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چکیده :در پژوهش حاضر ،پیش بینی تشکیل رسوب معدنی کلسیم سولفات بدون آب در سامانه نفتی و در حضور
محلول آبی الکترولیتی مورد توجه بوده است .در این مطالعه به منظور پیش بینی مقدار رسوبات دو معادله ضریب فعالیت
و ثابت تعادل ترمودینامیکی مطالعه شده است .برای بررسی و تعیین شاخص تشکیل رسوب معدنی کلسیم سولفات
از مدل ضریب فعالیت

Extended UNIQUAC

استفاده شده است .کارائی این مدل در سامانههای الکترولیتی دلخواه

بوده و ضریبهای آن براساس نتیجههای تجربی بهینه سازی شده است .نتایج این پژوهش درباره مطالعه پیش بینی
تشکیل رسوب معدنی انیدریت با نتیجههای تجربی ،مدل  ،Pitzerمدل  NRTLو نرم افزار  OLI3.2مقایسه شد .براساس
نتیجههای این مطالعه ،میزان خطای نسبی کل پیش بینی رسوب انیدریت با مدل  ،Extended UNIQUACمدل  Pitzerو
مدل  NRTLو نرم افزار  OLIنسبت به نتیجههای تجربی ،به ترتیب  )%53/26 ( 0/5326 ،)%44/72( 0/44 ،)%41( 0/41و
 )%99/04 ( 0/9904است .هم چنین براساس نتیجههای مدل بهینه شده و نتیجههای تجربی ،حاللیت رسوب کلسیم سولفات
در حضور منیزیم کلرید و کلسیم کلرید با افزایش دما کاهش می یابد .با مقایسه نتیجههای محاسبه شده میتوان دریافت
که مدل پیشنهادی از صحت و دقت خوبی برخوردار است .در این مطالعه بازه تغییر فشار بین  25تا  250بار و دما
بین  1تا  300درجه سلسیوس بوده است.
كلید واژهها :رسوب معدنی؛ ثابت تعادل ترمودینامیکی؛

نرم افزار  OLI.؛ مدل Extended UNIQUAC
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سيد حسين هاشمي و همکاران

