت يون کلسيم کاهش يافت، به 
طوري که حضور يون هاي کلســيم در محلول بالک بيشتر شد، دوم، مورفولوژي 
کريستال از شکل مکعب به شکل کروي به طور قابل توجهي تغيير يافت.]43[ در 
ادامه ، مطالعات انجام شده توسط خرمالي و همکاران در جدول3 آورده شده است.

نتایجروش کاربازدارنده هاسال

 2016
]51[

دي اتیلن تري آمین پنتا متیلن فسفونیک اسید، آمین و 
تري متیلن فســفونیک اسید، پلي فسفینو کربوکسیلیک 
اسید71، 2 - فسفنو بوتان1-و2و4 - تري کربوکسیلیک 
اســید72 و یــک ترکیــب جدیــد بــه عنــوان بازدارنده 
)-1 هیدروکســي اتیلدن 1-و-1 دي فسفونیک اسید، 
آمونیوم کلرید، پلي اتیلن پلي آمین-N- متیل فسفونیک 

اسید، هیدروکلریک اسید، متوکسي  اتان، و آب73(

بررسي عملکرد بازدارنده ها بر 
ترسیب کلسیم سولفات از طریق 

آزمایش هاي استاتیک 

1- بازدارنده ی دي اتیلن تري آمین پنتا متیلن فســفونیک اســید و 2 - فســفنو 
بوتان1-و2و4 - تري کربوکســیلیک اسید در غلظت 40 میلي گرم در لیتر و دماي 
80 درجه ی ســانتي گراد عملکرد خوبي در بازدارندگي ترســیب کلســیم سولفات 

داشتند.
2- در غلظــت 30 میلي گــرم در لیتر از بازدارنده ی جدیــد، راندمان بازدارندگي 
90درصد است و در نسبت اختالط 50 به 50 از آب تزریقي به سازندي، راندمان 

بازدارندگي ترسیب کلسیم سولفات فقط 3درصد کاهش یافت.

 2017
]52[

ترکیــب جدید بــه عنــوان بازدارنده )1 - هیدروکســي 
اتیلدن 1و1 - دي فسفونیک اسید، دي اتیلن تري آمین 
 -N– پنتا متیلن فسفونیک اســید، پلي اتیلن پلي آمین
متیل فسفونیک اســید74، 5درصد هیدروکلریک اسید، 

آمونیوم کلرید، ایزوپروپیل الکل75، و آب(

بررســي عملکــرد بازدارنــده بر 
در  کربنــات  کلســیم  ترســیب 

دماهاي مختلف 
150-60 درجــه ی ســانتی گراد 
از طریق آزمایش هاي اســتاتیک 

و دینامیک

بــا افزایش غلظــت بازدارنده در تمام دماهاي مورد اشــاره، راندمان بازدارندگي 
افزایــش مي یابــد و در غلظــت 30 میلي گــرم در لیتــر از بازدارنــده، راندمــان 
بازدارندگي 95درصد است و مقدار جذب بازدارنده به نمونه هاي مغزه به نسبت 

تزریق محلول حاوي بازدارنده بستگي دارد.

 2018
]28[

1 - هیدروکســي اتیلدن 1و1 - دي فسفونیک اسید، آمین 
تري متیلن فسفونیک اسید، دي اتیلن تري آمین پنتا متیلن 
فسفونیک اسید، پلي فسفینو کربوکسلیک اسید و بازدارنده 
جدید بر پایه ي فسفونات شامل 3درصد از 1 - هیدروکسي 
اتیلدن 1و1 - دي فســفونیک اسید، 4درصد دي اتیلن تري 
آمین پنتا متیلن فســفونیک اســید، 4درصد پلي اتیلن پلي 
آمین –N- متیل فسفونیک اسید، 4درصد آمونیوم کلرید، 

2درصد ایزوپروپیل الکل، و 73درصد آب

تاثیر دماي مخزن 120-60 درجه ی 
سانتی گراد بر عملکرد بازدارنده 
و تعیین حداقل غلظت بازدارنده 
براي جلوگیري از ترسیب کلسیم 
ســولفات از طریــق آزمایش  هاي 

استاتیک و دینامیک

1-  بــا افزایــش دما، عملکــرد همــه ي بازدارنده هاي مورد پژوهــش )در غلظت 
30 میلي گرم در لیتر( کاهش یافت ولي کاهش عملکرد بازدارنده جدید با افزایش 
دماي مخزن ناچیز بود و در هر دمایي راندمان بازدارندگي باالي 90درصد است.

2-  نتایج حاصل از آزمایش دینامیک در دماي 80 درجه ی سانتي گراد نشان داد 
که حداقل غلظت موردنیاز براي بازدارنده ی جدید، 25 میلي گرم در لیتر است.

