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در  یگوااگوا هایاست. روش شیدر حال افزا یافت نیادیافت از م دیبا ادامه رواد تول نیاز رسوبات آسفالت یمشککلات اا  -چکیده 

های مزیتاستفاده از  یسنجمقاله، به منظور امکان نی. در ا وادبرده می بکار یافت هایدر چاه نیاز رسوبات آسفالت یریرفع و جلوگ

 یربجنوب غ نیادیم تهیه  ده از جامد نیآسفالتی از یهاامواه ،یافت هایدر چاه زداییتسریع فرآیند رسوبرفع و  یبرا پرتوی لیزر

 نیااگیم. اشان داده  ده است که ااد دهدهی تابشمتفاوت های تابشکی با توان  Nd:YAGپالسکی  زرلی پرتو  از اسکتفاده اب رانیا

همچنین اثر توان ااد. به ذراتی با میااگین اادازه در مرتبه اااومتر تبدیل  ده دهیپس از تابشای آسفالتین های خو هامواهاادازه 

 های تابشی متفاوت ایز در تشکیل ساختارهای اااومتری مورد مطالعه قرار گرفته  ده است. 

 .دهی لیزری، ساختارهای نانومتری، نانوذراتتابش، آسفالتینرسوبات  -کلید واژه
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Abstract- Asphaltene precipitation and deposition are known serious problems during oil production. This 

problem significantly influences the productivity and yield of oil wells. Various methods are commonly applied for 

the removal and prevention of asphaltene depositions meantime, laser-based methods have been considered rarely 

compared to the other methods for this purpose. In this report, the results of intense laser beam radiation on 

asphaltene clusters are tentatively studied. It is shown that in the presence of laser radiation, nano- structure of 

asphaltene are produced and their average size reduces by increasing of the power of laser beam. 

Keywords: Asphaltene sediments, Laser radiation, Nanometer structures, Nano particles.  
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 مقدمه

مراحل  در یادیرسوب آسفالتین سبب بروز مشکلات ز

 شودیمنفت  انتقال و پالایش هایلوله خطوطاز  استخراج

نفت خام هستند  یاجزا نترینیسنگ نیآسفالترسوبات  .]1[

 یحاو نیبا وزن بالا  و همچن یکیآرومات هایحلقه یکه دارا

مانند  یعناصر فلز و باشندیم تروژنیو ن ژنیاکس گوگرد،

در رسوبات  یرکمت زانیز به مین میآهن و واناد، کلین

 [.۲-9]دنشویم افتی نیآسفالت

رایط ش در های نفتی به علت تغییررسوبات آسفالتین در چاه

های تولیدی های مخزنی در چاهدما، فشار و سایر کمیت

ی کامل لایهداد انس شوند و باعثنشین میو ته رسوب

دهی ادامه موجب کاهش شاخص بهرهر شده و دی تولید

های زیادی در صنعت و منجر به خسارت گرددچاه می تولید

درایران مخازن متعددی دچار مشکل رسوبات  .شوندنفت می

 .باشندآسفالتین می

 شیمیایی، مکانیکی،های از جمله روش یادیز یهاروش 

اده و استف (آلتراسونیک پدیده مافوق صوت )روش حرارتی و 

از رسوبات  یریرفع و جلوگ یبرا غیرهنانو و فناوری از 

به  هااین روش .[۴-6]شده است انجام ایدر دن نیآسفالت

-محدودیتبرای رفع رسوبات آسفالتین   همراه مزایای خود،

چاه، آلودگی محیط زیست و های در سیال نفتی، لوله هایی

  .شوندمنجر میرا  همچنین فرایند بازگشت پذیری

در صنعت پالایش به  پایه -گیری از روشهای لیزربهرهامروزه 

منظور فائق آمدن بر مشکلات ناشی از رسوبات آسفالتین  

 مورد توجه قرا گرفته است.  که در بالا به آن اشاره شده است،

تابش لیزری بر که آن بوده است  سعی بردر این پژوهش، 

العه مورد مطرسوبات آسفالتین  ساختارهای گوناگونتغییر 

بدین منظور اثر تابش لیزر بر روی رسوبات . گیردقرار

ف مختل هایاز بخش امدج نی، چهار نمونه آسفالتآسفالتین

 نفتی جنوب غربی ایران که این میادین دارای نیادیاز م یکی

نه نمو باشد،یم نیرسوبات آسفالت لیتشک یمشکل جد

 یدر پراکندگ زریل پرتو دهیتابش ری. تأثاندشده برداری

پس  نیاندازه ذرات آسفالت رییو تغ نیذرات رسوبات آسفالت

ده ش یو بررس سهیزر مقایمتفاوت ل هایبا توان دهیاز تابش

 است.

 روش ااجام آزمایش 

های نفتی نمونهبه منظور مطالعه اثر تابش لیزر بر روی 

های متفاوت یکی آسفالتین از بخش آسفالتین، چهار نمونه

های آسفالتین از اند. نمونهاز مخازن نفتی جمع آوری شده

ده چاهی، روی لوله قرارگرفته در ناحیه تحت پمپ درون

شاخه بالاتر از پمپ، دهانه ورودی پمپ و محل بیرونی لوله 

در   .اندپمپ جمع آوری شده قرارگرفته در ده شاخه بالاتر از

نامگذاری  Dو  A ،B ،Cهایها به ناماین مقاله این نمونه

 خوشه آسفالتین کدام از هر ،اند. برای انجام آزمایششده

 Nd:YAGلیزر با ی لیزرپالس  1۱۱با  کلوخه شده جامد

نرخ تکرار و نانومتر  1۱6۴با طول موج  (PIM3115)مدل 

قطر وات با  1۸و  1۱، ۴هرتز در سه توان میانگین تابشی  1

اندازه ذرات  سپس. اندمیلیمتر تابشدهی شده 1پرتوی 

دهی با لیزر توسط پس از تابش آسفالتینپراکنده شده از سطح 

 لمدبا  (SEM) الکترونی میکروسکوپ دستگاه

(VEGA3 TESCAN)  .مورد بررسی قرار گرفت 

 اتایج بحث و 

 لیزر برای چهار دهی باپس از تابش SEM( تصاویر 1شکل )