مقدمه
آبهای سازند ميدانهای نفتی دارای مواد جامد معدنی میباشند ][1

و با توجه به استفاده از عمليات تزریق آب (آب دریا دارای امالح معدنی)
به منظور جابه جایی پایدار نفت در مخزنهای توليد نفت ،ترکيب دو آب
ناخالص( آب سازند با آب ترزیقی) اتفاق میافتد .بنابراین با حرکت آب
در درون مخزن زیر سطحی توليد هيدروکربن ،مقدار حالليت مواد
معدنی محلول در آب (در وجود شرایط دمایی و فشاری الزم)
تغيير میکند] .[2-6در صورتی که ميزان حالليت مواد معدنی موجود
در محلول کاهش یابد؛ زمينه تشکيل رسوبهای معدنی را فراهم مینماید،
که مشکلهایی هم چون کاهش راندمان توليدی و در موارد شدیدتر
بسته شدن چاه بهره برداری را سبب میشود ] .[3 ،7-10در چند دهه اخير
مطالعههای بسياری به منظور بررسی تشکيل رسوبهای معدنی مورد توجه
بوده است که از جمله میتوان به کار مطالعاتی وتر و همکاران[11] 1
یان و تودد ،[12]2صبور و همکاران] ،[13حق طلب و همکاران ][14
و زارع علی آبادی و همکاران ] [10اشاره نمود.
وتر و همکاران ] ، [11به منظور پيش بينی رسوبهای معدنی
کلسيم سولفات ،باریم سولفات و استرانسيم سولفات در مخزن و چاه
بهرهبرداری مدلی ارایه دادند .آنها در این مدل شرایط محيطی از جمله
دما و فشار و هم چنين اطالعات حالليت اندازه گيری شده در ميدان نفتی را
مورد توجه قرار داده بودند .آنها در این کار پژوهشی ،یک مدل پيش
بينی همزمان رسوبات معدنی سولفاتی همچون باریم سولفات،
استرانسيم سولفات و کلسيم سولفات ارائه دادند .نتيجههای مطالعه آنها
به نتيجههای دقيقتر مدل جدید نسبت به مدلهای پيشين تأکيد دارد.
یان و تودد ] [12یک مدل توسعهیافته ،برای پيشبينی رسوبهای
معدنی کلسيم سولفات ،استرانسيم سولفات و باریم سولفات براساس
شرایط محيطی و معادله ضریب فعاليت پيتزر ارائه دادند .نتيجههای
مدل آنها به دقت دلخواه مدل ارایه شده در پيشبينی رسوبهای
کلسيم سولفات ،باریم سولفات و استرانسيم سولفات تأکيد دارد.
صبور و همکاران ] [13در یک مطالعه ترمودیناميکی ،پيش بينی
تشکيل رسوبهای معدنی را با مدل ضریب فعاليت پيتزر مورد بررسی
قرار دادند .آنها در این پژوهش بررسی اثر دما و فشار بر روند شکل
گيری رسوبات معدنی هم چون استرانسيم سولفات ،باریم سولفات و
کلسيم سولفات را با مدل مدنظرشان مطالعه کردند .نتيجههای
مطالعههای آنها نشان میدهد ،که در بيشتر موردها ،مقدار رسوب
استرانسيم سولفات از رسوبهای دیگر بيشتر است .همچنين به علت
)2Vetter
&( Yuan,etM.,al
1 Todd
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حالليت بيشتر کلسيم سولفات دو آبه ،مقدار رسوب کلسيم سولفات
دو آبه ناچيز است .با افزایش دما ،مقدار رسوب استرانسيم سولفات و
کلسيم سولفات ،با افزایش و مقدار رسوب باریم سولفات ،با کاهش
همراه است .براسس نتيجههای آنها ،در شرایط دمایی و فشاری
به کار رفته در این پژوهش ،تغييرهای فشار اثر کمتری را نشان میدهد.
حق طلب و همکاران ] [14به منظور پيش بينی تشکيل رسوبهای
معدنی از جمله باریم سولفات  ،کلسيم سولفات و استرانسيم سولفات،
مطالعه ترمودیناميکی براساس مدل ضریب فعاليت ENRTL
انجام دادند .گزارش شاخص اشباعيت و ميزان تشکيل رسوب معدنی از
نتيجههای این مطالعه ترمودیناميکی به شمار میآید.
زارع علی آبادی و همکاران ] [10در یک مطالعه نظری،
به بررسی ترمودیناميکی رسوب معدنی براثر اختالط آب سازند و
آب تزریقی پرداختند .آنها در کار خود مدل ضریب فعاليت NRTL
را مورد توجه قرار داده بودند .نتيجههای بررسیهای آنها نشان میدهد،
که با افزایش دما ،مقدار رسوبهای استرانسيم سولفات و کلسيم
سولفات با افزایش و مقدار رسوب باریم سولفات با کاهش همراه است.
رسوبهای معدنی از مخازن تا تأسيسات در صنعت نفت وجود دارند،
از اینرو بررسی ماهيت تشکيل رسوبهای معدنی از اهميت زیادی
برخوردار شده است .در کار مطالعاتی ترمودیناميکی حاضر ،پيش بينی
تشکيل رسوب کلسيم سولفات در سامانه نفتی مورد توجه میشود؛
که مدلسازی مربوطه تابعی از ثابت حالليت و مدل ترمودیناميکی
ضریب فعاليت است .جزء اصلی مدلسازی در پيش بينی تشکيل رسوب معدنی،
ضریب فعاليت است ،که در پژوهش حاضر مدل Extended UNIQUAC
مورد مطالعه بوده است .محلولهای آبی الکتروليتی با توجه به نيروهای
الکترواستاتيک ميان یونها و نيروهای برد کوتاه بين یونها و حالل،
در صنایع شيميایی هم چون سامانههای نفتی در غلظتهای کم و زیاد
به شدت رفتار سامانه الکتروليتی را غيرایده ال می سازد .این موضوع
اهميت بررسی کليه نيروهای بين ذرهای را دوچندان میکند .بنابراین
در مطالعه حاضر ،مدل  Extended UNIQUACاستفاده میشود،
که این مدل با توجه به کارائی مطلوب آن در سامانههای دارای رقتهای زیاد،
میتواند انتخاب مناسبی به منظور بررسی ضریب فعاليت یونهای
معدنی محلول در آب باشد .در این مطالعه ترمودیناميکی 13 ،یون
معدنی محلول در آب (سيستم تعادلی مایع -جامد) مورد توجه بوده است؛
که از جمله این یونها میتوان به یون کلسيم ،باریم ،کربنات،
بیکربنات ،سدیم ،کلرید و سولفات اشاره کرد ،که برای پيش بينی
رسوب کلسيم سولفات از آن استفاده شده است.
)1Yuan,
( Vetter
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بخش نظری

به طور معمول در قالب شرایط استاتيکی برای سامانه الکتروليتی
محلول آبی ،براساس انرژی آزاد گيبس به منظور بررسی پتانسيل شيميایی،
مطالعههای ترمودیناميکی صورت میگيرد .انرژی گيبس کل برای
سامانههای آبی الکتروليتی به صورت زیر قابل بيان است ]:[15 ،16
C s o lu tio n  n s  s  n w  w

در رابطه باال  wو  sبه ترتيب پتانسيل شيميایی آب و مواد
معدنی در سيستم الکتروليتی است .هم چنين  nwو  nsبه ترتيب
مقدارهای مولی آب و مواد معدنی است .برای محاسبه پتانسيل
شيميایی مواد معدنی در محلول آبی داریم :
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و برای انرژی آزاد گيبس کل میتوان نوشت:
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در رابطه  μo i ،4و  μex iبه ترتيب به پتانسيل شيميایی یون
در محلول الکتروليتی در حالت ایده آل و غير ایده آل اشاره دارند.
برای پتاسيل شيميایی در حالت واقعی (براساس ضریب فعاليت) میتوان
چنين نوشت:
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شاخص فعاليت  γi o mi oدر حالت ایده آل (برای همه دماها و فشار)
برابر  1موالل است γi mi .به صورت شاخص فعاليت ترمودیناميکی
(در حالت استاندارد) برای یون در محلول آبی سيستم الکتروليتی
قابل تعریف است .سرانجام با توجه به سه رابطه ( )3تا ( )5داریم:
()6

