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 -1گروه مدلسازي و توسعه نرمافزار ،پرديس باالدستي ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
 -2گروه ترموديناميك ،دانشكده مهندسي شيمي ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران
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تاريخ دريافت93/10/23 :

تاريخ پذيرش94/3/23 :

چكيده
آســفالتین از مهمتریــن رســوبهای هیدروکربــوری موجــود در نفــت خــام اســت کــه در اثــر تغیــرات دمــا ،فشــار و يــا تركيــب اجــزا
در مســيرهاي مختلــف خــط تولیــد تشــکیل میشــود .رســوب آســفالتین ســبب افزایــش گرانــروی نفــت ،افــت فشــار خطــوط تولیــد،
کاهــش بهرهدهــی چاههــای تولیــدی و حتــی انســداد تولیــد میشــود .تشــخیص دقیــق زمــان و مــکان تشــکیل و مقــدار رســوب
از مهمتریــن چالشهــای بهرهبــردای از مياديــن مســتعد تشــکیل رســوباند .تشــخیص زمــان و مــکان تشــکیل رســوب آســفالتين
کمــی مقــدار رســوب
بــا مدلســازی ترمودینامیکــی انجــام ميشــود كــه شــامل تعییــن فشــار شــروع رســوبگذاری و اندازهگیــری ّ
تشکیلشــده اســت .در ایــن مطالعــه ضمــن معرفــی اســتفاده از روش گرانرویســنجی بــراي مشخصهســازی رفتــار بخــش آســفالتین

نفــت ،کارآیــی آن در مقايســه بــا روشهــای متــداول تشــخیص نقطــه رســوب و مقــدار رســوب بررســي و در نهایــت ،بــا اصــاح مــدل
ترموديناميكــي جامــد ،از آن بــرای مدلســازی رفتــار ترمودینامیکــی آســفالتین اســتفاده میشــود .بــراي جامــع بــودن نتایــج از دو
نمونــه نفــت ســبک و ســنگین یکــی از میادیــن جنــوب غــرب کشــور اســتفاده شــده اســت .نتایــج بهدسـتآمده در دامنـهاي وســیع از
دمــا و فشــار مخــزن تــا شــرایط اســتاندارد دارای دقتانــد.
كلمات كليدي :آسفالتين ،گرانرويسنجي ،فيلتراسيون ،مدل اصالحشده جامد ،نقطه آغاز رسوب.

میشــود .تشــکیل رســوبهای آلــی در نفــت خــام،

مقدمه و مرور منابع

تشــکیل رســوبهای آلــی بــر اطمینــان تولیــد تاثيــر

میگــذارد .ایجــاد رســوبات آســفالتینی در ســتون چــاه،
خطــوط لولــه انتقــال ،مخــازن نگ ـهداری و ذخیــره نفــت

خــام ســبب کاهــش تولیــد ،از بیــن رفتــن ابزارهــای
مکانیکــی و بــاال رفتــن هزینههــای بهرهبــرداری
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

hasanvand@Put.ac.ir

ضمــن انســداد خــط لولــه ،ســبب افزایــش گرانــروی نفــت

و در نتيجــه افزایــش افــت فشــار جریــان میشــود[.]3-1

طبــق تعریــف اســتاندارد ،آســفالتینها در اثــر مقــدار
اضافــی نرمــال هپتــان و نرمــال پنتــان در نفــت خــام

ایجــاد میشــوند[ .]6-4آســفالتینها قطبیتریــن جــزء

نفــت خــام هســتند کــه در اثــر تغییــرات دمــا ،فشــار و
ترکیــب تغییــر فــاز از جامــد بــه مایــع ممكــن ميشــود.
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آســفالتینها بهصــورت یــک مولکــول خــاص در نفــت
حضــور ندارنــد بلکــه رســوب آنهــا بخشــي گســترده از
مولکولهــا بــا جــرم مولكولــي  1000تــا  100000گــرم

بــر مــول را در بــر میگیرنــد[ 5و  .]7محققــان عقیــده
دارنــد کــه بــا توجــه بــه قطبیــت ذرات آســفالتین ،بخشــی
از آنهــا بهصــورت محلــول و بخشــی بهصــورت کلويیــدی

در نفــت خــام حضــور دارنــد .در حالــت کلويیــدی ذرات

آســفالتین بــا مولکولهــای رزیــن احاطــه شــدهاند.
وجــود الیــهای از رزیــن در اطــراف ذره آســفالتینی
ســبب ایجــاد نیــروی دافعــه مناســب بــرای معلــق مانــدن

آســفالتین در نفــت خــام میشــود[.]10-8

1395-4

دســتهبندی میشــوند[ 13و  .]14در روش نــوری یــا از

ابــزار میکروســکوپ تحتفشــار و دمــا اســتفاده میشــود
1

و یــا بــا گــذر نــور مــادون قرمــز 2از محیــط نفــت ،مقــدار
افــت انــرژی اشــعه را انــدازه ميگیرنــد[ .]15در روش

وزنســنجی بــا اســتفاده از فیلتراســیون تحــت فشــار

نفــت ،درصــد وزنــی رســوب ایجادشــده نســبت بــه وزن
نفــت اندازهگیــری میشــود .در ایــن روش عــاوه بــر
تخميــن مقــدار فشــار آغــاز رســوبگذاری ،مقــدار