  3  مطالعات انجام شــده بر عملکرد بازدارنده هاي پایه فســفاته و فســفوناته توسط خرمالي و همکاران
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2-2-5- بازدارنده هاي دوست دار محیط زیست
بســياري از بازدارنده هاي تجاري معمول پايه فســفات و فســفونات  از آنجا 
که ســمي هستند، دوســت دار محيط زيست به شــمار نمي آيند و از طرفي، 
تخريب پذيري۷6 ضعيفي دارند، چراکه بر اســاس اين ايده که بايد براي مدت 
زمان طوالني پابرجا بمانند، ســنتز مي شــوند.]4[ در واقع، صنعت نفت نيز 
همچون صنايع ديگــر، با محدوديت جدي در رابطه با دفع مواد شــيميايي 
ميدان نفتي در محيط زيست روبرو است. از اين رو، افزايش نگراني های مربوط 
به محيط زيســت باعث شده اســت که صنعت نفت نيز در جهت استفاده از 
بازدارنده هاي دوســت دار محيط زيست حرکت کند. بازدارنده هاي رسوب های 
معدني دوست دار محيط زيست داراي سه ويژگي عمده از جمله: غير سمي۷۷، 
عدم تجمع بيولوژيکي۷8 و تجزيه ی بيولوژيکي۷9 هستند]5[ که عالوه بر حفظ 
محيط زيست، حالليت قابل قبول آنها، منجر به شناخت و کاربرد آنها به  عنوان 
بازدارنده هاي برتر رســوب شــده  اســت که در ادامه به توضيح اين دسته از 

بازدارنده ها و مطالعاتي که بر عملکرد آنها انجام شده، پرداخته خواهد شد.

1-2-2-5- بازدارنده هاي پلیمري
بــه طــور کلــي، بازدارنده هــاي مشــهور پليمري پــر کاربــرد در صنايع 
و  پلي اپوکسي سوکسنيک اســيد81  پلي آسپارتيک اســيد8۰،  عمدتــا  نفــت، 

کربوکسي متيل اينولين82 هستند.]46[
پلي آسپارتيک اسيد يکي از بازدارنده هاي رسوب متداول است که به دليل عملکرد 
خوب در محيط زيست و ميزان بازدارندگي مطلوب در صنعت نفت مورد توجه قرار 
گرفته است.]53[ پلي آسپارتيک اسيد يک پليمر تجزيه پذير غير فسفري مي باشد 
که با توجه به مطالعات تجربي مشــخص شده است که عالوه بر اينکه مي تواند 
بازدارنده ی تشــکيل رسوب های کربناته و سولفاته باشــد، به عنوان بازدارنده ی 
خوردگي نيز در صنعت نفت استفاده مي شود.]2[ اگرچه بازدارنده ی مورد اشاره 
عملکرد خوبي در دماي پايين دارد، ولي بازدارندگي ضعيف در دماي باال کاربرد 
آن را به طور چشــمگيري محدود کرده است.]54[ پلي آسپارتيک اسيد در اوايل 
دهه ی 199۰ ســنتز شد و داراي کاربرد متفاوتي از جمله بازدارنده ی رسوب و 

خوردگي و مواد شيمیايي سبز در سنتز و فرموالسيون مواد شوينده است.]5[

به عالوه، پلي اپوکسي سوکسنيک اســيد اولين بار در دهه ي 199۰ در اياالت 
متحده ی آمريکا توليد شــده اســت.]5[ اين ماده، به عنوان يک بازدارنده ی 
دوست دار محيط زيست شناخته شده که به دليل حضور گروه کربوکسيل در 
زنجيره ی اصلي مولکولي اين ماده، توانايي کي ليت و پراکندگي قوي دارد که 

شاهدي بر عملکرد مناسب آن در بازدارندگي رسوب خواهد بود.]42[
کربوکســي متيل اينولين ، پليمرهاي مشتق شــده از اينولين هستند که يک 
پلي فروکتوز طبيعي اســت که از برخي مواد خوراکي مانند ريشه  ی کاسني83 
استخراج مي شود. اين ماده، انعطاف بسيار خوبي در برابر تغييرات يون کلسيم 
دارد و به همين دليل امکان استفاده در شرايط مختلف ميدان نفتي را فراهم 
مي کند.]55[ در شکل2 ساختار سه بازدارنده ی مشهور پليمري که به توضيح 

آنها پرداخته شد، آورده شده است.
با توجه به محدوديت هاي جهاني زيست محيطي اعمال شده و قابليت هاي اين 
دسته از مواد در جلوگيري از تشکيل رسوب، توجه ويژه اي در هر دو حوزه ی 
تحقيقات صنعتي و دانشگاهي انجام شده و سعي بر آن است که از جنبه هاي 
متفاوتي به بررســي عملکرد آنها پرداخته شــود که بخشي از مطالعات انجام 

شده در جدول4 آورده شده است.
از نقطه نظر پارامتر جذب ظاهــري85، جراحيان و همکاران)2۰18(، عملکرد 
بازدارنده هاي پليمري از جمله: فســفينو پلي کربوکسيليک اســيد و کوپليمر 
بازدارنده ی مورد اشاره با گروه عاملي فسفر86 را در pHهاي 2، 4 و 6 بر سنگ 

مخزن کربناته از طريق آزمايش هاي استاتيک بررسي کردند. 
گــزارش آنان بر اين مبنا اســت که جــذب خالص8۷ کوپليمر گفته شــده، 
فقــط در pH برابــر 2 بر روي کلســيت و جذب ظاهري و خالص فســفينو 
پلي کربوکسيليک اســيد بر کلســيت و دولوميت در pHهاي 2، 4 و 6 انجام 
مي شــود.]6۰[ همچنين در مطالعه اي ديگر]61[، جذب ظاهري بازدارنده ی 
پلي هيدريک الکل فسفات استر88 در pHهاي 2، 4 و6 در دماي ثابت 8۰ درجه ی 

سانتي گراد بر سنگ مخزن کربناته را بررسي کردند. 
هر دو جذب ســطحي و خالــص بازدارنده در pH برابــر 4 و 6  بر دولوميت 
مشــاهده شد در حالي که در pH برابر 4 فقط جذب خالص بر کلسيت ديده 
شــد. به طور کلي آنها نتيجه گرفتند که جذب ظاهري بازدارنده بر کربنات با 

افزايش pH افزايش مي يابد.

