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رسوب آسفالتين، شروع رسوب گذارى، معادله ابعادى، الگوريتم ژنتيك، فشار اشباع 

در اين مطالعه با ارائه يك معادله ابعادي كاربردي و ساده سعي شده تا ميزان رسوب آسفالتين نفت خام را در دماى ثابت به صورت تابعى 
از فشار، درصد حالل در نفت خام و جرم مولكولى حالل به كار رفته، پيش بينى نمود. اگر فشار نفت باالتر از فشار اشباع باشد با افزايش فشار 
ميزان رسوب آسفالتين كاهش مى يابد؛ اما در فشارهاى پايين تر از فشار اشباع، موضوع برعكس مى باشد. پارامترهاي معادله ابعادي ارائه شده با 
استفاده از فشار مخزن، به وسيله مدل هاي بهينه سازي الگوريتم ژنتيك به دست آورده شده است. بيشترين كاربرد اين مدل محاسبه نقطه شروع 

رسوب گذاري آسفالتين (Onset) و پيش بينى ميزان رسوب آسفالتين در شرايط مختلف مى باشد.

استفاده از معادالت ابعادي براى پيش بينى نقطه شروع 
رسوب گذارى آسفالتين نفت خام در روند تغيير فشار

 مقدمه 
آسفالتين از اجزاء سنگين نفت خام بوده كه در شرايط فشار و دماي 
اوليــه مخزن، به صورت محلول مي باشــد و در حضور آلكان هاى نرمال 
مانند نرمال پنتان و يا نرمال هپتان رســوب مي كند. آســفالتين محلول در 
نفت، در اثر تغييرات فشار، دما و يا تغييرات در ساختار ترموديناميكي نفت 
ناپايدار شده و شروع به رسوب گذارى مي كند. رسوب آسفالتين ممكن 
است در داخل مخزن، حفره چاه و يا در تأسيسات سطحي به وجود آمده 

و مشكالت عملياتي عديده اي را ايجاد كند. 
در دوره تخليه طبيعي از مخزن، به دليل تغييرات شرايط ترموديناميكى 
نفت مخزن، امكان رسوب آسفالتين وجود دارد. به طور كلى هر عملياتى 
كه روى چاه صورت گيرد و به نحوى باعث تغيير شرايط ترموديناميكى 
نفت گردد، باعث تشكيل رسوب آسفالتين خواهد شد. به عنوان مثال در 
عمليات اســيد زنى چاه كه به منظور رفع آسيب سازند صورت مى گيرد 
يــا در عمليات تزريــق گاز به مخازن نفت كه به منظور ازدياد برداشــت 
انجام مى شود، در هر دو مورد احتمال رسوب آسفالتين بسيار باال خواهد 
بود. در اين دو مثال تغيير تركيب نفت كه خود صورتى از تغيير شــرايط 

ترموديناميكى نفت مخزن است، عامل ايجاد رسوب مى باشد.
به طور كلي دو نظريه علمي براي تشكيل رسوب آسفالتين وجود 
دارد. اين دو نظريه عبارتند از مدل ترموديناميكي4 و مدل كلوئيدي5. 
براســاس مدل ترموديناميكي، رسوب آسفالتين يك پديده برگشت 
پذير مى باشــد؛ اما از ديدگاه كلوئيدى رســوب آسفالتين پديده اي 

برگشت ناپذير است.
مكانيسم رسوب آسفالتين بسيار پيچيده بوده و تحقيقات در اين زمينه 
موضوع روز مى باشــد. معمول ترين مدل هايى كه براي پيش بينى رسوب 
آســفالتين وجود دارد، در گروه مدل هاي ترموديناميكى قرار مى گيرند. 
عــالوه بر مدل هاى ترموديناميكى، مدل هــاي معادله ابعادي نيز به منظور 
پيش بينى رســوب آسفالتين به كار برده مى شوند. قابل ذكر اينكه استفاده 
از اينگونه مدل ها به مراتب ســاده تر از استفاده از مدل هاى ترموديناميكى 

مى باشد.
مدل هاي ترموديناميكى بر اســاس تئوري حالليت مولكولى استوار 
بوده و به همين دليل نيازمند داشتن مقاديرى از قبيل دانسيته، جرم مولكولى 
و پارامتر حالليت آسفالتين مى باشند. اندازه گيري جرم مولكولى آسفالتين 
بســيار دشــوار بوده و دليل آن نيز طبيعت توزيع چندگانه آســفالتين در 

