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بررسی روشهای گرمایی تضمین جریان جهت جلوگیری از رسوب واکس در
میادین دریایی در آبهای عمیق
اشکان وطندوست* ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر احمد شیرزادی ،احمد حسینزادگان ،شرکت نفت خزر

چکیده
با توجه به روند روبهرشد تقاضا برای سوختهای فسیلی و روبهاتمامبودن منابع متداول ،نیاز به توسعه میادین دریایی بیشاز
پیش احساس میشود .از طرفی دیگر ،دریای خزر بهعنوان یک منبع مهم ذخایر هیدروکربوری از اهمیت فراوانی برخوردار است
و در مقایسه با سایر کشورهای حاشیه دریای خزر ،ایران بهتازگی در زمینه برداشت از این ذخایر اقدام کرده است .از چالشهای
مهم پیشرو در برداش��ت از میادین نفت و گاز در آبهای عمیق ،تضمین جریان جهت جلوگیری از رس��وب واکس و هیدرات
است .با توجه به ترکیب نفت موجود در میادین دریای خزر ،احتمال رسوب واکس وجود دارد و درنظرگرفتن روشهای جلوگیری
از رس��وب واکس ضروری اس��ت .با توجه به چالشهای عملیاتی برطرفکردن این رس��وبات در میادین آبهای عمیق ،اقدامات
پیشگیرانه مانند روشهای گرمایی توصیه میگردد .به طور کلی ،روشهای گرمایی به دو دسته روشهای گرمایی فعال و منفعل
تقسیمبندی میگردند .روشهای گرمایی فعال به صورت گرمکردن خطوط لوله و روشهای گرمایی منفعل از طریق عایقکاری
خطوط لوله و حفظ گرمای موجود در سیستم مانع رسیدن دما به زیر دمای رسوب واکس ( )WATمیگردند .در این مطالعه،
پس از معرفی فرآیند رس��وب واکس و بررس��ی مسیر حرکت سیال در تأسیسات مربوط به میادین دریایی ،روشهای گرمایی به
تفصیل مورد بررس��ی قرار خواهند گرفت و حالت بهینه اس��تفاده از هرکدام معرفی میگردد .در نهایت استفاده همزمان از هر دو
روش به منظور تضمین بهینه جریان در مقابل رسوب واکس پیشنهاد میشود.
مقدمه

دریای خزر واقع در شمال ایران ،پهنهای آبی است كه بیش از  ۳۶۰هزار كیلومتر
مربع مس��احت دارد .منطقهی دریای خزر از زمانهای گذش��ته به لحاظ اقتصادی
دارای ارزش و اهمیت خاصی بوده اس��ت .با پیدایش منابع نفت و گاز و همچنین
فروپاش��ی دیوار آهنین و س��قوط نظام کمونیس��تی در شوروی س��ابق ،اهمیت و
موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن افزایش یافت [ .]1منطقه دریای خزر
دارای ذخایر نفت و گاز اثبات شدهای معادل  17.2تا  49.7میلیارد بشکه نفت خام
میباش��د .طبق پیشبینیهای انجام شده  ،درسال  ۳/۵ ، ۲۰۲۰درصد عرضه جهانی
نفت و  ۶درصد عرضه جهانی گاز را به خود اختصاص خواهد داد [.]2
از طرف��ی دیگر ،با توج��ه به روند نزول��ی و رو به اتمام مناب��ع نفتی متداول و
همچنین تقاضای روزافزون برای س��وختهای فس��یلی ،صنعت نفت در کل دنیا
به سمت توسعه منابع جدیدتر از جمله میادین دریایی در آبهای عمیق و میادین
نفتی در قطب ش��مال در حال حرکت است .در حالی که تمام کشورهای حاشیه
خ��زر به بهرهبرداری از منابع انرژی خزر میپردازند ،ایران به تازگی در این حوزه
وارد ش��ده اس��ت .از این رو پرداختن به این موضوع در میهن عزیز ما نیز با توجه
بهوجود ذخایر ارزش��مند نفت در دریای خزر ،حائز اهمیت است .در این رابطه،
شناخت صحیح و کامل از چالشهای موجود از ضروریترین گامهاست.
چالشهای موجود در میادین دریایی

