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 چکيده

ز بازدارنده هاي شيميايي است که ترين روش براي کنترل رسوب در عملياتهاي نفتي،استفاده ا  ارجح
قبل از به کار بردن بازدارنده ها در صنعت، ارزيابي .از سالها پيش مورد توجه محققان بوده است

هاي  يکي از روشهاي ارزيابي کارائي بازدارنده استفاده از تست. آزمايشگاهي اين مواد مرسوم است
 ين مقاله با استفاده از روش در ا.  است(BOTTLE TEST)استاتيکي به روش تست بطري 

BOTTLE TEST بازدارنده در غلظتهاي مختلف بر روي رسوب حاصل از مخلوط دو ٧، کارائي 
بهترين بازدارنده براي جلوگيري از رسوب . و آب سازندي مورد بررسي قرار گرفت) خليج فارس ( آب 
 . است١٠٠ ppm و بهترين غلظت آن ٤٠٠٠هاي کلسيم و باريم،  پلي گليکول  نمک

 کنترل، رسوب، بازدارنده،ارزيابي، کارائي، تست استاتيکي، تست بطري: واژه هاي کليدي

  مقدمه-١

. ، يکي از مشکالت مهم در بهره برداري سياالت از مخازن زيرزميني است (Scale Deposits)رسوب نمکها
ه هاي معدني ليچينگ هاي نفت، گاز، آب و چا تشکيل رسوب باعث مختل شدن جريان سيال در عمليات

تجمع رسوب معموالٌ در مخازن زيرسطحي، ديواره چاه، منافذ سازند و يا در تجهيزات سطحي رخ . شود مي
 .[1]دهد مي

 رسوب، نتيجه کريستاليزاسيون مواد محلول است که سه فاکتور در آن نقش دارند؛
 ( Supersaturatin )فوق اشباع شدن 

                                           
 ۴۷۰ت متري سوم سمت راست، پالکسشيراز، بلوار مدرس، خيابان جانبازان، بي ∗
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  ( Nucleation ) ي    زا هسته 
 ( Precipitation )رسوب 

هاي اجزاي  دهدکه غلظت از اين سه فاکتور، فوق اشباع شدن دليل اوليه تشکيل رسوب است و زماني رخ مي
 فوق pHمحلول در اثر تغيير شرايطي مانند دما، فشار و . حل شده در محلول باالتر از غلظت تعادلي آنها باشد

          وب است و به دو نوع همگن و غيرهمگن تقسيم بندي هسته زايي اولين شکل از رس. شود اشباع مي
 .[2,1]مي شود

  رسوبات سولفاتي-١-١
هاي تزريق   در عمليات(Incompatible)دليل اصلي تشکيل رسوبات سولفاتي، مخلوط شدن آبهاي ناسازگار

SO4براي مثال آب دريا که حاوي يونهاي .  است (WaterFlooding)آب
ست و غالباٌ براي  بسيار بااليي ا-2

هاي زيادي است مخلوط مي شود و رسوبات سولفاتي  تزريق استفاده مي شود،با آب سازندي که حاوي کاتيون
 :ترين رسوبات سولفاتي عبارتند از مهم. به وجود مي آيند

 .[3] (CaSO4) و سولفات کلسيم ( SrSO4 )، سولفات استرانسيم ( BaSO4) سولفات باريم 
 بناتي رسوبات کر-٢-١

توانند در آب  کاهش فشار يا افزايش دما مي. شود هاي مختلفي تشکيل مي کربنات کلسيم به وسيله مکانيسم
همانطور . کنند و باعث رسوب کربنات کلسيم شوند) 3HCO( کربنات هاي کلسيم و بي توليد شده، ايجاد يون

 محلول  2CO شود،  دي اکسيدکربن کمتر مي( bubble point )کند و از نقطه حباب  که فشار سيال افت مي

شود و رسوب  در فاز گازي آزاد مي
3CaCO2در مجموع همانطور که . شود  ايجاد ميCOشود،   محلول کم مي

pHيابد، حالليت   آب شور افزايش مي
3CaCO[4,1]شود يابد و رسوب ايجاد مي  کاهش مي . 

