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  آسفالتين و روش هاي جلوگيري ازمعرفي پديده رسوب بررسي و 

  گروه بنگستان در چاه هاي نفتي تشكيل آن 
  2محمد حدادي1مهدي امامي

  دانشجوي مهندسي نفت ، دانشگاه گرمسار
mahdiemami_555@yahoo.com  

  

  

  

  چكيده

. اين نوع رسوبگذاري در چاه هاي نفت باعث مشكالتي دنيا محسوب مي شوددر مخازن  مهم رسوب آسفالتين از مشكالت
رسوب  است كه به بررسيدر آنها شده و حتي ممكن است منجر به كاهش توليد گردد.در اين مطالعه سعي شده 

نفتي ايران و گروه بنگستان پرداخته شود. در اين ميدان و آسفالتين و چگونگي رسوبگذاري و شكل گيري آن در مخزن 
چاه هاي حفاري شده ارتباط و تداوم مخزني وجود نداشته و مخزن داراي بخش هاي توليدي مستقل است و مطالعات 

مختلف، متفاوت بوده و روند هاي گوناگوني داشته و هيچ ارتباط فشاري بين  نشان دهنده اين است كه فشار نواحي
دليل اين امر عواملي از جمله توليد نمك،كم بودن تخلخل و زياد بودن اشباع است. يكي از .نواحي مخزن وجود ندارد

فزايش توليد در ا. با استعوامل اصلي رسوب آسفالتين در چاه هاي اين ميدان كم بودن اجزاي رزين و آروماتيك در نفت 
اين مخزن، افت فشار وجود خواهد داشت كه اين افت تاثير مستقيم جهت رسوب آسفالتين دارد و در نهايت با توليد 

  صحيح از مخزن و جلوگيري از كاهش فشار بيش حد،رسوب گذاري در اين ميدان جلوگيري كرد.
  
  
  

  كاهش فشارتخلخل،سفالتين،مخازن نفتي،گروه بنگستان،رسوب آواژه هاي كليدي: 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 بهره برداري -دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت -1

 استاد دانشگاه گرمسار - ٢

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مخازن هيدروكربوري و صنايع باالدستي
هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394خرداد   7   

021 – 88671676مجري: اهم انديشان انرژي كيميا       

www.Reservoir.ir 
   

 www.reservoir.ir      مرتبط وصنايع هيدروكربوري،علوم مخازن مهندسي همايش

  مقدمه 
بيش اين مواد را  با شناخت عواملي كه كم و. ها هستندرزين ها و آسفالتين عمده نفت خام از مهم ترين  تركيبات   

 NSOاغلب به تركيبات  اين تركيبات را در مخازن نفتي كنترل نمود. آنهاتحت تاثير قرار مي دهند مي توان تا حدي ميزان 
سنگين ترين اجزاي  ويژگي آنها وزن مولكولي باال بوده كهنيتروژن و سولفور مي باشند.  اوي اتم هاي گوگرد،زيرا ح ندمعروف

گيرد داراي رنگ تيره است و مي تواند به طور طبيعي يا  كه در نفت شكل مي آسفالتين جامد مي دهند.را تشكيل نفت خام 
اين  آنها است.ساختار واقعي اين تركيبات وابسته به منبع نفت و تركيب آسفالتيني  در خالص سازي نفت خام تشكيل شود.

قالب سوسپانسيون ها در نفت باقي ي از جمله مالتين ها در كه همراه مواد هستندميكرون  35-40مواد داراي ذراتي به ابعاد
آسفالتين ها از بلوغ جزيي كروژن  ].1،2رابطه عكس دارد[ APIمقدار آسفالتين  با درجه ي  ،به طور كلي و معمول .مي مانند 

 مي باشند.سبك و بنزين و يا تخريب نفت بالغ تشكيل مي شوند و به دليل ساختار پيچيده غير قابل حل در نرمال آلكان هاي 
داراي در نرمال آلكان هايي با وزن ملكولي پايين مانند نرمال هگزان و نرمال هپتان غير قابل حل اند به علت اينكه اين رسوبات 

طور كلي اين تركيبات نقطه به شوند.  در حالل هاي آروماتيكي نظير بنزن و تولوئن و زايلن حل مي قطبيت نسبي هستند و
كمتري  تاثيرات گروهاثر تغيير دما بر روي اين  ضمناً]. 3،4[مي گردندتجزيه حرارت متورم شده وذوب معيني ندارند و در حين 