 2    ساختار بازدارنده هاي مشهور پلیمري از راست به چپ: پلي آسپارتیک اسید، کربوکسي متیل اینولین و پلي اپوکسي سوکسنیک اسید]5و56[
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2-2-2-5- بازدارنده هاي سبز 
الزم به ذکر اســت که تعدادي از مولکول هاي آلي طبيعي مانند ليگنين89، 
نشاســته9۰، اسيد هيوميک91، سيتريک اســيد و نيز عصاره ی  برخي گياهان 
به دليل دارا بودن ســه ويژگي دوســت دار محيط زيست بودن که قبال گفته 
شــد، تحت عنوان بازدارنده هاي سبز رسوب شــناخته شده اند.]4۷و62[ بر 
همين اســاس، اخيرا پژوهش هايي بر روي اين دسته از مواد انجام شده که 
به شــناخت هرچه بيشتر آنها و مکانيزم عملکرد آنها مي پردازد. براي مثال، 
وادا و همــکاران)2۰۰۰(، از روش pH –drift و پراکندگي نور براي بررســي 
عملکرد پنج اســيد کربوکسيليک طبيعي به  عنوان بازدارنده هاي دوست دار 
محيط زيست بر کريستال کلسيم کربنات استفاده کردند. نتايج نشان داد که 
ظرفيت بازدارندگي اســيدهاي کربوکسيليک به تعداد گروه هاي کربوکسيل 
موجود در مولکول بســتگي دارد و آنها پيشــنهاد کردند که عوامل ديگري 
مانند ترکيب اســيدها نيز مي تواند در قدرت بازدارندگي آنها نقش داشــته 

باشد.]31[
ردي)2۰۰1( در پژوهشي ديگر، به مطالعه ی عملکرد چندين کربوکسيليک اسيد 
از جملــه، تترا هيدرو فوران تترا کربوکسيليک اســيد92، ســيکلو پنتان تترا 
کربوکسيليک اســيد93، سيتريک اســيد و تري کربوکسيليک اسيد بر ترسيب 
کلسيم کربنات از طريق آزمايش اســتاتيک در دماي 25درجه ی سانتي گراد 
و pH برابر 8/5 پرداخت. نتايج نشــان داد کــه بازدارنده ی تترا هيدرو فوران 

تترا کربوکسيليک اســيد عملکرد ضعيف تري نســبت به ســيکلوپنتان تترا 
کربوکسيليک اســيد دارد، چنانچه گروه هاي کربوکســيالت نقش مهمي در 

تشکيل کمپلکس بازدارنده ی مورد پژوهش با کلسيم دارند.]63[ 
ليانگ و همکاران)2۰۰4(، عملکرد کربوکسي متيل کيتوســان94 را به عنوان 
بازدارنده ی ســبز بر ترســيب کلســيم کربنات از طريق آناليز ميکروسکوپ 
الکتروني روبشــي و پراش اشعه ی ايکس مطالعه کردند. بر اساس مشاهدات 
ميکروســکوپ الکتروني روبشي، با افزايش غلظت بازدارنده )1۰، 5۰، 1۰۰، 
1۰۰۰، 2۰۰۰، 5۰۰۰ و 1۰۰۰۰ ميلي گرم در ليتر( مورفولوژي کريســتال 
بــه تدريج از رمبوهدرال نامنظم به رمبوهدرال منظم تغيير کرده و اندازه ی 
کريســتال کلســيم کربنات، به دليــل پيوند مولکول هــاي بازدارنده با يون 
کلسيم کاهش يافته، به طوري که در غلظت هاي باالتر از 1۰هزار ميلي گرم 
در ليتر، کريستال هاي کروي به شکل بادام زميني ديده مي شوند. از طرفي، 
نتايج آناليز پراش اشــعه ی ايکس، بيانگر آن است که کريستال ها در حضور 

و غياب بازدارنده از نوع کلسيت بودند.]64[
جملــه  از  ســبز  بازدارنده هــاي  عملکــرد  همــکاران)2۰۰8(،  و  صالــح 
کربوکسي متيل اســتارچ )نشاسته(95، کربوکسي متيل ســلولز96 و کيتوسان9۷ 
را در دمــای 13۰-9۰درجه ی ســانتی گراد و غلظت هــاي مختلف )صفر تا 
45 ميلي گــرم در ليتر( بر ترســيب کلسيم ســولفات از طريــق آزمايش هاي 

استاتيک مورد بحث و بررسي قرار دادند. 

