مقاالت تحليلي-كاربردي

استفاده از ابزار اینرکت 1جهت پیشگیری از

تشکیل رسوب در چاههای نفت
عباس محمدحسینی سیسخت* ،علی نوروزی

محمدامین دانشفر

شرکت نفت فالت قاره ایران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

تشكيل رسوبات آلي و معدني در جريان توليد نفتخام همواره يكي از مهمترين و متداولترين مشكالت موجود در صنعت نفت بوده كه در مراحل
مختلف توليد از سازند تا مخازن ذخيره نفت و صادرات ميتواند منجر به قطع جريان و بروز مشكالت مختلف گردد .روشهاي مختلفي براي رفع
مشكل رسوب وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به روشهاي مكانيكي ،روشهاي شيميايي و روشهاي حرارتي اشاره كرد .متداولترين این روشها
جهت رفع رسوبات درون چاهی در روشهاي شيميايي ،استفاده از حالل و در روشهاي مكانيكي ،حفاري رسوب با لوله مغزي سيار یا حفاری مجدد
است .روشهاي حاضر جهت پيشگيري از رسوب بر مبناي تزريق مداوم مواد شيميايي در سيال توليدي هستند .از آنجا كه ابتداییترین مرحله در بروز
این مشکل ،تشکیل رسوب درون ستون چاههای نفت بوده و سایر روشهای پیشگیری کارایی چندانی در داخل چاه ندارند در این زمینه نیاز به روشی
نوین احساس میشود که در مقاله حاضر یکی از این روشها بررسی شده است.
رسوبات ،تهنشست ،کریستال کوارتز ،الکتروکینتیک ،ابزار اینرکت

مقدمه

بهمنظور ارائه راهکاری مناس��ب جهت پیش��گیری
از تش��کیل رس��وبات در داخل چاه ضروري است
ابتدا ماهیت این رس��وبات و عوامل مؤثر بر تشکیل
آنها شناس��ايي و بررسی ش��وند .در مرحله بعد بايد
مالحظات عملیاتی الزم جهت پیشگیری از رسوب
بررس��ی گردد .بهطور مثال با تنظیم فش��ار و دما در
سیستم بهرهبرداری میتوان تا حد ممکن از تشکیل
رس��وب پیش��گیری کرد .همچنين با جلوگیری از
ترکیب س��یاالت ناس��ازگار نیز میتوان مانع ایجاد
رس��وب ش��د .همه این روشهای عملیات��ی نیاز به
بررس��ی نوع رسوبات و دلیل تشکیل آنها دارند .در
صورتی که این روشها نتوانند از تشکیل رسوبات
پیشگیری كنند باید از طريق امکانسنجی مناسب،
بهروش��ی جدید دس��ت يافت .در نوشتار حاضر به

بررسی ماهیت رسوبات ،دالیل عملیاتی و روشهای میباشد [.]1
پیش��گیری از تشکیل آنها از جمله اس��تفاده از ابزار آسفالتين مولكولي بينظم (غيرکريستالي) دارد كه
آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ
مکانیکی درونچاهی 1-1
ذوب نميشود و در دماي بيشتر از  300-400درجه
خواهد شد.
اینرکت-پرداخته
رﺳﻮب آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﺸ
تجزيهو ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز
هيچ ﮔﺎز،
بدونﺗﻮﻟﻴﺪ
سانتيگرادﻧﻔﺖ،
ميگردد .بر
نقطه ذوبي
مولكولي
اس��اس در
تولي�د و
غيرآل�ي در
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ساختارهاي داده
نمون هﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن
شکل 2-ﻟﻮﻟﻪ
آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در
اينﻧﺸﺴﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪاي از
 -1ان�واع رس�وبات آل�يدروﺷﻜﻞ1-
رزين و آسفالتي ن نشان داده شده است.
روشهاي رفع آنها
 -1-1آسفالتین

رسوب آسفالتين عمدتاً در چاههاي توليد نفت ،توليد
گاز ،تزريق گاز و سيس��تمهاي انتقال آنها مش��اهده
ميشود .در شکل 1-نمونهاي از تشکیل و تهنشست
آسفالتین در لوله جریانی نشان داده شده است.
آسفالتينكهمعموالًبهعنوانسنگينترينوقطبيترين
تركيب نفت معرفي ميش��ود س��اختمان مولکولي
پيچيدهاي ش��امل حلقههاي آروماتيک در هس��ته و
اجزاي نفتني با جرم مولکولي زياد در اطراف هسته
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ﺷﻜﻞ  -1ﺗﻪﻧﺸﺴﺖ آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ
 1تهنشست آسفالتين در لوله انتقال نفت

آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮﻳﻦ و ﻗﻄﺒﻲﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻔﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﭘﻴﭽﻴﺪهاي ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻫﺴﺘﻪ و اﺟﺰاي ﻧﻔﺘﻨﻲ در اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ
زﻳﺎد دارد ].[1

آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻲﻧﻈﻢ )ﻏﻴﺮﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ( دارد ﻛﻪ ذوب ﻧﻤﻲﺷﻮد و در دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از 00

ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ ذوﺑﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﺷﻜﻞ 2-ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮ
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افزايش دما از طري��ق كاهش قدرت حالليت نفت در نفت سبب ناپايداري آسفالتين ميشود.
تغيي�رات  :PHعمدت��اً روي کش��ش س��طحي و واکسها نيز ترکيباتي با جرم مولکولي زياد هستند
سبب تشكيل رسوب آس��فالتين خواهد شد .برخي
ک��ه س��اختار بلورين داش��ته و از لح��اظ مولکولي
آزمايشها نشان داده آسفالتين حتي در غلظتهاي واکنشهاي شيميايي محيط اثر ميگذارد.
ً
بههم پيوس�تن جريانه�اي نفت با ترکيب متف�اوت :از کام�لا اشباعش��دهاند .مولکوله��اي واکسه��ا
اندک نيز ميتواند رسوب ايجاد كند .بنابراين امکان
تشكيل رسوب آسفالتين به مقدار آسفالتين موجود طريق تغيير شيميايي و برهم زدن تعادل ترموديناميکي نرمالآلکانهايي هس��تند که تع��داد اتمهاي کربن
در نفتخام بس��تگي ندارد  .این امکان در نفتهاي (بهعنوان يكي از عوامل ايجاد رسوب) باعث تشکیل آنها بس��يار زي��اد اس��ت .مهمترين عامل رس��وب
واکس کاهش دماست که در اين حالت زنجيرهاي
با غلظت آسفالتين کم يا زياد برابر بوده و تنها شرايط رسوب ميشود.
مواد ش�يميايي آلي ناس�ازگار :موادي كه ساختارشان نرمالآلکانها بههم ميچسبند و رشتههاي درازتري
محيطي الزم تشكيل رسوب متفاوت خواهد بود [.]2
فرآيند خروج آسفالتين از حالت محلول تا تهنشست فاقد مؤلفه آروماتيک است (مثل ايزوپروپيل الکل ،تشکيل ميدهند [.]4
ﭼﺎهﻫﺎي
ﺷﻮد.
ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
آﻧﻬﺎ
اﻧﺘﻘﺎل
ﮔﺎز و
ﺗﺰرﻳﻖ
ﻧﻔﺖ،
مؤثر بر رسوب واکس عبارتند از:
عوامل
ﻫﺎيآنها
ﺳﻴﺴﺘﻢک��ه پايه
حتي برخ��ي مواد
اس��تون و
ﺗﻮﻟﻴﺪسهﮔﺎز،متان��ول،
سطح ،شامل
ﺗﻮﻟﻴﺪروي يک
بهصورت فاز جامد
ﻤﺪﺗﺎً در کامل
4
اﺳﺖ .مقدار واکس موجود در نفتخام
اس��ت)
دوگانه
حالله��اي
الکل ي��ا
ﺷﺪه
داده
ﻧﺸﺎن
گاليک��ول،ﺎﻧﻲ
است.ﺗﻪﻧﺸﺴﺖ آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺮﻳ
مرحله و
ي از ﺗﺸﻜﻴﻞ
جرم مولکولي
الف) آسفالتين از حالت محلول خارج شده و کلوئيد ميتوانند با جذب رزينها و مالتنها س��بب تشكيل
حالليت نسبي و اندازه کريستال
رسوب آسفالتين شوند.
تشکيل ميدهد كه به آن لختهشدن 2ميگويند.
تعادل بين رزينها و مالتنها
تنش برشي :اين مشکل اخيرا ًدر پمپهاي الکتريکي
ب) آسفالتين توسط عوامل نگهدارنده (رزينها) در
درجه حرارت
زير آبي و  Rod Pumpsمشاهده شده است.
حالت معلق حفظ ميشود.
پتانسيل جرياني :در محيطهاي متخلخل در کنار بار
ج) بهدليل تمايل رس��وبات به جذب روي سطوحي
 -3-1رسوبات معدني
مثل س��طوح فلزي و سطوح س��نگ درون مخزن ،الکتريکي و افت فشار ،يکي از داليل تشكيل رسوب
مهمتري��ن رس��وبات معدني در جري��ان توليد نفت
تهنشست اتفاق ميافتد يعني رسوب آسفالتين ،فازي آسفالتينمحسوبميشود.
عبارتند از:
جامد روي سطح تشکيل ميدهد.]3[ .
ت کلسيم،
رس��وبات محلول در اس��يد مثل کربنا 
 -2-1-1عوامل مؤثر بر تهنشست آسفالتين
ﺷﻜﻞ  -1ﺗﻪﻧﺸﺴﺖ آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ
ت آهن ،سولفيد آهن ،اکسيد آهن و کربنات
مکانيکي رسوبات کربنا 
 -1-1-1عوامل عملياتي مؤثر بر تش�كيل يا تش�ديد همچنين خصوصيات شيميايي و
ايجاد شده نيز متأثر از مقدار آسفالتين است .مهمترين منيزيم.
رسوبآسفالتين
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻧﻔﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺗﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺒﻲ
و
ﺗﺮﻳﻦ
ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻋﻨﻮان
رسوبات محلول در آب مثل کلريد سديم.
جمله مهمتري��ن عواملي که در عمليات مختلف عوامل مؤثر بر تهنشست آسفالتين عبارتند از:
ﻮﻻً ﺑﻪ از
اﺟﺰايدما ﻧﻔﺘﻨﻲ در اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ
آروﻣﺎﺗﻴﻚنفت در
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ کلسيم،
ت
ﺟﺮم اسيد مثل سولفا 
رس��وباتﺑﺎنامحلول در
ﻫﺴﺘﻪتشديدو تغييرات
س��بب آغاز يا
ﻫﺎيجريان توليد و انتقال
ﺣﻠﻘﻪ در
سولفات باريم و سولفات استرانسيوم.
تغييرات فشار
رسوبگذاري ميشوند عبارتند از:
ً
درﺟﻪدارند و
300کامال يوني
ساختاري
رسوبات كه
ترکيب
تعادل ذوبتغييرات
دياكس�يدكربن :از
ﻲ ﺑﻲﻧﻈﻢ تزري�ق
-400
اين از
سيال و در دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﻮد
ﻧﻤﻲ
بره��مزدنﻛﻪ
طريق دارد
ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ(
)ﻏﻴﺮ
خود هستند
مخصوص به
ﻫﺎيداراي حالل
هرکدام
يكياﻳﻦ رژيم
آسفالتين
نفتسبب
ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪشيميايي
رزﻳﻦ و
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
جريان در ﺷﻜﻞ 2-ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺳﺎس
(بهعنوانﺑﺮ
ﮔﺮدد.
ناپايداريﻣﻲ
ﺗﺠﺰﻳﻪ
ذوﺑﻲ
ً
عمدتا در کنار ساير رس��وبات آلي در فرآيند
تأثيرات ديواره چاه
اصليترين عوامل ايجاد رسوب) ميشود.
ده ﺷﺪه از
اﺳﺖ.
3
توليد مش��کل ايجاد ميكنن��د .عمدهترين اين
پديدهالکتروکينتيک
سيالبزني با گاز  :با كاهش نسبت کربن به هيدروژن
مش��کالت در فرآيند فرآوري و پااليش نفت
است .اين رسوبات در آب همراه محلول هستند
الف
الف
و ممکن اس��ت در اثر عواملي مانند کاهش دما
و فش��ار (که منجر به کاهش حالليت ميشود)
ب
رسوب کنند.
 -2-1واکس