قطبيت و اندازه مولكول ها مى باشد.
مدل ســازي رســوب آســفالتين با معادالت ابعــادي به خواص 
آســفالتين وابسته نيست. اين مدل بسيار ساده بوده و براي مدل سازي 
نيازمنــد پارامترهاي نســبت حالل به نفت، و جــرم مولكولى حالل 
رســوب دهنده مى باشد. رســام دانا و همكارانش عنوان كردند كه 
تشــكيل رسوب آســفالتين به پديده تجمع و ژلى شدن شبيه است و 
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مقــــالـــــات

تشكيل رسوب را با استفاده از تئوري فركتال مى توان توصيف نمود. 
بر اســاس اين ايده، نظريه ابعادي براي توصيف رســوب آســفالتين 
پيشــنهاد شــد [1]. هو و همكارانش نيــز كاربرد اين مــدل را براي 
رســوب آسفالتين بررســى كردند. نتايج پيش بينى شده توسط مدل 
ابعادي ارائه شــده آن ها، تطابق خوبى را با اطالعات آزمايشــگاهى 
نشــان مى دهد [2]. عاشورى و همكارانش نيز به چنين نتايجى دست 

يافتند [3].

1- مروري بر مدل هاي ارائه شده در مقاالت
نقطه شــروع و ميزان رســوب گذاري آسفالتين بســتگى به تركيب 
نفت خام، نوع حالل، دما و فشــار سيســتم دارد[4]. بررســى هاي قبلى 
نشان مى دهد كه تغييرات دما، فشــار، تركيب نفت، و ميدان الكتريكى  
مى تواند ســبب تشــكيل رســوب آســفالتين در چاه ها، خطوط لوله، و 
تأسيســات ســطحى شــود[5]. در مقابل اثر دما، نتايج متفاوتى مشاهده 
شــده است. بعضى از اين مشاهدات نشان مى دهد كه افزايش دما باعث 
افزايش توليد آســفالتين مى گردد، درحالى كه برخى از محققين بر اين 
باورند كه افزايش دما باعث كاهش ميزان رســوب آســفالتين مى گردد 
[7-3]. براي پيش بينى نقطه شــروع و ميزان رســوب آسفالتين مدل هاي 
رياضى قابل اطمينان مورد نياز است. مدل هاي موجود اصوالً به دو دسته 

تقسيم مى شوند:
1) مدل هايى كه به خواص آسفالتين نيازمندند.

2) مدل هايى كه بر پايه معادالت ابعادي مى باشند.
مدل هاي نوع يك، شامل مدل هاي ترموديناميكى مى باشند. بعضى 
از اين مدل ها به داشــتن خواص آسفالتين مانند دانسيته، جرم مولكولى 
و پارامتر حالليت نياز دارند. به دليل رفتار تجمعى شــيميايى و تركيبى 
پيچيده آســفالتين، تعيين ميزان دقيق جرم مولكولى آســفالتين مشكل 
است. براي حل اين مسأله در همه مدل ها فرض مى شود كه آسفالتين ها  
در يك شــبه جزء تجمع يافته اند. اين فرض ســاده ممكن اســت باعث 
انحــراف جدي رفتار PVT و محاســبات تعادلى مايــع – بخار مخلوط 
ســياالت مخزن شود. بررســى هاي جديد نشــان مى دهد كه مدل هاي 
ترموديناميكــى بدون پارامترهــاي قابل تنظيم قادر بــه پيش بينى ميزان 

رسوب آسفالتين نيستند [8].

2- نظريه معادله ابعادي براي محاسبه نقطه شروع رسوب گذاري آسفالتين 
(اثبات معادله ابعادي)

 ،(onset)در معادله ابعادى درصد حالل در نقطه شروع رسوب  گذارى
درصد حالل بحرانى (Rc) ناميده مى شود. مقدار Rc مى تواند با استفاده از 
مقادير رسوب آسفالتين به ازاء مقادير مختلف درصد حالل و برون يابى 
اطالعات در نقطه اى كه مقدار رسوب (W) صفر است، تعيين گردد. اين 

نقطه با روش ترسيمى و يا استفاده از روش هاي رياضى مشخص مى شود.
روش رياضــى، يــك معادله ويژه را پيشــنهاد مى دهد كــه توانايى 
پيش بيني نقطه شروع رسوب گذاري و تعيين مقدار  رسوب به ازاء مقادير 
مختلف درصد حالل را داشــته باشد. در مقاالت مختلف نشان داده شده 

كه معادله ابعادي زير براي اين كار كافى است[1] :
(1)