رســوب تشکیلشــده در شــرایط مختلــف ترمودینامیکــی

کمــی قابلاندازهگیــری اســت[.]16
بهصــورت ّ

در بیــن روشهــای تشــخیص تشــکیل جامــد در نفــت

مطالعــات گرانــروی نفتهــای مختلــف نشــان میدهنــد

خــام ،روش گرانرویســنجی بهدلیــل ماهیــت فیزیکــی

نیوتنــی تقســیمبندی میشــود .تغییــر فــاز از حالــت

و دمــا جذابتــر اســت .اســکوبو و منصــوری نشــان

کــه نفــت بهعنــوان یــک مــاده تکفــاز جــزو ســیالهای
تکفــازی بــه دو یــا چندفازی(تشــکیل ذرات جامــد

یــا حبــاب گاز) ســبب تغییــر خــواص نفــت بــه یــک

ســیال غیرنیوتنــی میشــود .مهمتریــن عوامــل
غیرنیوتنــی شــدن ســيال برهمکنــش ذرات ،عدمتقــارن
و جهتگیــری ذرات معلــق اســت .برهمکنــش ســیال
ذره و ذرهذره عمدتــا تابــع انــدازه ،شــکل و غلظــت ذره و
همچنیــن خصوصیــت ســطحی ذره اســت .بهطــور کلــی

وجــود ذرات معلــق در ســیال مــادر ســبب اثرگــذاری

بــر خــواص رئولوژیــک از جملــه افزایــش گرانــروی

و امــکان اندازهگیــری در محــدودهاي وســیع از فشــار
دادنــد کــه رونــد تغییــرات گرانــروی نیوتنــی نفــت و
رســوبدهندههای آلکانــی ماننــد هپتــان و نونــان
در اثــر تشــکیل آســفالتین از تخمیــن نیوتنــی خــارج
میشــود و رفتــاری غیرنیوتنــی بــه خــود میگیــرد؛

بنابرايــن اولیــن غلظتــی کــه گرانــروی مخلــوط نفــت و
حــال آلــی از حالــت نیوتنــی خــارج میشــد را نقطــه
شــروع رســوبگذاری دانســتند[ .]11عــاوه بــر آن نتایــج

آزمایشــگاهی نشــان میدهنــد کــه تغییــرات گرانــروی
تابعــی از غلظــت جامــد ایجادشــده در نفــت میباشــند.

میشــود[ 11و  .]12انــدازه ذره شــاخصی از ذات مــاده و

از دیــدگاه رئولوژیــک ،انیشــتین نشــان داد کــه اثــر

رفتــار هیدرودینامیکــی ذره معلــق را تعییــن میکننــد ،در

مجمــوع ذرات بســتگی دارد و وابســته بــه انــدازه ذره

را نشــان میدهــد .ذرات بــا شــکل غیرکروی(نامتقــارن)

بســیار کــم و ذرات معلــق ســخت ،کــروی ،همانــدازه

غیرنیوتنــی در ســیال شــوند[ 13و  ،]14در حالــی کــه

شــرمن و روتگــرز نشــان دادنــد کــه حتــی در غلظتهــای

رفتــار بــه ســیال غیرنیوتنــی هســت.

اســت و اثــر انــدازه ذره ،زمانــی کــه ذره شــکل نامتقــارن

نیروهــای بیــن مولکولــی اســت کــه خــواص رئولوژیــک و

ذرات پراکنــده بــر گرانــروی یــک ســیال تنهــا بــه حجــم

حالــی کــه غلظــت ذرات مقــدار برهمکنش(برخــورد) اجــزا

نيســت؛ امــا ایــن یافتــه دربــاره مخلوطهایــی بــا غلظــت

در غلظتهــای کــم نیــز میتواننــد ســبب ایجــاد رفتــار

و بــدون جــذب ذرات بــه هــم نيــز صــادق اســت[.]21

در ذرات کــروی تنهــا در غلظتهــای بــاال امــکان تغییــر

میانــی غیرنیوتنــی بــودن جریــان تابعــی از انــدازه ذرات

روشهایــي مختلــف بــرای تعییــن نقطــه آغــاز تشــکیل

و قابلتغییــر بــه خــود بگیــرد ،اهمیــت بیشتــری

رســوب آســفالتین در نفــت خــام وجــود دارنــد كــه بــه
ســه دســته اصلــی نــوری ،وزنســنجی و گرانرویســنجی

مییابــد.

)1. High Pressure Microscopy(HPM
)2. Near Infra-Red(NIR
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آنهــا در مطالعــه خــود تنهــا اثــر ذره ســیال را در

بــا رابطــه کیگــر ميتــوان مقــدار رســوب ایجادشــده

كردنــد[ 13و  .]14گیلســپ اثــر خــود تجمعــی شــدن و

تخمیــن رفتــار ترمودینامیکــی آســفالتین ارايــه شــدهاند.

نظــر گرفتنــد و از اثــر برهمکنــش ذرات چشمپوشــي
توزیــع ذرات را بــر گرانــروی سوسپانســوینهای نیوتنــی

بررســی کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تجمــع ذرات
ســبب افزایــش گرانــروی در ایــن ســیاالت میشــود[.]22

را انــدازه گرفــت .تاکنــون مدلهایــي مختلــف بــرای

در مــدل جامــد کــه متداولتریــن روش اســت ،از تســاوی
فوگاســیتههای بــرش شــبهجامد در دو فــاز مایــع و

جامــد اســتفاده میشــود .در ایــن مــدل بــرای تعریــف

بــراي تخمیــن مقــدار گرانــری ســیاالت چندجزيــی

بخــش آســفالتینی شکســت بــرش ســنگین نفــت( )nC7به

اســکوبو و منصــوری نشــان دادنــد کــه رابطــه لــوب

چــون جــرم مولکولــی آســفالتین بیــش از  1200گــرم بــر

تاكنــون رابطــه تجربــی دقیقــی ارايــه نشــده اســت.