  جلوگيري از رسوب-٣-١
هزينه حذف مسقيم رسوب از يک چاه مي تواندبيش از يک ميليون دالر باشد، ولي هزينه به تعويق انداختن 

ي نهايتاً نگهداري بهينه چاه ها. جلوگيري از رسوب، بهتر از حذف رسوب است. ه برداري بسيار باالتر است بهر
در بيشتر موارد جلوگيري کردن از رسوب توسط . ها است بهره برداري، مؤثرترين روش براي توليد هيدروکربن

روشهاي بازداشت، محدوده اي از . ترين روش براي حفظ توان توليد چاه است بازدارنده هاي شيميايي، ارجح
بازدارنده هاي رسوب آستانه اي را در هاي  هاي رقيق کردن پايه تا پيشرفته ترين و پر هزينه ترين روش روش
 .[2]دارند بر

رقيق کردن، اشباع . رقيق کردن معموالً براي کنترل رسوب هاليت در چاه هاي با شوري باال استفاده مي شود
به سطح ماسه کاهش مي دهد و ساده  شدن در ديواره هاي چاه را به وسيله زدن جريان مداوم آب شيرين

رقيق کردن احتياج به لوازمي دارد که . بهره برداري است  از تشکيل رسوب در لولهترين روش براي جلوگيري
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رشته ماکاروني قطر ). ١شکل( شود  ميان لوله بهره برداري ناميده مي(Macaroni String)رشته ماکاروني

کمتراز(کمتري از لوله بهره برداري دارد  
″

2
11( [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [2]هاي ماکاروني و عمليات رقيق کردن   رشته -١شکل

 
وجود ) هاي بخارتا چاه هاي نفت  از ديگ( عالوه بر رقيق کردن، هزاران بازدارنده رسوب براي مصارف گوناگون 

هسته رسوب،  ) Poisoning( بيشتر اين مواد شيميايي رشد ذرات رسوب را توسط مسموم کردن . دارد
. نند مي)  Chelat (مواد شيميايي واکنشهاي درون محلول را متوقف يا تجزيه تعدادي از . متوقف مي کنند

    يا رشد رسوب را تنها براي تراز محدودي از اشباع ) Precipitation(  بازدارنده هاي ژالتيني، رسوب کردن 
) Oversaturation  ([2] ناچيز استکارايي و هزينه موثر آنها به عنوان بازدارنده رسوب نيز. متوقف مي کند. 

هاي هسته زائي کريستالي عمل مي کنند و  به طور شيميايي بر مکان در مقابل بازدارنده هاي رسوب آستانه اي

اين موضوع بطور قابل مالحظه اي هزينه .ها را به طور قابل توجهي کاهش مي دهند به سرعت، رشد کريستال

هاي  پلي فسفات: وب، ترکيبات فسفات هستندبيشتر بازدارنده هاي رس. هاي بهسازي را کاهش مي دهد

اين مواد شيميايي به . هاي آلي و پليمرهاي آلي هاي آلي، آمينوفسفات غيرعالي، استرهاي فسفاتي آلي، فسفونات

 رسوب، مقدار تجمع رسوب را به حداقل ( Stabilization ) کريستالي و پايداري( Dispersion )وسيله تفرق
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اکندگي از چسبيدن کريستالهاي دانه اي کوچک به ديواره لوله و ديگر ذرات پر ) ٢شکل. (مي رسانند
کنند و از  مواد شييميايي پايدار ساز، ساختار رسوب ته نشين شده را اصالح مي. کريستالي جلوگيري مي کند

 . [2]کنند رشد بيشتر کريستال جلوگيري مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نده ها تفرق و پايدارسازي به وسيله بازدار– ٢شکل 
. اي براي جلوگيري از ته نشين و تجمع رسوب است استفاده از بازدارنده هاي رسوب روش شناخته شده 

 :مصرف بازدارنده هاي رسوب براي کاربردهاي صنعتي توسط سه فاکتور زير مختل مي شوند
 .  برده مي شودبه علت استفاده از روشهاي نامناسب ارزيابي بازدارنده ها، مواد شيميايي اشتباه به کار •
 .مواد شيميا يي درست، به طور نامناسبي به کار برده شود •
 .[5]براي موقعيتهاي خاص، بازدارنده غير موثر در دسترس باشد •
 
