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Abstract
Asphaltenes are heavy components in oil that do not dissolve in
normal alkanes like normal heptane but can be soluble in aromatic
compounds such as benzene and toluene. Usually changes in
operating conditions such as temperature, pressure and fluid
composition lead to asphaltene precipitation. Asphaltenes cause a
lot of damage by depositing in porous media, wells, pipes and
surface equipment. In order to prevent or postpone the formation
of asphaltene precipitation in different conditions and places, it is
very necessary and important to predict the onset point and the
amount of precipitation. Temperature, pressure and flow rate are
operating conditions that by changing each, the amount of
precipitation can be reduced or intensified. The only solution in the
industrial world to postpone asphaltene precipitation is to use
chemicals and inhibitors, which is very important to know the
mechanisms of deposition. In this review paper, the structure of
asphaltene, deposition conditions, experiments of asphaltene
precipitation, deposition mechanisms and inhibitors are discussed.
The main purpose of this article is general acquaintance with
asphaltene precipitation and the factors affecting deposition and
applying knowledge to prevent the formation of asphaltene
precipitation with the approach of using and applying inhibitors.
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چکیده

آسفالتینها ترکیباتی سنگین در نفت هستند که در نرمال آلکانهاا همانناد نرماال
هپتان حل نمیشاوند ولای در ترکیباا آروماتیا همانناد ننا ن و تولاو ن حال
میشوند .معموالً تغییر در شرایط عملیاتی مانند دما  ،فشار و ترکیا نفات مزا ن
منجر نه رسوب آسفالتین میشود .آسفالتینها نا رسوب در محایط متزلزال ،چااه،
لولهها و وسایل سطحی خسار های نسایار زیاادی ناه ناار مایآورناد .ناه منواور
جلوگیری و یا نه تأخیر انداختن تشکیل رسوب آسافالتین در شارایط و محالهاای
مزتلف پیشنینی نقطۀ تشکیل رسوب و مقدار رسوب نسیار ضروری و حا اهمیت
است .دما و فشار و دنی شرایط عملیاتی هستند که نا تغییر هر کدام ،میتوان می ان
رسوب تشکیلشده را کم و یا تشدید کرد .تنها راه حل موجاود در دنیاای صانعتی
امروز نارای جلاوگیری از تشاکیل رساوب آسافالتین اساتفاده از ماواد شایمیایی و
نازدارندههاست که دانستن سازوکارهای رسوب نی نسیار دارای اهمیت است .ماا در
این مقالۀ مروری ،نه ساختمان آسافالتین ،شارایط تشاکیل رساوب ،آزماایشهاای
مرنوط نه رسوب ،سازوکارهای رسوبگذاری و نازدارندهها پرداختهایم .هاد اصالی
مقاله آشنایی کلی ناا رساوب آسافالتین و عوامال تأثیرگاذار نار تشاکیل رساوب و
نه کارگیری دانش نرای جلوگیری از تشکیل رسوب آسفالتین نا رویکارد اساتفاده از
نازدارندههاست.
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آسفالتینها ترکیباتی سنگین نا وزن مولکولی متفاو اند و محققاان

میگویند .در این دیدگاه آسفالتینها نهصور کلوییدی هستند کاه

مزتلف نا توجاه ناه روش و شارایط جداساازی آسافالتین از نفات،

نه وسیلۀ رزینها ثبا یافتهاند ،رزینها جاذب نفات و آسافالتینهاا

وزنهای مولکولی مزتلفی را ارا ه داده اند .ری و همکااران در ساال

دافع نفت اند .در این سازوکار  ،رسوب آسفالتین فرایند نرگشتناپذیر

 1930نرای آسافالتین وزن مولکاولی را از طریا

ساانتریفیوژ ناین

ترمودینامیکی است[.]9

 1۲777تا  ۲777گ ارش کردند ،ساال و همکااران در ساال 1907

رسوب آسفالتین از انتدای تشاکیل و انباشاتش نار ساطوج جاماد و

الیاه ناین  0777تاا

کاهش عباوردهی چناد مرحلاه طای خواهاد کارد :در مرحلاۀ اول

وزن مولکولی آسفالتین را از طریا روش تا

2

در سال  190۲وزن مولکولی آسفالتین را از طریا

پرسیپیتیشن رخ میدهد که در آن ذرا محلول جدا شدهاند و فاز

روش گرانااروی  1277تااا  1077گاا ارش کردنااد امااا اطالعااا

جدیدی در محلول شروع نه تشکیل شدن میکند] .[17مرحلۀ نعاد

 10777و رین

معینی و عاشوری -صص12-53 .

 .2مقدمه

الکتریکی خنثی هستند تشاکیل مایدهناد کاه ناه آنهاا مایسال

3

نه دستآمده از حاللهایی نا قطبیت ناال وزن مولکاولی در محادودۀ

فولوکولیشاان اساات کااه ذرا ری ا جاادا شاادۀ آساافالتین نااه هاام

 1377تا  2377را نرای آسافالتین پیشانهاد مایدهناد و در ساال

میچسبد و تودۀ ن رگتاری تشاکیل مایدهناد] . [11مرحلاۀ نعاد
4

 1999گروی ن وزن مولکولی آسافالتین را در محادودۀ 1777-377

دیپازیشن است که تودۀ نههم پیوستۀ قبلی ،مجدداً تجمع مییاند و

گ ارش کرد[2و .]1عاشوری و همکارانش وزن مولکولی آسافالتین را

سنگینتر میشود و روی سطوج جامد مانند سنگ ،لوله و مانناد آن

 037نه دست آوردند .ولی وزن مولکولی آسفالتین ناهعلات سااختار

نشسات خواهاد کاارد] .[12اگار آسافالتینهااا در محایط متزلزاال

پیچیدهاش همچنان دقی نیست؛ آسفالتین شامل کرنن ،هیادروژن،

رسوب نمایند ناعث تغییر ترشوندگی و کاهش تراوایی سنگ خواهند

نیتروژن ،اکسیژن،گوگرد و مقداری وانادیم نیکال و دیگار فلا ا ناا

شد و از این راه منجر نه آسی

سازند میشوند .این رسونا ممکان

ساختار پیچیده است.