در رابطه ( ،)7جمله )  exp( RTثابت تعادل ترمودیناميکی
سامانه تعادلی محلول آبی است .برای سامانه تعادلی جامد ـ مایع
همواره رابطه ( )7برقرار است ،به عبارتی دیگر داریم:
()8
 aq  

zX 

M X

 aq  

)2( Scaling index
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در رابطه ( Mvm Xvx nH2 o (s) )8رسوبهای معدنی هم چون
کلسيم سولفات را شامل میشود M .معرف یون معدنی کاتيونی و
 Xمعرف یون معدنی آنيونی است 𝑣 .هم بيان ضریب استوکيومتری
آنيون و کاتيون و  nمولکولهای آب میباشد.
نسبت اشباع 1تشکيل رسوب معدنی در سامانه الکتروليتی
محلولهای آبی به صورت زیر قابل بيان است ]:[17
a m .a x

SR 

K sp

در رابطه ( m ،)9معرف کاتيونهای معدنی (همچون کلسيم ،باریم،
استرانسيم ) است و  xمعرف آنيونهای معدنی (همچون سولفات و
کربنات) است( a .اکتيویته) کميتی با ابعاد غلظت است و به صورت
حاصل ضرب غلظت یون در ضریب فعاليت یون ،قابل بيان است.
در صورتی که از نسبت اشباع لگاریتم بر پایه  10گرفته شود،
شاخص رسوب 2نتيجه میشود.
()10
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مقدار شاخص اشباعيت منفی ،بيانگر تشکيل نشدن رسوب
معدنی و مقدار عددی مثبت ،نشانگر تشکيل رسوب معدنی است.
همچنين عدد صفر در محاسبههای شاخص اشباعيت ،به حالت اشباع
اشاره دارد.
ثابت تعادل ترمودینامیکی

در پژوهش حاضر با توجه به بررسی پيش بينی تشکيل رسوب،
برای ثابت تعادل ترمودیناميکی داریم ]:[19
1

1

𝑇0

𝑇

)( − )+

o

علمي ـ پژوهشي

nH 2O S  

nH 2O l
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رابطه ( ، )6را میتوان به صورت رابطه ( )7نوشت:

   o
i
i
exp 
 RT


μi − μi o

()9

 Gبه ترتيب اشاره به انرژی آزاد گيبس
 Gو
در حالت ایده آل و غير ایده آل دارد .برای پتانسيل شيميایی یونها
در سيستم الکتروليتی داریم:
o
s o lu tio n
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جدول1ـ مقدارهای پارامتر رابطههای ( )11و ( )12برای محاسبه ثابت تعادل رسوبهای معدنی ].[19
)∆G0 (J/mol

)∆Cp0 (J/mol K

)∆H0 (J/mol

رسوبهای معدنی

23681/44

-371/76

-17991/20

CaSO4

36902/88

-320/79

-5313/68

SrSO4

-67964/90

-324/6

-81353/7

CaCl2

-125494/90

-323/39

-159845/54

MgCl2

برای ثابت تعادل ترمودیناميکی در شرایط استاندارد داریم:
()12

()14

∆G

lnK sp0 = − RT0

ln K sp = ln K sp (T, Po ) + a (P − Po ) + b(P −

()13

Po )2

GE combinatorrial

∅

= ∑ xi ln (x i ) −

0

برای رسوبات معدنی کلسيم سولفات (انيدریت) در جدول ،1
مقدارهای رابطههای ( )11و ( )12آورده شده است.
ثابت تعادل مورد استفاده در این پژوهش تابع دما و فشار بوده
است .برای اثر فشار بر ضریب فعاليت و ثابت تعادل ترمودیناميکی
میتوان نوشت ]:[15 ،18

GE = GE combinatorrial + GE Residual
RT

i

∅

) ∑ q i xi ln ( i
θ

()15

i

Z
2

در رابطه ( GE ،)14انرژی گيبس اضافی است .در رابطه (،)15
 zعدد کوردیناسيون و مساوی 10؛  xiکسر مولی ؛  ∅iکسر
حجمی و  θiکسر کشش سطحی مربوط به یونهای سامانه تعادلی
مایع ـ جامد یا بخار است ؛ که به صورت زیر قابل تعریف است:
xi ri
∑l xl rl