) At نشان دهنده ضرايب معادله ابعادي است. در اثبات معادله  كه (4 - 1=
ابعادي براي تعيين نقطه شــروع رسوب گذاري و ميزان رسوب آسفالتين، 
درصد ميزان رســوب بر حســب وزن نفت خام اولى (W)، نسبت حجم 
حــالل تزريقــى به وزن نفت خــام (R) و جرم مولكولــى حالل يا عامل 
رســوب دهنده(MW) به كار مى روند. از تركيب اين سه متغير، دو متغير 

معادله ابعادي به شكل زير به دست مى آيد:
(2)

(3)
و  ź = -2 به عنوان نماي جهانى معرفى مى شــود كه به نوع نفت خام 
و حالل رسوب دهنده وابسته نيست. پارامتر z به عنوان يك پارامتر تطبيق 
عمل مى كند و براي حالل هاي مختلف، متفاوت خواهد بود. مقدار z بين 
0,25 تا 0,6، بســته به نوع نفت خام و حالل تغيير مى كند. در دما و فشار 
ثابــت همه نمودارها برروي يك نمودار ابعادي قرار مى گيرند و در نتيجه 

تابع Y برحسب X به شكل يك نمودار جهانى تعريف مى شود:

(4)
ƒ(X) تابع ابعادي بوده و از چند جمله اي زير به دست مى آيد: 

(5)
a از اطالعات رسوب براي سيستم حالل خاص به دست  ضرايب 
آمده و قابل تعميم به ســاير حالل ها نيز مى باشــد. در مطالعات قبلى، 
از اطالعات نفت مرده اســتفاده شــده و از تأثير فشار صرف نظر شده 
است. اما در اين مطالعه اثر فشار بر نقطه شروع رسوب گذاري و مقدار 
رسوب مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين يك معادله ابعادي جديد 
با سه متغيري كه قبًال توضيح داده شد به همراه برخي پارامترهاي تنظيم 
كه با اســتفاده از روش بهينه ســازي كلى ژنتيك الگوريتم به دســت 

آورده مى شوند، معرفى مى شود. 

2-1- معادله ابعادي به شكل تابعى از فشار
به دليل خاصيت فرآيند تجمع مولكول هاي آسفالتين، براي گونه هاي 
مختلف رسوب آسفالتين مى توان به يك نمودار ابعادي واحد دست يافت 
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و به كمك آن مى توان سه يا چند متغير را به دو متغير ابعادي تبديل كرد. 
در ايــن جا آن ســه متغير، Y ، X و P مى باشــند كه بــه دو متغير x و y به 

صورت زير تبديل مى  شوند: 

(6)

(7)
در معادالت باال، ź = -2 به عنوان نماي جهانى در نظر گرفته شــده و 
مســتقل از نوع نفت خام و عامل رسوب دهنده است. از جايگزينى مقدار 
x و y در معادلــه ابعادي كه يك معادله درجه ســه مى  باشــد (معادله 1)، 
معادله ذيل به دست مى آيد. در اين معادله W بيانگر درصد وزنى رسوب 

آسفالتين مى باشد. 

(8)

از معادله باال مى توان ميزان رسوب آسفالتين را با داشتن مقدار حالل 
 a0,a1,a2,a3,C1,C2,Z و فشار به دست آورد. مقادير عددي هفت مجهول
در معادلــه ابعادي باال با اســتفاده از اطالعات آزمايشــگاهى و روش 

بهينه سازي الگوريتم ژنتيك به دست مى آيد (جدول 1).
اگر مقادير به دست آمده مندرج در جدول فوق را در معادله 8 
جايگزين كنيم، روابط زير براي دو متغير x و y به دست مى آيند:

(9)

(10)
از جايگزينــى دو معادلــه باال در معادله 1، معادلــه ابعادي براي وزن 

رسوب به شكل زير قابل بازنويسى است: 

(11)

از معادله باال مى توان نقطه شــروع رســوب گذاري  (onset) و ميزان 
رسوب آسفالتين را در هر فشار براى حالل هاى مختلف با وزن مولكولى 
متفاوت MW  و به هر ميزان از نســبت حجم حــالل به وزن نفت (R) به 

دست آورد.

2-2- نقطه شروع رسوب گذاري آسفالتين
سؤاالت مطرح شده در اين بررسى عبارتند از: تحت چه شرايطى و به 

چه ميزانى رسوب آسفالتين تشكيل خواهد شد؟ همچنين خواص فيزيكى 
آســفالتين و نفت خام كدامند؟ اگر براي نقطه شــروع رســوب گذاري 
آســفالتين يك مفهوم تجربى در نظر بگيريم، در اين صورت اين مفهوم 
در پروژه هاي تزريق گاز بســيار پر اهميت و كاربردي خواهد شد. آنچه 
بيشتر در مدل سازي براي پيش بينى تشكيل رسوب آسفالتين حائز اهميت 
اســت، در نظر گرفتن صحيح اثر تغييرات فشــار است كه اكثر مدل هاي 