فرآین��د تولی��د از میادی��ن نف��ت و گاز در آبه��ای عمی��ق ب��ا چالشهای
گوناگون��ی روبروس��ت .ای��ن چالشه��ا ش��امل مس��ائل فن��ی ،اقتص��ادی و
محیطيزیس��تی میباش��د .در بح��ث چالشهای فنی مس��ائل مختلف��ی از جمله

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده97/02/11 :
تاریخ ارسال به داور97/02/24 :
تاریخ پذیرش داور97/04/18 :

واژگان کلیدی:
میادین دریای��ی ،آبهای عمیق ،تضمین
جری��ان ،رس��وب واک��س ،عای��قکاری
حرارتی ،گرمایش الکتریکی

مخاطرات زمینشناس��ی مانند جریانهای موجود در بس��تر دریا ،وجود آبهای
پرفشار کمعمق ،سیستم گسلی پیچیده و فعال ،گازهای کمعمق و  ...وجود دارد.
هزینهه��ای حفاری و چالشهای موج��ود در آن نیز به عن��وان بخش عظیمی از
هزینههای توسعه میادین در آبهای عمیق ،از اهمیت فراوانی برخوردار است [.]3
مهمترین چالش عملیاتی در میادین دریایی مربوط به خطرات و ریسک انتقال
جریان چندفازی س��یاالت اس��ت .هنگامی که آب ،نف��ت و گاز به طور همزمان
درون خطوط لوله جریان پیدا میکنند ،امکان وقوع مش��کالت گوناگونی وجود
دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
حضور همزمان آب و سیاالت هیدروکربنی میتواند سبب تشکیل هیدراتهای
گازی و انسداد خطوط لوله گردد.
رسوب واکس و آس��فالتین بر جداره خطوط لوله میتواند به مرور زمان سبب
انسداد و گرفتگی شود.
در ص��ورت وجود حج��م بیش از حد آب در جریان س��یاالت ،خوردگی رخ
میدهد.
به سبب تغییرات فش��ار و دما در مسیر جریان و همچنین ترکیب آبهای شور
ناس��ازگار ،امکان رسوب مواد معدنی و محدود شدن مسیر جریان سیاالت وجود
دارد.
بدین ترتیب ،چالش اصلی پیش روی مهندس��ین نفت ،طراحی خطوط لوله و
تأسیس��ات زیردریایی به گونهای است که س��یاالت چندفازی به صورت ایمن و
اقتصادی تمام مس��یر مورد نظر از ته چاه به سمت تأسیس��ات بهرهبرداری را طی
کنند .به فرآیند تشخیص ،کمیسازی و کاهش خطرات احتمالی مربوط به جریان
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شرایط رسوب واکس