رسوبات در صنايع اين با توجه به پژوهش محققين ساالنه در اثر تشكيل  در ميزان حالليت آسفالتين دارند. ،رفشا بهرا نسبت 
  ].5[ارت به صنايع نفتي وارد مي شودميليون ها دالر خسنفت 

  
  فاز جامد در چاه هاي نفتي با روند نرسوب آسفالت ريگينحوه شكل 

شود يون هيدروژن و كربن  از جمله عواملي كه باعث رسوب آسفالتين مي رسوب آسفالتين پديده اي پيچيده است.
يير در تركيب نفت خام تعادل ن تغآ دنبالبرخي عوامل از جمله تغيير در دما و فشار و به  اكسيد و گازنيتروژن مي باشند. دي

ات كلوييدي آسفالتين ايجاد پيوند ريون هيدروژن موجود در نفت همراه با ذ.]6،7[دميزنسفالتين و مالتين ها را بر هم آبين 
كه پس از  استيكي ديگر از عوامل رسوب دهي گاز كربن دي اكسيد  .رسوب آسفالتين مي شود باعث كند و هيدروژني مي 

در ازدياد برداشت تحت تزريق گاز كربن دي اكسيد يا گاز ،انجام عمليات سيالب زني بسياري از مخازن نفتي سبك و متوسط 
گرانروي  وشده تورم با تزريق كربن دي اكسيد نفت باقي مانده در تخلخل هاي كوچك تر م گيرد. هاي هيدروكربني قرار مي

و خارج شدن نفت از حالت پايدار ايجاد رسوب  PHتزريق كربن دي اكسيد مي تواند به دليل كاهش ]. 8[ن كاهش مي يابدآ
در لحظه شروع توليد با توجه به باال بودن فشار اوليه و كم بودن غلظت كربن دي  ضمناً]9[.آسفالتين را به همراه داشته باشد

 فشار قبيل دما ودر تزريق امتزاجي گاز كربن دي اكسيد متغير هاي مختلفي از  اكسيد هيچ گونه آسفالتيني تشكيل نمي شود.
بر پارامتر حالليت رسوب آسفالتين تاثير توانند 	مي ،تركيب سيال تزريقي و نسبت حجم گازبه نفت و و تركيب سيال مخزن
از جمله عوامل ديگر رسوب تزريق گاز نيتروژن در مخزن كه  ]. 10[ديد يا مانع ته نشست در مخزن شودگذار بوده و موجب تش

  وجود در فاز مايع پديدار شوند.سبب مي شود ذرات آسفالتيني م
تمام مقادير اندك ذرات تشكيل  ،شدت گيري مقدار رسوبرسيدن جبهه گازي و زمان زمان شروع تشكيل رسوب تا از
چاه مورد نين در صفر مي شود. همچنيز ر ذرات جامد موجود در فاز مايع يداروي سطح سنگ رسوب مي كنند و مق شده بر
متعددي در ايران مخازن  .گرددفشار اوليه باال و غلظت اوليه كم است رسوبي مشاهده نمي  توليداي هم كه در ابتد مطالعه

مخزن بنگستان كه دچار اين رسوب دهي  نفتي ناديمي يكي ازحال به بررسي  آسفالتين شده اند.وجود دارد كه دچار رسوب 
ب استان لرستان تا محيط فالت قاره اي در رگروه بنگستان در محيط رسوبي دريايي كه از شمال غ پردازيم. شده است مي

 .دارد، وجود جنوب شرق استان فارس متغير است
شود  گذاري ديده ميبه همراه تغييراتي در حاشيه رسوبكم عمق  مناطقدر اين مناطق بيش از هزار متر سنگ آهك هاي 

اهواز از توليد كمي اين ميدان نفتي نسبت به ميادين اطراف خود از جمله ميدان  ميدان نفتي در آن واقع شده است.اين كه 
يكي از عوامل اصلي رسوب  كم بودن تخلخل و زياد بودن اشباع است.،جمله توليد نمك دليل اين امر عواملي ازبرخوردار است. 
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بررسي كميت هاي مد نظر در مخزن  روماتيك در نفت است.اين ميدان كم بودن اجزاي رزين و آآسفالتين در چاه هاي 
نفت هاي  ءوب سنگ منشاميدان نشان مي دهد كه تمامي ميدان جهت رسوب آسفالتين مستعد بوده و رساين بنگستان 

  ].11[بنگستان  در يك محيط دريايي احيايي قرار دارد
اشاره  همان طور كه قبالً بررسي ها نشان داده كه بيشترين ميزان رسوب آسفالتين در نزديكي دهانه چاه اتفاق مي افتد.

