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چكيده
آســفالتین از جملــه برشهــای ســنگین نفــت خــام اســت کــه رســوب آن در ســتون چاههــای نفــت ســبب کاهــش تولیــد ،افزایــش
افــت فشــار و در نهایــت توقــف جریــان نفــت میشــود .تعییــن زمــان ،مــکان و مقــدار دقیــق تشــکیل رســوب از جملــه نیازهــای
اصلــی بــرای طراحــی برنامــه تولیــد از چــاه اســت .فرآینــد تشــکیل رســوب آســفالتین دارای ســه جنبــه ترمودینامیکــی ،ســینتیکی و
پدیدههــای انتقــال اســت کــه مدلســازی فرآینــد رســوب نیازمنــد شــناخت دقیــق ایــن ســه جنبــه اســت .تغییــر فــاز آســفالتین تابعــی
از زمــان و شــرایط ترمودینامیکــی آن اســت .از ســوی دیگــر حرکــت نفــت در ســتون چــاه بــا انتقــال حــرارت و افــت فشــار همچنیــن
تشــکیل فــاز گاز همــراه اســت .مدلســازی ترمودینامیکــی فرآینــد رســوب ،اســتفاده صحیــح از رابطــه ســینتیکی و ادغــام آنهــا بــا
معــادالت حرکــت و حــرارت ســبب پیچیدگــی مدلســازی تشــکیل رســوب در ســتون چــاه شــده اســت .در ایــن مطالعــه دادههــای
تولیــدی یــک چــاه نفتــی ایرانــی در بــازه زمانــی  8ســاله مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .ابتــدا بــا انجــام آزمایشهــای تعــادل فــاز
و مــدل ترمودینامیکــی جامــد ،رفتــار ترمودینامیکــی آســفالتین مدلســازی شــده اســت .ســپس تغییــرات دمــا و فشــار را در چــاه بــا
اســتفاده از معادلــه حرکــت و معادلــه انتقــال حــرارت مدلســازی شــد .در نهایــت عــاوه بــر ادغــام معــادالت تعــادل ترمودینامیکــی
و انتقــال ،از رابطــه ســینتیکی بــه عنــوان رابطــه تصحیــح کننــده بــرای مدلســازی نتایــج میدانــی اســتفاده شــد .مــدل ارائــه شــده
میتوانــد هــر ســه ویژگــی زمــان ،مــکان تشــکیل و مقــدار رســوب را بــه خوبــي پیشبینــی کنــد.
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میتوانــد وضعیــت رســوب در ســتون چــاه را نشــان دهــد

مقدمه

تشــکیل رســوب در ســتون چــاه ســبب افزایــش افــت

[ 5و .]6

فشــار ،کاهــش دبــی نفــت و کاهــش بهرهدهــی چــاه

راميــرز و همــکاران مــدل انتقــال حــرارت ،انتقــال مومنتوم

و مــکان آن میتوانــد ســبب تولیــد نفــت بــا ســناریوهای

چندفــازی را بــه منظــور مدلســازی نشســت در ســتون

فشــار و جداشــدن گاز از نفــت ســبب ناپایداری آســفالتین

و بــرش 5بــه ترتیــب بــه عنــوان عامــل تســهیل کننــده و

دلیــل خاصیــت فعــال ســطحی 1بــودن و قطبــی بــودن

آنهــا تغییــرات مقــدار رســوب را نســبت بــه دبــی جریــان

اســت [.]3-1

فرآینــد ایجــاد رســوب در یــک سیســتم آزمایشــگاهی را

میشــود .تعییــن زمــان دقیــق تشــکیل رســوب ،مقــدار

و تعــادل فــازی را بــرای یــک سیســتم چندجزئــی و

کــم هزینهتــر شــود .در طــول ســتون چــاه افــت دمــا،

چــاه ارائــه دادنــد .در ایــن مــدل دو عامــل نفــوذ مولکولــی

و جداســازی آن از فــاز مایــع میشــود .آســفالتین بــه

ممانعــت کننــده ایجــاد رســوب در نظــر گرفتــه شــده بود.
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و قطــر چــاه بررســی کردنــد[ .]7ســولگانی و همــکاران

فرآینــد تشــکیل رســوب در ســتون چــاه دارای ســه جنبــه

بررســی کردنــد .در ایــن دســتگاه مقــدار رســوب ایجــاد

مولکــول دارای ســه مرحلــه تعلیــق ،2رســوب 3و نشســت

اصلــی اســت .از دیــدگاه ترمودینامیکــی نفــت خــام در
ســتون چــاه تغییــرات دمــا و فشــار را تجربــه میکنــد

کــه ســبب تغییــر خــواص فیزیکــی و در نهایــت تغییــر
فــاز میشــود .از ایــن جنبــه بــا داشــتن مقــدار ترکیــب

اولیــه نفــت و دمــا و فشــار هــر نقطــه از چــاه بایــد بــا
اســتفاده از مــدل ترمودینامیکــی تعــداد فازهــا و مقــدار

خــواص ترمودینامیکــی آن را تخمیــن زد .از جنبــه دوم

مقــدار فشــار و دمــای ســیال در ســتون چــاه بــا اســتفاده
از معــادالت حرکــت و انتقــال حــرارت مشــخص میشــوند.

از جنبــه ســوم نیــز فرآینــد تغییــر فــاز آســفالتین بــه
صــورت آنــی رخ نمیدهــد و تابعــی از زمــان اســت .لــذا

شــده تابعــی از ضریــب انتقــال حــرارت ســیال و لولــه
در نظــر گرفتــه شــد[ .]8ایــن گــروه بــا اندکــی تفــاوت

نقطــه تشــکیل آســفالتین را بیــن ناحیــه ایجــاد رســوب
و نقطــه تعــادل شــرایط دینامیکــی و ترمودینامیکــی
میدانــد .در ادامــه مطالعــه ایــن گــروه در ســال 2009

اثــر ســه عامــل گرانــروی ،دمــای ســطح و غلظــت بــر
روی فرآینــد ترســیب در ســتون چــاه بررســی کردنــد.

در نهایــت نتایــج ایــن تحقیــق در مقیــاس میدانــی بــرای

یــک نمونــه از چاههــای تولیــدی بررســی شــد کــه بــه
تخمیــن زمــان ایجــاد رســوب و مقــدار رســوب در ســتون

میپرداخــت[.]9

نبایــد انتظــار داشــت کــه مــکان تشــکیل رســوب الزامــا

اســکوبدو و منصــوری بــا بررســی ســه عامــل نفــوذ

در آن پایــدار باشــد.