است حفره ها را مسدود کنند که پالگیناگ  3ناام دارد و گااهی ایان

آسفالتینهاا مولکاولهاایی ناه شاد قطبای هساتند؛ ناه عباارتی

حفره های مسدود شده میتوانند نه وسیلۀ نیاروی نرشای حاصال از

قطبیترین نزش نفت ،آسفالتینها هستند کاه در نرماال آلکاانهاا

نرخ جریان ناال کنده شوند که نه آن اینتریند  1گفته میشود.

قانل حل نیستند و در تولو ن و نن ن محلول هساتند[ .]۲-3نفات از
دو نزش مالتینی و آسفالت ساخته شده اسات؛ ماالتین قسامتی از
نفت است که در نرمال آلکانها (حاللهاای پاارافینی) قانال حال و
قانل تج یه نه روغنها و واکسها و رزینهاست .آسافالت در نرماال
آلکانها قانل حل نیست؛ ولی در آروماتی ها همانند تولو ن و ننا ن
قانل حل است.
معموالً نرای رسوب آسفالتین دو سازوکار پیشانهاد شاده اسات :در
سازوکار اول آسفالتینها نهصور زنجیرهای نسپاری محلول در نفت
هستند که تحت شرایط خاص دماا ،فشاار و ترکیا سایال رساوب
ماایکننااد .در ایاان سااازوکار  ،از دیاادگاه ترمودینااامیکی فراینااد
نرگشتپذیر نوده است؛ ندین معنا که اگر شارایط ناه شارایط اولیاۀ
قبل از رسوب ناز گردد آسفالتین رسوب شده مجادداً در نفات حال
می شود[ .]1-0در سازوکار دوم ،آسفالتینها نهصور ذرا معل در
نفت پزش شدهاند و ی

کلویید را تشکیل میدهند .در این دیدگاه

رزینها اطرا آسفالتینها جذب شاده ،ذراتای را کاه از لحاا ناار

 .1آزمایشهای مرتبط با آسفالتین
 2-1سنجش پایداری آسفالتین موجود در نفت
عبار "پایداری  "0معموالً نرای نیان تمایل ی

نمونۀ نفات خاام در

جهت تشکیل رساونا آسافالتین و یاا ناهعباارتی میا ان حاللیات
آسفالتین در نفت خام نه کار نارده مایشاود .تحقیقاا نشاان داده
است که تشکیل رسوب آسفالتین صرفاً نه می ان آسافالتین موجاود
در نفت نستگی ندارد؛ نلکه آنچه مهام اسات پایاداری آسافالتین در
ترکیبا نفتی است و اغل نفتهای سب

نا محتوای کم آسفالتین،

مشکال نیشتری از نقطه نور تشکیل رسوب ،نسبت ناه نفاتهاای
سنگینتر نا محتوای نیشتر آسفالتین ،دارناد] .[1۲در نحاث رساوب
1. Micell
2. Precipitation
3. Flocculation
4. Deposition
5. Plugging

6. Entrained
7. Stability

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 116 (2021

12

مروری بر رسوب آسفالتین و روشهای جلوگیری از تشکیل آن

1

معینی و عاشوری -صص12-53 .

مروری بر رسوب آسفالتین و روشهای جلوگیری از تشکیل آن

آسفالتین نرای سنجش پایدارنودن آسفالتین در نفات شااخصهاای

میشود و نهمنوور رعایت جنبۀ اختصار تنها نه ذکر روش جذب ناور

 CII ، AIو  RIتعریف میشود .ماا در ایان مقالاه ناه شااخص CII

میپردازیم.

میپردازیم که متاداولتارین شااخص سانجش پایاداری آسافالتین

در روش جذب نور ،در محفواهایای کاه ناور ورودی وارد مایشاود

موجود در نفت است.

تغییرا نور ورودی و خروجی نسبت نه افت فشار ضابط مایشاود.

1

2

۲

نرای نررسی احتمال پایدار نودن آسفالتین در ی

نموناۀ

نفاتCII ،

آن نفت را حساب میکنیم که نارای محاسابۀ ایان شااخص تج یاۀ
 0 SARAمورد نیاز است  .نا استفاده از سارا تست درصدهای ترکیبا
اشااااباع ،آروماتیاااا

،رزیاااان و آساااافالتینهااااای نفاااات را

نرای سامانههای نفت زنده ،این روش در قال

طراحای سالول PVT

نصری  HPHTمجه ناه منباع و آشکارسااز  NIRتوساعه داده شاد.
طرج کلی آن ی

سلول  PVTمعمولی نا یا

میکسار پرواناه نارای

آوردن مایعا نه شرایط تعادل در فشار و درجۀ حرار هد همراه
دید نرای قانلیت نصری ،نا ی

عنصار اضاافه شاده از یا

حساب میکنیم ،که در طی سالها افاراد مزتلاف اناواع روشهاای

نا عین

تست سارا را ارا ه دادهاند].[10

فرستنده و آشکارساز  NIRاست .شد نور  ،NIRهنگام عبور از نفت
زنده در فشار و دمای مد نور ،در ردیاب اندازهگیری میشود کاه نار

()1

ترکیبا آسفالتین

ترکیبا اشباع

ترکیبا آروماتی

ترکیبا رزین

اساس آن حضور ذرا جامد در سیال تعیین میشود .طرحوارۀ ایان
سامانه در شکل ( )1نشان داده شده است].[10