میتوانــد بــا دقتــي مناســب تغییــرات گرانــروی یــک

مــاده دوجزيــی را نشــان دهــد[ .]11رابطــه لــوب بــرای
یــک مخلــوط چندجزيــی گرانــروی مخلــوط را بهصــورت

زیــر نشــان میدهــد:
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حجمــی جــزء iام و

و  ،vmبهترتیــب گرانــروی

ســینماتیک جــزء iام و مخلــوط اســت[ .]16روابطــي

مختلــف بــرای تخمیــن تغییــرات گرانــروی نســبت بــه
حجــم سوسپانســیون موجــود در ســیال نیوتنــی ارايــه

شــدهاند کــه انتظــار مــيرود بتواننــد مقــدار آســفالتین

رســوبكرده را تعییــن کننــد .گلیســپ رابطــه زیــر را
بــرای گرانــروی نســبی یــک مخلــوط سوسپانســیون ارايــه

داد[:]22
()2

و  vsو  ،voبهترتیــب گرانــروی سوسپانســیون(نفت دارای

کلويیــد آســفالتین) و نفــت بــدون آســفالتین اســت .کیگر
نیــز رابطــهاي را بــرای بیــان تغییــرات گرانــروی نســبی
نســبت بــه حجــم کلــی اجــزای معلــق ارايــه داد[:]23

xp

بــا جــرم مولکولــی کمتــر از  800گــرم بــر مــول ،ســبب
میشــود خــواص فیزیکــی ماننــد حجــم مولــی ،چگالــی

و برهمکنــش بخــش جامــد بــا ديگــر اجــزای نفــت
بهدرســتی تخمیــن زده نشــوند .عــاوه بــر آن تنظیــم

رفتــار فشــار -حجــم ســیال بــا مشــکل و واگرایــی همــراه
میشــود .از ایــن رو در ایــن مقالــه ســعی شــده خــواص
آســفالتین ابتــدا مســتقيما وارد مــدل شــوند و رفتــار
ترمودینامیکــی جامــد بهكمــك خــود بــرش آســفالتین ،و

نــه شــبهجامد(روش ارايهشــده در نرمافــزار ،)WinProp
تعریــف شــود .در ایــن مقالــه ســعی شــده بــا اســتفاده

از روش گرانرویســنجی و رابطــه کریگــر( )1972نقطــه
تشــکیل جامــد و مقــدار جامــد ایجادشــده اندازهگیــری

شــود .در مرحلــه بعــد بــراي مدلســازی رفتــار
آســفالتین در شــرایط مختلــف ترمودینامیکــی از مــدل
جامــد خالــص اصــاح اســتفاده شــود .ایــن مــدل در

 ،xeffنســبت حجمــی موثر بــرای ذرات معلق سوسپانســیون

()3

مــول تخمیــن زده میشــود  ،نســبت دادن رفتــار ،C33+

vm
=

 ،ajمتغیــر گرانــروی مشــخصه بــرای جــز jام؛  ،xjنســبت
vi

كار مــيرود کــه ایــن بــرش تــا  C33+تفکیــک 2میشــود.

−2.5x m

xp 

=v
1 +

r
 xm 

و  ،xmبهترتیــب نســبت حجمــی ذره و نســبت

جورشــدگی 1حداکثــر و بــرای تنــش برشــی کــم 0/63

هســتند .نتایــج آزمایشــگاهی نشــان میدهنــد كــه

حــال حاضــر در نرمافــزار  WinPropاســتفاده میشــود

کــه نتایــج آن بــه لحــاظ فیزیکــی محدودیتهایــي
دارنــد .در ادامــه کار ضمــن اصــاح نقــص فیزیکــی ایــن
روش ،مــدل اصالحشــده بهعنــوان مــدل مطلــوب در
مدلســازی نتایــج دو نمونــه نفــت ســبک و ســنگین

اســتفاده میشــود.
روش کار

برای انجام مطالعات مربوط به تشکیل رسوبهای هیدروکربنی،
1. Packing fraction
2. Splitting
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طیفــي گســترده از آزمایشهــا بايــد انجــام شــوند كــه

نفــت و فیلتراســیون ذرات تحــت فشــار .چــون فشــار

خــام؛ ب) آزمایشهــای مربــوط بــه تعییــن خــواص نفــت

آســفالتین عملیــات تخلیــه طبیعــی شــامل افــت فشــار

شــامل الــف) آزمایشهــای شناســایی ترکیبــات نفــت

خــام و ج) آزمایشهــای مربــوط بــه تعییــن خــواص

رســوب آســفالتین هســتند.

عامــل اصلــی تغییــر فــاز آســفالتین اســت ،در مــورد ذرات
از فشــار مخــزن تــا فشــار اتمســفر در دمــای مخــزن

انجــام شــد .در روش اندازهگیــری گرانــروی ،بزرگــی

الــف) بــراي شناســایی درصــد برشهــای اصلــی نفــت،

ذره مســتقیما در اندازهگیــری دخالــت نــدارد ،بلکــه اثــر

ســبک انجــام شــد .روش استفادهشــده در ایــن مقالــه

اســت .بــه ایــن خاطــر از دســتگاه گرانرویســنج تحــت

آزمایــش تفکیــک  SARAروی نمونــه نفــت ســنگین و

براســاس روش وســکویز و منصــوری اســت[ .]16عــاوه

تغییــر فــاز در خــواص فیزیکــی ماننــد گرانــروی موثــر
فشــار گــوی غلطــان 2اســتفاده شــد.