، SEMبا توجه به تصاویردهد. را نشان می آسفالتین نمونه

 دهیتابش از پس پراکنده شده آسفالتین ذرات سایز اندازه

 در اندازه میانگین با ذراتی به های متفاوتتوان با لیزر با

میانگین اندازه ( ۲شکل )در  اند.تبدیل شده نانومتر مرتبه

دهی برحسب تغییرات توان ذرات آسفالتین پس از تابش

 است. برای هر چهار نمونه آسفالتین نشان داده شده رلیز
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1Asphaltene A 

2Asphaltene A 

3Asphaltene A 

2Asphaltene B 

3Asphaltene B 

1BAsphaltene  

1Asphaltene C 

2Asphaltene C 

3Asphaltene C 

1Asphaltene D 

2Asphaltene D 

3Asphaltene D 

 1۸ ، 1۱، ۴های لیزربه ترتیب مربوط به توان A2, A3A ,1هایدهی با لیزر  نمونهپس از تابش  SEM: تصاویر 1شکل 

3D ,هاینمونه وC2C, 3C ,1هاینمونهوات . 1۸، 1۱، ۴های لیزر ه ترتیب مربوط به توانب B2, B3B ,1 هایوات و نمونه

1, D2D ت.وا 1۸ ، 1۱، ۴های لیزربه ترتیب مربوط به توان 
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: نمودارهای تغییرات میانگین اندازه ذرات آسفالتین برحسب تغییرات ۲شکل 

 آسفالتین.نمونه توان لیزر برای هر چهار

(، میانگین اندازه ذرات ۲با توجه به نمودارهای شکل )

 با دهیپراکنده شده از سطح خوشه آسفالتین پس از تابش

 .اندیافتههای لیزر کاهش افزایش توان

 اتیجه گیری

های اصلی مقاله، اندازه ذرات آسفالتین پس با توجه به یافته

 آسفالتین در مقیاسدهی با لیزر برای هر چهار نمونه از تابش

 با افزایش توان لیزر، میانگین اندازههمچنین  .نانومتر بودند

توجه به این که رسوبات  . باآسفالتین کاهش یافت ذرات

روع شهای نفتی آسفالتین در مقیاس یک میکرومتر در چاه

کنند و در این مطالعه اندازه و رسوب می شدن کلوخهبه 

کمتر از یک میکرومتر و در لیزر  دهی باذرات پس ازتابش

ه عنوان ب لیزر استفاده از رسد به نظر می. مرتبه نانومتر بودند

روشی تکمیلی به همراه استفاده از محلولهای شیمیایی در 

زدایی بسیار موثر خواهد بود و تسریع و افزایش بازه رسوب

رسوبات آسفالتین در کلوخه شدن برای رفع و جلوگیری از 

 .روشی مفید و کارآمد باشدهای نفتی چاه

 سپاسگزاری

بدینوسیله نویسندگان از همکاری شرکت ملی مناطق نفت 

 .نمایندخیز جنوب ایران در انجام این پروژه تشکر می

 

 مراجع
[1]. E. Hong and P.Watkinson, “A study of asphaltene 
solubility and precipitation,” Fuel, vol. 83, no. 14-15, pp. 

1881–1887, 2004. 
[2]. T. Tavassoli, S. M. Mousavi, S. A. Shojaosadati, and 

H. Salehizadeh, “Asphaltene biodegradation using 

microorganisms isolated from oil samples”, Fuel 93: 142-

148, 2012. 

[3]. H. Groenzin and O. C. Mullins, “Molecular size and 

structure of asphaltenes from various sources,” Energy 

and Fuels, 677–684, 2000.  

[4]. K. Karan, A.Hammami, M. Flannery, A.B.Stankiewicz, 

“Evaluation of Asphaltene Instability and a Chemical 

Control during Production of Live Oils”, Petroleum 

Science and Technology, 21,629-645, 2003. 
[5]. R. B.DeBoer, K. Leerlooyer, M. Eigner R.P, A.R.D 

van Bergen., “Screening of Crude Oils for Asphalt 

Precipitation: Theory, Practice, and the Selection of 

Inhibitors.” SPE Prod. Facil, 55-61, 1995. 

[6]. S. A. Shedid, “An ultrasonic irradiation technique for 

treatment of asphaltene deposition”. Journal of 

petroleum science and engineering, 42(1), 57-70, 2004. 

دهی و نتایج میانگین : مشخصات لیزر در هرتابش1جدول 

های آسفالتین پس از تابش دهی با لیزر.اندازه ذرات نمونه  

توان  ( (nmمیانگین اندازه ذرات

 میانگین

(W) 

نمونه 

 آسفالتین

±1359۵۸ ۴ A1 

۵۵± 9۵9 ۴ B1 

۲۱9±۸۴۵ ۴ C1 

179 ±۸۵9 ۴ D1 

9۵±11۱ 1۱ A2 

۸1±۲99 1۱ B2 

۵9±۴9۵ 1۱ C2 

1۲±۲66 1۱ D2 

1۲±11 1۸ A3 

69±۲6۴ 1۸ B3 

۴9±۲۸۴ 1۸ C3 

2۲±1۱۸ 1۸ D3 
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