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ارائه مواد  ،®Thermophos DEQUEST زمینه تجاري شرکت 
منحصر به فرد براي رفع نیازهاي صنعت  یافزودنی تخصص

را ایفا  که آب نقش حیاتی هایی استفرایند آب و منابع مدیریت
  .کند می

 انواعدر زمینه تولید   ®DEQUESTسال است که 40بیش از 

پیشگام است و ) antiscalant( فسفونات به عنوان ضدرسوب
در کاربردهایی نظیر  ®DEQUEST سالهاست که فسفوناتهاي

ده ارسوب استف رسوبات، ضدخوردگی، کالنت و ضد کننده پراکنده
، افزودنیهاي گوناگون آب، نظیر ®DEQUESTامروزه . شود می

، )-CO( پایه پلیمرهاي بر اکریلیک، مالئیک pفسفونات، 
محصوالت سفارشی به  و DEQUEST® PB ي بیولوژیکیاپلیمره

 .کند اص را در مقیاس وسیعی تولید میمنظور کاربردهاي خ

در سطح جهانی، طیف وسیعی از ®DEQUEST فسفوناتهاي
هاي  کاربردها شامل تصفیه آب فرایندي، شوینده

هاي صنعتی، عملیات بازیابی نفت و  خانگی، پاك کننده و صنعتی
نیز سایر فرایندهاي متنوع صنعتی نظیر نمک زدایی، تولید خمیر 

ي کاغذ و الیاف را به طور کامل پوشش کاغذ و نیز رنگ بر
  .دهد می

  

 .کاربردهاي نفتیرسوب در مهار : مقدمه .1

هاي نفتی به عنوان روش  تزریق آب به میدان ،سال 50بیش از 
با این  یعنی است؛ شناخته شده نفت مجدد در بازیابیاصلی 

به چاه  نفت از اقشار زیرسطحی  و شده فشار مخزن حفظعملیات 
 هاي  این تکنیک در ابتدا در چاه. کند می طغیان تولید

 سراسر شمال مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون در  دریاي
. است توسعه یافته يجهان به حوزه هاي نفتی بیشتر و بیشتر

 بازیابیهایی است که در   چالشتشکیل رسوب یکی از مهمترین 
  .با آن روبرو هستیم نفت مجدد

  است؟تشکیل رسوب  باعثچه عواملی 

  :عبارتند از نفت مجدد بازیابیدر تشکیل رسوب  ترین منابعمهم 

  شده به  تزریقآب و  هاي موجود در چاه آبشدن مخلوط
تواند می  رسوب شدید تشکیل. آن که با یکدیگر ناسازگارند

موجود در چاه اتفاق به آب ) آب دریا(تزریق آب  پس از
در طوالنی  اختالطاقامت  زمان این پدیده پس از. بیافتد

 رسوبات رایج، در این .شد  خواهد مخزن به خوبی مشاهده
هاي نفتی مختلف با ترکیبات متفاوتی تشکیل  میدان

 سولفات باریم رسوبدریاي شمال، مثال در  شود؛ براي می
 .دوش  می به سختی حذف وجود دارد که

 براي مثال (ي چاهباال تا ط ترمودینامیکی از پایینتغییر شرای
 ).و فشار اافت دم

از  ی است،بسته به پارامترهاي مختلفوا تشکیل رسوب تمایل
 :هجمل

  ینسبت و نوع آب تزریق -
  نمکهاي محلول در آب -
  نفتیي   حوزهدر مکانهاي مختلف  دما -
  نفتی ي حوزه تغییرات فشار موجود در لوله ها و چاله هاي -

 هاي  حوزه بازیابی رسوبات درنیاز مهارکننده هاي 
  .نفتی

حل  برايمختلفی  امکانات شود،  رسوب تشکیل میهنگامی که 
  :وجود دارد مشکلاین 

 پیچیده تصفیهیا  هااسید در بعضی موارد، رسوبات را میتوان با
  .بصورت محلول درآورد شیمیایی



 و جدي است، دائمی تشکیل رسوب که تمایل در موارد دیگر 
 کاربرد شامل فرایند این. دارد یتارجحرسوب پیشگیري مهار 

باشد  می خاصالکترولیت  یک پلی )threshold( آستانه غلظت
استرهاي آلی  پلیمري،  کربوکسیلیک اسیدهاي، SHMPمثل  –

با حجم زیادي  آن آستانه ترکیبی از دوز .ها اناتسفوف  و هفسفات
  .سازد  می تر  را اقتصادي این روش خوراك،از 

 

  :اناتسفوف آستانه اثر
می توان  در را  اناتسفوف :دهد یم نشان اناتسفوفعملکرد  امکان شکل نیا

 (B)منطقه کدورت در . کرد استفاده (C)یا در منطقه تجزیه   (A)منطقه آستانه 

  .کند می در حضور کلسیم رسوب اناتسفوف
 هادتوانیم متا ب بدانیم رسوب را، مهم است که نوع نمودار این تسلط بهبا  