بــر تعییــن چهــار بــرش اصلــی نفــت خــام ،مقــدار غلظــت

بــراي اندازهگیــری گرانــروی تحتفشــار از دســتگاه

میکــرو و کروماتوگــراف گازی و موازنــه مولــی اجــزا

ســرعت ســقوط گــوی ســربی در ســتون  50 cmنفــت

ب) بــراي شناســایی رفتــار ترمودینامیکــی نفتهــای

گرانــروی نفــت اســتفاده میشــود .بــراي افزایــش دقــت

دمــا ،آزمایشهــای انبســاط در جــرم ثابــت و انبســاط

انــدازه گرفــت و ب ـهازای ســه زاویــه  45 ،70و  23درجــه

اجــزای مختلــف نفــت بــا اســتفاده از دســتگاه تقطیــر

گــوی غلطــان اســتفاده شــد .اســاس کار دســتگاه بــر

تعییــن شــد.

اســت .مــدت زمــان افــت گــوی بهعنــوان شــاخصی از

ســبک و ســنگین شــامل تغییــرات حجــم -فشــار و

محاســبات ،ميتــوان زمــان ســقوط را تــا  0/01ثانیــه

در حجــم ثابــت انجــام و رفتــار خــواص نفــت ماننــد

نيــز آزمایــش تکــرار شــده است(شــكل .)1

درصــد ترکیبــات ،گرانــروی و چگالــی فازهــای گاز و نفــت

بحث و بررسي

فشــار حبــاب ،نســبت گاز بــه نفــت ،تــورم گاز و نفــت،

محاســبه شــدهاند.

مطالعــات نشــان میدهنــد كــه تغییــرات دمــا ،فشــار و

ج) بــراي شناســایی نقطــه تشــکیل آســفالتین ســه گــروه

ترکیــب نقشــي موثــر در تغییــر فــاز آســفالتین از مایــع

اســتفاده از نــور نزدیــک بــه مــادون قرمــز بهكمــك

تشــکیل ذرات جامــد آســفالتینی اســت.

آزمایــش روی نفتهــای ســبک و ســنگین انجــام شــدند:

سیســتم تشــخیص ذرات جامــد1؛ اندازهگیــری گرانــروی

بــه جامــد دارنــد ،امــا فشــار موثرتریــن عامــل بــرای

مدار مغناطیسی
گوی غلطان
پمپ و
فشارسنج

نمونه نفت

زمانسنج
دیجیتال

گرمکننده
مدار الکتریکی
زاویه با سطح افق
شکل  1نمایی از دستگاه اندازهگیری گرانروی در فشار و دمای باال بهكمك گوی غلطان.
1. Solid Detector System
2. Rolling Ball Viscometer
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بــراي آزمایــش روش گرانرویســنجی دو نمونــه

تغییــر فــاز دهنــد ،اگــر چــه ایــن ناپایــداری بــرای نفــت

جــدول  1انتخــاب شــدهاند .ایــن دادههــا نتیجــه انجــام

بــراي تعییــن فشــار اولیــه تشــکیل رســوب ،بــا اســتفاده

جــرم ثابــت و انبســاط در حجــم ثابتانــد.

شــرایط اولیــه مخــزن رســيدند( 65/90 mPaو .)408/4 k

نفــت ســبک و ســنگین بــا خصوصیــات ارايهشــده در

ســبک بیشتــر خواهــد بــود.

آزمایشهــای انبســاط نفــت زنــده شــامل انبســاط در

از سیســتم تشــخیص جامــد و نمونــه نفــت ســبک بــه

ایــن دو نمونــه نفــت مربــوط بــه الیههــای مختلــف

بــا توجــه بــه عامــل فشــار در تشــکیل رســوب آســفالتین،

آزمایــش تفکیــک برشهــای اشــباع ،آروماتیــک ،رزیــن

در دمــای ثابــت ثبــت شــد .نتایــج تغییــرات تــوان نــوری

یکــی از میدانهــای جنــوب غربــی کشــوراند .نتایــج

و آســفالتین بهتفکیــک در جــدول  2ارايــه شــدهاند

كــه نشــان میدهنــد درصــد رزیــن و آســفالتین در

نفــت ســبک بســیار کمتــر از مقــدار مشــابه در نفــت
ســنگین اســت ،اگــر چــه برخــاف انتظــار ،ناپایــداری
مولکــول آســفالتین در نفــت ســبک بیشتــر اســت.

مقــدار انــرژی گذرکــرده از محیــط نفــت نســبت بــه فشــار

گیرنــده سیســتم تشــخیص جامــد نســبت بــه فشــار بــرای
نمونــه نفــت ســبک در شــکل  2نشــان داده شــدهاند:
تغییــرات تــوان نســبت بــه فشــار در فشــار 42/32 mPa

شــروع میشــوند کــه ایــن فشــار بهعنــوان فشــار آغــاز

تشــکیل رســوب در نظــر گرفتــه ميشــود .متاســفانه

شــاخص ناپایــداری کلويیــدی ،]21[ 1نشــان میدهــد

بهدلیــل کــدر بــودن زيــاد نمونــه نفــت ســنگین و

رســوبهای آســفالتینی ناپایدارانــد و انتظــار م ـیرود بــا

انجــام آزمایــش تشــخیص جامــد روی ایــن نفــت ممكــن

کــه هــر دو نمونــه نفــت مطالعهشــده از نظــر تشــکیل
انجــام آزمایــش تخلیــه طبیعــی مولکولهــای آســفالتین

عدمدسترســی بــه ســل شیشــهای بــا قطــر نازکتــر،

نبــود.