()16

= ∅i

xq

θi = ∑ ix qi

()17

l l l

مدل ضریب فعالیت مورد مطالعه و روش بهینه سازی

در مطالعه حاضر ،مدل ضریب فعاليت ،Extended UNIQUAC
برای مطالعه سيستم الکتروليتی محلول آبی در نظر گرفته شده است
،که این مدل تابعی از دما و غلظت تعادلی اجزای موجود در سامانه
تعادلی است .این مدل ترمودیناميکی توسط تامسون و راسموسن،[15] 1
برای سامانههای تعادلی جامد ـ مایع و بخار ـ مایع ارایه شده است
و شامل دو ترم ترکيب موضعی و ترم دیبای هوکل است .جمله
 UNIQUACاین مدل ،توسط ابرامس و پرازنيتز ،[16] 2برای
توصيف انرژی اضافی گيبس مخلوط مطرح شده که شامل
دو قسمت است :یک قسمت ترکيبی که به آنتروپی سامانه در ارتباط است
و با توجه به اندازهها و شکل ملکولها تعيين میشود و یک قسمت
باقيمانده که به نيروهای بين مولکولی دخيل در آنتالپی اختالط
در ارتباط است و به نيروهای بين ملکولی بستگی دارد .معادله
 Extended UNIQUACدارای پارامترهای قابل تنظيمی است و
برای تعادل مایع ـ جامد برای سامانه چند جزئی این مدل به صورت زیر
قابل بيان است ]:[15 ،18

 uij °و  uij tدو پارامتر قابل تنظيم برای برهمکنش انرژی
بين یونهای موجود در سيستم تعادلی است .با توجه به رابطه انرژی
اضافی گيبس و رابطههای بنيادین ترمودیناميکی با گرفتن دیفرانسيل

)2( Abrams.D and Prausnitz.J
Rasmussen.P and Thomsen.K 1

)1( Thomsen.K and Rasmussen.PAbrams.D and Prausnitz.J 2
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 qو  rپارامترهای کشش سطحی و حجم مربوط به هر یون
است .همچنين برای جمله باقیمانده رابطه زیر برقرار است:
()18

()19

) = − ∑i q i xi ln (∑k θk φki
)

uij− uii
T

GE Residual
RT

φij = exp (−

 uiiبرهم کنش انرژی بين یونهای موجود در سامانه تعادلی
جامد ـ مایع و بخار ـ مایع با خودش است uij .برهم کنش انرژی
بين یونهای موجود در سامانه تعادلی با یکدیگر است .برهم کنش
انرژی تابع دما بوده و به صورت معادله ( )20تعریف میشود:
()20

)uij = uij ° + uij t (T − 298.15
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جزئی مولی از رابطه  ،14رابطههای ضریب فعاليت مربوط
به هر یون بهدست میآید:
 nG E  

 
 RT 

n i




()21
()22

c o m b in a to rria l

 ln  i




ln  i 





R e s id u a l

ln  i  ln  i

برای نرماليز کردن معادله ( Extended UNIQUACرابطه ())22
برای سيستم الکتروليتی با توجه به وجود آب (به عنوان حالل) و
یونهای حل شونده در آن داریم:
()23

xi  0

i  1

as

i

()24



i

*

i 

که در رابطه ( )24برای ∞ 𝑖𝛾 (ضربب فعاليت یون در رقت بینهایت) داریم:


()25

 i  lim  i
xi  0

سرانجام داریم:

()26

  
 i 
i
 ln 
1
 
   i 
  i  

 i 
i
z
*
ln  i  ln 
 qi
1
x
x
2
 i 
i

  r .q 
 ri .q w  
i
w
 ln 
1
 
  r w .q i 
 r w .q i  



 

 ri 
ri
z
ln 
 qi
1
rw
2
 rw 

  k  k  lk    k  k  ik  


ik
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q i  1  ln


q i  1  ln   w i    w i   q i  1  ln   w i    w i 

فلوچارت بهينه سازی مدل  Extended UNIQUACبراساس
الگوریتم بهينه سازی ژنتيک به منظور بررسی ضریب فعاليت یونهای
معدنی براساس حالليت نتيجههای تجربی حالليت مواد معدنی در شکل 1
نشان داده شده است .در شکل  gExp ،1و  gcalبه ترتيب معرف پارامتر
تجربی و محاسباتی ضریب فعاليت یون معدنی در تابع هدف میباشد.
همچنين  nبه تعداد نقطههای مورد بررسی در بهينه سازی پارامترهای
تابع هدف اشاره دارد .طبق این فلوچارت نخست تغييرهای دما و غلظت
اوليه براساس واحد موالليته به مدل فراخوانی میشود .از آنجایی که مدل
ضریب فعاليت  Extended UNIQUACبراساس کسر مولی محاسبه میشود،
الزم است که با توجه به غلظت اوليه براساس موالليته ،تبدیل واحد
صورت بگيرد .در مدل  Extended UNIQUACسه پارامتر مهم
 u ، q ، rمحور اصلی مدل می باشند که هرسه این پارامتر قابل بهينهسازی
علمي ـ پژوهشي
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جدول -2آنالیز آب چاه های نفت مورد مطالعه ][12
یون(میلی گرم برلیتر)
A
B
C