اگر  CIIنیشتر از  7/9ناشد نفت ناپایدار و اگر  CIIکمتر از  7/0ناشد
آسفالتین موجود در نفت پایادار اسات اگار ناین  7/9تاا  7/0ناشاد
ناپایداری آسفالتین محتمل است].[13
نهمنوور جلوگیری و یا نه تأخیر انداختن تشکیل رساوب آسافالتین
در شرایط و محلهای مزتلف پایشنینای نقطاۀ تشاکیل رساوب و
مقدار رسوب نسیار ضروری و حا اهمیت هستند.
 1-1اندازهگیری نقطۀ تشکیل رسوب آسفالتین (آن ست)
نعد از آگاهی درنارۀ پایداری نفت ،اگر آسفالتین موجود در نفات ماا
ناپایاادار ناشااد نااه ساارا اناادازهگیااری فشااار شااروع تشااکیل
رسوب آسفالتین 3میرویم .نقطۀ شروع تهنشست (رسوب) آسافالتین
نهعنوان حداقل حجم رسوب مورد نیاز نرای تهنشینشدن آسافالتین
از محیط نفت خام تعریف شده است].[11
نا استفاده از روشهای زیر مایتاوان فشاار شاروع تشاکیل رساوب
آسفالتین را تشزیص داد .1 :روش جذب نور  .2روش ویساکومتری
 .۲روش کشش سطحی  .0روش وزن سنجی  .3روش میکروسکوپی
 .1روش انتقال حرار  .0روش هدایت سنجی الکتریکی .نا توجه نه
اینکه در صانعت نفات ایاران عمادتاً از روش جاذب ناور اساتفاده
1. Aromaticity Index
2. Colloidal Instability Index
3. Refractive Index
4. Saturates, Aromatics, Resin, Asphaltene

شکل  .1طرحوارۀ یک HPHT PVT cellکه با  NIRکوپل شده برای
روش جذب نوری].[71
Figure 1. Schematic of HPHT PVT cell equipped with NIR
source and detector for light scattering technique[17].

نو نروسترو -گون الس و همکاران همچنین از روش جذب ناور نارای
اندازهگیری فشار  AOPنرای ی

(شکل ( .[10] ))2قبل از افت ناگهانی شاد ناور ،آن را ناهصاور
خطی نا کاهش فشار (نهعنوان مثال ،خط  )1اف ایش دادند تا اینکاه
نه نیشینۀ مقدار نرسد (نهعنوان مثال ،خط  .)2تقاطع ایان دو خاط
مستقیم نهعنوان شروع تشکیل رسوب آسفالتین (فشار  ) AOPنرای
این سامانۀ نفت زنده (نمونۀ نفت  )Y3تعریف شده است .نا افت فشار
و رسیدن نه فشار حبااب ،نیشاترین مقادار رساوب و کمتارین ناور
خروجی را شناسایی میکند و در فشاارهای کمتار از فشاار حبااب

5. Asphaltene onset pressure
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نمونۀ نفات زناده اساتفاده کردناد
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Figure 2. Results of LST on Y3 oil sample at 413 K[18].

نهعلت آزاد شدن گاز و سنگینشدن فاز مایع و آروماتیا تار شادن

نیشتر نه پایین ظر میروند و نمونۀ نفت ناالی آنها قرار میگیرد،

حاالل نهتار نارای آسافالتینهاا مایشاود و مجادداً

سپس در مرحلۀ نعد نه اندازهگیری محتوای آسفالتین در نمونۀ نفت

آن ،نفت یا

میپردازیم .از اخاتال میاان محتاوای اولیاۀ آسافالتین در نفات و

آسفالتینها را در خود حل میکند.

محتوای آسفالتین در نمونۀ نفت پس از رسوب آسافالتین ،مایتاوان
 5-1محاسبۀ مقدار رسوب آسفالتین در حالـت اسـتاتی

و

مقدار آسفالتین رسوبیافته را حساب کرد .کاساتی ایان روش ایان

دینامی

است که ممکن است نه علت سوسپانسایون شادن آسافالتینهاا در

نا استفاده از روشهای گوناگونی میتوان مقدار رساوب آسافالتین را

نفت ،آسفالتینها نه پایین ظر نرود و اندازهگیری مقدار آسافالتین

نهصور کمی حساب کارد؛ کاه ماا نارای محاسابۀ مقادار رساوب

رسوبیافته نا خطا همراه ناشد .شکل سه محتوای آسفالتین موجاود

و دینامیاا ،

در نمونااۀ نفاات را نشااان ماایدهااد .همااانطااور کااه شااکل ()۲

میپردازیم .روش ثقلسنجی  1نرای محاسبۀ می ان رسوب در حالات

نشان میدهد در فشار حبااب محتاوای آسافالتین موجاود در نفات

آساافالتین نااه دو روش ،ناارای دو حالاات اسااتاتی
استاتی

و روش فیلتراسیون  2نرای محاسبۀ می ان رسوب در حالات

کمترین و رسوب آسفالتین نیشترین مقدار را داراست.

دینامی

نه کار میرود.

در روش فیلتراسیون ،انتادا نایاد انادازۀ ذرا آسافالتین موجاود در

افراد نسیاری همچون نورک در سال  1997و جمالالادین در ساال

نمونۀ نفت مشزص شود تا نتوان فیلتر مناس نرای آزمایش انتزاب

 2771از روش ثقاالساانجی ناارای آزمااایشهااای خااود اسااتفاده

کرد .سپس در دمای ثانت و فشارهای مزتلاف (فشاارهای کمتار از

کردند] .[19نا استفاده از این روش نهتنها میتوان مقادار آسافالتین

فشار حباب و فشارهای نیشتر از فشار حباب) ،نا قراردادن فیلتار نار

رسوبیافته را اندازهگیری کرد ،نلکه میتوان فشاار تشاکیل رساوب

سر راه ی

لوله و عبوردادن نفات از آن مایتاوان میا ان آسافالتین

آسفالتین را نی حساب کرد .در این روش انتادا محتاوای آسافالتین

رسوبیافته را حساب کرد؛ ندین گونه که نفت از فیلتر عبور میکناد

نمونۀ نفت زنده را اندازهگیری میکنایم؛ ساپس در سال مزصاوص

و آسفالتین رسوبیافته روی فیلتر میماناد .ساپس ناا انادازهگیاری

شرایط فشار و دمای مز ن را اعماال مایکنایم ،ساپس شاروع ناه

محتوای آسفالتین موجود در نفت عبور یافته و اخاتالفش ناا مقادار

کاهش فشار میکنیم .آسفالتینها پاس از رساوب ناهعلات چگاالی

را حساب کرد.