آســفالتین مدلــی بــرای ترســیب آســفالتین در ســتون

در نقطـهای باشــد کــه از جنبــه ترمودینامیکــی فــاز جامد

مولکولــی ،نفــوذ ادی و اینرســی در فرآینــد رســوب

موضــوع تشــکیل رســوب آســفالتین در ســتون چاههــای

چــاه ارائــه دادنــد .ایــن مــدل در محــدوده تــک فــازی و

[ .]4وی موضــوع تشــکیل رســوب در ســتون چاههــای

بــه طــول ناچیــز اســت کاربــرد دارد .آنهــا در ایــن مطالعــه

نتیجــه رســید کــه رســوب در ســتون چــاه بعــد از نقطــه

بــر تغییــر ضریــب نشســت 1بررســی کردنــد [.]2

تولیــدی نفــت ابتــدا توســط هســكت و ترتــا مطــرح شــد

توربولنــت چــاه کــه تغییــرات چگالــی و گرانــروی نســبت

تولیــدی میــدان حســی مســعود را بررســی کــرد و بــه این

اثــر قطــر ذرات ،گرانــروی نفــت و ســرعت تولیــد نفــت را

تشــکیل حبــاب ایجــاد نمــی شــود .تئــور و همــكاران و
الكفــاف و همــكاران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رســوب

در ناحیـهای بیــن فشــار باالیــی تشــکیل رســوب و فشــار
حبــاب تشــکیل میشــود .ایــن گــروه همچنیــن بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه دادههــای فشــار ســرچاهی بــه خوبی

1. Surface Activated Compounds
2. Fluctuation
3. Precipitation
4. Deposition
5. Shear Removal
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مدلسازی

آســفالتین در لولــه را بــا هــم مقایســه کــرد .آنهــا

در ســتون چــاه بایــد ســه فرآینــد تعادلترمودینامیکــی،

اســکوبدو و منصــوری را بــا در نظــر گرفتــن دو پدیــده

تشــکیل رســوب را همزمــان مدلســازی کــرد.

مدلهــای فریدلنــدر و جانســون ،بیــل ،کلیــور و یــت و

انتقــال مومنتــوم و انتقــال جــرم کــه بــه صــورت ســه

پدیــده نفــوذ مولکولــی ،بهــم چســبیدن و بــرش خــود

را نشــان میدهــد بررســی کردنــد [ .]13-10در نهایــت
آنهــا مدلهــای بیــل و اســکوبدو و منصــوری را بــه دلیــل
جامعیــت بیشــتر ،بــرای مدلســازی رســوب در ســتون

چــاه پیشــنهاد دادنــد [.]14

موســوی دهقانــی و همــکاران بــا مدلســازی نیروهــای
موثــر بــر دیپازیــت ذرات آســفالتین موجــود در جریــان

نفــت در یــک لولــه افقــی فرآینــد دیپازیــت را مدلســازی
کردنــد .آنهــا چهــار نیــروی اصلــی حرکــت برونــی ،دراگ،
گرانش،ترموفوریســیز ،2بایونســی و برشــی را بــه عنــوان

نیروهــای موثــر در دیپازیــت آســفالتین تعریــف کردنــد.
[ .]15تبیــش مقبــول نشــان داد کــه ترســیب آســفالتین
تابعــی از زمــان اســت .بــه ایــن معنــا کــه حــدود 1 hr

بعــد از رســیدن بــه شــرایط ترمودینامیکــی مولکولهــای
آســفالتین بــه صــورت اجــزای بــا قطــر یــک میکرومتــر

از فــاز مایــع جــدا میشــوند .توزیــع انــدازه ذرات جامــد

نیــز دارای یــک الگــوی نرمــال اســت .بنابرایــن اســتفاده از
مدلهــای ترمودینامیکــی در کنــار مدلهــای حرکــت

بایــد بــا در نظــر گرفتــن جنبــه ســینتیکی فرآیند رســوب
آســفالتین در نظــر گرفتــه شــود.]16[.

در ایــن مطالعــه ابتــدا آزمایشهــای تعــادل ترمودینامیکی

بــر روی یکــی از نفتهــای ســبک جنــوب غــرب ایــران

تغییــرات فشــار و دمــا نســبت بــه طــول و ســرعت

مدلسازی ترمودینامیکی

بــرای مدلســازی ترمودینامیکــی آســفالتین چهــار
دســته مــدل انحــال مولکولــی ،مــدل جامــد خالــص،
مــدل تئــوری ســیال تجمعــی آمــاری 3و مــدل قیاســی

پیشــنهاد شــده اســت [.]24-17

در ایــن مطالعــه از مــدل جامــد اصــاح شــده بــه دلیــل
ســادگی ،دقــت بــاال و ســرعت محاســبات اســتفاده

میکنیــم .در مــدل اصــاح شــده آســفالتین بــه صــورت

یــک شــبه جــزء مســتقل در ترکیــب نفــت تعریــف
میشــود .تعــادل ترمودینامیکــی برابــر بــا کمتریــن

ســطح انــرژی آزاد گیبــس در نظــر گرفتــه میشــود لــذا

بــرای بیــان تعــادل ترمودینامیکــی بایــد فوگاســیته هــر
یــک از اجــزا در فازهــای مختلــف برابــر باشــد .رابطــه 1
ایــن مفهــوم را بیــان میکنــد.

()1

S
L
=f
=f
f iG
i
i

کــه در آن  L ،Gو  Sبــه ترتیــب فوگاســیته جــزء  iدر فازهــای
مایــع ،گاز و جامــد اســت .در مــدل پیشــنهادی مقــدار
فوگاســیته فازهــای مایــع و جامــد را بــا اســتفاده از رابطــه

ضریــب فوگاســیته ،به وســیله معادلــه حالت پنگ-رابینســون
اصــاح شــده محاســبه میکنیــم [ .]25مقــدار فوگاســیته
جامــد نیــز بــا اســتفاده از رابطــه  2نســبت به فوگاســیته مایع

در نقطــه شــروع تشــکیل آســفالتین به دســت میآیــد [.]19
f S ( P ,T ) = f aspL ( Ponset ,T onset ) exp

صــورت گرفــت .بــا اســتفاده از مــدل جامــد تعــادل
ترمودینامیکــی جامد-مایــع-گاز مدلســازی شــد .ســپس
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اطالعــات تولیــد یکــی از چاههــای تولیــدی میدانــی

()2

اســتفاده از ادغــام مدلهــای ترمودینامیکــی و انتقــال بــه

بــه صــورت ســعی و خطــا انجــام میشــود .بــه همیــن

ایرانــی را بررســی شــد و مــدل ترســیب رســوب را بــا
دســت آمــد .بــرای مدلســازی حرکــت دو فــازی از مــدل

محاســبه همزمــان مقــدار فوگاســیته در هــر ســه فــاز

تجربــی داس و راس اســتفاده شــده اســت و بــرای مــدل

انتقــال جــرم و تعییــن ضریــب نشســت از رابطــه اســکوبدو

و منصــوری اســتفاده شــده اســت.