550
6967
44275
1215
100
83957
360

565
6977
39292
1270
540
76148
311

560
7930
43817
1422
210
85555
232

Sr2+
Ca2+
Na+
2+

Mg

So42Cl-

Hco3

جدول -3آنالیز آب سازند میدان نفتی و آب ترزیقی مورد مطالعه ][20
سیری E-یون(میلی گرم برلیتر)
آب خلیج فارس نصرت
2+
18
0/09
Ba
2+
610
3/4
Sr
8917
7920
267
Ca2+
42800
43700
11750
Na+
2+
552
2010
2996
Mg
246
0/42
Fe2+
+
88
K
142
340
3350
So4283324
86900
23000
Cl397
244
166
Hco3

و تنظيم است .پارامتر  ،uبه شرایط دمایی ارتباط محسوسی دارد و
به همين دليل نسبت به دو پارامتر دیگر از اهميت بيشتری برخوردار است.
سه پارامتر  u ، q ، rبه منظور بهينه سازی به الگوریتم بهينه سازی
فراخوانی شده و در ادامه ضریب فعاليت یونهای معدنی براساس کسر مولی
محاسبه و بعد از تبدیل واحد به موالليته ،وارد حلقه اجرای آزمون و خطا
میشود .با توجه به معيار خطا تعریف شده در صورت مقبوليت خطا
فرایند بهينه سازی متوقف و نتایج چاپ میشود؛ در غير این صورت فرایند
محاسبه تا رسيدن به معيار خطای مناسب ادامه پيدا میکند.
برای تبدیل حالليت مواد معدنی به ضریب فعاليت براساس نتيجههای
تجربی در قالب تابع هدف از رابطه ( )27استفاده شده است.
()27

𝑝𝑠𝐾
𝑀±

=𝛾

در رابطه ( M ،)27معرف حالليت مواد معدنی در محلول آبی است.
هم چنين  Kspبيانگر ثابت تعادلی ترمودیناميکی است .پيش بينی شاخص
تشکيل رسوب براساس رابطههای ( )10و ( )13این مطالعه ،انجام می شود.
دادههای مورد مطالعه

در جداول  2و  ،3مقدارهای غلظت ورودی به منظور پيش بينی رسوب معدنی
انيدریت با توجه به مدل ضریب فعاليت  Extended UNIQUACارائه شده است.
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وارد کردن تغييرات دما و غلظت یون معدنی براساس نتایج تجربی
انتخاب متغیرهای قابل تنظیم  r ،q ،ut ،uoدر الگوریتم
به منظور بهینهسازی این متغیرها

محاسبه ضریب فعالیت براساس کسر مولی و تبدیل واحد نمودن آن براساس موالل
و اجرای آزمون و خطا با رابطه

)0.5

خیر

2

𝑛∑
) 𝑙𝑎𝑐𝑔𝑖 (𝑔𝐸𝑥𝑝 −
𝑛

(

رابطه مورد نظر دارای خطای کل قابل قبول است
بله
چاپ نتیجهها
شکل - 1فلوچارت روند بهینه سازی ضریب فعالیت یونهای معدنی با مدل Extended UNIQUACبراساس الگوریتم ژنتیک
جدول -4پیش بینی تشکیل رسوب کلسیم سولفات (انیدریت)
C

B

A

چاه نفت

110
170
-0/9
-0/63
-0/29
-0/5467

110
170
-0/2
0
0/075
-2/244
فقط تشکيل رسوب
استراسيم سولفات

110
170
-0/ 6
-0/2798
-0/108
-1/815
فقط احتمال تشکيل یا عدم تشکيل
رسوب استرانسيم سولفات

) )oCدما
) )barفشار
مدل مورد مطالعه
نرم افزار Oli3.2
یان وتودد([12])1991
حق طلب و همکاران([14])2014

تشکيل نشدن رسوب معدنی

نتیجهها و بحث
مقایسه نتایج مدل مورد مطالعه با نرم افزارهای صنعتی و مدل پژوهشگران پیشین

در جدول  ،2آناليز آب سه نمونه چاه بهره برداری نفت ،با توجه
به یونهای معدنی هم چون استرانسيم ،کلسيم ،سدیم ،منيزیم،
سولفات ،کلرید و سولفات گزارش شده است .با توجه به آناليز ارایه شده
در این جدول پيش بينی تشکيل رسوب کلسيم سولفات با توجه به مدل
 Extended UNIQUACو مدل پژوهشگران دیگر و نرم افزار Oli3.2
مورد مقایسه قرار گرفته شده است و سرانجام با نتيجه دیده شده ميدانی
298

نتيجه دیده شده ميدانی

ارزیابی شده است؛ که نتيجههای این مقایسه در جدول  4آورده شده است.
هم چنين مقدارهای بهينه شده متغيرهای  aو ( bبدون بعد) در معادله
 ،13برای رسوب معدنی کلسيم سولفات در جدول  5ارایه شده است.
براساس جدول  ،4برای چاه  Aدر دمای  110درجه سلسيوس و فشار
 170بار ،شاخص تشکيل رسوب برای مدل  ،Extended UNIQUACنرم افزار
 ،Oli3.2مدل یان و تودد ( 1991ميالدی) و مدل حق طلب و همکاران
( 2014ميالدی) به ترتيب  -0/108 ، -0/2798 ، -0/6و -1/815
بهدست آمده است.
علمي ـ پژوهشي
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دما (درجه سلسیوس)