  .ماستفاده کنی کردن آنرا براي حل  مناسب شیمیایی
  

 مجدد در بازیابیرسوبات  هاي  مهار کننده .2
 .نفت

 یا گفت که باید رسوبات هاي مهار کننده زمینه استفاده ازدر 
رسوبی تشکیل یا هنوز  کرد حذف آن را باید وجود دارد و رسوب
  .تشکیل آن جلوگیري کرد پیشگیري از توان با یم و نشده

  

 هاي  روششامل  یآب تزریق برايسنتی  رسوب هاي  کننده  مهار
  :باشند زیر می

 دائم تزریق 

  فشارتصفیه تحت 

  :وجود دارد رسوب حذف نیز براي دیگري هاي حل راه
 با اسید حل کردن رسوب 

 حل کننده رسوبات استفاده از 

 حذف مکانیکی(رسوب  شکستن( 

ر نوع ب ،رخ می دهد که رسوب نفتیمحلی از حوزه ، عالوه بر این
تشکیل  رسوب در قسمت باالي مخزن وقتی .گذارد رسوب اثر می

 وقتی. الزم است سخت گیري کمتري يشرایط کار در ،شود
به دلیل فشارهاي  شود، لیشکت رسوب در قسمت پایین مخزن

شرایط خیلی  نمک در آب غلظت باالي شدید، دماي باال و
  .خواهد بودتر  سخت

 از مشکالت گونه اینتوان در  ا میر ®DEQUESTمحصوالت 
و همچنین  شیمیایی-فیزیکی هاي  محدودیت رسوبی با
   .کرد انتخاب هاي زیست محیطی  محدودیت

  :دهد  نشان می وب راسرطرح زیر نوع 
  

  
  
  



  :دهد  را به شما می ®DEQUEST شرکت  ینفت حوزه شیمیایی محصوالت مختلف-اساسی فیزیکیجدول زیر اطالعات 
  

 

DEQUEST® PRODUCT 

 D2000 D2006 D2010 D2016 D2054 محصول 

 نام شیمیایی 
Amino tris  

)methylenephosphonic 
acid( 

1-Hydroxyethylidene 
(1,1-diphosphonic acid) 

Hexamethylene 
diamine tetra 
(methylene 

phosphonic acid) 

 721 294 206 409 299 وزن مولکولی

 محلول آبی شفاف سفید تا زرد کم رنگ  شکل ظاهري
 %23 %21 %60 %29 %50 عناصر فعال اسیدي

Chloride (Cl) < 1% < 1% < 0.1% < 0.1% < 5% 

Iron (Fe) < 20ppm < 20ppm < 20ppm < 20ppm < 35ppm 

pH (1% at 25°C) < 2 10-12 < 2 10-12 6-8 

 1.29 1.31 1.45 1.42 1.33 چگالی مخصوص

 C°( -15 -21 -25 < 5 -18(انجمادنقطه 

 

 

DEQUEST® PRODUCT 

 D2060S D2066A D2086 D7000 D2090 محصول 

 نام شیمیایی 
Diethylenetriamine  
penta(methylene 

phosphonic  
acid( 

Proprietary 
polyaminophosphonat

e 

2Phosphon
o 

1,2,4-
butane 

tricarboxylic 
acid 

Bis 
hexamethylene

- 
triamine 

phosphonate 

 685 270 739 617 573 وزن مولکولی

 شکل ظاهري
clear, brown 

aqueous 
solution 

clear, dark 
amber aqueous 

solution 

clear amber 
solution 

clear, water 
white to pale 

yellow aqueous 
solution 

Dark amber 
solution 

 %45 %50 %30 %47 %50 عناصر فعال اسیدي

Chloride (Cl) < 5% < 5% < 5% < 5% < 8% 

Iron (Fe) < 20ppm < 20ppm < 35ppm < 20ppm < 65ppm 

pH (1% at 25°C) < 2 2 - 3 5.5 – 6.0 1.8 – 1.9 < 2 

 1.23 1.28 1.33 1.43-1.38 1.42 چگالی مخصوص

 C°( -25 -20 -15 -15 -15(نقطه انجماد

 



 
DEQUEST® PRODUCT 

 DEQUEST® P9000 DEQUEST® P9020 DEQUEST® P9030 محصول 
DEQUEST® 
PB11625 

 نام شیمیایی 
Homopolymer 

of  
maleic acid 

Modified Polyacrylic 
acid 

polymer 

Sulphonated 
Polyacrylic acid 

copolymer 

Carboxymethyl 
Inulin 

 2200 5800 3500 900 وزن مولکولی

 clear, brown شکل ظاهري
aqueous solution 

clear, dark 
amber aqueous 

solution 

clear amber 
solution 

clear, water 
white to pale 

yellow aqueous 
solution 

 %44-42 %45-43 %47 عناصر فعال اسیدي
15% min as     
sodium salt 

Chloride (Cl)       < 10% max 

pH (1% at 25°C) 2.0 max 6.5 - 8.5 3.5 - 4.5 10-Jul 

 C° 1,42 1.38-1.43 1.33 1.28 20چگالی در 

 

