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ط بهينه عملياتي بررسي ترموديناميكي آسفالتين در نفت و انتخاب شراي
در يكي از در حين توليد رسوب آسفالتين ناشي ازجهت كاهش مشكالت

مخازن جنوب غرب ايران
2. دکتر عاشوري1صمد برسیاه

دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد اميديه ، گروه مهندسي نفت ، اميديه ، ايران
Samad.barsiah@yahoo.com

دكتراي مهندسي شيمي،  هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت

چكيده 
د نفت و يرسوب آسفالتين يكي از مهمترين مشكالت مشترك در صنعت نفت در تمام دنيا هنگام تول

فالتين امر مهمي مي باشد ولي ل پيش بيني شرايط تشكيل رسوب آسي. به همين دلفرآورده هاي پااليش است
متاسفانه هيچ مدل پيش بيني شده اي براي رفتار آسفالتين وجود ندارد  زيرا مكانيسم ته نشيني و رسوب 

ده است در يكي از مخازن جنوب در اين پروژه سعي ش.آسفالتين به علت پيچيدگي آن هنوز تحت بررسي مي باشد
غرب ايران، آسفالتين مدل سازي شده و با ترسيم و تحليل نمودارهاي درصد رسوب آن، جهت كاهش رسوب و به تعويق 

ازسه پارامتري مي باشد كهPeng Robinsonمعادله حالت استفاده شده معادله انداختن آن پيشنهاداتي ارايه شود. 
گرفته شده است كه sample. بر روي نفت مورد نظر سه نمونه حالت در مهندسي نفت مي باشدتمتداولترين معادال

صورت گرفته است . DLو يك تستCCEنمونه نهايي مخلوطي از آنها انتخاب گرديده است و بر روي آن دو تست 
يد كه تطابق خوبي ميان داده و عمل رگراسيون انجام گردوارد كرديمهت تنظيم معادله حالت تستهاي آزمايشگاهي را ج

هاي آزمايشگاهي و محاسبات انجام شده ، حاصل گرديد . پس از آن فوگاسيته مبنا براي رسوب آسفالتين اندازه گيري شد 
جهت انطباق با رسوب آسفالتين تنظيم شد و اين دد و در نهايت پارامترهاي مدل جامو مدل رسوب آسفالتين ساخته ش

در زير اين ويي در حدود فشار اشباع وجود داردكه بيشترين ميزان رسوب آسفالتين در فشار هاگونه نتيجه گيري شد 
همچنين مشاهده با آزاد شدن گاز در مخازن بدليل حالليت مجدد، رسوب آسفالتين در مخزن كاهش مي يابد.فشار

تاتيك رخ داده است، كه در اين حالت ميگردد كه محل شروع تشكيل رسوب آسفالتين در فشار و دمايي كمتر از شرايط اس
خواهد بود كه عمق PSi3279وF5/252دما و فشار تشكيل رسوب آسفالتين در شرايط جرياني در اين تست به ترتيب

قرار گرفته است رسوب inch5متر است. بنابراين در جايي درون لوله مغزي كه لوله جداري 3048متناظر با آن 
ها و ، كه از نقطه نظر عملياتي براي كاهش رسوب آسفالتين در حين توليد، بايد تمامي عملياتآسفالتين تشكيل ميگردد

به پايين انجام 3048مورد نظر جهت كاهش رسوب آسفالتين يا از بين بردن آن مانند اسيد زني و ... در عمق فعاليتهاي
شود. 

CCE–DL–رسوب گذاري- مدلسازي–آسفالتين :واژه هاي كليدي
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مقدمه -1
در صنعت نفت مسدود شدن شريانها عموماً ناشي از ته نشيني اجزاي سنگين موجود در جريان نفتي است 

هاي . اجزاي سنگين شامل : پارافين ، واكس ، رزين ، آسفالتين ، مركاپتان و اجزاي فلزي كه به مقدار و شكل 
گوناگون در نفت خام وجود دارند . چنين تركيباتي مي توانند به علت نيروهاي گوناگون از نفت خام جدا شده و با 

[1]رسوب در مخزن نفتي ، چاه و يا خطوط توليد نفت و تاسيسات سر چاهي باعث انسداد گردند.