1. Deposition
2. Thermophoresis
)3. The statistical Association Fluid Theory (SAFT

شماره ،91
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منظــور در هــر مرحلــه درصــد ترکیــب اجــزا در فــاز گاز

شــده اســت .بــرای اطــاع دقیــق از شــرح روابــط بــه

میشــود [ .]26بــه دلیــل ســه فــازی بــودن تعــادل،

ضریــب انتقــال حــرارت کل تابعــی از انــدازه ضریــب

درفازهــای مایــع و گاز بــه صــورت زیــر تصحیــح میشــود:

زمیــن اســت .افــت حــرارت همرفتــی در ســطح تمــاس

و مایــع بــا اســتفاده از الگوریتــم رچفورد-رایــس تصحیــح

رابطــه رچفورد-رایــس بــرای تعییــن مقــدار اجــزا
()3
()4

zi
,
1 − n S + ( K i −1 ) nG

= xi

ziKi
,
1 − n S + ( K i −1 ) nG

= yi

کــه در ایــن رابطههــا  xiدرصــد مولــی جــز  iدر فــاز مایــع،
 yiدرصــد مولــی جــز  iدر فــاز گاز zi ،درصــد مولــی خوراک،
 Kiنســبت تعــادل جــزء  iدر فازهــای گاز و مایــع nG ،درصد
مولــی فــاز گاز و  nsدرصــد مولــی فــاز جامد اســت.

مدلسازی انتقال مومنتوم و حرارت

نفــت در مســیر تولیــد از دو بخــش اصلــی مخــزن و چــاه
میگــذرد .حرکــت نفــت در مخــزن از رابطــه تجربــی
دارســی و قانــون حرکــت ســیاالت در محیــط متخلخــل

پیــروی میکنــد .رابطــه دارســی در جهــت شــعاعی بــه
صــورت زیــر نوشــته میشــود [:]27
()5

Kh Pe − Pw
=q
) µ Ln ( rrwe

در ایــن رابطــه  q ،r ،μ ،h ،Kو  Pبــه ترتیــب تراوایــی
ســنگ ،ضخامــت ســنگ مخــزن ،گرانــروی ســیال ،شــعاع،

دبــی ســیال و فشــار اســت .زیروندهــای  eو  wبیانگــر
مقــدار در شــعاع خارجــی مخــزن و شــعاع چــاه اســت.

در حرکــت ســیال در ســتون چــاه بــا توجــه بــه نســبت
حجمــی گاز بــه مایــع میتوانــد بــه یکــی از صورتهــای

جریــان حبابــی ،لختــهای ،حلقــوی ،قطــرهای و گــذرا

تبدیــل شــود .مدلهــای مختلفــی بــرای تخمیــن افــت
فشــار در جریــان دوفــازی ارائــه شــده اســت از جملــه

مــدل بگــز و بریــل بــرای خطــوط لولــه افقــی [ ،]28مــدل

داس و راس بــرای نفتهــای ســبک [ ،]29مــدل گــری
بــرای چاههــای گازی ،مــدل هاگــدورن بــراون بــرای رژیــم

جریــان لخت ـهای [ ]30و مــدل اورکیزوســکی اســت [.]31

بــا توجــه بــه ســبک بــودن نفــت مــورد مطالعــه و نســبت
گاز بــه نفــت بــاالی آن ،در ایــن مقالــه از مــدل داس و
راس بــه عنــوان مــدل مناســب جریــان دوفــازی اســتفاده

مقالــه دانــز و راس رجــوع شــود [.]29

انتقــال حــرارت اجــزای تشــکیل دهنــده لولــه ،ســیال و

ســیال و دیــواره داخلــی لولــه وجــود دارد .افــت حــرارت

رسانشــی در ســطح داخلــی لولــه و دیــواره خارجــی آن

وجــود دارد .و در نهایــت انتقــال حــرارت رسانشــی بیــن
ســطح خارجــی لولــه و زمیــن ایجــاد میشــود (شــكل .)1

بــه صــورت کلــی مقــدار ضریــب انتقــال حــرارت کل برابــر
بــا معکــوس مجمــوع مقاومــت حرارتــی اجــزای تشــکیل

دهنــده چــاه اســت.
()6

1
R g + RP + Rf

= U

در ایــن رابطــه  Rg ،Rpو  Rfبــه ترتیــب مقاومــت حرارتــی

رســانش بیــن لولــه و زمیــن ،مقاومــت حرارتــی رســانش

در داخــل لولــه و مقاومــت حرارتــی همرفــت بیــن ســیال
و لولــه اســت [.]32

در جریــان دوفــازی مقاومــت گرمایــی زمیــن مهمتریــن
عامــل مقــاوم در برابــر انتقــال حــرارت اســت .]28[ .الزم

بــه ذکــر اســت کــه در اینجــا انتقــال حــرارت تنهــا در جهت
شــعاعی بررســی شــده اســت و از انتقــال حــرارت هدایتــی

ســیال در جهــت حرکــت بــه دلیل ســرعت بــاالی ســیال در

ســتون چــاه صــرف نظــر شــده اســت.
مدلسازی انتقال جرم

فرآینــد تشــکیل رســوب آســفالتین در نفــت خــام بــه
صــورت طبیعــی چنــد مرحلــه دارد .در مرحلــه اول بــا
رســیدن بــه تعــادل ترمودینامیکــی دمــا و فشــار ،ســیال

آمادگــی تغییــر فــاز مولکولهــای آســفالتین از مایــع بــه

گاز را ایجــاد میکنــد .ابتــدا آســفالتین بــه صــورت چنــد

مولکــول جامــد بــه هــم چســبیده و تولیــد دانههایــی بــا
انــدازه چنــد ده نانومتــر میکننــد .ایــن دانههــای اولیــه بــه
دلیــل کوچکــی و حضــور مولکولهــای رزیــن در اطــراف
آنهــا بــه صــورت معلــق در نفــت خــام قــرار دارنــد .از ایــن

مرحلــه بــه عنــوان مرحلــه تعلیــق رســوب 1نــام میبرنــد.
1. Precipitation
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شكل  1ساختار ديواره چاه و اليههاي مختلف اطراف آن.