جدول  1خصوصیات اصلی نفتهای سبک و سنگین مطالعهشده.
خصوصیت

واحد

نفت سبک

نفت سنگین

دمای مخزن

K

408/4

368/4

فشار مخزن

MPa

65/90

34/72

فشار حباب

MPa

25/66

11/39

نسبت گاز به نفت

m3/ m3

255/92

68/69

ضریب حجمی سازند نفت

Rm3/ Sm3

1/9539

1/2781

درجه سنگینی نفت مرده

API

33/79

20/42

ضریب انبساط گرمایی

)K)-1

2/23×10-4

2/41×10-4

ضریب تراکمپذیری

)kPa)-1

2/01×10-6

1/02×10-6

گرانروی نفت در فشار حباب

MPa.s

0/2409

3/0276

گرانروی نفت در فشار مخزن

MPa.s

0/3545

4/0843

o

جدول  2نتایج آزمایش تعیین برشهای  SARAبههمراه مقدار شاخص ناپایداری کلويیدی براي دو نمونه نفت سبک و سنگین.
نوع نفت

اشباع

آروماتیک

رزین

آسفالتین

شاخص ناپایداری کلويیدی

سبک

64/9

29/1

5/1

0/9

1/92

سنگین

44/7

31/9

12/2

11/2

1/26
1. Colloidal Instability Index
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1/18 E-04

1/09 E-04
1/05 E-04
1/00 E-04

نقطه آغاز رسوبگذاری
65

60

55

50

45

40

فشار()MPa

35

30

توان دریافتی()W

1/14 E-04

1/60 E-05

شکل  2نتایج گذردهی نور مادون قرمز از نفت سبک و تغییرات توان عبوری نسبت به فشار در این نفت.

بــراي راســتیآزمایی نتایــج حاصــل از روش نــوری،

كار رفــت .تغییــرات گرانــروی نســبت بــه فشــار در هــر

از روش فیلتراســیون اندازهگیــری شــد .نتایــج آزمایــش

نتایــج ،تغییــر گرانــروی در نقطــهای مشــابه بــا نقطــه

دمــای مخــزن در جــدول  3و شــکل  3ارايــه شــدهاند.

 .)5تغییــرات گرانــروی و خــروج از حالــت خطــی بــرای

مقــدار وزنــی رســوب ایجادشــده در نفتهــا بــا اســتفاده

یــک از دو نمونــه نفــت در جــدول  4ارايــه شــدهاند.

فیلتراســیون بــرای دو نمونــه نفــت ســبک و ســنگین در

تشــکیل آســفالتین را نشــان ميدهند(شــكلهاي  4و

نقاطــی از جــدول کــه بــا خــط تیــره مشــخص شــدهاند

نفــت ســبک در فشــار  42/74 MPaو بــرای نفــت ســنگین

فیلتراســیون نشــان میدهنــد کــه رســوب آســفالتین در

نتایــج حاصــل از سیســتم تشــخیص جامــد و آزمایــش

ناپایــداری بیشتــر آســفالتینها در نفــت ســبک از نفــت

تشــکیل رســوب بــر گرانــروی را در شــرایط تحــت فشــار و

نشــان داده شــد .در هــر دو نمونــه نفــت مقــدار بیشــینه

رابطــه گرانــروی و فشــار در مایعــات نیوتنــی ،کلويیدهــای

دیگــر مقــدار بیشــینه درصــد وزنــی رســوب در نفــت

ســیال نیوتنــی بــه ســیال غیرنیوتنــی عمــل میکننــد.

نتایــج فیلتراســیون نشــان میدهنــد کــه محــدوده

جامــد و شــکل ذرات میتواننــد در ایــن تغییــر ماهیــت

 37/92 MPaاســت .بــرای نمونــه نفــت ســنگین ایــن

تغییــرات میتــوان نمــودار گرانــروی نســبی را نســبت بــه

در واقــع اندازهگیــری نشــدهاند .نتایــج آزمایــش

در فشــار  24/13 MPaرخ دادهانــد .ایــن نتیجــه مشــابه

نفــت ســبک در فشــاري باالتــر رخ ميدهــد و بهدلیــل

فیلتراســیون تحــت فشــار اســت و ایــن مطالعــه اثــر

ســنگین اســت کــه بــا شــاخص ناپایــداری کلويیــدی

دمــا اثبــات میکنــد .در واقــع بــا توجــه بــه خطــی بــودن

رســوب در نزدیکــی فشــار حبــاب رخ میدهــد .از ســوی

آســفالتینی بهعنــوان عامــل تغییــر ماهیــت نفــت از حالــت

ســبک بیــش از نفــت ســنگین اســت[.]21

عواملــي مختلــف ماننــد غلظــت ذرات جامــد ،انــدازه ذرات

تشــکیل رســوب بــرای نفــت ســبک ،فشــار  48/26تــا

فشــار  27/56تــا  20/67 MPaخواهــد بــود .بــرای نفــت

ســبک ،ایــن نتیجـه بــا نتیجــه آزمــون سیســتم تشــخیص
جامد(فشــار  )42/32 MPaمطابــق اســت.