اولیه ،میتوان می ان آسفالتین رسوبیافتۀ دینامی

1. Gravimetric method
2. HPHT Filtration test
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شکل  .2نتیجۀ روش جذب نوری بر روی نمونۀ نفت  Y3در دمای  314کلوین].[81
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شکل  .4محتوای آسفالتین موجود در نفت برحسب فشار].[81
Figure 3. Asphaltene content versus pressure[19].

 4-1نمودار فازی آسفالتین

آوردند] .[21نا توجه ناه شاکل ( )3کاه اکبارزاده و همکااران ارا اه

نرای دانستن اینکه آسفالتین تحت شرایط عملیاتی مزتلف چگوناه

کردند ،در نفتی که در شرایط دما و فشار در میان مرز ناالیی تجماع
0

رفتار میکند ناید نه نمودار فازی آسفالتین که منصوری ارا اه کارده

آسفالتین ۲که ناالی فشار حباب است و مرز پایینی تجمع آسفالتین

است ،مراجعه کرد] .[27نمودار فازی آسفالتین تحت فشاار و دماای

که پایین فشار حباب است قرار نگیرد ،احتماال رساوب آسافالتین و

ناال نه وسیلۀ تست فیلتراسیون 1انجام شد .همانطاور کاه در شاکل

آسی

سازند وجود دارد و اگر مز نی شرایط دما و فشار آن خارج از

( )0پیداست اکینوالیوس 2و همکاران نا کوپلکردن سامانۀ تشزیص

این منحنی فازی ناشد مشکل تجمع و رسوب آسفالتینها را نزواهد

جامد و فیلتراسیون ،نمودار فازی نرای وکس و آسفالتین را نه دست

داشت].[22



شکل  .3نمودار فازی با استفاده از تست سامانۀ تشخیص جامد]2.[21
Figure 4. Asphaltene deposition envelope[21].

2. Aquino-Olivos
4. Lower Boundary of asphaltene precipitation
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1. HPHT Filtration test
3. Upper Boundary of asphaltene precipitation

معینی و عاشوری -صص12-53 .

Figure 5. Schematic of asphaltene phase envelope[22].

طار مساتقیماً ناه

 .5سازوکارهای رسوبگذاری و در نتیجه کاهش تراوایی

سه ذرهای) تشکیل میدهد .اگر این ذره از ی

روک  1و همکارانش نا انجاام آزماایشهاای گساترده نار روی چناد

دیوارۀ گلوگاه نچسبد و از طر دیگر نه ی

ماسهسنگ کوارت نا ساختار تزلزل خاوب ناه نررسای ایان پدیاده

چسبیده اسات متصال شاود (پال دو ذرهای) تشاکیل خواهاد داد.

پرداختند .آنها نرای رسوبگذاری چهار سازوکار معرفی کردناد کاه

همچناین وقتای انادازۀ ذره از انادازۀ گلوگااه حفاره ن رگتار ناشاد

منجر نه کاهش تراوایی سنگ مز ن میشاوند .ایان ساازوکارها ناه

(پل ت ذرهای) تشکیل می شود .چنانچه چنین پلی شاکل نگیارد و

شرج زیراند].[2۲

مستحکم شود ذراتی که نعد از آن نه آنجا میرسند پشت آن تجماع

ذره که از قبل نه دیواره

مییانند که در این صاور کااهش شادید جریاان را از ایان حفاره
 2-5رسوبگذاری سطحی

نه همراه خواهند داشت .این فاز نیشترین سهم را در کاهش تراوایای

در این سازوکار ذرا نر روی سطوج دانههای سنگ رسوب می کنند.

نه همراه دارد.

شد کاهش تراوایی در این فرایند نه عواملی مانند هیادرودینامی
در مقیاس حفره ،اختال ناار الکترواساتاتیکی ناین ذرا و ساطوج

 5-5تشکیل کی

حفره ،نافت سطوج حفره و ترکیا درصاد ذرا نساتگی دارد .اثار

چنانچه پل تشکیلشده در گلوگاههاا ناه حاد نحرانای خاود نرساد،

رسوب ذرا نر روی تراوایی زمانی نارز خواهاد ناود کاه رساوب در

در آن صور دیگر حفرهها اتصال خود را از دست میدهند .در ایان

گلوگاههای حفرهها روی دهاد .کااهش تراوایای ارتبااطی ناا مقادار

فاز ،همۀ ذراتی که نه اینجا میرسند نهتنهاا در هماان گلوگااههاای

رسوبشده ندارد؛ اما نا نسبتی از رسوب که در ناواحی گلوگااههاای

حفره ،نلکه در همۀ فضای خالی حفرههایی که هنوز قانلیت جریان را

حفرهها نرجای مانده در ارتباط است .این ناوع رساوب ناعاث ایجااد

دارند تجماع ماییانناد و تشاکیل یا

فیلتراسایون داخلای

آسی نسیار کمی نه سازند میشود.

میدهند .عم این آسی داخلی و کااهش تراوایای در ایان ناحیاه،

داخلی

کیا

تراوایی یا گذردهی کل ساامانه را کنتارل مایکناد .نقطاۀ تشاکیل
 1-5سازوکار ایجاد پل در گلوگاهها
وقتی که ی

کی

داخلی نا کااهش شادید غلوات ذرا در جریاان خروجای از

ذره در میان گلوگاه حفرههای سنگ همراه ناا جریاان

حفرا همراه است .می ان آسی تراوایی در این سازوکار نه غلوت و

سیال حرکت میکند این سازوکار صور میگیرد .اگر این ذره ناین

توزی اع ذرا کااوچکتر (شااامل ذرا کلویی ادی و در مقی ااس رس)

دو ذرهای که قبالً نه دیوارههای گلوگاه چسبیدهاند رسوب کند (پال

در جریان نستگی دارد.