افت فشار را به همراه داريم  ،افزايش توليداثر تغييرات فشار جهت رسوب آسفالتين  عاملي موثر است و از آنجايي كه با ، گرديد
عامل بعدي در رسوب  ميدان نيز صادق است. اين گذاري اثر گذار است و اين عامل درپس اين تغييرات فشار در جهت رسوب

به بيش از طبق فرضيات ارائه شده با افزايش دما  .داردكاهش دما را به دنبال با افت فشار، و معموالً استآسفالتين تغييرات دما 
كه دليل اين پديده غلبه انرژي جنبشي ايجاد شده به  كندگذاري شروع  به كاهش ميدرجه)رسوب 60حدود  دماي معيني (مثالً

متري بوده كه  2000-3000گذاري در عمق در اين ميدان رسوب سيستم بر تمايل ذرات آسفالتين براي به هم چسبيدن است.
به طور جدي در اين ميدان ايجاد  اين امربا اين حال درجه خواهد داشت.  80تا  60بين  با توجه به شيب زمين گرمايي دمايي

  مي شود و به همين دليل ميدان مورد نظر را نمي توان در ارتباط مستقيم با تغييرات دما دانست.
 متفاوتي وجود دارد با توجه به توضيحات ارائه شده در رابطه با چاه هاي اين مخزن از نظر متغيرهاي مد نظر مقادير 

نداشته و مخزن داراي بخش وجود توان نتيجه گرفت كه در اين ميدان و چاه هاي حفاري شده ارتباط و تداوم مخزني 	و مي
 داشتهمتفاوت بوده و روند هاي گوناگوني  ،اين است كه فشار نواحي مختلف نشان دهندههاي توليدي مستقل است و مطالعات 

كه اين افت  خواهد داشتافت فشار وجود  ،با فزايش توليد در اين مخزن و هيچ ارتباط فشاري بين نواحي مخزن وجود ندارد.
حد رسوب مخزن و جلوگيري از كاهش فشار بيش تاثير مستقيم جهت رسوب آسفالتين دارد و در نهايت با توليد صحيح از 

  گذاري در اين ميدان جلوگيري كرد.
  

  در چاه هاي نفت نوجود آمده توسط رسوب آسفالتمشكالت ب
رسوب آلي  .باعث مشكالت بسياري شودانتقال و پااليش نفت مي تواند  ،رسوب اين تركيبات در مراحل مختلف استخراج

كاهش بسيار شديد تراوايي خلل و فرج و مسدود افزايش گرانروي و ،افزايش فشار تزريق سبب ،اجزاي سنگين نظير آسفالتين
عمده رسوب  طوربه  شوندگي سنگ مخزن و در نهايت كاهش توليد مي شود.يير خاصيت ترتغ ،شدن محيط متخلخل

جمله 	از ].12[لوله ها مي گردد ش افت فشار يآسفالتين سبب افزايش دو تا سه برابري گرانروي نفت خام در لوله ها و افزا
اين خاصيت نقش مهمي بر روي ميزان بازدهي   .رسوب آسفالتين تغيير خاصيت ترشوندگي است  مشكالت مهم عوامل

شونده باشد به اين صورت گامي كه سنگ مخزني نسبت به آب تربراي تشريح بيشتر اين قضيه  هن عمليات سيالب زني دارد.
جايي سيال تر شونده  ير ترشونده سبب جابهسيال غ پديده تخليه رخ مي دهد كه پس از عمليات سيالب زني و در ابتدا كه

. شده باشد	و بعد از آن كه پديده آشام در زماني رخ مي دهد كه سنگ توسط سيال غيرترشونده(در اينجا نفت) اشباع گردد	مي
جذب آب شده و نفت خارج  باعثچون در اين زمان سنگ مخزن از سيال تر كننده(در اينجا آب) خالي است نيروي مويينگي 