بــا اطمینــان از نتایــج بهدســتآمده از دو روش نــوری
و فیلتراســیون ،تاثیــر تشــکیل رســوب آســفالتین بــر

خــواص رئولوژیــک نفــت بررســی شــد .بــا توجــه بــه
فشــار و دمــای بــاالی آزمایــش ،ابــزار گرانرویســنج

گــوی غلطــان بــرای اندازهگيــري گرانــروی نفتهــا بــه

موثــر باشــند[ 8 ،4و  .]11بــراي تعییــن دقیــق نقطــه آغاز

فشــار بــرای هــر دو نمونــه نفــت ســبک و ســنگین ترســیم

کــرد .از آنجــا کــه رونــد تغییــرات درصــد وزنــی رســوب
آســفالتین نســبت بــه فشــار تــا نقطــه حبــاب هماننــد
تغيیــرات گرانــروی نســبی بــه فشــار اســت و بــا توجــه بــه

رابطــه کیگر(رابطــه  ،)3میتــوان رابطـهای بیــن گرانــروی
نســبی نســبت بــه نســبت حجمــی آســفالتین ارايــه داد .با
فــرض ثابــت بــودن دانســیته آســفالتین ،نســبت حجمــی

را ميتــوان بــه نســبت جرمــی تبديــل كــرد.
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جدول  3تغییرات درصد وزنی آسفالتین رسوبکرده در دو نمونه نفت سبک و سنگین(نتایج روش فیلتراسیون).
فشار()MPa

آسفالتین در نفت سنگین()%wt

آسفالتین در نفت سبک()%wt

48/26

0/00

0/00

37/92

0/00

0/11

27/58

0/00

-

26/20

-

0/23

20/68

0/28

0/18

13/79

-

0/07

11/72

0/55

-

9/31

0/35

-

6/89

0/10

-

نفت سنگین

0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
10

0

آسفالتین رسوب کرده()%

نفت سبک

0/6

0

20
30
40
50
60
فشار()MPa
شکل  3تغییرات درصد وزنی رسوب اسفالتین نسبت به فشار در دمای مخزن.
جدول  4تغییرات گرانروی نسبت به فشار در دو نمونه نفت سبک و سنگین در دمای ثابت مخزن.
نفت سنگین

نفت سبک
گرانروی()MPa.s

فشار()MPa

گرانروی()MPa.s

فشار()MPa

0/3233

48/41

3/4989

34/46

0/3135

46/69

3/422

32/72

0/3038

44/96

3/3584

31/01

0/2941

43/23

3/2918

29/29

0/2922

42/88

3/2149

27/56

0/2883

41/81

3/1551

25/84

0/2784

38/37

3/0787

24/12

0/2688

34/93

3/0531

22/4

0/2603

31/48

2/9884

20/67

0/2476

28/01

2/9147

18/95

0/2411

25/75

2/8574

17/23

2/7945

15/51

2/7308

13/78
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15
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20
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35
فشار()MPa
شکل  4نمودار تغییرات گرانروی نفت سنگین نسبت به فشار.
اy=0/0056 x+0/0512
R 2 =1

10

گرانروی()MPa.s

اy=0/0402 x+2/1122
R 2 =0/9993

40

0/35

0/275
0/25

0/225
0/2

30
40
50
فشار()MPa
شکل  5نمودار تغییرات گرانروی نفت سبک نسبت به فشار.

نتایــج بــرازش و میانیابــی ایــن نتیجهگیــری را پیشــنهاد
میکنند(شــكل  .)6بــا فــرض اســتفاده از رابطــه کلــی

کیگــر ،ضریــب جورشــدگی حداکثــر ، ،بــرای دو نمونــه
نفــت از رابطــه پیــروی میکنــد؛ در نتیجــه مقــدار

بــرای دو نمونــه نفــت ســبک و ســنگین بــا درصــد وزنــی
آســفالتین  0/9و (11/2از آزمــون  )SARAبرابــر اســت بــا

 0/38و  .0/031نتایــج دقتــي مناســب در تخمیــن فشــار
تشــکیل رســوب آســفالتین و تعییــن درصــد وزنی رســوب

آســفالتین دارنــد .طبــق اســتاندارد ،نتایــج بهدس ـتآمده
از آزمــون  ،IP-143کــه مبنــای محاســبات درصــد وزنــی
آســفالتین اســت ،حداکثــر  % 10دامنــه خطــا دارنــد؛ لــذا

بهنظــر میرســد بــا توجــه بــه دقــت بــاالی محاســبه

گرانــروی ،میتــوان نتایــج گرانــروی را بــا اطمینانــي
بیشتــر در محاســبات بــه کار بــرد.
مدلسازی

چــون معادلــه حالتــي بــراي بيــان رفتــار حجمــي فــاز
جامــد وجــود نــدارد ،ميتــوان بهکمــک بعضــي از

20

10

گرانروی()MPa.s

0/325
0/3

60

1395-4

خــواص ذوب ،پتانســيل شــيميايي فــاز جامــد را بــه
µ
پتانســيل شــيميايي فــاز مايــع ارتبــاط داد( P ,T ) .
نمايانگــر پتانســيل شــيميايي بــراي جــزء خالــص  iدر فــاز
جامــد در فشــار  Pو دمــاي  Tو )  µ ( P ,Tنمايانگــر
پتانســيل شــيميايي بــراي جــزء خالــص  iدر فــاز مايــع
در فشــار  Pو دمــاي  Tاســت .قصــد ايــن مقالــه يافتــن
رابط ـهاي بــراي اختــاف پتانســیل شــیمیایی در دو فــاز
مایــع و جامــد اســت .در شــکل  ∆µi ،7بيانکننــده
اختــاف پتانســيل شــيميايي جــزء خالــص  iاز نقطــه 1
تــا نقطــه  6اســت .چــون دمــا در ايــن مســير ثابــت اســت:
S
Pure ,i

L
Pure ,i

()4
بــا اســتفاده از روابــط ترمودینامیکــی بــرای تغییــرات
مقــدار آنتالپــی و آنتروپــی در طــول مســیر  6-1مقــدار
تغییــرات پتانســیل شــیمیایی جــزء  iبیــن فــاز مایــع و
جامــد برابــر اســت بــا:
= ∆µi
∆hi −T ∆S i

()5
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آسفالتین رسوب کرده()%

رابطه اصالح شده
کیگر(نفت سنگین)
0/6
0/5
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0/1
0
20
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رابطه اصالح شده
کیگر(نفت سبک)

نفت
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نفت
سبک

60

50
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فشار()MPa
شکل  6نمودار تغییرات درصد وزني آسفالتين رسوبكرده نسبت به فشار و تخمين اين مقدار با مدل گرانري براي هر دو نوع نفت.