( جهت افزايش دبي و بهبود بازيافت يا هر گازي كه در مخزن تزريق شودCo2آب و هيدروكربنهاي سبك گازي ، 
نهايي ) ممكن است باعث جرم گرفتن سازند و كاهش تراوايي مخزن شوند. گازهاي مختلف عموماً باعث تغييراتي در 

سفالتين مي باشد آرفتار جريان مشخصات تعادل فازي و خصوصيات سنگ مخزن شوند. يكي از اين تغييرات رسوب 
[2]ره دهي مخزن و بازيافت نفت مخزن تاثير گذارد . كه انتظار داريم بر روي به

مخزن يا مسدود شدن wettabilityدر بيشتر موارد ديده شده است كه رسوب آسفالتين و واكس منجر به تغيير 
و خطوط لوله و ادوات پااليشگاه مي شود. در حال حاضر روش هاي مكانيكي و شيميايي پاك لوله مغزيچاهها و 

[3]برده مي شود تا توليد ، انتقال و عمليات نفتي از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد . كردن به كار 

براي جلوگيري از رسوب آسفالتين در نقاط مختلف، الزم است توانايي پيش بيني آغاز و ميزان رسوب ناشي از عوامل 
ي غير قطبي مانند نرمال هگزان و مختلف را داشته باشيم امروزه آسفالتين ها به صورت غير قابل حل در حاللها

نرمال پنتان ولي قابل حل در حاللهاي قطبي نظير بنزن و تولوئن تعريف مي شوند. به طور كلي داليلي كه براي 
سفالتين ها بيان شده است عبارتند از : تزريق گاز ، تغييرات جريان نفت خام ، وجود تركيبات آلي نامناسب آرسوب 

تنش ، پتانسيل جريان ، سطوح فعال فلزي ، افت دما و وجود گازهاي غير هيدروكربني مانند ، افت فشار ، تحريك و 
Co2 آسفالتين ها را به صورت تركيبات با بيشترين جرم مولكولي و قطبيت در طيف تركيبات موجود در سياالت ،

ا از سياالت نفتي جدا كرد. نفتي مي شناسند به همين علت مي توان با افزايش حاللهاي غير قطبي آسفالتين ها ر
بسته به نوع حالل به كار رفته هر چه سنگين تر باشد ، جرم مولكولي و قطبيت آسفالتين هاي استخراج شده بيشتر 

[4]مي باشد . 

تا اين تاريخ كوشش زيادي براي شرح پديده رسوب آسفالتين انجام شده است به هر حال مدلي كه به صورت دقيق 
تين را پيش بينن كند وجود ندارد همچنين بيشتر مدلها با اختالف درجه كمي به پارامترهاي بتوان رسوب آسفال

تجربي معين يا ضريب قابل تنظيم تكيه مي كنند . هدف اصلي اين تحقيق ساخت مدل رسوب آسفالتين در يكي از 
و بدست آوردن نقطه ي سه پارامترPeng Robinsonمخازن نفتي جنوب غرب ايران با استفاده از معادله حالت 

شروع رسوب گذاري و ميزان رسوب آسفالتين و در نهايت ارايه راهكارهاي عملياتي جهت كاهش مشكالت ناشي از 
مي باشد. رسوب آسفالتين

نظرموردخامنفتاجزاءوتركيباتوآزمايشدرشدهاستفادهدادههاي-1
آمده است . 1در جدول داده هاي استفاده شدهخالصه اي از 

آزمايشداده هاي استفاده شده د– 1جدول 
20.17ºAPIGravity of Residual Oil

6200psigReservoir presure

1722psiaSaturation Pressure
450SCF/STBSolution GOR
250ºFReservoir Temprature
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ارائه شده است . 2در جدولاستفاده شده در آزمايش ها اجزا و تركيبات نفت خام 