بــا گذشــت زمــان و در اثــر دو عامــل برخــورد دانههــا و

جریــان و دیــواره ،K ،ضریــب نفــوذ ،Vavg ،ســرعت

مقیــاس میکرونــی میرســند .اگــر انــدازه ذرات بــه حــدی

فاصلــه بــدون بعــد دیــواره تــا نقطـهای کــه دارای ســرعت

رشــد ذرات ،انــدازه ذرات آســفالتین بــزرگ شــده و بــه
شــود کــه محیــط مایــع توانایــی تعلیــق آن را نداشــته

باشــد ،ذرات آســفالتین شــروع بــه تــه نشــینی و نشســت

1

متوســط جریــان ، Sc ،عــدد بــدون بعــد اشــمیت 3و *،Di
میانگیــن اســت .ثابتهــای  F1و  F2شــاخصی از انتقــال

جــرم در زیــر الیــه خطــی اســت F3 ،شــاخص از حرکــت

میکننــد [ .]33از ســوی دیگــر در محیطهــای در

در ناحیــه بافــری اســت و  F5نیــز شــاخصی از انتقــال

بــرای انتقــال کلوخههــای آســفالتین از محیــط مایــع بــه

از  5در ناحیــه توربولنــت اســت .ثابتهــای ذکــر شــده

حــال حرکــت ماننــد خطــوط لولــه و چــاه ،مــدت زمانــی
ســمت دیــواره و جــذب بــه دیــواره الزم اســت .بــا توجــه

بــه آشــفته بــودن جریــان در ســتون چــاه کلوخههــای
آســفالتین بــرای تشــکیل رســوب در دیــواره بایــد از ســه
محیــط آشــفته ،الیــه بافــری و زیرالیــه خطــی گــذر

کننــد .بــه دســت آوردن مقــدار ضریــب نفــوذ جامــد در
یــک ســیال بــا جریــان آشــفته دارای چالشهایــی اســت

کــه افــراد مختلفــی آن را مطالعــه کردهانــد [ 10و .]13

عمــده مطالعــات انجــام شــده بــه دلیــل عــدم وجــود

دادههــای آزمایشــگاهی قابــل اعتمــاد آســفالتین ،روی

هــوا و ذرات جامــد فلــزی 2صــورت گرفته اســت .اســکوبدو
مدلــی بــرای تعییــن ضریــب نفــوذ ذرات جامــد در جریــان

آشــفته معرفــی کردنــد .ایــن مــدل براســاس دادههــای
مربــوط بــه حرکــت ذرات آلومینیــوم و آهــن در جریــان

هــوا گســترش یافتــه اســت [ 2و .]34

ایــن مــدل انتقــال جــرم در هرســه محــدوده جریانــی
توربولنــت ،الیــه بافــری و زیــر الیــه خطــی را محاســبه

میکنــد .آنهــا بــا انتگــرال گیــری از رابطــه ون کارمــن در
هــر ســه زیــر الیــه اصلــی ،مقــدار نســبت شــار جریــان بــه

تغییــرات غلظــت را بــه صــورت رابطــه کلی زیــر ارائــه دادند.

جــرم ذرات جامــد بــا طــول توقــف بــدون بعــد کمتــر

بــه نوبــه خــود تابعــی از طــول توقــف ،عــدد اشــمیت و

خــواص فیزیکــی و جریانــی ســیال و ذره هســتند .طبــق
تعریــف مقــدار ضریــب نفــوذ ،مقــدار جامــد تشــکیل شــده

در ســطح برابــر اســت بــا:

NP
= K
C avg − C wall

()8

n sdeposited
=∆ × = N P × π D × ∆L
t
(∆L ) 2
V avg

()9

) π DK (C avg − C wall

کــه در ایــن رابطــه  Npشــار مولــی ذرات جامــد Cavg ،و
 Cwellغلظــت مولــی آســفالتین در ســیال و روی دیــواره و

 n sdepositedمقــدار مــول آســفالتین چســبیده بــه دیــواره
لولــه اســت .حــال بــا توجــه بــه مــدل ترمودینامیکــی جامــد

کــه رســوب آســفالتین را مــادهای خالــص بــا جــرم مولکولی
و چگالــی مشــخص تعریــف میکنــد .مقــدار تغییــرات قطــر
در هــر مقطــع از لولــه از رابطــه زیــر قابــل محاســبه اســت.

()10

× Mw asp

deposited

ρasp

ns
4
=
×
π∆L

2
i +1

D −D
2
i

که در این رابطه  Mwaspجرم مولکولی آسفالتینρasp ،چگالی
آسفالتین،

Di

قطر داخلی لوله قبل از جریان نفت و

Di+1

قطر داخلی لوله پس از چسبیدن آسفالتین است.

=
× )K (V avg f /2

−1


F3 + F5 


()7

0 .5

1 1 .1 5Sc 1 /3
2(1 1 .1 5) 2 Sc 1 /3
Sc
F1 +
F2 + 1 1 .4

3
*3D i
1 − 0 .1 923Sc


کــه در ایــن رابطــه و بــه ترتیــب  ،fضریــب اصطــکاک

1. Deposition
2. Aerosol
3. Schmidt Number
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maxIP

L>Ltotal

شکل 2الگوریتم محاسبات مربوط به اندازهگیری مقدار رسوب ایجاد شده در ستون چاه.
الگوریتم محاسبات

بــا توجــه بــه مواردگفتــه شــده بــه منظــور مدلســازی
فرآینــد ایجــاد رســوب در ســتون چــاه بایــد معــادالت
تعــادل ترمودینامیکــی و معــادالت مربــوط بــه ســه پدیــده

انتقــال مومنتــوم ،انتقــال حــرارت و انتقــال جــرم حــل
شــود .بــرای ایــن اســاس از الگوریتــم موجــود در شــکل

 2اســتفاده شــده اســت .ایــن الگوریتــم محاســبات مربــوط

بــه یــک گام زمانــی را نشــان میدهــد .در گامهــای زمانــی
بعــدی شــرایط اولیــه و خــواص فیزیکــی ســیال ورودی بــه چاه

ثابــت میمانــد امــا قطــر داخلــی لولــه بــا توجــه بــه مقــدار

آســفالتین چســبیده شــده تغییــر میکنــد.

نفــت تولیــدی از ایــن میــدان دارای ســنگینی  38درجــه
 APIاســت .چــاه مــورد مطالعــه ،طــی دوران بهرهبــرداری

بارهــا دچــار مشــکل رســوب آســفالتین در ســتون داخلــی
شــده اســت .پــس از هــر بــار توقــف تولیــد ،عملیــات
شستشــوی چــاه بــا اســتفاده از لولــه مغــزی و تزریــق
1

2

زایلیــن بــه عنــوان حــال انجــام شــده اســت .چــاه مــورد

مطالعــه تــا عمــق  4413 mاز ســطح ،حفــاری شــده اســت.

ضخامــت زمیــن بــه طــول  43 mاســت .تراوایــی ،تخلخــل و

درصــد اشــباع آب میانگیــن در ایــن ناحیه به ترتیــب ،20 md

 16/5و  %19اســت .چــاه در واقــع از  3بخــش اصلــی تشــکیل
شــده اســت کــه ایــن اجــزا بــه ترتیــب در جــدول  1ارائــه

شــده انــد .حجــم داخلــی کل چاه برابــر بــا  3/201 bblاســت.

بحث و بررسی

تهیه مدل ترمودینامیکی سیال

بــه عنــوان مطالعــه مــوردی یکــی از چاههــای نفتــی

بــرای انجــام مطالعــات مربــوط بــه تشــکیل رســوبهای

جنــوب غــرب ایــران کــه از یــک مخــزن نفــت ســبک
تولیــد میکنــد انتخــاب شــده اســت .ایــن مخــزن دارای
فشــار اولیــه  8013 psiو دمــای اولیــه  274/3 °Fاســت.