حاضر در بسياري از نقاط قادر به لحاظ كردن اين مسأله نمى باشند.
در ايــن بخش از پــروژه حاضر، يك معادله ابعــادي براي پيش بينى 
مقدار رسوب آسفالتين و نقطه شــروع آن، به عنوان يك پارامتر بحرانى 
در نظر گرفته شــده است. از اين ديدگاه زمانى  كهW<0  است هنوز هيچ 
رسوبى تشــكيل نشــده و اگر W≥0 رسوب آســفالتين حادث مى شود. 
عالمت مساوي نشــان دهنده نقطه بحرانى شروع رسوب گذاري مى باشد. 
 xC حل شود. با حل اين معادله مقدار W=0 بنابراين بايد معادله 11 به ازاء
در نقطه شــروع رسوب گذارى به دست مى آيد. xc   از حل معادله زير كه 
در اصل همان معادله 11 به ازاء W=0 مى باشد و از جايگزينى معادالت 9 

و 10 در معادله 1 به دست آمده به دست مى آيد.
(12)

با جايگذاري مقدار  xc در معادله 9 خواهيم داشت:
(13)

كه RC مقدار بحرانى نســبت حالل در نقطه شــروع رسوب گذاري 
اســت. معادله 13 مى تواند به شكل زير براي محاسبه ميزان RC بازنويسى 

شود: 
 (14)

كه Pc فشــار بحرانــى در نقطه شــروع رســوب گذاري اســت. براي 
سيستم هاي نرمال آلكان و نفت خام در يك دماي مشخص، RC به تركيب 
درصد اجزا نفت خام، نوع رسوب دهنده و فشار بستگى خواهد داشت.نتايج 
محاسبات انجام شده بر روي يك نفت خام مشخص و حالل هاي رسوب 

دهنده (n-C6 , n-C7) در جداول 2 و 3 آورده شده است.
اين جداول نشــان مى دهند كه با كاهش فشــار سيستم، درصد وزنى 
رسوب آسفالتين بيشــتر مى شود. به عبارت ديگر براى تشكيل رسوب به 
مقدار كمترى از  R نياز خواهد بود. اين رفتار طبيعى رســوب آســفالتين 

Parameter Value
c1 0/023622
c2 9/84164
a0 -622/047
a1 -2433/39
a2 5905/51
a3 2533/72
z 0/321811

1  مقادير محاسبه شده در معادله ابعادي
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است كه با معادله ابعادي مدل مى شود.

 نتيجه گيرى
در ايــن مطالعه، دقت معادله ابعادي اثباتــى براي پيش بينى ميزان 
رســوب آســفالتين توســط حالل هاي نرمال هگزان و نرمال هپتان با 
نســبت حجمى حالل به نفت برابر با 3 براى فشــارهاى مختلف مورد 
بررســى و مقايســه قرار گرفت كه نتايج آن در شكل هاي 1 و 2 نشان 
داده شده است. اين نمودارها تطابق خوبى بين داده هاى آزمايشگاهى 
تزريق گاز و داده هاى پيش بينى شــده توســط معادله ابعادى را نشان 
مى دهند. معادالت 11 تا 14 توانايى پيش بينى ميزان رسوب آسفالتين 
بدون داشتن خواص فيزيكى آسفالتين را دارند. استفاده از اين معادله 
ابعادي ســاده، نيازي به دانســتن پارامترهاي پيچيده رسوب آسفالتين 

ندارد.
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P (Psia) Rc (Solvent cm2/oil.gr)
100 0/092078

1100 0/097381
2100 0/09888
3100 0/099793
4100 0/100455
5100 0/100974

2  نسبت هاي متفاوت حالل نرمال هگزان به نفت براى 
نقاط شروع رسوب گذاري آسفالتين [9]

1  مقايســه بيــن داده هــاى آزمايشــگاهى و داده هــاى 
پيش بينى شــده به وســيله معادله ابعــادى، براى حالل 

[9]  R=3نرمال هپتان به مقدار
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2  مقايسه بين داده هاى آزمايشگاهى و داده هاى پيش بينى 
شــده به وسيله معادله ابعادى، براى حالل نرمال هگزان 

[9] R=3 به مقدار

P (Psia) Rc (Solvent cm2/oil.gr)
100 0/096601391

1100 0/102231558
2100 0/103805196
3100 0/104764504
4100 0/105458796
5100 0/106003902

3  نسبت هاي متفاوت حالل نرمال هپتان به نفت براى 
نقاط شروع رسوب گذاري آسفالتين [9]