نتایجروش کاربازدارنده هاسالنویسندگان

گیولین و 
همکاران]57[

2010
اســید،  فســفونیک  متیلــن  تــري  آمیــن 
1 -هیدروکسي اتیلدن1و1 - دي فسفونیک 

اسید و پلي آسپارتیک اسید

عملکرد مقایسه اي سه 
بازدارنده ی فسفناته 
و پلیمري دوست دار 
محیط زیست از طریق 
آزمایش هاي استاتیک

در غلظت 15 میلي گرم در لیتر از بازدارنده ها پلي آســپارتیک اســید اثر 
یکســاني با دو بازدارنده ی دیگر داشت و راندمان بازدارندگي به بیش از 
95درصد رسید ولي در غلظت هاي باالتر از 15 میلي گرم در لیتر راندمان 

افزایش نیافت.

کربوگا  و 
همکاران]56[

کربوکسي متیل اینولین2012

عملکرد بازدارنده بر ترسیب 
کلسیم کربنات در pH برابر 

8/5 و دماي 25 درجه ی 
سانتي گراد از طریق 
آزمایش هاي استاتیک

راندمان بازدارندگي در غلظت 20-15 نانو مول در لیتر، 95درصد است 
و مکانیسم بازدارندگي اثر آستانه اي است.

دن لیو و 
همکاران]58[

2012
و  ســید  ا کســنیک  سو کســي  پو ا پلــي 

پلي آسپارتیک اسید

بررسي عملکرد دو  
بازدارنده از طریق 

آزمایش هاي استاتیک 

عملکــرد پلي اپوکســي سوکســنیک اســید در کنترل کلســیم کربنات و 
استرانســیوم ســولفات بهتر از پلي آسپارتیک اســید است در حالي که 
پلي آسپارتیک اســید از لحاظ مهار رسوب ژیپس و باریم سولفات، بهتر 

از پلي اپوکســي سوکسنیک اسید عمل کرد.

لي  و 
همکاران]59[

2019
پلي اکریلیک اســید، پلــي مالئیک انیدرید 
هیدرولیز شده84، پلي اپوکسي سوکسنیک 

اسید و پلي آسپارتیک اسید

بررســي عملکرد بازدارنده ها 
بر ترســیب کلســیم کربنات 
در دمــاي ثابــت 25 درجــه ی 
بیــن   pH در  و  ســانتي گراد 
طریــق  از   6/8 تــا   6/6

آزمایش هاي استاتیک 

نویســندگان به ترتیب بازدارنده هاي پلي اپوکســي سوکســنیک اسید، 
پلي آســپارتیک اســید، پلي مالئیــک انیدرید و پلي اکریلیک اســید را 

بر شمردند. بازدارنده ها  موثرترین 

 هانگ و همکاران 
]42[

2019
پلي اپوکســي سوکسنیک اســید با ساختار 

خطي و شاخه اي

عملکرد بازدارنده بر ترسیب 
کلســیم کربنات و سولفات از 

طریق آزمایش هاي استاتیک

pH  بین 6 تا 10 به عنوان شرایط بهینه براي بازدارندگي ترسیب کلسیم 
کربنات گزارش شده است.

  4  مطالعات مروري انجام شــده بر عملکرد بازدارنده هاي پلیمري
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نتايج نشــان داد که در دماي 9۰ تا 95 درجه ی سانتي گراد و در غلظت هاي 
مختلف، کربوکسي متيل سلولز عملکرد بهتري نسبت به کربوکسي متيل استارچ 

و کيتوسان دارد. 
همچنيــن عملکــرد پاييــن بازدارنده هاي ســبز در دماي گفته شــده با 
توجــه به آناليز توزين حرارتي به اين خاطر اســت کــه در دماي باال وزن 
کربوکسي متيل استارچ، کربوکسي متيل ســلولز و کيتوسان به ترتيب 1۰/4، 

۷/81 و 1۰/86درصد کاهش مي يابد.]65[
وانگ و همکاران)2۰1۷(، تاثير ساختار و وزن مولکولي کربوکسي متيل استارچ 
به عنوان پليمري از يک مولکول طبيعي بر ترسيب کلسيم کربنات را توسط 
آزمايش هاي استاتيک بررسي کردند. نتايج حاکي از آن بود که هر چه وزن 
مولکولي بازدارنده پايين تر باشــد، راندمان بازدارندگي باالتر اســت، چراکه 
کريستال کلســيم کربنات خود داراي بار مثبت و گروه هاي کربوکسيل متيل 
داراي بار منفي هســتند، بنابراين بازدارنده ی مورد اشــاره با وزن مولکولي 
کمتر مي تواند به راحتي در سايت هاي فعال رشد بلور، جذب شده و از رشد 

کريستال جلوگيري  کند.]45[
در پژوهشــي ديگر، عملکرد پلي گلوتاميک اسيد98، به  عنوان يک بازدارنده ی 
ســبز توســط کومار و همکاران)2۰1۰(، بررسی شــد. راندمان بازدارندگي 
1۰۰درصد کلســيت از طريق آزمايش هاي استاتيک در دماي ۷۰ درجه ی 
ســانتي گراد با 12۰ ميلي گرم در ليتــر از اين ماده و در دماي 9۰ درجه ی 
سانتي گراد با غلظت هاي باالتر )16۰تا 2۰۰ ميلي گرم در ليتر( گزارش شده  
و اين نتيجه ی نهايي با آزمايش بلوکه شــدن لوله99 در دماي 11۰ درجه ی 
ســانتي گراد که حداقل غلظت ماده ی بازدارنده براي بازدارندگي رســوب، 