هیدروکربنــی ســه دســته آزمایــش روی ایــن نفــت
صــورت گرفتــه اســت.

1. Workover
2. Coil Tubing
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جدول  1ناحیههای اصلی چاه مورد مطالعه براساس قطر داخلی.
حجم داخلی ناحیه (بشکه)

بازه عمقی (متر)

قطر داخلی (اینچ)

قطر خارجی (اینچ)

نوع اتصال

3/6

63/22-0

4/5

5/5

Tubing

186/8

4125-63

3/8

4/5

Tubing

10/9

4318- 4125

4/3

5

Liner

ایـن آزمایشها شـامل الـف -آزمایشهای شناسـایی ترکیبات

درصد وزنی آسـفالتین با استفاده از روش آزمایش فیلتراسیون

خـام ،ج -آزمایشهـای مربـوط بـه تعییـن خـواص رسـوب

اسـت .رفتـار ترمودینامیکـی آسـفالتین در نفـت خـام و تهیه

نفـت خـام ،ب -آزمایشهـای مربـوط بـه تعیین خـواص نفت
آسـفالتین اسـت .به منظور شناسـایی نقطه تشکیل آسفالتین

از دو روش نور نزدیک به زیرقرمز به وسـیله سیسـتم تشخیص
ذرات جامـد 1و فیلتراسـیون ذرات تحـت فشـار اسـتفاده شـد.

خالصـهای از نتایـج مربـوط بـه آزمایشهـای انبسـاط نفـت
زنـده شـامل انبسـاط در جـرم ثابـت و انبسـاط در حجـم
ثابـت در جـدول  2ارائـه شـده اسـت .نتایـج آزمایـش تفکیک

برشهـای اشـباع ،آروماتیک ،رزین و آسـفالتین به تفکیک در

و آزمایـش گرانـروی در دمـای مخـزن در جـدول  4ارائه شـده
مـدل تعادلـی جامد-مایـع-گاز مراحـل زیر انجام شـد:

 -1تعریـف آسـفالتین بـه عنـوان یـک جـزء مسـتقل در
اجـزای اصلـی نفـت خـام و تصحیح خـواص جزء سـنگین
( )C12+بـا فـرض ایـدهآل بـودن انحلال آسـفالتین در آن.

 -2شــبیه ســازی رفتــار تعادلــی گاز  -مایــع از طریق تنظیم

خــواص اجزای ســنگین ماننــد  C12+ ،C11 ،C 10و Asp

 -3تعییــن خــواص آســفالتین در نقطــه تشــکیل رســوب

جـدول  3ارائـه شـده اسـت .ایـن نتایج نشـاندهنده شـاخص

ماننــد فوگاســیته مبنــا و حجــم مولــی آن

نفـت اسـت .به منظـور تعیین فشـار اولیه تشـکیل رسـوب از

برهمکنــش آن بــا اجــزای ســبک ماننــد متــان تــا بوتــان.

ناپایـداری کلوئیـدی ]35[ 2بـاالی مولکـول آسـفالتین در این

سیسـتم تشـخیص جامد اسـتفاده شـد .نتایج تغییـرات توان

نوری گیرنده سیسـتم تشـخیص جامد نسـبت به فشـار برای
نمونـه نفـت سـبک فشـار  42/32 Mpaرا به عنوان فشـار آغاز

تغییـر فـاز از مایع بـه جامد نشـان میدهد .نتایـج اندازهگیری

 -4تنظیــم مقــدار حجــم مولــی آســفالتین و ضریــب

به منظور تعیین کارایی مدل ابتدا آزمایشهای انبساط
در حجم ثابت و انبساط در جرم ثابت را براي نمونه نفت
مدلسازی کردیم .براي اين کار از بانک داده نرمافزار

شبیهسازی  CMGاستفاده شد.

جدول  2خصوصیات اصلی نفت مورد مطالعه.
خصوصیت

واحد

نفت سبک

دمای مخزن

K

408/4

فشار مخزن

MPa

65/90

فشار حباب

MPa

25/66

m3/ m3

255/9

ضریب حجمی سازند نفت

Rm / Sm

1/95

درجه سنگینی نفت مرده

API

گرمایی*

)(K

4-10×2/23

ضریب تراکم پذیری

(kPa)-1

6-10×2/01

گرانروی نفت در فشار حباب

MPa.S

0/2409

گرانروی نفت در فشار مخزن

MPa.S

0/3545

نسبت گاز به نفت

ضریب انبساط

3

3

-1

o

33/79

* برابر با تغییرات حجم ،معادل تغییرات حجم نسبت به دما نسبت به حجم اولیه
1. Solid Detector System
2. Colloidal Instability Index
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جدول  3نتایج آزمایش تعیین برشهای اصلی نفت به همراه مقدار ناپایداری کلوئیدی روی نمونه نفت.
نوع نفت

اشباع

آروماتیک

رزین

آسفالتین

شاخص ناپایداری کلوئیدی

سبک

64/9

29/1

5/1

0/9

1/92

جدول  4تغییرات درصد وزنی آسفالتین رسوب کرده با دو روش فیلتراسیون و گرانروی سنجی در دمای مخزن
فشارMPa ،

(روش فیلتراسیون)%wt ،

فشارMPa ،

(روش گرانروی)%wt ،

48/26

0/00

42/95

0/00

37/92

0/11

41/88

0/01

26/20

0/23

34/99

0/11

20/68

0/18

21/53

0/18

13/79

0/07

28/06

0/23

25/79

0/29

بــرای اصــاح نتایــج مدلســازی و بــا نتایــج آزمایشــگاه

و تراکمپذيــري بحرانــي و ضريــب بيمرکــزي از روابــط

مقــدار بهینــه حجــم مولــی و ضریــب برهمکنــش بــرای

نتايــج نهايــي مدلســازی رفتــار فشــار-حجم گاز و مایــع

از حجــم مولــی و ضریــب برهمکنــش اســتفاده میشــود.
تنظیــم رفتــار آســفالتین مشــخص شــد کــه نتایــج
نهایــی آن در جــدول  6ارائــه شــده اســت.براي تعييــن

خــواص جــزء ســنگين نفــت ماننــد دمــا ،فشــار ،حجــم

تجربــي لــي -کســلر ( )1976اســتفاده شــده اســت [.]36

بــه همــراه مقــدار خــواص هــر يــک از برشهــا در جــدول
 5ارائــه شــده اســت.