حال فرض  در اين حالت سيال تر كننده سبب جابه جايي سيال غير تر كننده مي شود. ي شود و برداشت صورت مي گيرد وم
كه در اين حالت نيروي مويينگي مانع خروج نفت از  باشدشود بر اثر رسوب آسفالتين سنگ مخزن نسبت به نفت ترشونده 

  باعث كاهش بازيابي نفت خواهد شد. فضاي ماتريكس شود و در نتيجه رسوب گذاري آسفالتين
،           با به هم خوردن مشخصات نفت آسفالتين ها را در برابر رسوب محافظت مي كنند. ،رزين ها مانند يك اليه اي محافظ

حالت  مولكول هاي رزين براي برقراري مجدد نروي نفت در پروسه ازدياد برداشت،با اضافه شدن حالل جهت كم كردن گرا
باعث وارد شدن نيرو به مسيل  جدا شده و جدا شدن اين ملكول ها، از سطح آسفالتين، تعادلي كه در نفت موجود بوده است

 نها خواهد شد.آبه منظور كاهش انرژي آزاد  ،ي خالي از رزين در سطح آنهااهاي آسفالتين براي تجمع و پيوستگي از مكان ه
شروع به  پيوستگي و تراكم و رشد در اندازه،فت اضافه شود مولكول هاي آسفالتين پس از مقادير كافي از يك حالل به ن	اگر

بعضي از ملكول هاي آسفالتين ممكن است به دليل اندازه بزرگشان به  ،در طي اين پروسه ].13،14،15[رسوب دهي مي كنند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مخازن هيدروكربوري و صنايع باالدستي
هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394خرداد   7   

021 – 88671676مجري: اهم انديشان انرژي كيميا       

www.Reservoir.ir 
   

 www.reservoir.ir      مرتبط وصنايع هيدروكربوري،علوم مخازن مهندسي همايش

تا اينكه به طور همزمان به دهانه اي از خلل و فرج رسيده و  مي شودو بقيه توسط جريان سيال حمل درون خلل و فرج ريخته 
  ].16،17[باشد مي ميزان اين كاهش تراوايي وابسته به طبيعت سنگ و خواص اصلي مغزه  .تراوايي موثر را كاهش دهند

  
  نفتي ايران نيداميدر يكي از مشكالت ايجاد شده توسط رسوب آسفالتين 

ميدان سبب مسدود شدن لوله هاي جداري شده اين اري در برخي از چاه هاي بنگستان وجود آسفالتين در زمان بهره برد
 ،به دليل حساسيت زياد ذرات آسفالتين در اين چاه به تغييرات تركيب نفت مخزن .را متوقف كرده است و در نتيجه توليد

كه در صورت رسوب گسترده آسفالتين تزريق گاز و يا آب در اين گونه مخازن با ريسك باالي رسوب آسفالتين همراه است 
ميدان نشان دهنده آب  اين اليه هاي ماسه سنگي مخزن آسماري مخزن عمال عمده نفت غير قابل بازيافت خواهد بود.	در

دوست بودن آن است و رسوب آسفالتين با تغيير خاصيت ترشوندگي آن نسبت به نفت به شدت بر روي ميزان بازدهي نفت 
ن اين است كه درصد آسفالتين از رزين ها بيشتر بوده و از مشكالت موجود در چاه هاي اين ميدايكي  گذارد.	تاثير مي

  خاصيت سبب ناپايدار بودن آسفالتين را ايجاد مي كند و در نهايت سبب انجام رسوب گذاري مي شود. 	اين
  

  ن روش هاي مقابله با رسوب آسفالت
تحقيقات اخير حاكي از آن است كه با شست و شوي چاه بوسيله ي حالل هاي خالص مي توان اين مشكل را تا حدودي    

برطرف كرد. اضافه كردن موادي مانند تولوئن نشان مي دهد كه در خاصيت ويسكواالستيسيته ذرات آسفالتين و در نتيجه 
ئوري دو مكانيزم براي چگونگي عمل ممانعت كننده تشكيل آسفالتين ها كاهش به هم پيوستن آنها تاثير گذار است.از لحاظ ت