ج

 -2روشهاي رفع مشکل رسوبات و معايب و مزاياي

آنها

آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦس��ه دس��ته تقسيم
روشهاي موجود به
عمدهترين
ﺑﺮاي
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي رزﻳﻦ ب و ج( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
 2ال��ف) نمونهه��اي س��اختار مولکولي براي رزين ،ب و ج) نمونه س��اختارهاي مولکولي براي
ميشوند كه هر روش مزايا و معايبي دارد.
آسفالتين
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 -1-2روشهاي مکانيکي

اصليترين اين روشها عبارتند از:

Scrapers -1-1-2
Rod Scrapers

Wireline Scrapers
Flowline Scrapers
Freefloating Piston Scrapers

همه اين ابزارها با وارد كردن تنش برش��ي مستقيم بر
رس��وبات ،آنها را کنده و از مح��ل خارج ميکنند.
تفاوت اين روشها تنها در نحوه ايجاد تنش ،کندن
رسوبات و راندن ابزار است.
Pigging -2-1-2

عمدتاً جهت تميز کردن رسوبات درون خطوط لوله
استفادهميشود.
Jetting -3-1-2

Rotating Jet -1-3-1-2

در اين روش با اس��تفاده از لوله مغزي س��يار ابزار را
بهداخل چاه ميفرستند .ابزار در حين چرخش ،سيال
تزريقي را با فشار زياد به سطح رسوبات پمپ ميکند.
اين جريان پرفشار ،تنش��ي متناوب به رسوبات وارد
ميکند که سبب ايجاد شکافهايي در حد ميکرومتر
شده و باعث ازهم پاشيدن ساختار آنها ميگردد.
Jet Blaster -2-3-1-2

در اي��ن روش ابزار دوران نميكند و در آن از ذرات
جامد با طراحي خاص استفاده ميشود .اين دستگاه
حتي ميتواند رسوبات بسيار سخت را بدون صدمه
به تجهيزات رفع کند .مزيت اين روش سرعت زياد
رفع رسوبات اس��ت ولي پس از انجام عمليات بايد
دانههاي استفاده شده از سيستم خارج شود و محيط
تميز گردد.
Coil Tubing Drilling and Milling -4-1-2

در اي��ن روش نيز با نصب ابزاره��اي مورد نياز روي
دس��تگاه لوله مغزي س��يار ،حفاري مجدد يا سايش
رسوبات به انجام ميرسد .مزاياي روشهاي مکانيکي
اطمينان از تميزشدن و رفع کامل رسوبات است .اين
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ب سازندي ،از ديدگاه مسائل
روشها با حداقل آسي 
زيستمحيطي بسيار مناسب هستند .بهعالوه صدمه
آنها به تجهيزات درونچاهي نيز بسيار اندک است.
از جمله معايب روشهاي مکانيکي عبارتند از:
به تأسيسات و سيستم توليد محدود ميشوند و امکان
استفاده از آنها درون سازند وجود ندارد.
محدوديتهاي تجهيزاتي داش��ته ،نياز به سرويس
منظم و نگهداري زيادي دارند و اس��تفاده از آنها نيز
زمانبر است.
احتمال نقص سيستمهاي آنها و از دسترفتن ابزار
زياد اس��ت که ممكن اس��ت خطر ماندهگذاري 5و
تحميل هزينههاي اضافي به پروژه را بهدنبال داش��ته
باشد.
ممکن است سبب بستهشدن مشبکها شوند.
ممکن است رسوبات كنده ش��ده در ادامه فرآيند
توليد در محل ديگري انباشته شوند و دوباره مشکل
ايجادکنند.
اين روشها رس��وبات را فقط از محل خود کنده و
مشکل را بهطور موضعي رفع ميکنند و پس از رفع
رسوب بايد سيستم تميز شود.
هم��ه اين روشها ب��راي درمان ب��هکار ميروند نه
پيشگيري.
 -2-2روشهاي شيميايي

روشهاي شيميايي كه از متداولترين روشهاي رفع
مشکل رسوبات هستند شامل چهار دسته کلي از مواد
شيمياييميباشند:
حاللها :6اغلب براي رفع رس��وب آسفالتين بهکار
ميروند و مهمترين آنها زايلن و تولوئن هستند .براي
رسوبات معدني نيز از آب و اسيدها استفاده ميشود.
زدايندهها :7گروهي از مواد ش��يميايي هستند که از
نظر سطح بسيار فعال ميباشند .اين مواد براي شکستن
ساختار رسوبات اس��تفاده شده و از انباشتگي مجدد
آنها نيز جلوگيري ميکنند.
پيرايندههاي کريس�تالي :8پليمرهايي هستند که براي
تغيير س��رعت رش��د کريستال و ش��کل آن استفاده
ميش��وند .اين مواد با تغيير مکانيس��م تشکيل هسته
کريستال ،تشکيل خود کريس��تال ،کاهش سرعت
رش��د آن و پيشگيري از بههم پيوستن کريستالهاي

کوچک مانع ايجاد مشکل توسط رسوبات ميشوند.
پراکندهسازها 9و ممانعتکنندهها :10در مورد آسفالتين
اين مواد نيز مثل رزينها عمل کرده و با احاطه كردن
مولکولهاي آس��فالتين از رس��وب آنها جلوگيري
ميکنند.
مزاياي روشهاي شيميايي عبارتند از:
ميتوان در سراسر سيستم توليد (از سازند تا چاه و
خطوط انتقال) از آنها استفاده كرد.
ني��از به فنآوري و تجهيزات پيش��رفتهاي ندارند و
ميتوان با سيستمهاي ساده تزريق يا لوله مغزي سيار از
آنها استفاده کرد.
در اکثر موارد مواد شيميايي متنوعي ارائه ميشوند
که ميتوان با انجام آزمايشهاي الزم بهترين نوع آنها
را انتخاب و استفاده کرد.
روشهاي ش��يميايي محدوديتهايي ني��ز دارند؛ از
جمله اينكه:
براي تمامي مواد شيميايي بايد مسائل زيستمحيطي
و ايمني پرسنل مورد توجه قرار گيرد که اين امر باعث
محدوديت اس��تفاده از اين مواد خواهد ش��د .عالوه
براینکه مواد شيميايي نسبت به ساير روشها بيشترين
آسيب را به تأسيسات و محيط زيست وارد ميکنند.
اس��تفاده از حاللها و مواد شيميايي ميتواند منجر
آسيب سازند يا تشکيل امولسيون نفت-آب شود.
استفاده مداوم و با حجم زياد از مواد شيميايي سبب
افزايش هزينههاي عملياتي خواهد شد.
در مورد حاللهاي آروماتيک ،محدود بودن آنها به
زايلن و تولوئن و در مورد رسوبات معدنيِ نامحلول
در اسيد ،در اجراي عمليات محدوديتهايي اعمال
ميشود.
در طراحي يک سيس��تم تزريق بايد نکات زير مورد
توجه قرار گيرند:
ضروري است در خصوص نوع سيال تزريقي ،سيال
توليدي ،س��ازگاري آنه��ا و انتخ��اب بهترين مواد
مطالعات الزم انجام گيرد.
نرخ تزريق مواد بايد بهدقت مشخص گردد تا هم در
درازمدت ،تزريق بيش از اندازه سبب هدرروي مواد
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رسوبات را دوباره به تهچاه و درون سازند برميگرداند
و زماني که حجم رسوبات قابلتوجه باشد اين روش
بازده خوبي نخواهد داشت.