  نياز به ارزيابي آزمايشگاهي بازدارنده ها-٤-١

. ر ميدان استآزمايش نهايي براي کارايي بازدارنده ها و ميزان غلبه آنها بر مشکل رسوب، تست کردن آنها د
 .[5]شود اما تست صنعتي بدون تستهاي آزمايشگاهي قبلي، بنا به داليل زير توصيه نمي

اين نوع آزمايش به تعداد کمي بازدارنده در . ارزيابي صنعتي انتخاب بازدارنده بسيار پرهزينه است -١
 وقتيکه چاه با مشکل و ارزيابي ميداني همزمان تعداد زيادي بازدارنده،. شود زمان داده شده محدود مي

 .شود غير ممکن است رسوب روبرو مي
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اگربازدارنده فوراً مشکل را حل نکند به طور ) الف: اين زمان. بر است آزمايشهاي صحرائي بسيار زمان -٢

به علت تشکيل پيوسته رسوب در طي دوره ) ب. قابل توجهي هزينه هاي آزمايش را اضافه خواهد کرد
 . خواهند افتادآزمايش، چاه ها به مخاطره

کنند، ممکن است مشکالت  بيشتر بازدارنده ها، زماني که به خوبي از تشکيل رسوب جلوگيري مي -٣

، تشکيل امولسيونهاي نفت و آب ايجاد ( Pseudo-Scales )ثانويه مضري مانند تشکيل رسوبات غير واقعي 
اگر اين . تفاده شده در چاه شوندکنند و يا حتي باعث واکنش بين بازدارنده ها و ديگر مواد افزودني اس

خواص غير مفيد قبل از مطالعات ميداني ارزيابي نشوند، مي توانند باعث خسارت بيشتري از خود رسوب 
 . اصلي شوند و حتي مي توانند چاه را مختل کنند

آنها اجازه مشاهدات . هاي جديد جلوگيري مناسب نيستند ارزيابيهاي ميداني، براي توسعه دادن روش -٤

ها به طور  همه واکنش. دهند هاي بهسازي را نمي بصري مورد نياز براي ساختن تغييرات الزم در تکنيک

 .دهند هاي دور، درون لوله فلزي يا سنگ مخزن روي مي تقريبي يا کلي در مکان

شامل واکنش خود بازدارنده ها يا ديگر ( تعدادي از واکنشهاي بين بازدارنده ها و ديگر افزودنيها  -٥
هاي غير  و بين آب و نفت بايد به طور جزئي مطالعه شوند و ممکن است به روش) سازهاي شيميايي به

براي مثال، استفاده از بازدارنده هاي . هاي ميداني مناسب نيست معمول نياز داشته باشند که براي تست

ند، اما آنها را به طور هاي راديواکتيو مي تواند بيشتر مسائل تحليلي را حل ک طبقه بندي شده با ايزوتوپ

 .توان در ميدان به کار برد محدودي مي

اما . تواند براي ارزيابي آزمايشگاهي بازدارنده ها قبل از تست ميداني گفته شود هر يک از اين داليل مي

به هر حال . هاي آزمايشگاهي غير ممکن است رسد تطبيق همه شرايط ميداني در ارزيابي به نظر مي

هاي بين بازدارنده و ترکيبات آب، مناسب  زمايشگاهي براي مطالعه تعداد زيادي از واکنشهاي آ ارزيابي

 .[5]است

  تعريف کارائي-٥-١
اما محققان اعتقاد دارند که .  بازدارنده در جلوگيري از رسوب، تعريف کاملي ندارد(Efficiency)کارائي
کارائي بازدارنده رسوب، پديده هاي . درا به سختي مي توان تعريف نمو) تعريف وکاربرد آن(کارائي 