1. Rouqe
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شکل  .5نمودار فازی آسفالتین ارائه شدۀ اکبرزاده].[22
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 4-5تشکیل کی

خارجی

 .4عوامل مؤثر در رسوب آسفالتین از نفت خام

در نقطهای که کی

داخلی تشکیل می شود ،ذرا در ناالدست و در

از جمله عوامل مؤثر در رسوب آسافالتین از نفات خاام مایتاوان از

ورودی محیط متزلزل تجمع ماینمایناد کاه تشاکیل یا

کیا

فشار ،دما ،ترکی نفت خام ،می ان گاز ت ریقی و نوع گاز ت ریقی در

خارجی میدهند .فرایندهای مزتلف پیش گفته نه صور طرحاواره

مز ن نهمنوور ازدیاد نرداشت ،می ان گاز هماراه نسابت ناه نفات،2

در شکل ( )1نشان داده شده است.

شکل و ساختمان سازند و اندازۀ خلل فرج نام نارد .کاه ماا در ایان
نزش نهعلت عمومیت عامل دما ،فشار و نسبت گاز نه نفت در هماۀ
محلهای رسوبگذاری نه این سه عامل میپردازیم.
 2-4اثر دما
معموالً دما در مقایسه نا ساایر عوامال اثار نسایار پیچیادهتاری در
رسوبگذاری دارد؛ نهطور کلی اثر دماا نارای هار مزا ن نساته ناه
متفاو نودن گرادیان دماایی آن مایتواناد تأثیرهاای متفااوتی در
رسوب آسفالتین داشاته ناشاد .در مناانع مزتلاف مطالعااتی ،نحاوۀ
اثرگذاری دما نر روی پایداری آسفالتین از دو دیادگاه نررسای شاده
است:
 .1نقطۀ ظهور (تشکیل) آسفالتین نر حس دما
 .2می ان آسفالتین تشکیلشده نر حس دما
مورد دوم نه دلیل اندازهگیریِ راحتتر نیشتر مورد توجاه ناوده و ناا
استفاده از نرمال آلکانها در نقش رسوبدهنده انجام شده اسات .در

شکل  .6فرایندهای مختلف حاکم بر حرکت ذرات

جدول ( )1تعدادی از نتاایج حاصال از نررسای عامال دماا نار روی

در محیط متخلخل.

تشکیل رسوب آسفالتین در حضور نرمال آلکانهاا نارای نفات خاام

Figure 6. Different processes governing the motion of
particles in a porous medium.

مُردۀ مزازن مزتلف آورده شده است .محققاان در ماورد چگاونگی
تأثیر دما نر تشکیل آسفالتین در مزازن و چاههای نهرهنرداری نفات

مینسیوکس اولین کسای ناود کاه موضاوع رساوب آسافالتین را در

نور متفاوتی دارند.

محایط متزلزال نررسای و نیاان کارد کاه ساازوکارهای غالا در

پرامانو و همکاران نا استفاده از دستگاهی که افات فشاار درون یا

رسوبگذاری آسفالتین را میتوان نا استفاده از مادلهاای تحلیلای

فیلتر را اندازهگیری میکند نه مطالعۀ اثر اف ایش دما نر روی رسوب
۲

وجتانوویکس 1و همکارانش مشزص کرد .وی نا استفاده از نمونههای

آسافالتین در دو ناوع نیتاومن مزتلاف پرداختناد] .[20آنهاا در

طبیعی سنگ مز ن نا تراواییهای متفاو و نفت مرده آزمایش های

آزمایشهای خاود از نرماال هپتاان ناهعناوان عامال رساوبدهناده
o

گستردهای انجام داد و سازوکارهای مزتلف کااهش تراوایای سانگ

استفاده کردند و دامنۀ تغییرا دما را از  17 Cتا  127 Cدر نوار

ناشی از رسوب آسفالتین را مشزص کرد].[20

گرفتند .شکل ( )0نسبت عامل رساوبدهناده ناه نفات را در آغااز

علی و اسالم اثر رسوب آسفالتین را نر روی تراوایی سنگ کرنناته ناا

رسوب نر حس

استفاده از نمونههای مصنوعی محیط متزلزل و نفت زناده نررسای

مشاهده میشود نا اف ایش دما نسبت عامل رسوبدهنده نه نفات در

کردند .نتایج آزمایش های آنها نیا نیاانگر کااهش تراوایای محایط

نقطۀ شروع تشکیل آسفالتین اف ایش می یاند و پس از عباور از یا

متزلزل در اثر گذشت زمان نود].[23
1. Wojtanowiczd
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دما نشان مایدهاد .هماانطاور کاه در شاکل ()0

2. GOR
3. Bitumen
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. اثر دما بر روی رسوب آسفالتین.1 جدول
Table 1. . Effect of temperature on asphaltene deposition.