اجزا و تركيبات نفت خام مورد استفاده2-ول جد
Mol%ComponentMol%ComponentMol%ComponentMol%Component

58.2
11C55.56C34.53C7.2SH 2

54.2212C84.37C99.0
4iC21.0

2N

00.100total02.4
8C78.2

4nC14.5
2CO

85.29C12.15iC00.22
1C

88.210C41.15nC10.7
2C

ل سياتوصيف-2
، +C12آماده كردن مجموعه اطالعات شامل توصيف سيال به وسيله تعريف كردن اجزاي سنگين تر از 

C12تركيب و تركيبات كاذبي كه به عنوان جزء 
شكسته را به اجزاء كوچكتر+C12توصيف مي شوند. جزء سنگين تر +

و خطاي محاسبات تا تنظيم معادله حالت راحت تر باشدشكسته شدهب يكبه چهار ترمي شود. بنابراين اين جز 
انجام stage expontial-2اين كار به روش كاهش يابد و مقادير محاسبه شده به ميزان واقعي خود نزديك تر باشند.

.آورده شده است1در نمودار splitبه دست آمده بعد از عمليات تيجهمي شود . ن

splitبعد از عمليات +C12ترسيم 1-نمودار 

حالتمعادلهتنظيمجهتآزمايشگاهيتستهايورود-3
مي ROVو عو فشار اشباBoو GORدر تست استفاده شده اند : داده پارامتر هاي اصلي كه به عنوان 

خيلي قابل اهميت نيستند چون اين پارامتر oil compressibilityو oil gravityباشند و پارامترهاي محاسباتي مانند 
عابتدا تست اشبادر ها از روابط تجربي به دست مي آيند كه اين روابط معموالً مربوط به شرايط خاصي هستند . 

در DLو در مرحله بعد تست شده استوارد f255مخزندر دماي CCEو سپس تست شدهنقطه شبنم را وارد 
. اضافه شده استوزيته كبراي ويسCCEو در نهايت تست دماي مخزن 

مختلفيت به كمك پارامترهاحالمعادلهتنظيم-1- 4
.AccوVolume shiftوPcو Tcپارامترهايي كه براي عمل رگرسيون انتخاب شده اند عبارتند از : 

Factor و الزم به ذكر است كهcomponent هايC1 تاC5وFc6 تاFc10 معموالً براي رگرسيون استفاده نمي
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هاي componentآنها در دست مي باشد ولي Pcو Tcشوند زيرا به علت كسرت استفاده از آنها، مقادير واقعي 
C12-C18وC19-C24وC25-C31وC31-C35 وC36

و.... آنها به كمك روابط تجربي به Pcو.Tcكه مقادير .+
دست آمده اند و خيلي قابل اعتماد نيستند براي عمل رگريسون مورد استفاده قرار مي گيرند و همچنين براي عمل 

و omegaA، زيرا omegaBو omegaAاستفاده كرد يا از PcوTcرگرسيون گيري بهتر است يا از 
omegaBاز يطرا مي توان به كمك روابTc وPcنمودارهاي نتايج نهايي رگراسيون معادله حالت در.محاسبه كرد

آورده شده است.5تا 2

DLنتايج حاصل از تست - 3نمودار CCEنتايج حاصل از ورود تست - 2نمودار 

Dlنتايج حاصل از تست - 5نمودار Dlنتايج حاصل از تست- 4نمودار 

وFVFو ROVو GORدر دماي مخزن نشان مي دهد كه ميان داده هاي آزمايشگاهي DLو CCEورود تستهاي 
.Gas SGبسيار خوبي وجود داردرفته تطابقمحاسبات انجام گبا.