 :شود مختلفي را شامل مي

اثر "توانايي بازدارنده براي نگهداشتن محلول در حالت فوق اشباع، اين خاصيت بازدارنده  -١
اثر آستانه اي به وسيله واکنش بازدارنده با مواد تشکيل . شود  ناميده مي(Threshold Effect)"آستانه اي
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      اما اين اثر در مرحله رشد کريستالي نيز رخ . شود  زائي کريستالي ايجاد ميرسوب در مرحله هسته

 .مي دهد
هاي تشکيل شده بر  کند، اما از چسبيدن کريستال ها جلوگيري نمي کارائي از تشکيل کريستال -٢

 Adherence)اين ويژگي، اثر چسبندگي. کند ها جلوگيري مي سطوحي مانند آهن، سنگ و ديگر کريستال

Effect)گردد اين اثر به وسيله دخالت بازدارنده در الگوهاي رشد کريستالي، ايجاد مي. شود  ناميده مي. 

بيشتر بازدارنده ها هم در هسته زائي . جداسازي اثرات کارائي در اين دو کاتاگوري، نسبي است
توانند منجر به  کي ميها به طور ترمودينامي هر دو دخالت. کنند کريستالي و هم در فرايند رشد دخالت مي

اين موضوع به اين معناست که هر دو اثر، نه ). اثر آستانه اي(پايدار کردن سيستم هاي ناپايدار شوند 
 .[5]دهند هاي واقعي را، بلکه تنها مشاهدات و نتايج فيزيکي را توضيح مي ها يا واکنش مکانيسم

 .[5]شود معموالً کارايي به صورت نسبي يا کسري بيان مي

 
)١( 

 
E:  کارائي 

MB  : جرم رسوب در نمونه بدون بازدارنده 
MI :  جرم رسوب در حضور بازدارنده 

. [6]شود  براي رسوبات سولفاتي و کربناتي استفاده ميNACEبراي محاسبه کارائي در اين مقاله از استاندارد 

 :اين رابطه به شرح زير است
 
)٢( 
 
E:  کارائي به درصد 
X :  غلظت کاتيونBa+2 يا Ca+2  

X(BK) : غلظت در نمونه بدون بازدارنده 
X(FW) : غلظت در نمونه آب سازندي 

BK : ميلي ليتر آب دريا٥٠+  ميلي ليتر آب سازندي ٥٠  
FW : ميلي ليتر آب مقطر٥٠+  ميلي ليتر آب سازندي ٥٠  

B

I

B

IB

B M
M

M
MM

M
ME −=

−
== 1

100))()(())()((( ×−−= BKXFWXBKXSampleXE
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  روشها و مواد-٢

  هاي کلسيم و باريم، از دو ترکيب آب تزريقي مکبه منظور مطاله کارائي بازدارنده ها در جلوگيري از رسوب ن

ترکيب .آب سازندي با ترکيب مشخص در آزمايشگاه ساخته شد. و سازندي استفاده شد) آب خليج فارس ( 

OHCaClبراي ساختن آب سازندي از نمکهاي .  آمده است٢و ١اين دو آب در جدول  22 2. ،

OHMgCl 22 6. ،OHBaCl 22 به يک ليتر آب مقطر، مقادير مشخص .  استفاده شدNaCl و .2
هاي  به علت وجود ناخالصي. کنيم از نمکهاي فوق اضافه نموده و سپس به طور کامل آنها را در آب حل مي

 .کنيم موجود در نمکها، پس از حل شدن نمکها، محلول راصاف مي

 دريا آناليز آب -١جدول 

  غلظت
(mg/lit) 

 رديف يون

٠ −2
3CO ١ 

٨/٢٩٢ −
3HCO ٢ 

٥/٤٩٩ +2Ca ٣ 

٥/١٤٥٢ +2Mg ٤ 

٩٨/٠ +2Ba ٥ 

٢١٠٠ −2
4SO ٦ 

٢/٧ pH ٧ 

 
 دي آناليز آب سازن-٢جدول 

NaCl BaCl2.2H2O MgCl2.6H2O CaCl2.2H2O نمک 
١٥/٦٦ ٩٤/١٦ ٢٧/٤ ٩٧/٢٧ ( g/lit) 

 (mg/lit)غلظت کاتيون ١٨٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٤٠٠ ١١٠٠٠
 