شيميايي ،زيان زيستمحيطي و اقتصادي نشود و هم
در اثر کمبود مواد ش��يميايي تزريقي ،رفع مشکل به
صورت ناقص انجام نپذيرد.
در صورتي که پس��ماندهاي مواد ش��يميايي داراي
عوارض زيس��تمحيطي باشند بايد اين پسماندها را
بهطرز صحيحي تفکيک و دفع كرد.

اس�تفاده از گرمكنه�اي برق�ي درون چ�اه :در حال
حاضر اين روش بهدليل ه��درروي زياد گرما
در چ��اه ،نياز ب��ه تعمير و نگه��داري مداوم و
تأمين انرژي ،چندان مورد توجه نيست.

 -3-2روشهاي حرارتي

اين روشها شامل سه نوع فنآوري هستند:
اس�تفاده از واکنشهاي شيميايي گرمازا :در اين روش
مواد شيميايي منتخب مانند کلريد آمونيوم و نيترات
سديم را بهداخل چاه پمپ ميکنند .واکنش شيميايي
در چاه س��بب توليد حرارت ميش��ود ک��ه اين امر
ميتواند باعث ازبين رفتن رسوبات گردد .اين روش
پرهزينه ،نياز به پايش دقيق داشته و احتمال بروز خطا
و انجام ناقص عمليات نيز در آن وجود دارد.
استفاده از هيدروکربنهاي داغ :11در اين روش نفت با
حرارت زياد بهدرون سيس��تم پمپ ميش��ود .الزم
بهذكر است اين روش ميتواند سبب آسيب سازندي
س��نگ مخزن ش��ود؛ چراكه نف��ت تزريقي تمامي

 -3ف�نآوری دس�تگاه اينركت جهت پیش�گیری از
تشکیل رسوب

 -1-3مشخصات دستگاه

س��اختار اين دستگاه دقيقاً ش��بيه به لوله مغزي بوده
و لول��هاي دو ج��داره دارد ک��ه نف��ت از درون آن
جريان مييابد .در ش��کل 3-برش مقطعي دستگاه و
قسمتهاي مهم آن نشان داده شده است.
جنس محفظه دس��تگاه از آلومينيوم است که نحوه
اتص��ال تعداد م��ورد نياز اي��ن دس��تگاه بهصورت
 PUP JOINTميباشد .در سطح داخلي دستگاه نيز
اليهاي پوشش��ي جهت جلوگيري از خوردگي قرار

دارد كه فاقد هرگونه خواص راديواکتيو يا مغناطيسي
اس��ت .در حال حاضر اين دس��تگاه در س��ه اندازه
مختلف ساخته ميشود که بههمراه مشخصات فني
در شکل 4-نشان داده شدهاند.
قسمت مياني دستگاه لوله دوجدارهاي است که داخل
آن کريس��تالهاي کوارتز بهکار رفته اس��ت .بخش
اعظم اس��اس کار دس��تگاه به دلیل س��اختار دروني
جداره آن ميباش��د که در شکل 5-نشان داده شده
است.
مش��خصات برخی مدله��ای این دس��تگاه نيز در
جدول 1-ارائه شده است.
 -2-3اساس کار دستگاه

قس��متي از ذرات آس��فالتين در نفت محلول بوده و
قسمت ديگر آن حالت کلوئيدي دارد که ميزان آن
بس��تگي به قطبيت محيط و حضور ساير اجزاء نفت
دارد .کلوئيد زماني ايجاد ميشود که ذرهاي بزرگ
و نامحلول (آسفالتين) توسط عوامل پايدارکننده در
محلولمعلقنگهداشتهشود.بهدنبالآناليههايرزين
در سطح آسفالتين يكديگر را دفع كرده ،بر نيروهاي
واندروالس ميان ذرات آسفالتين غلبه ميکنند و مانع
بههمچسبيدنذراتآسفالتينميشوند.تشکيلميسل
Internal
No internal
Quara
to prevent
پديدهاي است که ناشي از تمايل خودبهخودي ذرات
resenccion
 moldاﺑﺰار اﻳﻨﺮﻛﺖ corrolion
ﺷﻜﻞ  -3ﺑﺮش ﻣﻘﻄﻌﻲ
آسفالتين براي بههم چسبيدن ميباش��د .اين امر در
EUE
8rnd
مورد تمام ذراتي که از نظر سطح فعال هستند صادق
coupling
ﺻﻮرت
ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه
اﻳﻦ
ﻧﻴﺎز
ﻣﻮرد
ﺗﻌﺪاد
اﺗﺼﺎل
ﻧﺤﻮه
ﻛﻪ
اﺳﺖ
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
از
دﺳﺘﮕﺎه
ﺲ ﻣﺤﻔﻈﻪ
PUP JOINT
thrcod
است .تمايل به جذب بين مولکولهاي آسفالتين ،در
اثرﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻻﻳﻪاي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻮردﮔﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ
پيوند هيدروژني است .با کاهش فشار ،حالليت
0.288m
0.288m
0.576m
اص رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻳﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﻪ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
آس��فالتين در نفت کاهش مييابد تا اينکه در فشار
نقطه حباب حالليت به کمترين مقدار خود ميرسد.
ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ در ﺷﻜﻞ 4-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ  -3ﺑﺮش ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺑﺰار اﻳﻨﺮﻛﺖ