. در شيوه اول، ممانعت كننده تشكيل آسفالتين در حجم نفت خام موثر واقع مي شود. يعني هنگامي كه 1پيشنهاد شده است. 
سفالتين را محلول نگه مي باالتر از يك غلظت خاص، غلظت بحراني حل شونده در نفت حل شود مانند رزين ها عمل كرده و آ

.در شيوه 2دارد. اين راه معمول تر و اقتصادي تر است و اكثريت ممانعت كننده تشكيل آسفالتين ها در اين مقوله قرار دارند.
دوم، ممانعت كننده تشكيل آسفالتين بر روي سطح سنگ جذب مي شود و از اين طريق جذب آسفالتين به سنگ را محدود 

معموال ممانعت كننده تشكيل آسفالتيني كه اقتصادي باشد تا كنون براي اين روش ساخته نشده است ولي مي توان  مي كند.
دانش فني اين بازدارنده ها هم اكنون تنها  بررسي هاي كيفي بسيار خوبي براي اين ممانعت كننده تشكيل آسفالتين ذكر كرد.

يران تا كنون نه تنها هيچ تركيبي به عنوان بازدارنده كه قابليت رقابت  با در اختيار شركت هاي معدودي در دنيا است. در ا
نمونه هاي خارجي را داشته باشد، ساخته نشده است ، بلكه قراردادهاي مربوط به تزريق بازدارنده ها با كشورهاي داراي اين 

انگشت شمار بوده است. بنابراين وجود تركيب فناوري مانند انگلستان، فرانسه و ايتاليا به داليل زيادي از جمله تحريم ها 
بازدارنده كه قابليت رقابت با نمونه هاي خارجي را داشته باشد و دانش فني آن متعلق به متخصصان داخلي باشد سال ها 
احساس شده است. وجود تركيب بازدارنده مذكود در داخل كشور نه تنها كشور ايران را از لحاظ در اختيار داشتن اين 

نولوژي بي نياز ساخته، بلكه مي تواند ميليون ها دالر صرفه جويي ارزي براي كشور در برداشته باشد. در ايران با تالش هاي تك
بسياري كه در سال هاي اخير براي ساخت يك بازدارنده داخلي صورت گرفت، سرانجام در مركز تحقيقات نفت تهران، بازدارنده 

ازدارنده توسط متخصصان روي نفت هاي آسفالتيني ايران داشته باشد ساخته شد. اين ب رسوب آسفالتين كه كارايي الزم را
درصد  50به ثبت رسيد كه قادر است در غلظت هاي كم، بيش از  IR95و با نام تجاري  70680ايراني، به شماره ثبت اختراع 

ه هاي مشابه خارجي كارايي بسيار خوبي را از رسوب آسفالتين را در نفت هاي ايران كاهش دهد كه در مقايسه با بهترين نمون
خود نشان داده است. اين تركيب موفق به كسب جايزه طرح برگزيده بيست و پنجمين جشنواره بين المللي خوارزمي و 

رسوبات واكس به طور عمده ) گرديد. WAITROهمچنين كسب جايزه مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري(
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به مخزن ديگر تفاوت دارند و حتي از يك چاه به چاه ديگر هم اين تفاوت مشاهده مي شود.اغلب روش هاي از يك مخزن 
. عوامل متالشي 4. گرما 3. استفاده از حالل ها 2. روش هاي مكانيكي 1معمول براي برطرف سازي ذرات سنگين عبارتند از: 

  كننده ساختار.

جهت تراشيدن پارافين ها از جداره لوله چاه استفاده مي شود. اين روش ها  Scraperبرطرف سازي مكانيكي: از تراشنده ها و 
نسبتا اقتصادي بوده و آسيب كمتري به سازند وارد مي كند. با اين وجود، تراشيدن رسوبات ممكن است باعث گرفته شدن 

رسوبات كنده شده از ميان  در پايين چاه انجام شود تا Circulatingمشبك كاري شود، در نتيجه مي بايست عمليات 
Annulus  به سطح آورده شود. اگر پاك سازي كامل مورد نياز باشد، هزينه عمليات مكانيكي بسيار باال مي رود، خصوصا

هم به همراه پاك  Gasliftهنگامي كه هدرروي توليد هم به هزينه هاي پاك سازي اضافه مي شود. مي توان از چاه هاي 
متصل مي شود و هنگامي كه مجددا چاه شروع به  Wirelineبه  Scraperكرد بدين صورت كه  سازي مكانيكي استفاده