آسفالتينرسوبمدلسازي-4
) مي باشد كه در اين مدل جزء solid modelمدل به كار رفته در اين نرم افزار از نوع مدل جامد( 

سنگين به صورت كامل معادل با مولفه آسفالتين در نظر گرفته نمي شود ، بلكه جزء سنگين به دو بخش غير رسوب 
) تقسيم مي شود ، كه آسفالتين همان بخش رسوب كننده مي باشد. B+رسوب كننده () و جزء A+كننده (

) بين اجزا Intraction coeficientخصوصيات اين دو بخش با هم يكسان است، اما براي ضريب بر هم كنش ( 
در مدل ايجاد سبك نفت خام و بخش رسوب كننده بايد مقادير بيشتري ايجاد شود، تا ناسازگاري بين اين دو اجزاء 

CCE at 255 : CCE Calc.
Regression Summary
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شود بدين صورت شكل مناسبي از منحني رسوب در زير فشار اشباع بدست مي آيد. درصد وزني آسفالتين موجود 
محاسبه مي شود .)1با استفاده از رابطه (در نفت خام و جرم مولي مولفه رسوب كننده 

جرم مولي نفت × در نفت درصد وزني آسفالتين=جرم مولي آسفالتين × درصد مولي آسفالتين در نفت 
)1(

در تركيب باال قرار مي دهيم . جرم سمقدار جرم مولي آسفالتين را در فرمول باال برابر با جرم مولي پال
SARA ،13.75در نظر گرفته شدو  درصد وزني آسفالتين در شرايط سطح برگرفته از تست 55/162مولي نفت 

در نظر گرفته شد كه با استفاده از رابطه باال درصد مولي آسفالتين براي فاز MW=750.324در نظر گرفته شد و 
يد. آبدست مي 2977788/0رسوب شونده 

برابر با )A+( مي باشد و درصد مولي جزء غير رسوب شونده )B+( كه عدد بدست امده مربوط به جزء رسوب شونده 
. مي باشد0509036/0

سفالتينآرسوببرايمبنافوگاسيتهوردنآستدب-1- 5
. مي باشد) 2رابطه (اسيته را در فاز جامد به دست مي دهد در شرايط هم دما به صورت وگرابطه اي كه ف

)2(0
* /)01( RTPPVsLnfLnf ss 

كه در آن 
*

sf فوگاسيته مبنا در شرايطT0 وP0 . مي باشدVs حجم موليSolid ًاست . فوگاسيته مبنا معموال
آسفالتين رسوبOnsetمعادل فوگاسيته تركيب رسوب شونده قرار داده مي شود كه توسط معادله حالت در فشار  

. براي محاسبه فوگايسته مبنا به كمك جدول رسوب آسفالتين ارائه شده توسط آزمايشگاه در يك دما بدست مي آيد
Ponset=2016 psi در دمايf255 جهت محاسبه فوگاسيته مبنا استفاده گرديد . با 54/2با درصد رسوب آسفالتين
از اين عدد استفاده مي بعديبدست آمده است كه در مراحلsolid molecular volume=0.509توجه به مواد باال 

. شود

اسفاليتنرسوبمدلبينيپيش-2- 5
با انجام رگرسيون و تخصيص مولفه آسفالتين در مدل سيال تهيه شده براي اين نفت رفتار سوب گذاري 
آسفالتين در نفت خام براي شرايط ترموديناميكي مختلف بررسي و به همراه اثر تغيير پارامتر هاي مختلف از جمله 

ناليز حساسيت سنجي تشريح شده ضريب بر همكنش و حجم مولي جامد بر ميزان پيش بيني هاي مدل در بخش آ
ارايه شده اند.3كه مقادير مربوطه در جدول .است

F225مقادير پارامترهاي انطباق سازي مدل در دماي 3-جدول 
Valueparameter

0.509Solid molecular volume

0.2C1

Intraction cof.
Pricipation component

0.2C2

0.2C3

0.2C4

0.2C5
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است در هر لحظه زماني مدل +C36از شناسايي جزء آسفالتين توسط مدل كه همان جزء  پسنرم افزار 
سفالت در فاز مايع و جامد پرداخته و اگر اين فوگاسيته در جامد آبا استفاده از تست پايداري به مقايسه فوگاسيته 