Method

Precipitant

Range of
temperature
changes

Chemical deasphating

Propane

43-94

Increasing

[26]

In line filtration

n-heptane

60-120

Increasing and decreasing

[27]

U.V. spectroscopy,
elemental analysis, 1Hnmr

n-pentane to noctane

4-100

Increasing and decreasing

[28]

NMR spectroscopy,
elemental analysis

n-pentane to nheptane

0 to Solvent reflux
temperature

Increasing and decreasing for
heavy oil; decreasing for light
oil

[29]

Infrared spectroscopy,
HPLC chromotography,
UV- vis

n-heptane

(-2)-80

Decreasing

[30]

IP143, spectroscopy

n-heptane

40-200

Decreasing

[31]

IP143, light scattering

n-pentane to C12

20-65

Decreasing

[32]

Effect of temperature on
asphaltene stability

Reference

.[72] تأثیر دما بر پایداری دو نوع بیتومن مختلف.7 شکل
Figure 7. Effect of temperature on the precipitation onset for Athabasca and Cold Lake bitumen with n-heptane solvent[27].
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مقدار نیشینه در ادامه کاهش مییاند .توجیه این نتایج ندین ترتیا

نشان میدهند که نا کاهش فشار ،امکان تشاکیل رساوب آسافالتین

است که در دمای پایین نا اف ایش دما پایداری سامانه نیشاتر شاده،

وجود دارد]۲0و. [۲۲همانطور که فشار ساامانه ناهصاور هامدماا

در نتیجه نرای تشکیل آسفالتین نه رسوبدهندۀ نیشتری نیاز است،

کاهش می یاند ،حجم مولی ج ی مولکاول هاای تاراکمپاذیر (مانناد

آنها این رفتار را نا تئوری حاللیت و سااختار کلوییادی نفات خاام

متان) نه طور قانل مالحوهای در مقایسه نا پنتان تغییر مایکناد ،در

هماهنگ دانستند؛ نر این مبناا در دماهاای پاایین پدیادۀ حاللیات

حالیکه نرای محدودۀ  C7-C12ایان تغییارا کمتار اسات .نناانراین

آسفالتین و در دماهای ناال حالت کلوییدی آن غال اسات .نناانراین

انتواار ماایرود کاه اجا ای نفتاای سانگینتاار (همانناد رزیاانهااا و

در دماهای پایین طب تئوری حاللیت وقتی که دما اف ایش می یاناد

آسفالتینها) در دمای ثانت تغییرا حجم ماولی ج ای کمتاری ناا

انرژی جنبشی ناال می رود و مانع از نه هام چسابیدن آسافالتینهاا

کاهش فشاار داشاته ناشاند .نناا ناراین ناا کااهش فشاار در نااالی

میشود ،درنتیجه حاللیت آسفالتین اف ایش می یاند؛ اما در دماهاای

نقطۀ اشباع ذرا آسافالتین در فشااری خااص شاروع ناه تشاکیل

ناال نر مبنای تئوری ذرا کلو یدی نا افا ایش دماا پیونادهای ناین

میکنند که این نقطه "فشار ناالی ظهور آسفالتین" 1نامیده میشود.

آسفالتین و رزین از نین می رود و در نتیجه ناپایاداری آسافالتین در

در نقطۀ اشباع ،نفت حاوی نیشترین درصد حجمی گاز محلول است؛

نفت را نه همراه دارد .نه طور خالصه میتوان نیان کرد که عامل دما

ننا نر این نیشینۀ مقدار تشکیل آسفالتین رخ میدهاد] .[۲3در زیار

هر دو اثار پایدارکننادگی را در حضاور هار ناوع رساوب دهنادهای

نقطۀ اشباع هیدروکرنن های سب

نهصور گاز از نفت خاارج شاده

میتواند داشته ناشد.

که این فرایند موج اف ایش چگالی فاز مایع میشود .اج ای ساب
ناقیمانده نا آسفالتین نرای حاللیت در نفت رقانت می کنناد .مقادار
ناقیمانده ناعث حاللیت نهتر آسفالتین هاا در نفات

 1-4اثر فشار

کم اج ای سب

تغییرا فشار نسابت ناه تغییارا دماا شادیدتر اسات؛ در نتیجاه

خام می شود .در نتیجه ،آسافالتین تشاکیلشاده مجادداً شاروع ناه

تا حدودی فرایندها نهصور همدما نررسی میشوند .کااهش فشاار

حلشدن در نفات مایکناد .نقطاۀ فشااری کاه در آن آخارین ذرۀ

در حین تولید از مز ن ناعث ناپایاداری ذرا آسافالتین مایشاود.

آسفالتین تشکیل شده مجدداً در نفت حل مای شاود "فشاار پاایین

در واقع ،این مسئله مهمترین دلیل مطالعۀ آسفالتینها در سالهاای

ظهور آسفالتین" نامیده میشود (شکل (.))0
2

اخیاار نااوده اساات .مطالعااا جوشاای و همااامی و همکارانشااان

شکل  .8طرحوارۀ روند حاللیت آسفالتین برحسب فشار]1 .[46
Figure 8. Schematic of asphaltenes solubility in crude oil versus pressure[36].

2. Lower asphaltene onset pressure
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1. Upper asphaltene onset pressure

پرداختند (شکل ( .[۲0]))9نتایج آزمایشگاهی نشان داد کاه مقادار

یااا در تشااکیل آن تااأخیر نااه وجااود آورد .1 :روشهااای مکااانیکی

رسوب نا اف ایش فشار کاهش مییاند .نهعبارتی ،ذرا آسافالتین در

 .2تغییر شرایط عملیاتی  .۲تمی کردن نا حالل  .0استفاده از فناون

اثر در

فراصااوتی  .3از ناایننااردن رسااوب نااا ساایال دا یااا نزااار آب

فشارهای ناالتر پایدارتر هستند .از این رو ،عامل فشار تنها ی
حضور گاز و نی رسوبدهندهها (مانند نرمال هپتان) دارد.

 .1نه کارگیری نازدارندههای رسوب آسفالتین .که ما در این نزش نه

معینی و عاشوری -صص12-53 .