 3برش قطعی ابراز اینرکت

ﺟﻨﺲ ﻣﺤﻔﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه از آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪﺻﻮرت PUP JOINT

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻻﻳﻪاي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻮردﮔﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻮاص رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻳﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﻪ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ

دس��تگاهدﺳﺘﮕﺎه اﻳﻨﺮﻛﺖ
ﺟﺪاره
ﺷﻜﻞ -5ﺑﺮش
دودو جداره
ﺑﺨﺶبخش
ﻣﻘﻄﻌﻲبرش مقطعی
5

ﺷﻜﻞ  -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺑﺰار اﻳﻨﺮﻛﺖ

اینرکت

 4مشخصات فنی سه نمونه از ابراز اینرکت

ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ در ﺷﻜﻞ 4-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪلﻫﺎي اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول 1-اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮﻟﻪ دوﺟﺪارهاي اﺳﺖ ﻛﻪ داﺧﻞ آن ﻛﺮﻳﺴﺘﺎلﻫﺎي ﻛﻮارﺗﺰ ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
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اﺳﺖ.
س ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﻲ ﺟﺪاره آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 5-ﻧﺸﺎن داده
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪلﻫﺎي اﺑﺰار اﻳﻨﺮﻛﺖﺷﺪه 1
ﺟﺪول
Inside Diameter
Metric