16۰ ميلي گرم در ليتر بود، تاييد شده  است.]66[
به عنوان بازدارنده ی ســبز بعدي، زانتان1۰۰، پلي ساکاريدي است که توسط 
باکتري هــاي زانتومونــاس1۰1 توليد و به طور گســترده در مــواد غذايي، 
دارويي و مراقبت هاي شخصي مورد اســتفاده قرار مي گيرد، توسط يانگ و 
همکاران)2۰11(، بر روي بازدارندگي ترســيب کلسيم کربنات مورد مطالعه 
قرار گرفت. نتايج پراش اشــعه ی ايکس نشــان داد که ذرات کلسيم کربنات 
همه کلسيت هســتند و اين ذرات در حضور زانتان متبلور شده ولي شدت 

تشکيل رسوب با افزايش غلظت زانتان کاهش مي يابد. 
نويسندگان اظهار داشــتند که گروه هاي کربوکســيل مولکول هاي زانتان، 
ذرات کلســيم کربنات را بر اســاس مکانيزم پراکندگــي، پراکنده کرده و از 

تجمع آنها جلوگيري مي کند.]6۷[
در دســته ی عصاره هاي گياهان به عنوان بازدارنده هاي ســبز، نتايج عملکرد 
عصــاره ی گامبيــر1۰2 ]68[ در غلظت هــاي مختلــف از بازدارنــده )صفر تا 
25۰ ميلي گرم در ليتر( بر ترســيب کلســيم کربنات از طريــق آزمايش هاي 
اســتاتيک نتايج حاکي از آن بود که هرچه غلظت محلول رشــد باالتر باشد، 

توانايي بازدارنده در بازدارندگي تشکيل رسوب کلسيم کربنات کاهش مي يابد. 
در پژوهشــي ديگر، عملکــرد عصاره ی بــرگ خرمالــو1۰3 در غلظت هاي 
مختلــف 1۰ تــا 1۰۰۰ ميلي گرم در ليتر بر ترســيب کلسيم ســولفات در 
دماي 6۰ درجه ی ســانتي گراد از طريق آزمايش هاي استاتيک توسط چن 
و همکاران)2۰15(، مورد بررســي قرار گرفت. نتايج حاکي از آن بود که با 

افزايش غلظت، راندمان بازدارندگي افزايش مي يابد.]69[ 

3-2-5- ترکیب بازدارنده هاي رسوب 
آنچه که در صنعت نفت کمتر شــناخته شده است، بررسي تاثير ترکيب دو 
يا تعداد بيشــتر بازدارنده هاي رسوب بر راندمان بازدارندگی است.]۷۰[ در 
بعضي از موارد، دو بازدارنده ی متفاوت با هم ترکيب مي شــوند که معوال اثر 

هم افزايي دارند. 
به عنوان مثال، پليمرهاي آلي و بازدارنده هاي فســفونات مي توانند در کنار 
هم قرار بگيرند تا راندمان بازدارندگي باالتري داشته باشند.]۷۰[ پيش  بيني 
 مي شــود اثر هم افزايي به اين دليل باشــد که چــون بازدارنده ها از طريق 
مکانيســم هاي مختلف از جمله اثر آســتانه اي، تغيير ســاختار کريستالي و 
پراکندگــي عمل مي کنند، ترکيب اين بازدارنده ها منجر به بازدارندگي بهتر 
مي شــود.]4[ بدين جهت، بر اساس همين ايده، پژوهش هاي مختلفي انجام 

شده است. 
بــراي مثال چن و همــکاران)2۰۰4(، مطالعاتي بر عملکــرد بازدارنده هاي 
فســفونات از جمله فســفينو پلي کربوکسيليک اســيد و دي اتيلن تري آمين 
پنتا متيلن فسفونيک اســيد از طريــق آزمايش هاي اســتاتيک بر ترســيب 

کلسيم کربنات انجام دادند. 
نتايج نشــان داد که در غلظت ۰/۰8 ميلي گرم در ليتر از دي اتيلن تري آمين 

پنتامتيلن فسفونيک اسيد و مخلوطي از دو بازدارنده، مرحله ي هسته گذاري 
و رشــد کريســتال به ترتيب 55 دقيقه و 45 دقيقه طول کشــيد. بنابراين 
نتيجه گرفتند که دي اتيلن تري آمين پنتامتيلن فسفونيک اســيد در مقايســه 
با فســفينو پلي کربوکسيليک اســيد و مخلوطــي از ايــن دو بازدارنده، اثر 