دما ( درجه سانتی گراد)

تشکیلرسوب
شاخصتشکیل
شاخص
رسوب

-0/50
-۰.۵۰

-1/00
-۱.۰۰

-1/50
-۱.۵۰

oli software

This work

-2/00
-۲.۰۰

oil software

This work

(مواللیته)
فعالیت (آب
فعالیت آب
مواللیته)

10 ۲۰
20 ۳۰
30 ۴۰
40 ۵۰
50 ۶۰
۶0 ۷۰
70 ۸۰
۸0 ۹۰
90 ۱۰۰
۱1 ۱۰

0/00
۰.۰۰

0/91۸
۰.۹۱۸
0/91۶
۰.۹۱۶
0/914
۰.۹۱۴
0/912
۰.۹۱۲
0/910
۰.۹۱۰
0/90۸
۰.۹۰۸
0/90۶
۰.۹۰۶
0/904
۰.۹۰۴
0/902
۰.۹۰۲
۰.۹۰۰ 0

20 ۳۰ ۴۰
40 ۵۰ ۶۰
۶0 ۷۰ ۸۰
۸0 ۹۰ ۱۰۰
100
۱1 ۱۰ ۲۰
سلسیوس)
(درجه
دما
دما ( درجه سانتی گراد)

شکل 2ـ پیش بینی تشکیل رسوب کلسیم سولفات (انیدریت)
در دماهای گوناگون و فشار  1بار چاه . A

شکل  -3پیش بینی فعالیت آب محلول الکترولیتی در دماهای (درجه
سلسیوس) گوناگون و فشار  1بار چاه . A

جدول  5ـ مقدارهای بهینه شده رابطه  13برای بررسی اثر فشار بر
تشکیل رسوب کلسیم سولفات .
رسوبات معدنی
a
b

به مدل  Extended UNIQUACو نرم افزار  ، OLI3.2نشان میدهد.
طبق نتيجههای مدل مورد مطالعه و نرم افزار  ،Oli3.2با افزایش دما
از  1تا  100درجه سلسيوس ،شاخص فعاليت آب (براساس موالليته)
با افزایش همراه است .مقدارهای عددی شاخص فعاليت آب ،مدل
 Extended UNIQUACبا نرم افزار  OLI 3.2از مطابقت چشمگيری
برخوردار است؛ به گونهای که برای دمای  10درجه سلسيوس،
اختالف مقدار شاخص فعاليت آب براساس مدل Extended UNIQUAC
و نرم افزار  0/0004 ،OLI3.2است .این درحالی است که زمانی که
اختالف در  100درجه سلسيوس به بيشترین حد ممکن می رسد
هم چنان اختالف مقدار شاخص فعاليت آب براساس دو روش دارای
مقبوليت چشمگيری است و به ميزان  0/004است.
در شکل  ،4پيش بينی تشکيل رسوب کلسيم سولفات برای چاه A
در دمای  100درجه سلسيوس و بازهی فشاری  25تا  250بار
ارایه شده است .براساس نتيجههای ارایه شده مدل Extended UNIQUAC
و نرم افزار  ،OLI3.2به تشکيل نشدن رسوب کلسيم سولفات
در بازهی فشاری مورد نظر تأکيد دارند .هر دو روش یاد شده با افزایش
فشار به سمت تشکيل نشدن رسوب پيش میروند.
در شکل  ،5پيش بينی تشکيل رسوب کلسيم سولفات در بازهی
فشار  25تا  250بار و دمای  25درجه سلسيوس برای چاه A
توسط مدل  Extended UNIQUACو نرم افزار  OLI3.2نشان داده
شده است .براساس این شکل در بازهی فشاری مورد نظر و دمای
 25درجه سلسيوس ،احتمال تشکيل رسوب کلسيم سولفات
دور از انتظار است .به گونهای که در راستای افزایش فشار ،احتمال
تشکيل رسوب کلسيم سولفات کمتر می شود.

-0/0000091

0/0085

CaSO4

به عبارتی دیگر همه موردهای مقایسه شده به تشکيل نشدن
رسوب استرانسيم سولفات اشاره دارند .نتيجه دیده شده ميدانی
به حالتی اشاره دارد ،که احتمال تشکيل رسوب کلسيم وجود ندارد.
به همين ترتيب برای چاههای  Bو  Cاین مقایسه انجام
شده است .نتيجههای مدل  ، Extended UNIQUACنرم افزار Oli3.2
و مدل حق طلب و همکاران( )2014به عدم تشکيل رسوب کلسيم سولفات
در چاه  Bاشاره دارد ولی مدل ارائه شده یان و تودد (1991ميالدی)
به تشکيل رسوب کلسيم سولفات تأکيد دارند .این درحالی است که
نتيجه ميدانی دیده شده بيانگر تشکيل نشدن رسوب کلسيم سولفات
با توجه به غلظت ورودی در دما و فشار مورد نظر (دمای  110درجه سلسيوس
و فشار  170بار) است.
در شکل  ،2برای شاخص تشکيل رسوب کلسيم سولفات
با توجه به بازهی دمایی  1تا  100درجه سلسيوس برای چاه ،A
مدل  Extended UNIQUACبا نرم افزار  Oli3.2مورد مقایسه
قرار گرفته شده است؛ که نتيجههای مقایسه شده به تشکيل نشدن
رسوب کلسيم سولفات تأکيد دارند .روند تغييرهای شاخص تشکيل
رسوب کلسيم سولفات در شکل  ،2از مطابقت چشمگير مدل
 Extended UNIQUACبا نرم افزار Oli3.2دارد.
شکل  ،3نتيجههای پيش بينی شاخص فعاليت آب محلول الکتروليتی
را در بازهی دمایی  1تا  100درجه سلسيوس و فشار  1بار ،با توجه
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(بار))
فشار (بار
فشار

