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 بر منصوری نفتی میدان در نفت مدل چهار آسفالتین رسوب شرایط بینی پیش

  افسار نرم از استفاده با Sara آزمایش سازی شبیه از حاصل نتایج اساس
Winprop  

 

 کیش یعقوبی علی
 .گچساراى ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ تزداری، تْزُ گزایص ًفت، هٌْذسی ارضذ کارضٌاسی

 

 چکیده

 ٍ ًفت سٌگیي در ٍجَد تزکیثات تِ تَجِ تا ٍ ًفتی سثك استحصال تزکیثات ًفت، فزآٍرش تِ ًیاس س افشٍىرٍ افشایص تا

 رسذ. رسَب تِ ًظز هی حیاتی تسیار هطاتِ، تزکیثات ٍ ّا آسفالتیي اس حضَر ًاضی هطکالت حل آًْا، ضکست دضَاری

 هتخلخل سطَح ٍ گزفتگی رسَب ّواًٌذ ًفت فزآٍرش ٍ اًتقال ٍ استخزاج در صٌایع فزاٍاًی هطکالت تُزٍس سثة آسفالتیي

ًطیٌی آسفالتیي  گزدد. تِ هی فزآٍرش ًفت تجْیشات ٍ اًتقال خطَط سزچاّی، تجْیشات گزفتگی در ایجاد هخاسى، تستز سٌگ

ًطیٌی آسفالتیي در هزحلِ آغاسیي، در جْت فْن هسائل  تیٌی تِ گذاری است. اس ایي رٍ، پیص ضزط السم تزای رسَب

تَاى اس رفتار فاسی آى تا تَجِ تِ فطار، دها ٍ تزکیة ًفت خام تِ  ًطیٌی را هی گذاری هْن است. توایل آسفالتیي تِ تِ رسَب

تْتزیي ضکل درک کزد. تا ٍجَد ایي، ًفت خام هعوَلی دارای اجشای تیطوار ٍ هحاسثِ رفتار فاس تا در ًظز گزفتي ایي اجشا 

ضَد. در هقاتل، تَصیف ًفت خام تِ عٌَاى هخلَطی اس اجشایی کِ تِ خَتی  تسیار پزّشیٌِ هیتصَرت جذاگاًِ اس ًظز هحاسثاتی 

تَاًذ جایگشیي تعزیف اجشا تِ صَرت  دّذ کِ هی اًذ، تزکیثی اس اجشای هطاتِ هَجَد در ًفت خام را ًطاى هی تعزیف ضذُ

ًاهِ تِ هٌظَر ارسیاتی رسَب آسفالتیي در  پایاىکٌٌذ. در ایي  جذاگاًِ ضَد کِ تِ کاّص چطوگیز ّشیٌِ هحاسثاتی کوك هی

تِ هٌظَر ارسیاتی  PR ،SRK  ٍPC-SAFTگیزد. هعادالت حالت  هیذاى ًفتی هٌصَری چْار هذل ًفت هَرد ارسیاتی قزار هی

کسیذ رفتار سیال هخشًی ٍ رسَب آسفالتیي استفادُ ضذ. ّوچٌیي تأثیز سیاالت سثکی چَى ًزهال ّپتاى، ًزهال پٌتاى ٍ دی ا

تیطتزیي  48/2تا درصذ ٍسًی  Cکزتي تز رسَب آسفالتیي هَرد ارسیاتی قزار گزفت. ًتایج ایي تحقیق ًطاى داد کِ هذل ًفت 

کوتزیي هیشاى رسَب آسفالتیي را  54/1تا درصذ ٍسًی  Bتاضذ ٍ ّوچٌیي سیال هذل ًفت  هیشاى رسَب آسفالتیي را دارا هی

 رد.در هیذاى ًفتی هٌصَری در اختیار دا

 

 ، ًزهال آلکاىWinprop، رسَب آسفالتیي، ًزم افشار PC-SAFTی حالت  هعذلِهای کلیدی:  واشه
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