.سفالتين رسوب خواهد كردآكمتر از فاز مايع باشد 

سفالتينآمدل رسوب -6مودارن

آسفالتيننمودارباانطباقجهتجامدپارامترهايتنظيم-3- 5
.ترموديناميكي است برگشت CMG,WIN PROPاز آنجايي كه مدل رسوب آسفالتين استفاده شده در 

جامد و اثر متقابل ياست . پارامترهايي كه اين رفتار را كنترل مي كند حجم مولپذيرپذير رسوب آسفالتين امكان 
7نمودار در از انطباق سازي بعدسفالتين بدست آمده آبين تركيب رسوب شونده و اجزاء سبك نفت مي باشد . مدل 

ارائه شده است . 

مدل رسوب اسفالتين پس از انطباق-7نمودار

psi715وزن در فشار%0.93ع رسوب آسفالتين به ابا توجه به نمودار مشخص است كه در زير نقطه اشب

درصد وزني محاسبه شده است . 69/2معادل 1814سفالتين در فشار آرسوب Maxكاهش يافته است و 

مدل سازي آسفالتين درون مغزي -5
غزه و دماي آن نشان جرياني درون مهاي استاتيك وگراديان فشاربه ترتيب 10و 9، 8در نمودارهاي 

تغييرات فشار و دما را نسبت به هم پيدا Tubingداده شده است، كه با استفاده از آنها مي توان در هر عمقي درون 
.كرد
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گراديان فشار جرياني درون مغزه-9نمودارگراديان فشار استاتيك درون مغزه-8نمودار 

درون مغزهييگراديان دما-10نمودار

مي باشد.ft1000در هر f31/1با توجه به نمودارهاي فوق گراديان دماي آن
با تنظيم معادله حالت و پارامترهاي آن جهت پيش بيني رسوب آسفالتين در پيشتر، اين امكان براي ما بدست آمد 
در دما و فشارهاي مختلف نمودارهاي رسوب آسفالتين بدست آيد. بنابراين در مدل ايجاد شده توسط نرم افزار 

WIN PROP الي 248، از دمايF260 پام نمودارهاي 7900تا 100ات فشار از درجه با تغيير2با بازه ي
نمايش داده شده است :11درصد رسوب آسفالتين بدست آمد كه در نمودار 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID
درصدهاي رسوب آسفالتين-11نمودار

% خواهد بود. 4بيشترين ميزان رسوب آسفالتين F260مشاهده ميگردد كه تا دماي 11در اين نمودار 
در هر فشاري آسفالتين f245% نخواهد رسيد و در دماهاي كمتر از5/0به بيش از F248همچنين اين ميزان در 

تغييرات ميزان رسوب Onsetنمودار فوق نشان ميدهد در فشارهاي كمتر از فشار شد. همچنينتشكيل نخواهد
آسفالتين بسيار شديدتر از فشارهاي باالي آن ميباشد و همچنين نشان مي دهد در هر ميزان رسوب آسفالتين در 

آناليز و تجزيه و تحليل نمودارهاي فوق به گونه اي كه بتوان در هر ميزان هر دما، دو فشار مرتبط خواهيم داشت
آورده شده است :12حسب دما و فشار در نمودار درصد رسوب آسفالتين را بدست آورد بر

درصد رسوب آسفالتين بر حسب دما و فشار12نمودار 

نواحي داراي رسوب و نواحي بدون رسوب را نشان Tubhngدر هر دما و فشاري از ميتوان 12با توجه به نمودار 
..داد

، منحني هاي تشكيل رسوب آسفالتين با درصد هاي مختلف، براي )13(نمودار نمودار دما بر حسب فشار
چاه Tubingمشخص نمودن محيط فضايي كه آسفالتين تشكيل ميشود و مقايسه گراديان فشار و دماي استاتيك 