بازدارندگي بهتري بر هسته گذاري و رشد کريستال دارد.]۷1[
از طرف ديگــر چاهان و همــکاران)2۰12(، تاثير دمــا )65-45 درجه ی 
ســانتی گراد( و pH )4، ۷ و 9( بــر عملکــرد پکتين1۰4 پيوند زده شــده با 
پلي آکريل آميد ـ کوپليمرـ آمين1۰5 به عنوان بازدارنده ی ســبز بر ترســيب 
کلسيم ســولفات را از طريــق آزمايش هاي ديناميک بررســي کردند. نتايج 
حاکــي از آن بود که با افزايش دما در pH برابــر ۷ و غلظت 5۰ ميلي گرم 
در ليتــر از بازدارنده، راندمان بازدارندگــي افزايش مي يابد. عالوه بر اين، با 

افزايش pH از 4 به 9، راندمان بازدارندگي حدودا 1۰۰درصد است. 
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بنابراين نويســندگان نتيجه گرفتند که بازدارنده ی ســبز مورد پژوهش، در 
pHها و دماهاي مختلف عملکرد بهتري در مقايســه با بازدارنده هاي تجاري 

دارد.]۷2[
در پژوهشــي ديگــر، گئــو و همــکاران)2۰13(، عملکــرد مخلوطــي از 
مالئيک انيدريــد- 2- آکريل آميــد-2- متيل- پروپان سولفونيک اســيد1۰6 
با ايميدازوليــن1۰۷ در غلظت هاي مختلف صفر تــا 6۰ ميلي گرم در ليتر و 
دماهاي ۷۰-3۰ درجه ی ســانتی گراد بر ترســيب کلسيم کربنات و سولفات 
را از طريق آزمايش هاي اســتاتيک مورد مطالعه قرار دادند. نتايج حاکي از 
آن بود که راندمان بازدارندگي رســوب در نسبت مولي بهينه 5۰ به 1۰ از 
مخلوط مالئيک انيدريد- 2- آکريل آميد-2- متيل- پروپان سولفونيک اســيد 
و ايميدازولين بر ترسيب کلسيم کربنات و کلسيم سولفات به ترتيب 93/42 

و 96/۷4درصد است.]۷3[
در پژوهشــي ديگــر، خرمالي و همــکاران)2۰14(، عملکرد ســه ترکيب 
بازدارنده را از طريق آزمايش هاي استاندارد استاتيک در دماي ۷5 درجه ی 
سانتي گراد به مدت 5 ساعت بر ترسيب کلسيم کربنات بررسي کردند. نتايج 
نشــان داد کــه در غلظت 3۰ ميلي گرم در ليتــر از بازدارنده هاي اول، دوم 
و ســوم راندمان بازدارندگــي به ترتيب 9۰، 85 و ۷5درصد اســت که در 
غلظت هاي باالتر از 3۰ ميلي گرم در ليتر از بازدارنده ی اول، راندمان افزايش 

نيافته است. 
عالوه بر اين، در غلظــت 3۰ ميلي گرم در ليتر از مخلوط بازدارنده ی اول و 
دوم در نســبت اختالط 6۰ به 4۰، راندمــان بازدارندگي باالتر از 9۰درصد 
بود که نتيجه گرفته شد اختالط اين دو بازدارنده نسبت به بازدارنده ی اول 

داراي اثر بازدارندگي بيشتري است.]۷4[
شــاو و ســوربي)2۰15(، نتايج عملکرد ترکيبــي از بازدارنده هاي تجاري 
پليمري و فســفونات در pH برابــر 5/5 و دماي 95 درجه ی ســانتي گراد 
بر ترســيب باريم ســولفات را گزارش کردند. به طوري کــه، حداقل غلظت 
بازدارندگي مخلوطي از بازدارنده ها کمتر از زماني که بازدارنده ها به صورت 
تکي در صنعت نفت مورد اســتفاده قرار مي گيرند، تخمين زده شده  است. 
بنابرايــن آنها نتيجه گرفتند که اگر دو بازدارنده با مکانيســم مشــابه کار 
کنند ديگــر اثر هم افزايي در آنها ديده نمي شــود، بنابرايــن اثر هم افزايي 
زماني مشاهده مي شود که بازدارنده هاي رسوب با مکانيسم هاي بازدارندگي 

مختلف عمل کنند.]۷۰[
يوان ليو و همکاران)2۰16(، اثر بازدارنده ی بتا سيکلودکســترين پلي اتيلن 

گليکول1۰8 به  عنوان بازدارنده ی ســبز براي ترسيب کلسيم کربنات را مورد 
بررسي قرار دادند. 

نتايج نشــان داد در دماي 4۰ درجه ی ســانتي گراد، مقدار 18۰ ميلي گرم 
در ليتــر براي پليمر بهينه بود و راندمــان بازدارندگي به مقدار 89/1درصد 

رســيد.]۷5[ از طــرف ديگــر ليــو و همــکاران)2۰16(، عملکــرد نمک 
آليلوکســي- آليلوکسي پلي اتوکسي کربوکســيالت-8-  مالئيک انيدريــد- 

1و3-6- پيرن تري سولفونيک اســيد تري سديم1۰9 به عنوان بازدارنده ی سبز 
بر ترســيب کلسيم سولفات را از طريق آزمايش هاي استاتيک بررسي کردند. 
نتايج نشــان داد که نســبت مولي تاثير زيادي بر عملکرد بازدارنده دارد و 
غلظت بهينه ی بازدارنده ی ســبز بر ترسيب کلسيم سولفات در اين پژوهش، 