  بازدارنده ها-١-٢
بازدارنده ها در پنج . شود هاي جداگانه تهيه مي  از هر کدام از بازدارنده ها در بطري (1g/100g) درصد١محلولي 

هاي فوق از  براي اضافه نمودن بازدارنده ها به غلظت. شوند استفاده مي) ٥، ١٠، ٢٥، ٥٠، ppm١٠٠( غلظت
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. کنيم هاي دو آب اضافه مي  ميکروليتر استفاده نموده و بازدارنده ها را به مخلوط٥٠سرنگ نمونه برداري 

 . است٣بازدارنده هاي استفاده شده مطابق جدول 
 

 فاده بازدارنده هاي مورد است-٣جدول 
 شماره بازدارنده

 ١ مونو اتيلن گليکول دي متيل اتر
 ٢ تترا اتيلن گليکول دي متيل اتر

 ٣ ١٢٠٠٠پلي گليکول
 ٤ ٨٠٠٠پلي گليکول
 ٥ ٦٠٠٠پلي گليکول
 ٦ ٤٠٠٠پلي گليکول

 ٧ )فنل استات( استر 

 
  روش آزمايش-٢-٢

 ميلي ليتر، ١٠٠در بطريهاي . شود ي استفاده م(Bottle Test)هاي استاتيکي  در اين تحقيق، از تست

 بدون بازدارنده و در حضور بازدارنده، Ca+2 و Ba+2 از آب دريا تهيه مي شود و غلظت يونهاي ٥٠ :٥٠مخلوطي
 ) ١: ترتيب اضافه نمودن محلولها به يکديگر در داخل بطري نيز به اين صورت است. شود اندازه گيري مي

 ساعت در ٢٤ها را به مدت  ها، بطري پس از مخلوط کردن محلول.  آب دريا )٣آب سازندي ،  ) ٢بازدارنده ، 

 اندازه گيري Ca+2 و Ba+2هاي  سپس نمونه ها آناليز شده و غلظت يون. داريم نگه مي)  ٢٥  ºC(دماي اتاق 

 .شود مي

  نتايج و بحث-٣

، ١٠، ٥ ppmهاي   در غلظت ساعت و٢٤، در مدت زمان  )ºC٢٥(کارايي بازدارنده هاي رسوب، در دماي اتاق 

. هاي کلسيم و باريم حاصل از مخلوط شدن دو آب ناسازگار محاسبه شده است  براي نمک١٠٠ و ٥٠، ٢٥

 ، pHدرجه فوق اشباع شدن، دما، فشار، نوع رسوب، غلظت بازدارنده، قدرت يوني، : متغيرهاي بسياري مانند
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در اينجا اثر غلظت بازدارنده و نوع .  بازدارنده مؤثرندبر کارائي... مکانيسم هسته زايي، رشد کريستالي و 
 .شود رسوب بر کارائي بررسي مي

  ارزيابي نقش غلظت بازدارنده-١-٣
باشد و گاهي  اما اين موضوع هميشه درست نمي. معموالً با افزايش غلظت بازدارنده کارايي نيز افزايش مي يابد

اين کاهش کارايي مشخص نيست، اما امکان دارد به اين علت دليل . يابد کارايي با افزايش غلظت کاهش مي

هاي کلسيم دهند و باعث پيشرفت رشد هسته و  باشد که بعضي از بازدارنده ها، خود ممکن است تشکيل نمک

 . در نتيجه تشکيل رسوب شوند
کارايي بازدارنده با افزايش غلظت، . دهد  کارايي بازدارنده ها در غلظتهاي ذکر شده را نشان مي٤ و٣شکلهاي 

 ١دهند، به جز بازدارنده   نشان مي١٠٠ ppmهمه بازدارنده ها بيشترين کارايي را در غلظت . يابد ها افزايش مي

 .رسد، که علت آن در باال ذکر شد هاي کلسيم به صفر مي  مقدار کارايي آن براي نمکppm١٠٠که در غلظت 

 در غلظتهاي ١بازدارنده . دهد هاي کلسيم را نشان مي  نمک کارائي بازدارنده ها در جلوگيري از رسوب٣شکل

ppm در غلظت ٦بازدارنده . دهد  بيشترين کارائي را نشان مي٢٥،١٠،٥ ppm بهترين بازدارنده است١٠٠،٥٠  .