ذرا آسفالتین در حضور نرمال هپتان نهعنوان عامل رساوبدهناده

نا استفاده از روشهای ذیل میتوان رسوب تشکیلشده را دفع کرد و

مطالعاتی که درنارۀ نازدارنده ها انجام شده است میپردازیم.
 5-4نسبت گاز به نفت
از دیگر عوامل مؤثر در تشکیل رسوب آسفالتین میتوان ناه نسابت

 2-3بازدارندهها

گاز نه نفت اشااره کارد .ناا فراینادهای ازدیااد نرداشاتی هامچاون

نازدارنده ها نه دو گونه میتوانناد عمال کنناد .1 :همانناد رزیانهاا

ت ری امت اجی گاز مزصوصاً کرنن دی اکسید ،نسبت گااز ناه نفات

عمل کنند و آسفالتینها را در نفات پایادار نگاه دارناد  .2از جاذب

اف ایش می یاند؛ متعاقباً نهعلت نر هم خوردن تعادل نین رزیانهاا و

آسفالتینها نر روی سطح سنگ جلاوگیری کنناد کاه در روش دوم

آسفالتین ،آسفالتین موجود در نفت ناپایدار میشاود کاه در نهایات

این نازدارنده ها در اختیار شرکت های نا فناوری ناال هستند؛ همانناد

منجر نه اف ایش رسوب آسفالتین میشوند].[0

نمونااۀ  Flow Solve-117کااه ساااخت شاارکت  JD Horizonsو

همچنین همانطور که در شکل ( )۲مشااهده مایشاود ناوع عامال

نازدارندهای نا نام تجاری  PI-7269که ساخت شارکت Mi SWACO

رسااوبدهنااده و حااالل ت ریقاای نی ا در می ا ان رسااوب آساافالتین

است و در سالهای اخیر نرای اولیننار ی

نازدارنده نرای نفتهاای

تأثیرگذار است.

ای اران نااه شاامارۀ اختااراع  07107و نااام تجاااری IR95نااه ثباات
رسیده است.

شکل  .9اثر فشار بر رسوب حاصل از نرمال هپتان].[47
Figure 9. The effect of pressure on the predicted fractional yield of precipitate from
Cold Lake bitumen diluted with n-heptane at 23C[37].
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آسفالتینها نهعلت داشتن نسیاری از گروههای عاملی ،توانایی جذب
روی سطوج مزتلف را دارند .جاذبها نی محلهای فعاال مزتلفای

را نررسی کردند ،دودسیل نن ن سولفونی

نرای ایجاد پیوند نا آسفالتینها دارند .میا ان جاذب ناا قادر ایان

 2777ppmاثر نازدارندگی از خود نشان داد کاه نسابت ناه تولاو ن

پیوندهای ایجادشده رانطۀ مستقیم دارد .رساونا ناا اضاافه کاردن

نهتنها عملکرد نهتری داشت ،نلکه غلوت نهینۀ پایینتری را هم دارا

نن ن و تترا کلرید کرنن و یا هار واساطۀ پزاشکننادۀ دیگاری کاه

نود .نهترنودن نقش نازدارناده ای دودسایل ننا ن ساولفونی

اساید

حد واسطی نین واسطههاای منعقدکنناده و کلوییاد کنناده ناشاد،

نساابت نااه تولااو ن ،خاص ایت قطب ای ضااعیف تولااو ن و هاامچن این

یتواند دوناره نهصاور کلوییادی شاوند .کاانیهاای رس جااذب
م 

ناتوانااایی تولااو ن ناارای نرقااراری پیونااد هیاادروژنی نااا آساافالتین

آسفالتین است؛ زیرا آنها پیوند قوی نا آسفالتینها نرقرار میکنناد،

است] .[01محمدشاهی و همکاران نه نررسی اثر روغانهاای فناد،،

آنها از ذرا اصلی مواد ری همراه نفت هستند که منشا ی از سطح

روغنهای جوانۀ گندم ،روغن گردو ،روغن کنجد ،روغان ناادام تلاخ،

سنگ مز ن یا ماسههای همراه نفت دارناد ،آنهاا اغلا

ترکیباا

فعااال ناارای جااذب آساافالتین هسااتند] .[۲0در تحقیقاااتی دیگاار
کانیهایی که از ترکی آه

و ماسهسنگ هستند نیشتر از ترکیبا

اساید در غلوات نهیناه

روغن نادام شیرین پرداختناد کاه نهتارین نازدارناده از میاان آناان،
روغن فند ،و جوانۀ گندم نود که اساید اولییا

و اساید لینولییا

موجود در این روغنها ،عوامل کنترل تهنشینی نودند .محمدشاهی و

آلومین و سیلیکا ،آسفالتین را نه خود جذب مایکنناد] [۲9افا ودن

همکارانش تأثیر روغن فند ،را در حل شوندگی رسوب آسفالتین در

مالتنها (ندون رزین) جذب کل را کاهش میدهد].[07

شرایط محیطی نررسی کردند و نتایج را نا درصد نازیانی نشان دادند

چونگ اثر آلکیل فنولهای هیدروکسی اتوکسی آلکیل نن ن ،آلکیال

که ناالتر از غلوت  10777 ppmنهصور صد در صد نفت و نادون

اسید را در مزلوطهای هپتان تولو ن نررسای کارد

هیچ رسونی در دو نمونۀ نفت خام گا ارش دادهاناد .علات آن تاأثیر

نن ن سولفونی

کااه آلکیاال نناا ن سااولفونی

اسااید تااأثیر نازدارناادگی نهتااری

داشت]02و.[01
لئون دودسیل ،نن ن ساولفونی

آمفیفیل نهعنوان ی

پایدارکنندۀ مرتبط نا استحکام نرهمکنشهای

(آسفالتین -آمفیفیل) و همچنین ظرفیت آمفیفیل نرای ایجااد الیاۀ
اساید ( )DBSAو دو دسایل تاری

متیل آمونیوم نرمید ( )DTABرا نررسی کرد که  DTABمؤثرتر واقع
شد].[0۲

پایدارکنندۀ اطرا ذرا آسفالتین است].[00
نجفی و همکارانش پی نردند که کوکونا دی اتانول آمید نیشاترین
تأثیر نازدارندگی را نسبت نه دودسیل نن ن سولفونی