 

  



براي ®DEQUEST ت محدوده محصوال .3
 .کاربردهاي نفتی

 طیف وسیعی از درباره اطالعات زیادي بروشور مقدماتی ما به شما

را ارائه هاي مختلف صنعتی  کاربرددر  ،®DEQUEST  محصوالت
  .دهد می

 که می تواند ®DEQUEST محصول انتخاب اولیه براي جدول زیر
  :است شدهتهیه  کند، حلرسوبی شما را  مشکل

  

  

  

   

 
DEQUEST® PRODUCT 

Property 
D2000 
D2006 

D2010 
D2016 

D2054 
D2060S 
D2066A 

D2086 D7000 D2090 
P9020 
P9030 

PB1162
5 

CaCO3 
Inhibition 

++++ ++++ +++ ++ ++ ++++ ++++ +++ ++ 

CaSO4 
Inhibition 

++ + ++++ ++ +++ + +++ ++ +++ 

BaSO4 
Inhibition 

++ + ++ +++ ++++ + ++ ++ ++ 

Corrosion 
Inhibition 

+++ +++ + ++ ++ + + + + 

High T° 
stability 

++ ++ ++++ +++ ++ ++ +++++ ++++ ++ 

High [Ca] 
tolerance 

+++ ++ + +++ +++ ++++ ++ +++ ++++ 

Iron 
tolerance 

++ +++ + + ++ ++ + ++ +++ 

Chlorine 
Stability 

- ++ - - - +++ - ++ +++ 

Some 
typical 
applications 

Topsid
e 

low Ca 

Genera
l 

Ca 

Ca 
down 
hole 

Top 
scale 

Squeez
e 

Ba scale 
Squeez

e 

Topsid
e 

Steam 
flood 

Down 
hole 

Topside 

 

  توصیه نمیشود : -قابل قبول، +: خوب، ++: خیلی خوب، +++: عالی، ++++: 

 .کمک کند ها  روش در ایجاد مناسب ترین را شما می تواند ،محلی مافروش  هاي  نمایندگی و تیم فنی



 .®DEQUEST محصوالت یاتیهاي عمل  ویژگی .4

  .بطرياستاتیک  تست

.باشد  می ثانویه نفت مجدد تحت شرایط خاص آب براي بازیابی  BaSO4رسوب عملکرد مهار سنجش براي مثال،این تست 



  .دهد  نشان می شرایط مختلف در متفاوتی را يها آب 3CaCO رسوب ، مهارنمودار زیر

  

  



  

  



  .لوله مسدود ییتست پویا

  CaCO3و  BaSO4 توان عملکرد مهار رسوب  می این آزمایش با
هایی که در آب  رسوبمانند . سنجیدباال  و دماي تحت فشار را

  .ها وجود دارند سنگ ساختار در یا شور دریا

را براي محصوالت  لوله مسدود ییتست پویا پروفیلی از زیر،نمودار 
DEQUEST® در مهار  رسوب براي حداقل غلظت .نشان می دهد

 هایی  روفیلبا بررسی چنین پمیتوان  را نفتی خاص یک حوزه
  .کرد تعیین

  

  

 .هنمایی کندخود رامشکالت  حل د شما را برايتیم فنی ما می توان



 .زیست محیط با سازگاري .5

 در استفاده از مواد شیمیایی یمهم ، محیط زیست پارامترامروزه
آگاه  حقوق قانونیاز این گونه  صنعت نفت به خوبی. باشد می

و به طور منظم تاثیر فعالیت هاي نفتی بر روي محیط  است
  .گیرد را در نظر می زیست

 و بوده اولویت در یمحیط زیستمسائل   Thermphosدر 
این امر را به خوبی یشان   ®DEQUEST محصوالت مختلف

در قوانین  DEQUEST PB 11625 براي مثال .دهند می
 در قانون نروژي اما می شود طبقه بندي "طال"به عنوان  بریتانیا

، مرکز محیط زیست .است طبقه بندي شده "زرد"به عنوان
در  ت ما رانیز محصوال )CEFAS(بریتانیا شیالت و علوم آبزیان

 نفت و گاز عایصن ه درتایید براي استفادالت مورد لیست محصو
توسعه محصوالت  مداومما بطور . قرار داده است شمال دریاي
ی محیط زیست- اییشیمی عایصن پیش بینی نیازهاي آینده و جدید

  .ایم را سر لوحه امور شرکت قرار داده

  

 

  .تبسته بندي محصوال .6
در طیف  نفتی حوزهبراي کاربردهاي  Thermphos محصوالت

 لیتري و 200بشکه هاي  وسیعی از انواع بسته بندي از جمله
  .باشد  میلیتري موجود  1000 متوسطهاي کانتینر

 

 

 

 

  