SAE

Tool Length
Metric

SAE

meter
Metric

مقاالت تحليلي-كاربردي

سپس ذرات آسفالتين از حالت محلول خارج شده و سبب تسريع رسوب آنها شده و تأثير ابزار اينركت را نيز ام��واج مکانيکي صوتي ايجاد ميکند كه س��بب
ميسل تشکيل ميدهند .اين ميسلها در حين توليد با کمرنگ کند .شکل 6-شماتیک یک میسل را قبل و انتقال انرژي به رسوبات ش��ده و ساختمان آنها را
ﻣﻞ،
ﺳﺎﻳﺮ
ﻧﻔﺖ
میدهدو[6و.]5ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻓﺸﺎر
اﻓﺰاﻳﺶاز اﻓﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻴﺴﻞ
زماني که
ﻋﻮااين تا
عالوه بر
قرار مويدهد.
تحتتأثير
دستگاه نشان
عوامل،ﺑﺎ بعد از عبور
ﺣﻴﻦ و ساير
درترکيب نفت
ﻫﺎتغيير
فشار،
ﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .اﻳﻦافزايش افت
ناپايدار ش��ده و در صورت ازهم پاشيدن آن ،ذرات تاکنون ثابت ش��ده که اعمال انرژي امواج فراصوت آس��فالتين در حالت ميسل باش��د اینرکت باعث
و در ﺻﻮرت ازﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪن آن ،ذرات آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﻪﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه و رﺳﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
آس��فالتين بههم چسبيده و رسوب تشکيل ميدهند .به جامدات ،مايعات و گازها ميتواند باعث تغييرات پايداري ساختار آن شده و از رسوب آن جلوگيري
همچنين تمايل ميسلها به جذب روي سطح فلز نيز عمدهاي از جمله کاويتاس��يون (تش��کيل حباب در ميكند .اعمال امواج فراصوت بر نفتهاي داراي
ﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺬب روي ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن آﻧﻬﺎ روي ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ
به چس��بيدن آنها روي سطح لولهها کمک ميکند مايع) ،تشکيل امولسيون و تغيير سرعت واکنشهاي آسفالتين باعث تغييرات ترموديناميکي در ساختار
ﺷﺪهانرژي و
ﻣﻴﺴﻞاز جذب
شود که ناشي
ميسل آسفالتين مي
ﺳﺎﺧﺘﺎرزمينه تأثير اين امواج
مطالعاتي كه در
رسوبات ميگردد.
ن رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ که اين
ﭘﺎﻳﺪاري
آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ
گردد.ﺑﺮ
شيمياييﺛﻴﺮ
اﻳﻨﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﺄ
ش��دن اﺑﺰار
تهنشينزﻣﺎن
ﮔﺮدد .امردرسبباﻳﻦ
در اين زمان ابزار اينركت با تأثير بر ساختار آسفالتين بر رسوبات درون سيستمهاي توليد نفت و گاز انجام تشکيل حبابهاي کاويتاسيون در اطراف آنست.
دﺳﺘﮕﺎهبه ﺑﺎ
ﻣﻌﺪﻧﻲبر ﻧﻴﺰ
ﻛﻨﺪ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
نفت باعث
اﻳﻦاعمال ش��ده
اي��ن ،انرژي
ﻮﺑﺎت ع�لاوه
رﺳفنآوري
ﺧﺼﻮصکه اين
دراين نتيجه رسيده
نهايت به
ﻣﻲ در
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي شده
رسوب و تهنشست آن
ﺳﻄﻮحشده و از
رويپايداري ميسل
و ﺗﻪﻧﺸﺴﺖ آن باعث
روي سطوح لولهها پيشگيري ميکند .در خصوص حتي ميتواند جايگزين روشهاي موجود انگيزش کاهش گرانروي آن ميگردد .از طرفي اين انرژي
ﻧﺸﺴﺖ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ
مانند و ﺗﻪ
رﺳﻮب
ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﺗﻮﺳﻂ
ن ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻮﺑﺎت
ﮔﺮدد.ش��دن ساختارهاي بزرگ آسفالتين
باعث شکسته
اسيدکاري شود.
ﻣﺎﻧﻊ چا ه
ازهم،پاش��يدن
اﻣﻮاجدس��تگاه با
معدني نيز اين
رس��وبات
ساختار رسوبات توسط امواج توليدي ،مانع رسوب امواج فراصوت امواج فش��اري مکانيکي هستند که ب��هذرات کوچکتر و در نتيج��ه حفظ راحتتر
اﻳﻨﺮﻛﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﺴﻞ را ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺮده و از رﺳﻮب آن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاص ﻧﻔﺖ
ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
توس��ط تبديلگره��اي فراصوت ب��ا فرکانس زياد آنها در حالت کلوئيدي و معلق ميشود .شکل7-
و تهنشست اين رسوبات ميگردد.
قرارگرفتن
ﭘﺎﻳﺪاري پس از
خام و رسوبات آنرا
حالت نفت
توليد امواج
متفاوتي براي
روشهاي
ميشوند.
اينركت،در توليد
دس��تگاه
توليد شده
ي( ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪانرژي
اﻳﺠﺎد
ﻣﻴﺰان
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﺎدون
اﻣﻮاج
ﻃﻴﻒ
اﻣﻮاج
آورد.توسطاﻳﻦ
لرزش��يﻣﻲ
ﻋﻤﻞ
ساختار ميس��ل را پايدار کرده و از رسوب آن و تغيير فراص��وت وج��ود دارد .دو روش عمده ،اس��تفاده در معرض امواج فراصوت نشان میدهد [.]7
پيزوالکتري��ک
تبديلگره��اي
ﻋﻮاﻣﻞ از
جلوگي��ري بهعمل
گران��روي)
خواص نف��ت
تبديلگره��ايﻟﻜﺘﺮوﻛﻴﻨﺘﻴﻚ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
وﻳﮋهو ﭘﺪﻳﺪه ا
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار
ﺷﺪت ﺑﻪ
(مثل ،ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه
ﺴﻞ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از
 -1-2-3خواص کريستال کوارتز
ميآورد .اين امواج در طيف امواج مادون قرمز هستند .مغناطيس��ي اس��ت .با توجه به غيرمغناطيس��ي بودن
رﺳﻮب آﻧﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﺪنتيجهﺳﺒﺐ
ﭘﺪﻳﺪه
دﻳﻮاره و
ﻚ ﺷﺪن ﻣﻴﺴﻞﻫﺎ
بهشكلﺗﺄ
ﺷﺪه و
ﺛﻴﺮبريده و
صحيح
کريستال کوارتز
ﺗﺴﺮﻳﻊ وقتي يک
گرف��ت كه در اين
ﻣﻲيتوان
اينركت م
ﺛﻴﺮ ازاﻳﻦدس��تگاه
ﺗﺸﺪﻳﺪپسﺗﺄاز عبور
ش��ده در ميس��ل
ميزانﺑﻪپايداري ايجاد
دستگاه ،بهشدت بهعوامل ناپايدارکننده بهويژه پديده دس��تگاه از تبديلگرهاي نوع نخست استفاده شده نصب شود ميتوان آنرا با قراردادن در يک ميدان
ﻣﻲدﻫﺪ
ﻧﺸﺎن
دﺳﺘﮕﺎه
کريستالﺑﻌﺪ
ﻗﺒﻞ و
ﻣﻴﺴﻞبه را
ﺷﻜﻞ-
را ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻛﻨﺪ.
نزديک يا روي
الکترودي
(اعمال ولتاژ به
ﻋﺒﻮر ازالکتريکي
کوارتزازدر دستگاه
اس��تفاده از
ﻳﻚ و با توجه
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚش��دن
بس��تگي6دارد .چراكه نزديک
الکتروکينتيک
ميسلها به ديواره و تش��ديد تأثير اين پديده ميتواند میت��وان گفت که اين کريس��تال با نوس��ان خود کريستال) خم كرد .اين ويژگي بهنام پيزوالکتريک
بودن 13معروف اس��ت .وقتي ميدان برداش��ته شود
Beforn Enercat Unstable Micelle
After Enercat Stable Micelle
کوارتز با بازگشت بهشکل اوليه ميداني الکتريکي
و در نتيجه ولتاژ توليد ميکند .اين رفتار کريستال
کوارتز ش��بيه مداري متشکل از يک سلف ،خازن
و مقاومت ( )RLC Circuitبا فرکانس رزونانس��ي
دقيق است .مواد پيزوالکتريک ميتوانند انرژيهاي
مکانيک��ي و الکتريکي را به يكديگر تبديل كنند.
فرکانس��ي که کوارتز با دريافت ميدان الکتريکي
در آن نوسان ميکند کام ً
ال وابسته بهشکل ظاهري
 6ميسل آسفالتين قبل و بعد از عبور از ابزار اینرکت
ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از اﺑﺰار
ﺷﻜﻞ  -6ﻣﻴﺴﻞ آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ و
(ضخام��ت و زاويههاي ب��رش) آنس��ت .کوارتز
ب��ا دريافت مي��دان الکتريکي در هم��ان فرکانس
 1مشخصات فنی برخی مدلهای ابزار اینرکت
مخصوص نوسان ميکند .بنابراين امواج خروجي
Type
Outside Diameter
Tool Length
Inside Diameter
از کريس��تال به دو بخش تقسيم ميشوند :امواجي
ﮔﺎزﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪهاي از
ﺟﺎﻣﺪات،
ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﻪ
Metricاﻣﻮاج
ﺷﺪه ﻛﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺮژي
ﻣﺎﻳﻌﺎت و SAE
Metric
SAE
Metric
SAE
که به منبع موردنظر فرستاده ميشوند و امواجي که
"3/8
60.3mm
"45
115cm
"2.00
mm
ﮔﺮدد.ميدهند.
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲنوسان ادامه
کريستال بازگشته و به
بهدرون
ﻫﺎي
 ST10واﻛﻨﺶ
ﺗﻐﻴﻴﺮ  2ﺳﺮﻋﺖ
اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺎﻳﻊ(،
 50.8در
ﺣﺒﺎب
ﺎﺳﻴﻮن )ﺗﺸﻜﻴﻞ
براي حفظ انرژي سيس��تم نيز بايد آمپليفاير درون
"2 7/8
73.0 mm
"45
115cm
"2.44
62.0 mm
ST20
گ��ردد که
ش��ده و
تعريفاﻳﻦ
طوري ﺑﻪ
ﻧﻬﺎﻳﺖ
تش��کيلدر
ﮔﺎز اﻧﺠﺎممدارﺷﺪه
"3 1/2ﻧﻔﺖ و
 88.9ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢmmﻫﺎي
رﺳﻮﺑﺎت
ﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ
درون "45
115cm
اﻣﻮاج ﺑﺮ"2.99
75.9 mm
ST30
وظيفه تشديد دامنه امواج را بر عهده گيرد .جهت

ه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻦآوري ﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻧﮕﻴﺰش ﭼﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻛﺎري ﺷﻮد.
36