(بار))
فشار (بار
فشار

۰.۰0/0
-۰.۲
-0/5

-1/5

This work
oli software

شاخص تشکیل

-۰.۶
-۰.۸

This work
oli software

-2/0

شکل -5پیش بینی تشکیل رسوب کلسیم سولفات (انیدریت)
در فشارهای گوناگون و دمای  25 ocچاه A
0/00041
۰.۰۰۰۴۱

(مواللیته)
کلسیم سولفات
حاللیت کلسیم
اللیته)
سولفات ( مو
حاللیت

0/009
۰.۰۰۹
0/00۸
۰.۰۰۸
0/007
۰.۰۰۷
0/00۶
۰.۰۰۶
0/005
۰.۰۰۵
0/004
۰.۰۰۴
0/003
۰.۰۰۳
0/002
۰.۰۰۲
0/001
۰.۰۰۱
0/000
۰.۰۰۰

-2/0
-۲.۰

0/033
۰.۰۳۳

غلظت منیزیم کلرید (مواللیته)
مواللیته)
غلظت منیزیم کلرید (

Calc at 250 oc
EXP at 250 oc
Calc at 300 oc
EXP at 300 oc

موالته)
(مواللی
کلسیم سولفات
حاللیت
حاللیتکلسیم
لیته)
سولفات (

0/29۶
۰.۲۹۶

0/1۶3
۰.۱۶۳

-1/0
-۱.۰

-1/5
-۱.۵

-۱.۰
شکل -4پیش بینی تشکیل رسوب کلسیم سولفات (انیدریت)
در فشارهای (بار) گوناگون و دمای  100 ocچاه A
Calc at 250 oc
Exp at 250 oc
calc at 300 oc
EXP at 300 oc

-0/5
-۰.۵

شاخص تشکیل

-1/0

50 ۷۵ ۱۰۰
100 ۱۲۵ ۱۵۰
150 ۱۷۵ ۲۰۰
200 ۲۲۵ ۲۵۰
250
۲۵ ۵۰

0/0
۰.۰

شاخص تشکیل

-۰.۴

شاخص تشکیل رسوب

50 ۷۵ ۱۰۰
100۱۲۵ ۱۵۰
150 ۱۷۵ ۲۰۰
200 ۲۲۵ ۲۵۰
250
۲۵ ۵۰

0/09۸
۰.۰۹۸
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0/0003۶
۰.۰۰۰۳۶
0/00031
۰.۰۰۰۳۱
0/0002۶
۰.۰۰۰۲۶
0/00021
۰.۰۰۰۲۱
0/0001۶
۰.۰۰۰۱۶
0/00011
۰.۰۰۰۱۱
0/0000۶
۰.۰۰۰۰۶
0/00001
۰.۰۰۰۰۱

0/300
۰.۳۰۰

0/1۶7
۰.۱۶۷

0/100
۰.۱۰۰

0/033
۰.۰۳۳

غلظت کلسیم کلرید (مواللیته)
لیته)
غلظت کلسیم کلرید ( موال

]a) MgCl2+CaSO4+H2O (at 250 oc) , MgCl2+CaSO4+H2O (at 300 oc) [21
]b) CaCl2+CaSO4+H2O (at 250 oc) , CaCl2+CaSO4+H2O (at 300 oc) [21
شکل -۶مقایسه نتایج مدل مورد مطالعه با نتیجههای تجربی] [21به منظور پیش بینی حاللیت کلسیم سولفات در سامانههای تعادلی ترمودینامیکی:
مقایسه نتیجههای مدل ترمودینامیکی مورد مطالعه با نتیجههای تجربی

در شکل  ،6مقایسه نتيجههای مدل  Extended UNIQUACدر مطالعه
حاضر و نتيجههای تجربی برای حالليت کلسيم سولفات در شرایط
فشاری  1بار و دماهای گوناگون در  4سامانه تعادلی جامد ـ مایع ارایه
شده است .براساس نتيجههای شکل ( ، 6 )a-bحالليت رسوب
کلسيم سولفات با افزایش دما در حضور منيزیم کلرید ،با کاهش همراه میباشد.
این شرایط برای حالليت رسوب کلسيم سولفات در حضور کلسيم کلرید
هم صادق است .نتيجههای شکل  ،6به مقبوليت دلخواه ،مدل
 Extended UNIQUACدر پژوهش حاضر تاکيد دارد .در جدول ،6
نتيجههای مقایسه پيشبينی رسوب معدنی انيدریت (با توجه به جدول )3
مدل  Extended UNIQUACبا نتيجههای تجربی ،نرم افزار ، OLI
300