پارافين را به سطح آورده مي شود. براي انجام اين عمليات مي بايست چاه  - باز شده و رسوبات واكس Scraperتوليد مي كند 
و يك پيستون جهت باال بردن  Gasliftاده از چاه ها بوسيله كنترل زمان بندي شده باز و بسته شوند. پارافين ها با استف

به لوله هاي مكنده متصل هستند تا پارافين ها به سمت باال پمپ شوند.  Scraperبازدهي به باال رانده مي شود. همچنين 
 رسوبات نشست كرده در خطوط جريان هم به صورت مكانيكي توسط پالگ هاي حل شونده و غيرحل شونده تراشيد مي شوند.
پالگ هاي حل شونده ميكرو كريستال هاي واكس يا نفتالين را در يك دوره زماني حل مي كنند و پالگ هاي غير حل شونده 
به طور عمده الستيك هاي سخت يا گوي هاي كروي پالستيكي با جداره تيز هستند. سيستم توزيع گوي هاي كروي با يك 

شنده ها در انتهاي خط لوله جمع مي شوند و دوباره مورد استفاده قرار مي دوره زماني به خط لوله جريان تزريق مي كند. ترا
گيرند. شست و شو با حالل: استفاده از حالل نسبتا رايج مي باشد، اما بايد در انتخاب نوع حالل دقت نمود. هيدروكربن هاي 

ده است. از اين مواد به طور عمده در كلره شده همانند تتراكلريد كربن به عنوان حالل هيدروكربني بسيار خوبي شناخته ش
آمريكا استفاده نمي شود زيرا اثر معكوس بر عملكرد كاتاليست ها دارد. دي سولفيد كربن به عنوان يك حالل عمومي شناخته 
شده است، اما نسبتا گران قيمت، اتش زا و سمي مي باشد. در نتيجه نبايد از آن در ميادين نفتي استفاده كرد. تركيبات 

روماتيك همانند تولوئن و زايلين حالل هاي بسيار خوبي براي آسفالتين و رسوبات پارافيني هستند. قدرت حالليت اين آ
) اين حالل ها در Halliburton's Targon  IIآمين، ده برابر افزايش مي يابد(همانند  تركيبات شيميايي بات اضافه كردن

ها رسوب مي دهند. با استفاده از گرما قدرت پاك كنندگي اين حالل ها  عين كمك به حل رسوبات پارافيني با آسفالتين
افزايش مي يابد. در هنگام گرم كرد بايد توجه نمود كه به علت پايين بودن نقطه اشتغال آنها (تولوئن و زايلين) خطر آتش 

ل براي شست و شوي رسوبات گرفتگي وجود دارد. استفاده از گرما جهت پاك سازي رسوبات: گرم كردن نفت يك روش معمو
پارافيني مي باشد، اما اگر به غلط انجام شود ممكن است سبب گرفتگي مشبك كاري و يا حفرات سازند شود. معموال گرم 

) انجام مي شود. پس از هر مرحله گرم كردن سرعت توليد Cyclicكردن نفت بر اساس نتايج تاريخچه توليد به روش دوره اي (
ما به مرور زمان مشبك كاري ها و حفرات مخزن دچار گرفتگي مي شوند و سرعت توليد افت مي نمايد كه افزايش مي يابد ا

نفت خام (  ،) قابل مشاهده است. در فرآيند گرم كردنNormal decline curveاين پديده در نمودار وضعيت توليد چاه ها (
) گرم مي شود، به تدريج تركيبات سبك تر تبخير مي شوند نفت موجود در تانك ذخيره شامل مقادي زيادي جامدات پارافيني

پمپ مي شود. گرما از ميان چاه سرد به  Annulusو در نتيجه تركيبات پارافيني غليظ مي شوند. اين نفت گرم شده به پايين 
گرم به سمت پايين  رسوبات پارافيني انتقال مي يابد و رسوبات به همراه جريان سيال مداوم به سطح انتقال مي يابند. نفت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مخازن هيدروكربوري و صنايع باالدستي
هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394خرداد   7   

021 – 88671676مجري: اهم انديشان انرژي كيميا       

www.Reservoir.ir 
   

 www.reservoir.ir      مرتبط وصنايع هيدروكربوري،علوم مخازن مهندسي همايش

Annulus  حركت مي كند و مادامي كه دما كاهش مي يابد رسوبات پارافين تشكيل مي شوند. اگر اين نفت به سمت مشبك
يا آب توليد   KClكاري ها انتقال يابد سبب بسته شدن آنها مي شود. آب داغ: يك روش ديگر، استفاده از آب داغ مي باشد. 