ت اﻣﻮاج ﻓﺸﺎري ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﺪﻳﻞﮔﺮﻫﺎي ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت وﺟﻮد دارد .دو روش ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﻳﻞﮔﺮﻫﺎي ﭘﻴﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ و
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متخلخل يا نسبت به سطوح صاف
داراي در محيط
جريان
پتانسيل
پديده
-2-2-3
آنبه مثال
ميتوان
درک بهتر
هايﺑﺎﻋﺚ
آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ
ﻫﺎي
الکتروکينتيک وﻧﻔﺖ
ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺮ
اﻣﻮاج
بلندگواﻋﻤﺎل
صدايﻛﻨﺪ.
تش��ديد ﻣﻲ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
رﺳﻮب
ن ﺷﺪه و از
و شنيدهش��دن صداي جيغ بههنگام ق��رار گرفتن پديده الکتروکينتيک در سياالت ناهمگن اثراتي بهوجود ميآيد .پتانسيل جريان اختالف در پتانسيل
ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﺴﻞ آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺬب اﻧﺮژي و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺒﺎبﻫﺎي
ميکروفون مقابل بلندگو اش��اره کرد که مقداري خواهد داش��ت .س��يال ناهمگن س��يالي است که الکتريکي ميان س��طح جامد و مايعي است که از
ﻃﺮﻓﻲ
رويد.
هاي ﻣﻲﮔﺮد
حباب آن
ﮔﺮاﻧﺮوي
ذرات ﺑﺎﻋﺚ
حاوي ﻧﻔﺖ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ
ميکروفوناﻧﺮژي
توس��طﺑﺮ اﻳﻦ،
دوبارهﻋﻼوه
ﺴﺖ.
اﻃﺮاف آﻧ
ن در
کند [.]8
آن ازعبور مي
ﻛﺎﻫﺶمايع يا
نامحلول جام��د،
جذب گرديده
انرژي
از
پتانسيلدربه وجود اليه دوگانه الکتريکي
ﺣﻔﻆ وجود
دوگانه بين
پديده اليه
ذراتمنش��أ
گاز باشد.
پخش ميشود.
عبور از آمپليفاير
پسﻪ از
ي ﺑﺎﻋﺚ و
اين آﻧﻬﺎ
راﺣﺖﺗﺮ
ﻧﺘﻴﺠﻪ
اصليﺗﺮاينو در
ﻛﻮﭼﻚ
آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﻪ
دوبارهﺑﺰرگ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
ﺷﺪن
ﺷﻜﺴﺘ
ماي��ع و گاز بس��تگي دارد .اليه
ﻣﻌﺮضتماس
ﮔﺮﻓﺘﻦ دردر س��طح
ﻗﺮاراين پديده
نمونههاي
است.ﺮايکي از
رﺳﻮباردار
س��طوح
براي ايجاد
اين7ويژگي
ديجيتال از
س��اعتهاي
ﻮﺋﻴﺪي و در
اﻣﻮاج
ﭘﺲ از
ﺑﺎت آﻧ
ﻧﻔﺖﺧﺎم و
ﺣﺎﻟﺖ
ﺷﻜﻞ-
ﺷﻮد.
ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ
فرکانس دقيق و ثابتي برابر يك ثانيه و اندازهگيري پتانس��يل جريان ميباش��د که جريان يا اختالف الکتريکي دوگانه از بارهايي تش��کيل ش��ده که
زمان].[7
ﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
پتانس��يلي اس��ت که در اثر حرکت ذرات باردار بر س��طح جامد ثابت ماندهاند و تعداد مساوي بار
استفاده شده است.
مخالف در سيال نيز در کنار آنها قرار دارد .در اين
حالت جريان سيال باعث حرکت يونهايي كه بار
مخالف دارند شده و پتانسيل ايجاد ميكند .درون
ابزار اينركت از اليهاي پوش��ش استفاده شده که
ميتواند اين وظيفه را بر عهده گرفته ،بارهاي ثابت
را در خود نگ��هدارد و به ايجاد اين پديده کمک
UST=5min × 1000 bar = 20 µm
UST=0min × 1000 bar = 20 µm
نمايد.