سایلوا و همکااارانش نازدارنادگی سااولفونی

اسید دارد که

اسایدهای فنااولهااا و

شادمان و همکارانش قدر نازدارندگی کوکونا دی اتانول آمیاد را

آمینهاا را نررسای کردناد و ساورفکتانتهاای غیار یاونی عملکارد

اینگونه نیان میکنند که نهعلت شابیهناودن ماهیات آن ناه روغان

مناسااابی در زمیناااۀ ممانعااات از رساااوب آسااافالتین از خاااود

نارگیل است؛ زیرا روغن نارگیل نه علت حاللیات نسایار زیااد آن در

نشان دادند].[00

نفت و همچنین داشتن گروههای آمفیفیلی قدر نازدارندگی ناالیی

الصااحا و همکاااران رزی ان ،تولااو ن ،نفاات ناادون آساافالتین ،DO

دارد] .[00عالوه نر این موضوع وجود گروههای اسیدی  OHنر قدر

سورفکتانتهای دودسیل نن ن سولفونی
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آنهاست .زاهدی و همکاران دودسیل نن ن سولفونی

اسید و تولو ن

اساید  DBSAو دودسایل

نازدارندگی کوکونا دی اتانول آمید اف وده است].[09

رسورسینول  DRرا نررسی کردند؛ در نتایج آنها سار قطبای نقاش

در نازدارنده ها می ان غلوت آن ها شاخصۀ نسیار مهمای اسات؛ زیارا

خیلی مهمی را در پایداری از خود نشان داد .تولو ن نا اینکه حاالل

اگار نازدارنااده از غلواات نهیناه فراتاار رود نااه علات اثاار پدیادهای

آسفالتین است؛ اما اثر نازدارندگی مناسا نادارد] [03و شاادمان و

خودتجمعی مولکولهای پراکندهکننده روند معکاوس دارد و رساوب

همکاران نررسی کردند که غلطتهای ناالی تولو ن  27777ppmاثر

آسفالتین تشدید میشود و نسته نه اینکه چه نوع نازدارناده ایای در

نازدارندگی از خود نشان میدهد .زاهادی و همکااران غلواتهاای

چه نمونۀ نفتی استفاده میکنایم غلوات متفااو خواهاد ناود .ناه

ناالی  17777ppmرا نرای تولو ن گ ارش کردند .علت این اخاتال

صرفهترین نازدارندهها آنهایی هستند کاه در نقطاۀ غلوات نهیناۀ

غلوت نهینۀ گ ارش شده نرای تولو ن نهعلات متفااو ناودن نفات

پایین ،می ان کاهش رسوب آسفالتین نیشتری داشته ناشند.

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و شانزده ()1044

توانایی نازدارندهها نه حالل و محیط پراکندگی نساتگی دارد؛ رفتاار

نهعلت پدیدۀ خودتجمعی رسوب آسفالتین را تشدید میکنند.

نازدارندهها نا آسفالتین رسوب داده شده حاصال از نرماال هپتاان و

نا استفاده از روشهای گفتهشاده مایتاوان پایاداری نفات مزاازن

آسفالتین حاصال از کااهش فشاار یکساان نیسات] .[37در نتیجاه

مزتلف را نه دست آورد و نا نه دسات آوردن فشاار آنسات مایتاوان

عملکرد نازدارندهها در هر مز ن متفاو خواهد نود و نمایتاوان از

روشهای مناس را نه کار نرد تا نتوان از افات فشاار درون مزا ن

اطالعا نه دست آمده نتیجهگیری کلی کرد و ناید نرای هر مزا ن،

جلوگیری کرد و فشار آنست را نه درون چاه و یاا ساطح العار

ناه

نازدارندۀ مناس خود را شناسایی کرد.

تعوی انداخت تا خسارا واردۀ حاصل از رسوب آسفالتین نه حداقل

معینی و عاشوری -صص12-53 .

نیشتر از مقادیری است که در میادین نفتای ماورد اساتفاده اسات.

نیشتر از این غلوت ،نازدارندهها نتیجاۀ معکاوس مایدهناد و

نرسد.

 .6خالصه
 .1نا روشهای گفتهشده نقطۀ شروع تشکیل آسفالتین را میتوان
تزمین زد و از تشکیل آسافالتین جلاوگیری کارد و ناا رسام
منحنی فازی رسوب آسفالتین نرای هر نفت مایتاوان متوجاه
شد که نفت مز ن مورد نور مشکل رسوب آسافالتین دارد یاا
خیر.
 .2رانطۀ دما نا آسفالتین مشزص نیسات؛ گااهی در یا

نموناۀ

نفت ،اف ایش دما ناعث کاهش رسوب و در نمونۀ نفتی دیگر ناا
اف ایش دما می ان رسوب اف ایش می یاند .رانطۀ دما ناا رساوب
آسفالتین نرای هر نفت و موقعیتی متفاو است.
 .۲نا کاهش فشار تا فشار حباب رسوب آسفالتین اف ایش می یاناد
و طب سازوکارهای گفتهشده احتمال مسدود شدن گلوگاهها و
درنتیجه کاهش تراوایی وجود دارد .در فشاارهای پاایین تار از
فشار حباب نهعلت سنگینشدن فاز مایع ،مقداری از آسفالتین
مجدداً حل میشود و رسوب کاهش مییاند.
 .0تحقیقا نشان داده است که هرچقدر فشار نیشتر ناشاد ذرا
آسفالتین پایدارتر هستند.
 .3در طی ت ری امت اجی گاز نسبت گاز نه نفت اف ایش می یاند و
نهعلت سب تر شدن فاز مایع تعادل نین رزینها و آسفالتین از
نین میرود و ناعث اف ایش رسوب آسفالتین میشود.
 .1ناتوجه نه نوع حالل می ان رسوب آسفالتین از ی

نمونۀ نفات

میتواند متفاو ناشد؛ مثالً -nهپتان نسابت ناه -nپنتاان در
ی

نمونۀ نفت ،می ان رسوب نیشتری تولید میکند.

 .0نازدارندهها نرای هر نمونۀ نفت و متناس نا شرایط آن مزا ن
متفاو است.
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