جدول  5مقدار خواص فيزيکي اجزاي نفت پس از انجام رگراسيون.
ضريب بيمركزي

اومگاي B

اومگاي A

دماي بحراني )(°F

فشار بحراني )(psia

جرم مولكولي ()mol

اجزا

0/040

0/077796

0/45724

-232/51

492/3

28

N2

0/100

0/077796

0/45724

212/81

1296

34/1

H2S

0/225

0/077796

0/45724

0/8879

1071

44

CO2

0/013

0/077796

0/45724

-116/59

667/8

16

C1

0/098

0/077796

0/45724

90/10

708/3

30/1

C2

0/152

0/077796

0/45724

205/97

615/8

44/1

C3

0/184

0/077796

0/45724

274/91

529/1

58/1

IC4

0/201

0/077796

0/45724

305/69

550/7

58/1

NC4

0/227

0/077796

0/45724

369/05

491/6

72/2

IC5

0/251

0/077796

0/45724

385/61

488/8

72/2

NC5

0/299

0/067084

0/5341

453/83

436/6

84

C6

0/658

0/049933

0/61428

582/63

278/4

96

C7

0/684

0/054978

0/672/58

633/98

272/9

107

C8

0/763

0/059073

0/55608

687/24

249/3

121

C9

0/844

0/065119

0/51985

730/99

229/3

134

C10

0/919

0/069534

0/49429

772/83

211/3

147

C11

1/776

0/068226

0/31495

1248/7

75/5

398

C12+

مدل یکپارچه شبیهسازی...

99

جدول  6تعریف آسفالتین به عنوان یک جزء مستقل در ترکیب نفت و تصحیح خواص مرتبط با آن.
دماي نقطه
سه-گانه

جرم
مولكولي
آسفالتين

ضريب
برهم كنش
آسفالتين-
بوتان

ضريب برهم كنش
آسفالتين-متان

اختالف ضرفيت
حرارتي آسفالتين
مايع و جامد

آنتالپي ذوب
آسفالتين

()K

)(g/mol

)MJ/(kmol.K

)MJ/(kmol

-

418

2051

0/0

0

0/0795

درصد مولي
آسفالتين

خاصيت

-

()L/mol

%

واحد

0/095

0/605

0/05

مقدار

حجم مولي
آسفالتين

نتایــج نهایــی مدلســازی رفتــار آســفالتین نســبت بــه

ســیال در چــاه ،بــا تنظیــم شــیر کاهنــده تغییــرات

اصــاح شــده در شــکل  3و  4ارائــه شــده اســت.

اندازهگیــری شــد .نتایــج ایــن اندازهگیــری در جــدول 7

فشــار و دمــا در نمونــه نفــت بــا اســتفاده از مــدل جامــد

فشــار و دمــای ســرچاه و تــه چــاه در ســه دبــی مختلــف

نشــان داده شــده اســت.

تهیه مدل انتقال حرارت و حرکت سیال

بــه منظــور مدلســازی فرآینــد انتقــال حــرارت و حرکــت
گرانروی سنجی (نفت سبک)

مدل جامد (نفت سبک)

مدل جامد (نفت سبک)

0/6
0/4
0/3
0/2
0/1

30

0

50

40

رسوب آسفالتین ()wt%

0/5

20
10
0
فشار ()MPa
شکل  3تغییرات درصد وزنی رسوب آسفالتین نسبت به فشار در دمای  408 Kبا استفاده از دادههای آزمایشگاهی فیلتراسیون و گرانروی
و مدل جامد اصالح شده
0/15

0/09
0/06
0/03
420

400

380

360

340

دما ()K

320

رسوب آسفالتین ()wt%

0/12

0

شکل  4تغییرات درصد وزنی رسوب آسفالتین نسبت به دما در فشار  13/79 Mpaبا استفاده از مدل جامد اصالح شده.
جدول  7نتایج تغییرات فشار سرچاه و ته چاه در عملیات چاهآزمایی به ازای سه دبی مختلف.
فشار
ته چاه

فشار سر چاه
()psi

قطر شير كاهنده

1217

333

2/78

2509

7082

3201

64/24

1234

418

3/44

3094

6685

2842

64/28

1280

480

4/77

4076

6104

2195

64/36

نسبت گاز به نفت
()scf/bbl

دبي

آب ()bbl/day

دبي

گاز ()mmscf/day

دبي

نفت ()stb/day

()psi
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بــا اســتفاده از رابطــه دارســی رابطــه  5و بــه ازای فشــار

بــرای انجــام محاســبات ابتــدا چــاه را بــه  68قطعــه

ایــن ســه دبــی مــدل میشــود .نتایــج تغییــرات فشــار

دبــی مختلــف از چــاه را کــه در ابتــدای تولیــد از چــاه

اولیــه مخــزن معــادل  8813 psiدادههــای مربــوط بــه
تــه چــاه نســبت بــه دبــی بــرای حرکــت در محیــط
متخلخــل مخــزن در شــکل  5نشــان داده شــده اســت.

بــه منظــور شبیهســازی انتقــال مومنتــوم و انتقــال
حــرارت در ســتون چــاه ،اطالعــات مربــوط بــه ســاختار

چــاه و تغییــرات دمــا مشــخص شــود .تغییــرات دمــا در
الیههــای مختلــف زمیــن نســبت بــه عمــق در شــکل 6

نشــان داده شــده اســت .بــا اســتفاده از الگوریتــم موجــود
در شــکل  1و بــا داشــتن دادههــای طــول و قطــر چــاه

(جــدول  )7و تغییــرات دمــای زمیــن نســبت بــه عمــق
(شــکل  ،)6افــت فشــار و افــت دمــای ســیال در ســتون

چــاه اندازهگیــری شــد.

تقســیم شــد .ابتــدا دادههــای جــدول  7مربــوط بــه ســه
طــی یــک عملیــات چــاه آزمایــی انجــام شــده بــود را
تهیــه کردیــم .دمــا و فشــار ابتــدا و انتهــای چــاه مشــخص

اســت .پروفایــل دمــا زمیــن نســبت بــه عمــق مشــخص

اســت .تنهــا مقــدار نامعلــوم مقــدار ضریــب هدایــت
حرارتــی ســیال و زمیــن (رابطــه  )6اســت کــه بــا اســتفاده

از ســعی و خطــا بــرای ایــن ســه دبــی محاســبه شــد .ســه
ضریــب بــه دســت آمــده نتایــج ضریــب انتقــال حــرارت
مقدارهــای  4/14 ،4/53و  4/28بــی تــی یــو در ســاعت

بــر فــوت مربــع بــر درجــه فارنهایــت اســت .از ایــن رو
مقــدار ضریــب انتقــال حــرارت کل از حــدس اولیــه 3/59

بــه  4/14بــی تــی یــو در ســاعت بــر فــوت مربــع بــر

درجــه فارنهایــت تصحیــح شــد.
دادههای آزمایش

معادله دارسی

6000
7500
4500
3000

فشار ته چاه ()psi

6000

1500
10000

8000

6000

4000

2000

0

0

دبی نفت ()stbbl/day
شکل  5نمودار تغییرات فشار ته چاهی نسبت به دبی تولیدی نفت در چاه مورد مطالعه با استفاده از رابطه دارسی به همراه نتایج میدانی.