ﻣﻴﺴﻞ

ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار
ﺗﻤﺎﻳﻞ

ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ

و از رﺳ

ازﻫﻢ ﭘﺎ

اﻧﺮژي ﻟ

)ﻣﺜﻞ ﮔ

ﺷﺪه در
ﭼﺮاﻛﻪ

اﺑﺰار اﻳﻨ

]6و.[5

 -3-3نحوه نصب و استفاده از دستگاه

محل قرارگيري دس��تگاه در پايينترين نقطه لوله
مغزي است .دس��تگاه اينركت قابليت كار همراه
با پمپه��اي درونچاه��ي (بهغي��ر از پمپهاي
UST=10min × 1000 bar = 20 µm
UST=15min × 1000 bar = 20 µm
الکتريکي ( ))ESPرا دارد .در سيس��تمهاي داراي
پمپ ،دستگاه ميتواند هم قبل از پمپ و هم بعد از
آن يا در انتهاي لوله مغزي نصب گردد.
دس��تگاه پس از نصب درون چاه نياز به هيچگونه
منب��ع انرژي نظير ب��رق نداش��ته و محدوديتي نيز
UST=20min × 1000 bar = 20 um
UST=25min × 1000 bar = 20 um
ﺷﻜﻞ -7ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺮ اﻧﺪازه ذرات آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ7] 12در[مس��ير جريان ايجاد نميکند .هر دستگاه بايد
 7تأثير امواج فراصوت بر اندازه ذرات آسفالتين پس از سانتريفيوژ نمونه نفت]7[ 12
براي هرچاه بهطور اختصاصي طراحي ش��ود .اين
طراحي به عواملي مثل اندازه لوله مغزي ،حجم و
 2برخی موارد استفاده از دستگاه اينركت در سراسر دنیا
ﺧﻮاص ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻛﻮارﺗﺰ
خصوصيات سيال توليدي (مقادير آب ،آسفالتين،
1 Morrison Petroleum Ltd.
)9D-35-35-6 W4 (Consort, Alberta
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ GOR ،Hو  )CO2بستگي دارد.
پارافين ،واکسS ،
2
Exploration
(Manyberries,
 Andersonدر 2ﻳﻚ ﻣﻴﺪان
ﻗﺮاردادن
14-31-4-4ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﺎ
ﺻﺤﻴﺢW4ﺑﺮﻳﺪه و
)Albertaﺷﻜﻞ
ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻛﻮارﺗﺰ ﺑﻪ
13شرايط ديگر از قبيل عمودي يا جهتدار بودن چاه،
3 Omega Hydrocarbons Ltd.
)87-4 W6 (Worsley, Alberta
10B-13-20-20ﺧﻢ ﻛﺮد .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪﻧﺎم
رويW4ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل(
ﺘﺎژ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮودي ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ
تشکيلاﺳﺖ.
ﻣﻌﺮوف
and 13C-13-20-20 W4
رسوب در چاه يا تأسيسات سطحي و
ﭘﻴﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ 4ﺑﻮدن محل
Tarragon Oil and Gas
)(Jumpbush, Alberta
ﻛﻨﺪ.چاهاﻳﻦ
نحوهﻣﻲ
ان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻮارﺗﺰ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪﺷﻜﻞ اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ
نيز ميتواند در محل قرارگيري
تکميل
Townships 46 & 48 W5 (Pembina,
5 Rising Resources Ltd.
مؤثر باشد.
اينركت
دستگاه
ﺴﺘﺎل ﻛﻮارﺗﺰ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺪاري ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ
)Albertaﺳﻠﻒ ،ﺧﺎزن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ) (RLC Circuitﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ رزوﻧﺎﻧﺴﻲ
A multi-well pool at 15-16 W3 (Swift
دس��تورالعمل نصب براي هر چاه توسط شرکت
6 Universal Exploration Ltd.
)Saskatchewan
Current,ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻛﻪ
اﻧﺮژيﻫﺎي
ﺖ .ﻣﻮاد ﭘﻴﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
سازنده ارائه ميش��ود .اين ابزار بايد تا حد ممکن
7 Numac Energy Inc.
)5-15-118-7 W6 (Shekelie, Alberta
در انتهاي چاه نصب گردد .عمق مناسب نصب در
6-32-75-14 W4 and 11-9-79-15 W4 (Lac
8 Talisman Energy Inc.
)La Biche, Alberta
دستورالعمل مشخص ميشود .بهتر است اينركت
9 Murphy Oil Company Limited
)6-7-87-9 W5 (Red Earth, Alberta
حداقل  200-300متر پايينتر از نخستين محدوده
10 Fletcher Challenge Petroleum Inc.
)8B-28-36-5 W4 (Consort, Alberta
اصلي رسوب آسفالتين يا پارافين نصب گردد.
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در حال��ت نصب دس��تگاه در کن��ار پمپهاي
 ، Rod Liftدر ص��ورت امکان بايد ابزار پايينتر
از پم��پ و بهعنوان اتصال انتهايي نصب ش��ود.
همچني��ن بايد بين ابزار و پمپ حداقل يک لوله
مغزي فاصله باشد .در صورت نياز بهTurbolator
بايد آنرا درست پايينتر از اينركت نصب كرد.
در چاهه��اي عميق نيز دس��تگاه نباي��د در عمق
بيشتر از  2500متر نصب شود؛ مگر در مواردي
که توس��ط ش��رکت س��ازنده بالمانع تشخيص
داده ش��ود .در پمپهاي Progressive Cavity
ميتوان اينركت را قب��ل از ورودي پمپ يا بعد
از خروجي آن نصب کرد .براي اس��تفاده از اين
دس��تگاه در چاههاي��ي ک��ه از روش فرازآوري
مصنوعي با گاز اس��تفاده ميکنن��د بايد ابزار را
زير پايينتري��ن خروجي گاز نصب کرد .برخی
از موارد اس��تفاده از این ابزار در جدول 2-ارائه
شدهاند.
پا نویس ها

نتیجهگیری

از عمدهترين مشکالت در زمينه توليد و انتقال نفت
و گاز ،تشکيل رسوب در سيستمهاي توليدي است.
روشه��اي متفاوتي براي پيش��گيري و درمان اين
مشكل وجود دارد .روش مورد استفاده در عمليات
چاههاي شرکت ملی نفت جهت رفع رسوبات در
بيشتر موارد تزريق حالل (زایلین) یا تزریق اسید با
استفاده دستگاه لوله مغزی سیار است که تنها قادر
به رفع رس��وبات بوده و قابليت پيشگيري از ايجاد
رس��وب را ندارد .عالوه بر اين ،نياز مکرر به تزريق
ح�لال در دوره تناوبي ح��دودا ً يکس��اله (و در
مواردي چندماهه) سبب افزايش هزينهها و توقف
مکرر توليد خواهد شد .بههمين دليل نياز به بررسي
و بهكارگيري روشهاي نويني که بتوانند از تشكيل
رسوب پيشگيري بهعمل آورند احساس ميشود .با
توجه به مطالب ارائه شده ميتوان گفت که دستگاه
اينركت در مرحله رسوب آسفالتين با ايجاد امواج

Crystal Modifiers
Dispersants
10.
Inhibitors
11.
Hot oiling
12.
UST:Ultra Sonic Time
13.
piezoelectricity

صوتي توسط کريستالهاي کوارتز ،سبب پايداري
ميسلهاي آسفالتين شده و از رسوبگذاري آنها
ممانعتبهعملميآورد.
ميتوان گف��ت اين ابزار كه جهت پيش��گيري از
رس��وب آس��فالتين (نه درمان رس��وب) استفاده
ميش��ود در کنار تزريق مداوم ممانعتکننده ،از
تنها روشهاي موجود جهت پيشگيري از تشكيل
رسوب است .اين روش و اساس کار آن نسبت به
روش شيميايي مزيتهاي بسياري دارد .مهمترین
مزایای اين روش عبارتند از:
جلوگیری از تشکیل رسوبات و افزایش و استمرار
تولید
کاهش هزینههای تولید
افزایش عمر مفید چاه و کاهش تعداد عملیاتهای
رسوبزدایی
جلوگیری از بروز اختالل در سایر عملیاتها مانند
نمودارگیری و  ...در اثر تشکیل رسوب.
Enercat
Flocculation
3.
Rich Gas Flooding
4.
Mutual Solvents
5.
Fishing
6.
Solvents
7.
Detergents

8.

1.

9.
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