4 ميلي گرم در ليتر گزارش شده است.]۷6[
بــه عنوان آخرين و نــه کم اهميت ترين، نتايج عملکرد مواد پليمري ترشــح 
شــده از خارج سلولي باکتري باسيلوس ســرئوس11۰ در غلظت هاي مختلف 
1۰ تــا 8۰ ميلي گــرم در ليتر در دمــاي ۷۰ درجه ی ســانتي گراد به مدت 
24 ساعت بر ترسيب کلسيم کربنات از طريق آزمايش هاي استاتيک توسط لي 
و همکاران)2۰19(، چنان گزارش شــد که با افزايش غلظت بازدارنده ی سبز، 
راندمان بازدارندگي از 18 به 8۷/6درصد افزايش مي يابد و بر اساس مشاهدات 
آناليز ميکروسکوپ الکتروني روبشي، ساختار، اندازه و مورفولوژي کريستال به 

طور قابل توجهي تغيير مي يابد.]۷۷[

نتیجه گیري و پیشنهادات
در اين مطالعه، ســعي بر آن بوده که رســوب های مختلــف ميادين نفتي، 
روش هــاي مقابلــه و کنترل رســوب بــه ويــژه عملکرد مواد موســوم به 
بازدارنده هاي رســوب مورد مطالعه قرار گيرد که از مجموع بحث هاي انجام 

شده این نتايج به دست آمد:
۱- رسوب های معدني معمول مشکل آفرين در ميادين نفتي، کلسيم کربنات، 

کلسيم، باريم و استرانسيوم سولفات ها هستند.
۲- تغييرات شــرايط عملياتي مانند دما، فشار، pH و غلظت يون هاي موثر 
در تشکيل رســوب های معدني از اثرگذارترين پارامترها بر پديده ی تشکيل 
رســوب عنوان مي شــوند. چنانچه با افزايش دما، حالليت کلسيم کربنات و 
استرانسيوم ســولفات کاهش يافته و حالليت باريم سولفات افزايش مي يايد. 
از طرفــي، حالليت تمام اشــکال کلسيم ســولفات تا حــدود 4۰ درجه ی 
ســانتي گراد افزايش يافته و ســپس با افزايش دما، حالليت کاهش مي يابد. 
از طرفي با افزايش فشــار، حالليت کلســيم کربنات و باريم سولفات افزايش 
مي يابد، در حالي که حالليت کلســيم و استرانسيوم سولفات مستقل از فشار 
اســت. عالوه بر اين، حالليت کلســيم کربنات با افزايش pH کاهش يافته و 

حالليت کلســيم، باريم و استرانسيوم سولفات مستقل از pH است.
۳- بسته به ماهيت، مکان و شدت رسوب براي حذف رسوب ها از روش هاي 
مکانيکي و شــيميايي اســتفاده مي کنند. براي حذف شيميايي رسوب ها با 
استفاده از اکريليک اسيد، مالئيک اسيد، اســيد تارتاريک، سوکسنيک اسيد، 



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 193 

17

پانویس هاپانویس ها
1. Precipitation
2. Super saturation
3. Nucleation
4. Crys tal growth
5. Agglomeration
6. Deposition
7. Scale inhibitors
8. Threshold inhibition
9. Crys tal Modification
10. Calcite
11. Dolomite
12. Calcuim magnesium carbonate 
(CaMg(CO3)2)
13. Incompatible mixing
14. Permeability
15. Porosity
16. Gypsum (CaSO4.2H2O)
17. Hemihydrate (CaSO4 ½H2O)
18. Anhydrite  (CaSO4)
19. Non-turbulent (laminar)
20. Barite
21. Celes tite (SrSO4)
22. Colloidal suspension
23. Kansite (Fe9S8)
24. Pyrrhotite (Fe0.875S)
25. Pyrite (FeS2)
26. Oxidation-reduction reaction 
(redox)
27. Dehydrate
28. Sodium chloride

29. Perforations
30. Choke
31. Texture
32. Nature
33. Sands tone
34. Jet
35. Milling
36. Blas ting
37. Organic carboxylic acid
38. Acrylic acid (C3H4O2)
39. Maleic acid (C4H4O4)
40. Tartaric acid (C4H6O6)
41. Succinic acid (C4H6O4)
42. Citric acid (C4H8O7)
43. Hydrochloric acid (HCL)
44. Acetic acid (CH3COOH)
45. Formic acid (HCOOH)
46. Sodium/ Ammonium carbonate 
(Na2CO3/(NH4)2CO3)
47. Sodium/ Potassium hydroxide 
(NaOH/KOH)
48. Porous
49. Non- porous
50. Chelating agent
51.  Ethylene diamine tetraacetic 
acid (EDTA)
52. Diethylene triamine pentaacetic 
acid (DTPA)
53. Gluconic acid (C6H12O7)
54. Polyacrylic acid