دما
 -3جامد در دما و فشار مرجع
 -4مایع در دما و فشار مرجع  -2جامد در دما مرجع ،فشار
 -1جامد در دما و فشار
فشار

 -5مایع در فشار مرجع ،دما

شکل  7مسیر ترمودینامیکی برای مدلسازی رفتار جامد.

بــا فــرض همدمــا انجــام شــدن فرآینــد رســوب کــه
در آزمایشهــای ایــن تحقیــق بــه کار رفتــه و اســتفاده

از تعریــف فوگاســیته ،مقــدار فوگاســیته جــزء  iدر فــاز
جامــد برابــر اســت بــا:

()6

V i ( Pref − P ) 

RT



 -6مایع در دما و فشار

) = f i L, ( Pref ,T ) exp 

f i S ( P ,T

بــا آســفالتین نــدارد .بهعنــوان مثــال در آزمایشــگاه

بــا اســتفاده از دســتگاه اندازهگیــری جــرم مولکولــی
 OSMOMETER-010جــرم مولکولــی بخــش آســفالتین

نفــت ســبک و ســنگین بهترتیــب  2051و  2495گــرم بــر
مــول اندازهگیــری شــد کــه اختــاف زیــادی بــا مقادیــر

استفادهشــده در مــدل جامــد دارنــد .از ایــن رو در مــدل

 ،Prefفشــار مبنا(فشــار آغــاز رســوبگذاری)؛ ،Vi

تــازه ،آســفالتین از ابتــدا بهعنــوان یکــي از اجــزای نفــت

جامــد اســت .روابــط( )4و ( )5مبنــاي محاســبه مقــدار

و ســنگین بهصــورت جــدول  5خواهــد بــود .بــا اســتفاده

حجــم مولــی جــزء  iو  ،fi sفوگاســیته جــزء  iدر فــاز

اســتفاده شــد .بــا ایــن اصــاح ترکیــب اولیــه نفــت ســبک

رســوب در فــاز جامدانــد .روش بهکاررفتــه در نرمافــزار

و تهیــه فلوچــارت الزم بــرای

از نرمافــزار

MATLAB

 WinPropبــا فــرض خالــص بــودن فــاز جامــد و تفکیــک

تعــادل جامــد -مایــع -گاز محاســبات مربــوط بــه تعــادل

ســپس بــا تنظيــم حجــم مولــی و ضریــب برهمکنــش

فلوچــارت زیــر در شــکل  8ارايــه شــدهاند .بــا اســتفاده

بــه نتایــج آزمایشــگاهی شبیهســازی شــوند .نقــص عمــده

یــک جــزء مســتقل ،مقــدار درصــد وزنــی آســفالتین

حــدود  500گــرم بــر مــول ،خــواص فیزیکــی مشــابه

ســنگین در فشــار مخــزن مطابــق بــا شــکل  8اســت.

بــرش باقیمانــده نفت(ماننــد  C7+یــا  )C12+تــا  C33+اســت.

ترمودینامیکــی انجــام شــدند .نتایــج برنامــه براســاس

متفــاوت بــرای جــزء  ،C33+ســعی ميشــود نتایــج مــدل

از ایــن الگوریتــم و تعریــف اولیــه آســفالتین بهعنــوان

ایــن مــدل آن اســت کــه جــزء  ،C33+بــا جــرم مولکولــی

در فشــارهای مختلــف بــرای دو نمونــه نفــت ســبک و

شماره ،89
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جامد

خیر

بله

جدول  5درصد مولی اجزای مختلف در دو نمونه نفت سبک و سنگین.
اجزا

درصد مولی اجزای نفت سبک

درصد مولی اجزای نفت سنگین

H2S

0/42

0/04

N2

0/07

0/34

CO2

2/02

3/27

C1

48/91

27/12

C2

9/14

7/56

C3

6/19

4/46

iC4

1/22

0/69

nC4

3/22

1/87

iC5

1/02

1/59

nC5

1/05

1/91

C6

3/23

8/78

C7

2/83

4/85

C8

2/79

3/74

C9

3/06

3/72

C10

2/17

2/99

C11

1/58

3/32

C12+

11/01

23/53

Asp

0/05

0/24

390

588

2051

2495

)(gr/Mole

MwC

12+

)MwAsp (g/gmole
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آسفالتین رسوب کرده()%

گرانرویسنجی نفت سبک
مدل جامد(نفت سنگین)

0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0
0
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تجربی نفت سنگین

تجربی نفت سبک
گرانرویسنجی نفت سنگین

مدل جامد(نفت سبک)

20
10
فشار()MPa
شکل  8تغییرات درصد وزنی آسفالتین به دو روش گرانرویسنجی و فیلتراسیون و نتایج مدلسازی با مدل جامد اصالحشده.