ها،  تقريباً در همه غلظت. دهد  کارائي بازدارنده ها در جلوگيري از رسوب نمکهاي باريم را نشان مي٤شکل 

 . بهترين کارائي را دارد٦ه بازدارند
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي کلسيم  کارايي بازدارنده ها براي رسوب نمک-٣شکل
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 هاي باريم  کارايي بازدارنده ها براي رسوب نمک-٤شکل

 

  ارزيابي نقش نوع رسوب-٢-٣
رسوب رفتارهاي مختلفي از همه بازدارنده ها نسبت به نوع .نوع رسوب اثر بزرگي بر کارايي هر بازدارنده دارد

 کارايي به شدت BaSO4براي مثال يک بازدارنده ممکن است در جلوگيري از رسوب . دهند خود نشان مي

حتي با وجود يکسان بودن درجه فوق اشباع  ( CaSO4بااليي از خود نشان دهد، ولي در جلوگيري از رسوب 
 .نشان ندهداز خود کارائي ) شدن و ديگر پارامترهاي مؤثر بر رسوب

در . دهد هاي کلسيم و باريم نشان مي  مقايسه کارايي بازدارنده ها را در هر غلظت براي نمک٥-٩شکلهاي 

 کارائي بيشتري در جلوگيري از رسوب نمکهاي ٢ و١ بازدارنده هاي شماره ٥٠ و ٢٥ ، ١٠ ، ٥ ppmهاي  غلظت

هاي  رائي بيشتري در جلوگيري از رسوب نمک کا٧ و٦ ، ٥ ، ٤کلسيم نشان مي دهند و بازدارنده هاي شماره

هاي کلسيم اثر  ، بيشتر بر نمک١ همه بازدارنده ها به جز شماره ppm١٠٠ در غلظت. دهند باريم نشان مي

 .کنند کنند و از رسوب آنها جلوگيري مي مي
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 ١٠ ppm کارائي در غلظت – ٦شکل                                        ٥ ppm کارائي در غلظت – ٥شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٥٠ ppm کارائي در غلظت – ٨                              شکل٢٥ ppm کارائي در غلظت – ٧شکل        
 

 

 

 

 

 
 
 

 ١٠٠ ppm کارائي در غلظت – ٩شکل
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 گيري  نتيجه-٤
 :گردد هاي انجام شده نتايج زير حاصل مي از مجموع بحث

 مانند سولفاتها وکربناتها از مسائل مشکل ساز در صنعت رسوب ترکيبات معدني، 
 .باشد نفت مي

ترين آنها  باشند که از مهم پارامترهاي متعددي بر رسوب نمکهاي معدني مؤثر مي 
 .تغيير دما، فشار و ترکيب آب است

هاي تزريق آب به علت استفاده از آب دريا جهت تزريق، تشکيل رسوبات  در عمليات 
 .وصاً سولفات باريم محتمل استسولفاتي و مخص

 کارايي خود را در جلوگيري از ppm١٠٠ ، با افزايش غلظت تا ١بازدارنده شماره  
 .دهد هاي کلسيم از دست مي رسوب نمک

 .دهند  با افزايش غلظت، کارايي را افزايش مي٢-٧بازدارنده هاي شماره 

 ٦اريم بازدارنده شماره هاي کلسيم و ب بهترين بازدارنده براي جلوگيري از رسوب نمک 

 . است١٠٠ ppm و غلظت بهينه آن
 .يابد با کاهش جرم مولکولي بازدارنده هاي پلي گليکولي، کارائي آنها افزايش مي 
 ..دهند از خود نشان نمي% ١٠٠هيچکدام از بازدارنده ها، کارائي  

  يم هاي بار  بر نمک٥ – ٥٠ ppm  و در غلظتهاي ٧ ، ٦ ، ٥بازدارنده هاي شماره  

 .کنند هاي کلسيم اثر مي بيشتر از نمک
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