55. Low salinity water
56. Inhibition efficiency
57. Threshold inhibition
58. Crys tal modification
59. Dispersion
60. Minimum  inhibitor 
concentration (MIC)
61. Sodium triphosphate
62. Sodium hexametaphosphate
63. Aminotrimethylene phosphonic 
acid (ATMP)
64.Ethylenediaminetetramethylene 
phosphonic acid (EDTMP)
65.Diethylenetriaminepentamethyle
ne phosphonic acid (DETPMP)
66.Aminotrismethylene phosphonic 
acid (ATMP)
67.1-hydroxyethylidine 
1,1-diphosphonic acid (HEDP)
68.2-hydroxyphosphono acetic acid 
)HPA(
69.2-phosphonobutane 1,2,4 
tricarboxylic acid (PBTC)
70.nano- calcium-diethylenetriamine 
penta methylenephosphonate (nano-
Ca-DTPMP)
71.Poly-phosphino carboxyllic acid 
)PPCA(
72.2-phosphonobutane-l,2,4-
tricarboxylic acid (PBTC)

73.1-Hydroxyethylidene-1,1-
diphosphonic acid, NH4CL, 
polyethylene polyamine-
N-methylphosphonic acid, 
HCL,C3H3O , water
74.Polyethylene polyamine-N-
methyl phosphonic acid (PPNMP)
75.Isopropyl alcohol
76.Degradibility
77.non toxicity
78.non-bioaccumulation
79.biodegradation
80.Poly aspartic acid (PASP)
81.Poly epoxy succinic acid (PESA)
82.carboxy methyl inulin (CMI)
83.Chicory
84.Hydrolyzed poly maleic 
anhydride (HPMA)
85.Apparent adsorption
86.P-Functionalized Co-Polymer
87.Pure adsorption
88.Polyhydric alcohol phosphate 
es ter
89.Lignin
90.S tarch

 ادامــه پانویس ها و منابــع در )دبیرخانه( 
موجود است.

اســيد ســيتريک و اســيدهاي معدني مانند هيدروکلريک اســيد مي توان 
رســوب های کربنات را حل کرده و از بين برد. از طرفي اســيدهاي معدني 
بسيار خورنده هســتند، بنابراين استفاده از بازدارنده هاي خوردگي ضروري 
اســت. روش هاي مکانيکي فقط در صورتي موثر هســتند که رسوب در چاه 
وجود داشــته باشــد و اگر رسوب در سازند موجود باشــد، اين روش عمال 
کاربردي ندارد. از طرفي، از آنجا که رسوب های سولفاته مستقل از pH بوده 
و محلول در اســيد نيستند، روش هاي شــيمیايي و مکانيکي غيرکاربردي 
اســت. بنابراين، ممانعت از تشــکيل رسوب با اســتفاده از مواد بازدارنده ی 

رسوب ها توصيه مي شود.
۴- سه پارامتر دما، pH و غلظت  بازدارنده از پارامترهاي اثرگذار بر عملکرد 
بازدارنده  هاي رسوب هســتند. به طور کلي، در بازدارنده هاي پايه فسفاناته 
بســته به شرايط آزمايش و نوع بازدارنده ي اســتفاده شده، هر کدام از سه 
پارامتر باال عملکرد متفاوتي دارند، اما به طور کلي افزايش دما، pH و غلظت  

بازدارنده موجب کاهش راندمان بازدارندگي مي شود.
۵- بازدارنده هاي رســوب های معدني دوســت دار محيط زيست داراي سه 
ويژگــي اساســي از جمله: غير ســمي، عدم تجمع بيولوژيکــي و تجزيه ی 

بيولوژيکي هستند.
۶- پرکاربردترين بازدارنده هاي پليمري در صنعت نفت، پلي آسپارتيک اسيد، 

پلي اپوکسي سوکسنيک اســيد و کربوکســي متيل اينولين هســتند که طبق 
مطالعات انجام شــده در شرايط مختلف داراي بازدارندگي مطلوب موردنظر 

مي باشند. 
7- عموما با افزايش غلظت بازدارنده هاي دوســت دار محيط زيست، راندمان 
بازدارندگــي افزايش مي يابد. در حالــي  که با افزايش دما، pH و غلظت يون 

کلسيم، راندمان بازدارندگي کاهش مي يابد.
8- مولکول هــاي طبيعي و عصــاره ی  گياهان در محيط زيســت مي توانند 
به طور قابل توجهي از تشــکيل رســوب جلوگيري کنند و اســتفاده از آنها 
در مقايســه با ديگر مواد شــيميايي به حفظ محيط زيســت کمک مي کند 
که به عنوان بازدارنده هاي ســبز شــناخته مي شوند، هرچند اخيرا مطالعات 

محدودي در شرايط ساد ه ی آزمايشگاهي انجام شده  است.
9- در ترکيب دو يا چند بازدارنده که از مکانيزم هاي مختلف مانع تشــکيل 
ترســيب مي شــوند، اثر هم افزايــي و در نتيجه راندمــان بازدارندگي باالتر 

مشاهده شده  است.
۱0- الزم به ذکر اســت که معدود مطالعاتي بر عملکرد بازدارنده هاي ســبز 
و ترکيب بازدارنده ها انجام شــده اســت و پيشنهاد مي شود که عملکرد اين 
دســته از بازدارنده ها به منظور مطالعه ی پتانســيل صنعتي شدن آنها مورد 

توجه و بررسي بيشتري قرار گيرد. 