دهنده، بهتر از نفت داغ عمل مي كند، زيرا بهتر مي تواند گرما را در خود نگه دارد و كمتر  شده به عنوان يك شست و شو
موجب گرفتگي حفرات توسط ذرات جامد مي شود. بخار مي تواند آسفالتين ها يا پارافين ها را در چاه، جداره خارجي چاه 

)Casing همراه جريان خارج شود. در هنگام استفاده از اين روش در )، دهانه چاه و سازند ذوب نمايد و به حركت در آورد تا به
پايين چاه بايد دقت نمود زيرا پارافين هاي ذوب شده ممكن است وارد سازند شوند و باعث بسته شدن آن قبل از توليد آنها به 

كيفيت بسيار باال  )huff and puff steam stimulationهمراه نفت شوند. اگر بخار به مدت چند روز تزريق شود (مانند 
مي رود و مانع از رسوب مجدد پارافين ها در سازند مي شود. در هر گونه كاربرد گرمايي در شست و شوي پارافين ها، بايد قبل 
از اينكه مقادير زيادي از پارافين ها را رسوب كنند انجام گيرد. اگر مقدار رسوب گذاري باال باشد استفاده از روش مكانيكي بهتر 

 وش گرمايي است.از ر

  

شست وشو با پخش كننده ها: از پخش كننده هايي كه در آب محلول هستند مي توان براي شست و شوي پارافين هاي رسوب 
درصد  10- 2نمونه از پخش كننده محلول در آب مي باشد كه با غلظت  Halliburton's Parasperseاستفاده كرد.  ،كرده

تگي به مقدار پارافيني دارد كه قرار است شسته شود. اين ماده پارافين ها را در خود حل استفاده مي شود. مقدار دقيق آن بس
تا دماي  Parasperseنمي كند بلكه ذرات پارافيني را متالشي مي كند تا به همراه جريان از چاه خارج شوند. اگر محلول 

درصد آب دارد نسبتا ارزان است و از نظر آتش  98الي  90عمل مي كند، از آنجايي كه هايت گرم شود موثر تردرجه فارن 120
توانايي شست و شوي پنج برابر از  Parasperse   زايي بي خطر مي باشد. نتايج آزمايشگاهي نشان داده اند كه يك گالن از 

پارافين ها را دارد كه در واقع به عنوان بهترين شست و شو دهنده عمل مي كند. درچاه هاي فشار هاي پايين محلول بايد به 
خارج شود. در مكان هايي كه پارافين ها بسيار   50bblsالي  30درون پمپ شود و سپس با جريان سيال از چاه با سرعت 

ساعت زمان داده مي شود و سپس توليد از چاه آغاز مي شود. خط لوله سطحي را نيز مي توان  4الي  2سخت هستند،  چگال و
  با چرخش سيال در آنها بر طرف نمود.

  نتيجه گيري
ودن آسفالتين در دبه طور عمده اكثر راهكارهاي زاز مهم ترين  تركيبات  عمده نفت خام رزين ها و آسفالتين ها هستند. 

اعمال اثر تركيبات بازدارنده بسته به نوع و  استفاده از پخش كننده هادر روش  بيشتر چاه هاي نفت ايران قابل استفاده است.
و همچنين استفاده از  استو اقتصادي تر هاي ديگر رايج تر 	گستره ي كاربرد روش مكانيكي نسبت به روش .غلظت آن دارد

اثر تغييرات فشار جهت رسوب آسفالتين  عاملي موثر است و از  مفيد مي باشد. هتر گرماآب داغ به دليل نگه داري و انتقال ب
و مقدار آن را آنجايي كه با افزايش توليد، افت فشار را به همراه داريم پس اين تغييرات فشار در جهت رسوبگذاري اثر گذار 

  [18] كاهش خواهد داد.
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