ي در حالت استاتيك زماني كه فشار به مورد نظر با منحني رسوب آسفالتين ميدان نشان داده است كه در لوله مغز
برسد رسوب آسفالتين تشكيل خواهد شد. عمق متناظر با محل تشكيل رسوب f5/253پام و دما به4080
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متر حفار ميباشد كه از اين عمق تا انتهاي حفره  باز، 3247آسفالتين در حالت استاتيك مغزه و مخزن معادل 
و حفره باز خواهيم داشت با توجه به نمودار مشاهده مي گردد كه ميزان تشكيل رسوب آسفالتين را درون مغزه 

.% در انتهاي حفره بيشتر خواهد بود3رسوب آسفالتين در اين شرايط از 

ترسيم نواحي بدون آسفالتين و نواحي داراي رسوب آسفالتين-13نمودار

تعيين شرايط رسوب آسفالتين در شرايط جريان از چاه-6
با باز شدن چاه و توليد از ميدان همان گونه كه انتظار ميرود نسبت به حالت استاتيكي سيال، فشار درون 
لوله مغزي و دماي آن به واسطه جريان سيال تغيير ميكند به طوري كه عموما فشار در يك نقطه از عمق، كمتر از 

كي آن بوده در حاليكه به دليل شدت جريان سيال در همان عمق دماي آن كمي بيشتر از حالت فشار استاتي
براي تست توليد توضيح داده شده، آورده كه تغييرات دما و فشار بر حسب عمق 4استاتيكي آن ميباشد. در جدول 

شده است

تغييرات دما و فشار بر حسب عمق4-جدول
Depth (ft)Flowing

Pressure (Psia)
Temperature (F)

90.518789

116.73451000

150.79413000

176.516355000

198.523357000
224.130339000

235.5337910000

245.9393211600
246.8394211630

253.6233999.3411890

در با رسم همزمان تغييرات فشار و دماي درون مغزي بروي منحني رسوب آسفالتين ميدان همانند آنچه
آورده شده است مشاهده ميگردد كه محل شروع تشكيل رسوب آسفالتين در فشار و دمايي كمتر از 14نمودار
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شرايط استاتيك رخ داده است، كه در اين حالت دما و فشار تشكيل رسوب آسفالتين در شرايط جرياني در اين تست 
ابراين در جايي درون لوله متر است. بن3048خواهد بود كه عمق متناظر با آن PSi3279وF5/235به ترتيب

نشان ميدهد كه 14قرار گرفته است رسوب آسفالتين تشكيل ميگردد بررسي نمودارinch5مغزي كه لوله جداري 
و يا نزديكي هاي فشار اشباع، رسوب آسفالتين سريع تر و در Onsetبا كاهش دما و فشار به صورت توام تا فشار 

و دماي آن كاهش يابد، رسوب آسفالتين در Tubingراين هر چه فشار درون اعماق باالتري تشكيل ميگردد. بناب
اعماق كمتري رخ خواهد داد. در پايين تر از فشار اشباع اين موضوع به دليل حالليت مجدد رسوب آسفالتين درون 

نفت به عكس رخ خواهد داد. 

نقطه تشكيل رسوب آسفالتين-14نمودار

همان گونه كه مالحظه ميگردد با افزايش عمق و افزايش دما، منحني تغييرات فشار و دماي 14در نمودار 
بيشتري را قطع ميكند به طوري كه در انتهاي لوله مغزي انتظار ميرود مغزي، منحني هاي درصد رسوب آسفالتين

% باشد. اين ميزان رسوب آسفالتين با افزايش عمق درون حفره باز افزايش 1/1كه ميزان رسوب آسفالتين در حدود 
ولي خواهد يافت ولي به دليل مشخص نبودن مدل جريان سيال درون حفره باز، ميزان دقيق آن در دسترس نيست

.  % نيز باشد3با توجه به روند نمودار انتظار ميرود رسوب آسفالتين درون حفره سيال بيشتر از 
حال با ترسيم نمودار ميزان رسوب آسفالتين در اعماق مختلف مشاهده ميگردد كه شروع تشكيل رسوب آسفالتين 