300

240

دما ()°F

180

120

0 60

750

عمق ()m

1500

2250
3000
3750

4500
شکل  6نمودار تغییرات دمای زمین نسبت به عمق در چاه مورد مطالعه (برگرفته از گزارشهای حفاری چاه)
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در چــاه مــورد مطالعــه بــه ازای فشــار مخــزن  8813 psiو

براســاس گزارشهــای میدانــی بــه ازای تولیــد ،2893 bbl

شــرایط تولیــد موجــود در جــدول  ،7مــدل حرکــت داس

 20/1 m3آب تولیــد شــده اســت .ایــن مقــدار کــم (بــرش

بــه ازای هــر ســه دبــی  3094 ،2509و  4076 bblدر روز

دبــی تولیــدی و خــواص فیزیکــی نفــت ماننــد چگالــی و

و راس بــا درصــد خطــای کمتــر از  %1فشــار ســر چــاه را

بــه درســتی تخمیــن میزنــد .تغییــرات رژیــم جریــان بــه
ازای ســه قطــر مختلــف شــیر كاهنــده در شــکل  7ارائــه

آب کمتــر از  )%1نیــز بــه صــورت یــک نســبت عــددی در

گرانــروی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
تهیه مدل انتقال جرم آسفالتین

شــده اســت.تغییرات افــت فشــار در ســه جریــان مختلــف

در مــدل اســکوبدو منصــوری ضریــب انتقــال جــرم تابعــی

افزایــش دبــی بــه صــورت مشــخصی افزایــش مییابــد .از

مربــوط بــه حرکــت برونــی در زیرالیــه خطــی موثــر

فشــار را در هــر ســه جریــان تشــکیل میدهــد .در شــکل

جریــان موثــر اســت .ســرعت حرکــت برونــی ذرات تابعــی

نشــان میدهــد کــه افــت فشــار مربــوط بــه اصطــکاک بــا

از حرکــت برونــی و ادی تعریــف شــده اســت .بخــش

ســوی دیگــر افــت فشــار گرانشــی بیــش از  %90از افــت

اســت و بخــش مربــوط بــه حرکــت ادی در ناحیــه آشــفته

 8زیــر تغییــرات افــت فشــار اصطکاکــی نســبت بــه عمــق

از انــدازه ذرات اســت کــه در مــدل اســکوبدو و منصــوری

آب بــه مقــدار کمــی تولیــد مــی شــود .بــه عنــوان مثــال

نشــان داده شــده اســت.

در هــر ســه دبــی نشــان داده شــده اســت .در ایــن چــاه

ایــن تابعیــت بــه صــورت عــدد بــدون بعــد ذره (*)Sd

شکل  7نمودار تغییرات فشار جریانی نسبت به عمق در چاه مورد مطالعه به ازای نصب شیرهای کاهنده مختلف
(طرح شکل برگرفته از منبع [)]34
36/64

24/64
افت فشار اصطکاکی()psi
100
150
200

28/64

عمق ()m

50
300
250
0 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
شکل  8نمودار تغییرات افت فشار اصطکاکی نسبت به عمق در دبیهای مختلف.
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بــا افزایــش انــدازه ذره ،نفــوذ برونــی افزایــش مییابــد.

1395-6

کوپل معادالت پدیدههای انتقال و تعادل ترمودینامیک

از ســوی دیگــر نفــوذ ادی تابعیــت زیــادی از انــدازه ذره

بــا اســتفاده از الگوریتــم موجــود در شــکل  2محاســبات

نفــوذ از رابطــه اســکوبدو و منصــوری مقــدار انــدازه ذرات

حاصــل از تعــادل ســه فــاز جامد-مایــع-گاز کوپــل

اســت .در رابطــه اســکوبدو دو ثابــت  F1و  F2شــاخص

بــا فــرض تــک فــاز بــودن ســیال افــت فشــار اصطکاکــی

نــدارد .در ایــن مطالعــه بــه منظــور محاســبه ضریــب

انتقــال حرکــت ،حــرارت و جــرم را بــا مــدل ترمودینامیکی

آســفالتین برابــر بــا یــک میکــرون در نظــر گرفتــه شــده

میکنیــم.

مقــدار ضریــب نفــوذ حاصــل از حرکــت برونــی و ثابــت F5

از رابطــه زیــر محاســبه میشــود [:]28

شــاخص مقــدار نفــوذ ادی اســت .مقــدار  F3نیــز تغییــرات

ضریــب نفــوذ در ناحیــه بافــری را نشــان میدهــد .بــا

()11

نفــوذ ذرات در دبیهــای مختلــف و بــه ازای قطرهــای

و  gcضریــب تبدیــل رابطــه اســت .بــا توجــه بــه ایــن رابطــه

همانطــور کــه در شــکل  9نشــان داده شــده اســت

صــورت شــدید در قطرهــای کوچــک اتفــاق میافتــد.

اســتفاده از مــدل اســکوبدو و منصــوری مقــدار ضریــب

کــه در ایــن رابطــه  Dقطــر لولــه Q ،دبــی V ،ســرعت جریان

مختلــف لولــه در شــکل  9نشــان داده شــده اســت.

تغییــر مقــدار افــت فشــار اصطکاکــی نســبت بــه قطــر بــه

بــا فــرض وجــود ذرات همانــدازه بــا قطــر  1 μو ثابــت
بــودن خــواص فیزیکــی نفــت ماننــد چگالــی و گرانــروی،
مقــدار ضریــب نفــوذ بــا افزایــش ســرعت حرکــت نفــت

بــه صــورت نمایــی افزایــش مییابــد .ایــن در حالــی
اســت کــه مقــدار ضریــب نفــوذ چنــدان تابعــی از قطــر

لولــه نیســت و تنهــا در قطرهــای بســیار کــم (نزدیــک

بــه ناحیــه بافــری) مقــدار ضریــب نفــوذ بــا کاهــش قطــر
افزایــش مییابــد .البتــه مشــخص اســت کــه در واقعیــت
انــدازه ذرات آســفالتین دارای مکانیســم رشــد و توزیــع
مشــخصی از انــدازه ذرات اســت .در ایــن جــا فــرض ثابــت

بــودن انــدازه ذرات بــه دلیــل کاهــش حجــم محاســبات،

نبــود دادههــای آزمایشــگاهی و ســادگی مســئله اســتفاده
شــده اســت.

2500 stb/day

امــا تغییــرات دمــای ســرچاه تابعیــت مســتقیمی بــا
تشــکیل رســوب دارد (شــكل  .)10از زمانهــای ابتدایــی

تولیــد بــه صــورت تقریبــا خطــی بــا تشــکیل رســوب

در دیــواره لولــه مقــدار دمــای نفــت تولیــدی ســرچاه
افزایــش مییابــد .ایــن افزایــش بــه دلیــل تشــکیل
رســوب آســفالتین در دیــواره لولــه و کاهــش ضریــب
انتقــال حــرارت ســیال و زمیــن اســت.