مدل  Pitzerو مدل NRTLارایه شده است.
با توجه به جدول  ،6براساس نتيجههای تجربی ،برای  4مورد مطالعه شده،
تنها در ميدان نفتی نصرت با توجه به آناليز آب مربوطه (جدول  )3و
شرایط موردنظر (دمای 100درجه سانتی گراد وفشار  (270 psiرسوب
معدنی انيدریت تشکيل نمیشود و در سه مورد دیگر ،تشکيل رسوب
معدنی انيدریت اتفاق میافتد.
براساس نتيجههای جدول ،6ميزان خطای نسبی کل پيشبينی
رسوب معدنی انيدریت با مدل  ،Extended UNIQUACمدل Pitzer
و مدل  NRTLو نرم افزار  ،OLIنسبت به نتيجههای تجربی به ترتيب
 )%53/26( 0/5326 ،)%44/72( 0/44 ،)%41( 0/41و )%99/04( 0/9904
است .با توجه به نتيجههای این جدول ،مدل Extended UNIQUAC
علمي ـ پژوهشي
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جدول  -۶مقایسه پیش بینی رسوب انیدریت مدل مورد مطالعه با نتیجههای تجربی ،نرم افزار  ، OLIمدل  Pitzerو مدل . NRTL
مدل  Pitzerمدل NRTL
نتیجههای تجربی
نرم افزار OLI
مدل
میدان نفتی مورد مطالعه
][10
][13
][20
)براساس مدل ) MSE
Extended UNIQUAC

1/1936

1/164

1/197

1/189

1/8417

1/70

1/876

1/837

0/9125

0/793

1/2

1/3

0/6784

1/3666

1/62

1/68

1/77

1/86

-

41/1

44/72

53/26

99/04

*مجموع درصد انحراف ( درصد خطای نسبی)× 100) :

|𝑝𝑥𝐸𝑋|𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐 −
𝑐𝑙𝑎𝑐𝑋

0/9866
2/22

سیریE -
( 50درجه سلسیوس و ( psi 135
سیریE -
( 100درجه سلسیوس و ( psi 270
نصرت
( 50درجه سلسیوس و ( psi 135
نصرت
( 100درجه سلسیوس و ( psi 270
مجموع درصد انحراف

*

(∑

برای  4آناليز آب موردمطالعه و شرایط دمایی و فشاری مورد نظر ،دقت
بسيار مناسبی داشته است و در  4مورد مطالعه شده ،پيشبينی درستی
داشته است .این درحالی است که مدلهای  Pitzerو NRTL
در سه مورد با پيشبينی درست همراه بودهاند و در یک مورد (ميدان نصرت
در 100درجه سلسيوس و  (270 psiبه حالت تشکيل رسوب معدنی
انيدریت اشاره نموده است ،ولی براساس نتيجههای تجربی با توجه به
آاناليز آب مربوطه و شرایط مورد نظر ،رسوب معدنی انيدریت
تشکيل نمیشود .همچنين نرمافزار ( OLIبراساس مدل  (MSEدر سه مورد
با توجه به نتيجههای تجربی پيشبينی درستی داشته است ،ولی
در یک مورد (ميدان سيری ـ  Eدر  50درجه سلسيوس و ،)135 psi
نتيجه تشکيل رسوب معدنی انيدریت را نادرست پيشبينی نموده است.

انجام گرفته شده است .از جمله یونهای مورد مطالعه در این پژوهش
میتوان به یون کلسيم ،باریم ،کربنات ،بیکربنات ،سدیم ،کلرید و
سولفات اشاره کرد ،که برای پيشبينی رسوب معدنی کلسيم سولفات،
از آن استفاده شده است .در این پژوهش محاسبه شاخص
تشکيل رسوب معدنی کلسيم سولفات با توجه به مدل بهينهسازی شده
 Extended UNIQUACموردمطالعه قرار گرفت و نتيجههای آن
با نرم افزار  ،OLI3.2مدل  ،Pitzerمدل  NRTLو نتيجههای تجربی
ارزیابی شد؛ که نتيجه این مقایسه به دقت بسيار خوب مدل بهينه شده
 Extended UNIQUACو مطابقت قابل توجه نتيجههای آن
با نتيجههای تجربی و نرم افزار مربوطه تأکيد دارد .هم چنين نتيجهها
به دقت بسيار خوب مدل بهينهسازی شده ،Extended UNIQUAC
نسبت به دو مدل  Pitzerو مدل  NRTLاشاره دارد.

نتیجه گیری

در کار مطالعاتی حاضر ،پيشبينی تشکيل رسوب معدنی
کلسيم سولفات براساس مدل ضریب فعاليت Extended UNIQUAC
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