نشان داده شده است.15خواهد بود كه اين مدعا در نمودار 3048در عمق 
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ميزان رسوب آسفالتين با تغييرات عمق حفاري12-نمودار

قرار گرفته است رسوب آسفالتين تشكيل inch5بنابراين در جايي درون لوله مغزي كه لوله جداري 
ميگردد، كه از نقطه نظر عملياتي براي كاهش رسوب آسفالتين در حين توليد، پيشنهاد ميشود تمام فعاليتهاي مورد 

متر انجام شود. 3048در عمق tubingنظرمانند عمليات اسيد زني و ...  درون 

نتايج-8
به طور معمول بيش ترين مقدار رسوب آسفالتين در اطراف فشار اشباع سيال رخ مي دهد . در زير 1-

اين فشار با آزاد شدن گاز از مايع پارامتر هاي حالليت فاز مايع تغيير مي كند و حالليت مجدد رسوب آسفالتين 
رسوب شده را منجر مي شود . 

نشان مي دهد كه بيش ترين ميزان رسوب آسفالتين در روژهپدادهاي آزمايشگاهي بكار رفته در اين 2-
، اما گزارش شده استpsi1722مي باشد در حالي كه فشار اشباع نفتpsi2016و در فشار%2.54سيال 

psi715ودر فشار اشباعpsi1814در فشار2.69بيشترين ميزان رسوب آسفالتين بدست آمده توسط نرم افزار %
يافتن بيشينه آسفالتين نشان ميدهد.امر عدم انطباق نمودارهاي انطباق سازي مدل را درميباشد كه همين 

بيشترين ميزان F260با توجه به نمودار درصدهاي رسوب آسفالتين مشاهده ميگردد كه تا دماي -3
دماهاي كمتر % نخواهد رسيد و در5/0به بيش از F248% خواهد بود. همچنين اين ميزان در 4رسوب آسفالتين 

در هر فشاري آسفالتين تشكيل نخواهد شد. همچنين نمودار نشان ميدهد در فشارهاي كمتر از فشار f245از
Onset تغييرات ميزان رسوب آسفالتين بسيار شديدتر از فشارهاي باالي آن ميباشد و همچنين نشان مي دهد در

اهيم داشت.هر ميزان رسوب آسفالتين در هر دما، دو فشار مرتبط خو

و يا نزديكي هاي فشار اشباع، رسوب آسفالتين Onsetبا كاهش دما و فشار به صورت توام تا فشار -4
و دماي آن كاهش يابد، رسوب Tubingسريع تر و در اعماق باالتري تشكيل ميگردد. بنابراين هر چه فشار درون 

آسفالتين در اعماق كمتري رخ خواهد داد. در پايين تر از فشار اشباع اين موضوع به دليل حالليت مجدد رسوب 
آسفالتين درون نفت به عكس رخ خواهد داد.

به كمك روش فوق ميتوان محل تشكيل رسوب آسفالتين را تحت دما و فشارهاي مختلف بدست آورد -5
نمونه مورد نظر محل شروع تشكيل رسوب آسفالتين در فشار و دمايي كمتر از شرايط استاتيك رخ داده است، كه در

PSiوF5/252كه در اين حالت دما و فشار تشكيل رسوب آسفالتين در شرايط جرياني در اين تست به ترتيب
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inchدرون لوله مغزي كه لوله جداري متر است. بنابراين در جايي 3048خواهد بود كه عمق متناظر با آن 3279

قرار گرفته است رسوب آسفالتين تشكيل ميگردد، كه از نقطه نظر عملياتي براي كاهش رسوب آسفالتين در حين 5
متر 3048در عمق tubingتوليد، پيشنهاد ميشود تمام فعاليتهاي مورد نظرمانند عمليات اسيد زني و ...  درون 

انجام شود. 

عاليم و اختصارات
CCE: constant composition expansion

GOR: gas oil Ratio

ROV: Relative oil volume

SG: Spicific Gravity

Tc: Critical Temprature

Pc: Critical Pressure
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