نتایــج حاصــل از تشــکیل رســوب در دیــواره لولــه
نســبت بــه زمــان در شــکل  11ارائــه شــده اســت .تمــام
بالکهــای موجــود در چــاه محاســبات 1تــا 11را بــرای

روزبــرای روز بعــد تکــرار میکنیــم.

4000 stb/day

1000 stbbl/day

2/5 E-06
1/5 E-06
1/0 E-06
5/0 E-06

1 E-04

0/0 E-06
1 E-05

1 E-03
1 E-02
1 E-1
قطر ()m
شکل  9تغییرات ضریب دیپازیشن به ازای دبیهای مختلف نسبت به قطر لوله.

ضریب انتقال جرم ()m/s

2/0 E-06
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فشار سرچاهی

داده میدانی

دمای سرچاهی

133/5

فشار ()psi

132
130/5

دما ()°F

داده میدانی
3750
3725
3700
3675
3650
3625
3600
3675
3550
120

103

129
100

40
60
80
مدت زمان تولید ()day

20

0

127/5

شکل  10تغییرات دما و فشار سرچاهی به ازای دبی تولیدی  1820 bbl/dayو مقایسه آن با الگوریتم ارائه شده.

دبــی اســت .از آنجــا کــه  %90افــت فشــار در ســتون چــاه
در اثــر نیــروی گرانــش اتفــاق مــی افتــد ،ســهم اصطــکاک

ســیال و لولــه تنهــا  %10خواهــد بــود .بــرای آنکــه افــت

A
B
C
D
E
F

فشــار اصطــکاک خــود را نشــان دهــد قطــر چــاه بایــد بــه

انــدازهای کاهــش یابــد کــه افــت فشــار اصطکاکــی در برابــر
افــت فشــار گرانشــی ملمــوس شــود .گزارشهــای مربــوط

بــه شستشــوی چــاه تشــکیل آســفالتین در عمــق 1000

تــا  3000 mچــاه را تاییــد میکننــد .کــه ایــن موضــوع
عملکــرد مناســب الگوریتــم را در تخمیــن مقــدار رســوب،

محــدوده رســوب و زمــان تشــکیل رســوب اثبــات میکنــد.
شکل  11رسوب تشکیل شده در دیواره لوله نسبت به زمان
به ازای دبی 1820 bbl/day

نتایــج تغییــرات دمــای و فشــار ســرچاهی بــه ازای تولیــد

 1820 bbl/dayدر یــک بــازه  100روزه کــه منجربه انســداد
چــاه شــده اســت در شــکل 10نشــان داده شــده اســت.

مــدل توانایــی خوبــی در تخمیــن تغییرات دما و فشــار ســر

چــاه دارد .از ســوی دیگــر نشــان میدهــد کــه تغییــرات
فشــار ســرچاهی نســبت بــه تشــکیل رســوب در ســتون

چــاه ناچیــز اســت .ایــن تغییــرات تنهــا در زمانهــای

نزدیــک بــه انســداد چــاه (زمانهــای پایانــی تولیــد) خــود
را نشــان میدهــد .گرفتگــی بــا ســرعت تقریبــا ثابتــی
در عــرض چنــد مــاه رخ میدهــد .امــا نشــانه ملمــوس
ایــن گرفتگــی در ســرچاه شــامل افــت فشــار و افــت

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه تعــادل ترمودینامیکــی بــرش آســفالتینی

نفــت خــام در یــک نمونــه از نفتهــای ســبک جنــوب
غــرب ایــران بــه صــورت آزمایشــگاهی و نظــری مطالعــه

و بررســی شــد .نتایــج نشــان داد کــه مــدل اصــاح شــده
جامــد توانایــی خوبــی در پیشبینــی رفتــار ترمودینامیکــی

سیســتم دارد .بــه منظــور مدلســازی حرکــت در ســتون
چــاه از مــدل تجربــی چندفــازی داس و راس اســتفاده
شــد .همچنیــن حرکــت ســیال در محیــط متخلخــل
مخــزن بــا اســتفاده از رابطــه وگل مدلســازی گردیــد.

نتایــج حاصــل از افــت فشــار و افــت دمــا در ســتون چــاه

بــه ازای ســه دبــی متفــاوت دقــت بــاالی مــدل انتقــال
حــرارت و حرکــت را در تخمیــن تغییــرات دمــا و فشــار در
طــول چــاه را اثبــات کــرد.
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از آنجــا کــه تشــکیل رســوب در ســتون چــاه فرآینــدی

از  )%10تغییــرات فشــار ســرچاهی بــا تشــکیل رســوب

بــه مدلهــای تعــادل ترمودینامیکــی و انتقــال حــرارت و

عمــل مشــاهده میشــود ،تغییــرات فشــار در اثــر انســداد

تابــع زمــان اســت مــدل مربــوط بــه انتقــال جــرم را نیــز

حرکــت اضافــه کردیــم .در ایــن زمینــه از مــدل انتقــال
جــرم اســکوبدو و منصــوری ( )2010نتایــج مــدل انتقــال

جــرم نشــان داد کــه ضریــب نشســت بــا افزایــش ســرعت
در ســتون چــاه افزایــش مییابــد.

محســوس نمیباشــد .از ایــن رو همانطــور کــه در

چــاه در اثــر تشــکیل رســوب کمتــر از یــک هفتــه رخ
میدهــد .ایــن در حالــی اســت کــه فرآینــد تشــکیل در

طــول چندمــاه رخ داده اســت کــه اثــر آن بــر افــت فشــار
محســوس نبــوده اســت .امــا رونــد افزایــش دمــا ســرچاهی

بــه منظــور حــل معــادالت تعــادل ترمودینامیکــی و

در طــول ایــن چنــد مــاه بــا ســرعت تقریبــا یکســانی

 2اســتفاده شــد .نتایــج مدلســازی و مقایســه آنهــا

تعییــن تشــکیل رســوب در دیــواره چــاه بایــد ارزیابــی

پدیدههــای انتقــال از الگوریتــم ارائــه شــده در شــکل

بــا دادههــای میدانــی نشــان داد کــه دمــای ســرچاهی
تنهــا شــاخصی اســت کــه از ابتــدا بــا تشــکیل رســوب

آســفالتین دچــار تغییــرات میشــود .در مقابــل بــه دلیــل

اثرگــذاری تشــکیل رســوب بــر افــت فشــار اصطکاکــی
ســیال و ســهم کــم ایــن بخــش از کل افــت فشــار (کمتــر

صعــودی بــوده اســت .لــذا دمــا بــه عنــوان شــاخص بــرای

شــود .در انتهــا بــا توجــه بــه مــدل نشســت آســفالتین،
پروفایــل تشــکیل رســوب نســبت بــه زمــان در ســتون

چــاه تخمیــن زده شــده اســت .ایــن پروفایــل تطابــق
مناســبی بــا گزارشهــای مربــوط بــه شستشــوی چــاه

پــس از تشــکیل رســوب دارد.
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