فشــار آغــاز رســوبگذاري در دمــاي مخــزن بــراي

نفــت ســبك  42/74مگاپاســکال و بــرای نفــت ســنگین
 24/13 MPaبــه معادلــه وارد شــد .نتایــج رگرســیون

نشــان میدهنــد کــه مقــدار حجــم مولــی آســفالتین
در نمونههــای نفــت ســبک و ســنگین بهترتیــب 600

30

40

50

میتواننــد معرفــي مناســب بــرای رفتــار ترمودینامیکــی

آن در نفــت باشــند.
نتيجهگيري

طــی ایــن مطالعــه ،مــدل جامــد اصالحشــده بــرای

سیســی بــر مــول و  1195سیســی بــر مــول اســت.

مدلســازی رفتــار آســفالتین شــامل تخمیــن فشــار

هیدروکربنهــای ســبک ماننــد متــان ،اتــان و پروپــان

یــک فرآینــد همدمــا بــا تغییــر فشــار معرفــی و بــه

بــرای نمونــه ســنگین  0/23 ،0/25و  0/23اســت .انتقــال

دو نمونــه نفــت ســبک و ســنگین بــه روشهــاي نــوری،

مــدل متــداول جامــد تــا  ،0/2مقــدار انتقــال حجــم بايــد

شــد .در روش پایــش گرانــروی بــا اســتفاده از دســتگاه

در مــدل متــداول جامــد تــا  0/3بایــد تغییــر کنــد کــه

درصــد وزنــی آســفالتین رســوبکرده در نفــت بــرای

نکت ـ ه دیگــر کــه بايــد بهعنــوان مزیــت روش اصالحشــده

نتايــج نشــان ميدهنــد کــه اســتخراج دادههــای وزنــی

کــه در محاســبات ،مقــدار واقعــی آزمایشــگاهی آن لحــاظ

از رابطــه کیگــر بــرای محاســبه درصــد وزنــی رســوب

نکتــه مشــهود دیگــر در شــکل  8آن اســت کــه نتایــج

بــر تغییــرات گرانــروی اســتفاده شــد .بهدلیــل ماهیــت

از ســوی دیگــر مقــدار ضریــب برهمکنــش آســفالتین و

آغــاز رســوبگذاری و درصــد وزنــی آســفالتین طــی

بهترتیــب بــرای نمونــه ســبک  0/07 ،0/1و صفــر و

کار گرفتــه و نقطــه تشــکیل رســوب آســفالتین بــرای

حجــم 1در مــدل اخیــر صفــر اســت ،در حالــی کــه بــرای

فیلتراســیون(جرمی) و گرانرویســنجی اندازهگیــری

تغييــر كنــد .عــاوه بــر ایــن مقــدار ضرايــب برهمکنــش

گــوی غلطــان ،مقــدار دقیــق فشــار تشــکیل رســوب و

بــراي نمونــه نفتهــای اخیــر ایــن تغییــرات اندکانــد.

هــر دو نمونــه نفــت ســبک و ســنگین اندازهگیــری شــد.

در نظــر گرفــت مقــدار جــرم مولکولــی آســفالتین اســت

از نتایــج گرانــروی امکانپذیــر اســت .بــه همیــن منظــور

شــده اســت.

آســفالتین و نشــان دادن اثــر غلظــت جامــد کلويیــدی

مدلســازی بــه نتایــج آزمایشــگاهی حاصــل از روش

گرانرویســنجی نزدیکترانــد كــه علــت آن میتوانــد
وجــود خطــا در محاســبات وزنــی آســفالتین بــهروش
 IP-143باشــد .بهصــورت کلــی میتــوان نشــان داد کــه
مــدل جامــد توانایــی خوبــی در مدلســازی جــزء ســنگین

آســفالتین دارد و تغییــرات گرانــروی آســفالتین نیــز

پیچیــده رســوب آســفالتین و غیرکــروی بــودن ذرات

تشکیلشــده ثابــت جورشــدگی حداکثــر ،xm ،در ایــن

رابطــه بهصــورت

) x m = 0 .35/(Asphaltene content

تغییــر كــرد.

نتایــج مدلســازی ترمودینامیکــی آســفالتین بــا اســتفاده
از قانــون تســاوی فوگاســیتهها و بــا لحــاظ کــردن
1. Volume Shift
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آســفالتین بهعنــوان یــک جــزء مســتقل در محاســبات

 ثابت رابطه:a

 گاز نشــان دادنــد کــه بــا مــدل- مایــع-تعــادل جامــد

 ثابت رابطه:b

 ماننــد جــرم،بــا اســتفاده از خــواص واقعــی آســفالتین

 نسبت حداكثر جورشدگي:xm

جامــد شبیهســازی رفتــار آســفالتین بــا دقــت بــاال و

 نسبت حجمي ذرات:xp

 ایــن. امكانپذيــر اســت،مولکولــی و حجــم مولــی واقعــی

، چگالي گوي:ρb

و هــم در تخمیــن مقــدار رســوب در شــرایط مختلــف

 شاخص ناپايداري كلوييدي:CII
kg/m3

، زمان:t

 همچنيــن.ترمودینامیکــی بهخوبــی عمــل میکنــد

، گرانروي:v

مــدل ترموديناميكــي از دادههــای فیلتراســیون بيشتــر

s
kg/m3

، چگالي نفت:ρo
cP

مــدل هــم در تعییــن مقــدار فشــار آغازیــن رســوبگذاری

تطابــق دادههــای بهدســتآمده از گرانرویســنجی بــا

 پتانسیل شیمیایی:μ

.اســت

 گرانروي نسبي:vr

 فشار، فوگاسیته:f
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