سیال در خطوط لوله ،تضمین جریان 1گفته میشو د [.]3

عامل اصلی رسوب واکس در جریان سیال هیدروکربنی از دست دادن گرما و
کاهش دماست .به محض رسیدن دما به زیر دمای نقطه ابریشدن( 2دمای پیدایش
تضمین جریان در میادین دریایی
تضمین جری��ان در میادین دریایی و آبهای عمیق بس��یار حیاتی اس��ت .در واکس ،)WAT، 3ذرات واکس تشکیل میگردند.
شرایط زیر جهت رسوب واکس و ترسیب آن بر جدار خطوط لوله الزم است:
آبهای عمیق دمای آب دریا معموالً بسیار کمتر از دمای هوا در سطح میباشد.
هنگام��ی که خطوط لوله در آب دریا غوطهور میش��وند ،در صورت نبود عایق  -1دمای نفت در نزدیک سطح جداره لوله کمتر از  WATباشد.
حرارتی اطراف خط لوله ،گرمای سیال به سرعت به آب منتقل میشود .این مسئله  -2گرادیان دمایی در راس��تای ش��عاعی وجود داشته باشد .بدین معنی که دما در
در حضور جریان آب در اطراف خط لوله ش��دیدتر نیز میشود .در صورت عدم دیواره میبایست کمتر از دمای مرکز لوله باشد .در صورت عدم وجود گرادیان
حضور عایقبندی مناس��ب در دیواره خروجی لوله ،ضریب انتقال حرارت بسیار دمایی ،رسوب رخ نمیدهد.
ب��اال خواهد بود ک��ه دلیل اصلی آن نیز انتقال حرارت ب��ه صورت همرفت بر اثر  -3می��زان زبری دیواره لوله به اندازه کافی جهت به دام انداختن ذرات رس��وب
جریان آب است .با کاهش دمای آب احتمال تشکیل هیدرات و واکس افزایش واکس باشد.
4
دمای نفت کمتر از نقطه ریزش باش��د ،جریان متوقف میش��ود .البته در
ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻮباگر
یافته و جریان خط لوله با مشکالت گوناگونی مواجه میشود .بدینترتیب ،حفظ
واﻛﺲ
این
با
است.
غیرمعمول
ریزش
نقطه
زیر
به
دما
رسیدن
نفت،
جریان
وجود
شرایط
گرمای سیال بهصورت مؤثر از اساسیترین پارامترهای طراحی در خطوط لوله
ﻋﺎﻣﻞدراﺻﻠﻲ رﺳﻮب واﻛﺲ در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ از دﺳﺖ دادن ﮔﺮﻣﺎ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن
کاهش
امکان
باشد،
ضروری
نفت
جریان
توقف
که
اضطراری
ش��رایط
در
حال،
آبهای عمیق است[.]3
دﻣﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ دﻣﺎي ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺮيﺷﺪن) 2دﻣﺎي ﭘﻴﺪاﻳﺶ واﻛﺲ ،(WAT ،3ذرات واﻛﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
در میادی��ن نفتی موج��ود در دریای خزر با توجه به ترکیب س��یال موجود دما به زیر نقطه ریزش وجود دارد[.]5
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺟﻬﺖ رﺳﻮب واﻛﺲ و ﺗﺮﺳﻴﺐ آن ﺑﺮ ﺟﺪار ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻻزم اﺳﺖ:
و بررسیهای صورتگرفته ،احتمال رس��وب واکس و انسداد مسیر حرکت
 -1دﻣﺎي ﻧﻔﺖ در ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺟﺪاره ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  WATﺑﺎﺷﺪ.
سیال وجود دارد .بدینترتیب طراحی و مدیریت گرمایی مناسب خطوط لوله
 -2ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎﻳﻲ در راﺳﺘﺎي ﺷﻌﺎﻋﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ دﻣﺎ در دﻳﻮاره ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از
و مس��یر حرکت سیال از اهمیت فراوانی برخوردار است .در این مقاله ،هدف
دﻣﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎﻳﻲ ،رﺳﻮب رخ ﻧﻤﻲدﻫﺪ.
های ﻣﻴﺰان زﺑﺮي دﻳﻮاره ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ذرات رﺳﻮب واﻛﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
اصلی بررس��ی فرآیند تضمین جریان س��یال در میدانه��ای نفتی در آب -3
عمیق به منظور جلوگیری از رسوب واکس با تمرکز بیشتر بر روی میدانهای
اﮔﺮ دﻣﺎي ﻧﻔﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻘﻄﻪ رﻳﺰش 4ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻔﺖ ،رﺳﻴﺪن
نفتی در دریای خزر اس��ت .در واقع پس از بررس��ی مفاهیم مربوط به رسوب
دﻣﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻧﻘﻄﻪ رﻳﺰش ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻔﺖ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ،
جریانﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻧﻘﻄﻪ رﻳﺰش وﺟﻮد دارد].[5
واکسهای پارافینی و مسائل مرتبط با آن ،روشهای مختلف حفاظت اﻣﻜﺎن
در مقابل رس��وب واکس معرف��ی میگردند .در ادام��ه ،روشهای مدیریت
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ،ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن اﻓﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺒﻚﺗﺮ ﺑﺨﺎر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
گرمایی به عنوان روش درنظرگرفتهشده در این مقاله ،راهکارهای جلوگیری
آن ،ﻣﻘﺪار  WATﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ دﻣﺎي ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  WATﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
مناسب
ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ در آبﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ،از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب درﻳﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻤﺘﺮ از  WATﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ
از این رسوبات به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت و نهایتاً روش در
به منظور تضمین جریان در مقابل رسوب واکس در میادین دریایی منطقه
خزرﺳﻴﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار  WATدﺷﻮار اﺳﺖ.
دﻣﺎي
ارائه میگردد.
ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎل ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ،ﻧﻤﻮدار ﻓﺎزي و ﻧﻤﻮدار  WATﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻜﻞ  2ﻧﻤﺎﻳﺶ
 -1رسوب واکس

داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  WATدر اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ،واﻛﺲ رﺳﻮب
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 1نمونهای از رسوب واکس بر جداره خطوط لوله

ﻧﻤﻮدار دﻣﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ
واﻛﺲ )(WAT
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دﻣﺎ )ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ(
ﺷﻜﻞ  -2ﻧﻤﻮدار ﻓﺎزي و ﻧﻤﻮدار دﻣﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ واﻛﺲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺘﻲ

 2نمودار فازی و نمودار دمای تشکیل واکس برای یک نمونه نفتی
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ﻓﺸﺎر )ﭘﺎم(

واکسه��ای پارافینی ک��ه عموماً از نفتخام بهوج��ود میآید و در جداره
خطوط لوله جریانی رس��وب میکنند ،عمدتاً ش��امل زنجیرهه��ای بلندی از
هیدروکربنهای اشباع میباشند که تعداد کربن آنها از  18بیشتر است و دمای
ذوب آنها نیز بین  40تا  70درجه سانتیگراد میباشد .به این دسته از واکسها
ماکروکریس��تال گفت��ه میش��ود .هیدروکربنهای نفتن��ی (از  C18تا )C36
نی��ز میتوانند س��بب ایجاد واکس گردند که به واک��س بهوجود آمده از این
طریق ،واژه میکروکریستال اطالق میشود .واکسهای ماکروکریستال سبب
انس��داد خطوط لوله و ایجاد مشکل در جریان س��یال میشوند و واکسهای
میکروکریس��تالها نیز ب��ه صورت لج��ن در کف تانکهای ذخیره انباش��ته
میگردند .در شکل 1-نمونهای از نحوه رسوب واکس بر جداره خطوط لوله
نشان داده شده است[.]4

2500

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 157
ماهنامه 

بهصورت معلق درمیآید .کریس��تالهای واکس معلقش��ده در جریان خط لوله با
س��رعت متوسط حرکت میکنند .تنش موجود در س��یال سبب میشود که ذرات
واکس به س��مت دیوارهها کشیده شوند و رسوب روی دیواره لوله افزایش مییابد
که به این مکانیزم تنش پراکندگی 5نیز گفته میشود .بهطور کلی ،تشکیل رسوب
واکس شامل سه مرحله کلی تشکیل هسته ،رشد و تشکیل خوشه میباشد[.]4

الزم به ذکر است که با استخراج نفت ،فشار مخزن افت پیدا کرده و ترکیبات
س��بکتر بخار میشوند .به دنبال آن ،مقدار  WATنیز افزایش پیدا میکند .بدین
ترتیب ،میبایس��ت دمای نفت باالتر از  WATنگه داشته شود .در میادین نفتی در
آبه��ای عمیق ،از آنجایی که دمای آب دریا معموالً کمتر از  WATمیباش��د،
نگهداشتن دمای سیال باالتر از مقدار  WATدشوار است.
برای یک نمونه س��یال هیدروکربنی ،نمودار فازی و نمودار  WATبر حس��ب
فش��ارهای مختلف در شکل 2-نمایش داده شده است .بدیهی است که با کاهش عوامل مؤثر بر رسوب واکس
دما در سمت چپ خط مربوط به  WATدر این نمودار ،واکس رسوب میکند.
اثر دما
همانطور که پیشتر اشاره ش��د ،اصلیترین عامل در فرآیند ترسیب واکس ،دما
مکانیزم تشکیل رسوب واکس
میباشد .تأثیر دما بهگونهای است که ترسیب اتفاق نمیافتد مگر اینکه دما کمتر از
داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻄﺢ
های خام
 اﺛﺮ زﺑﺮينفتواکس��ی را میتوان مخلوطی دو جزئی از هیدروکربنهای سبک  WATباشد و تأثیر سایر عوامل نیز تنها در دمای کمتر از  WATمعنی پیدا میکند.
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
دﻳﻮاره ،راﺑﻄﻪ
واﻛﺲ
رﺳﻮﺑﺎت
ﭼﺴﺒﻴﺪن
ﺟﻬﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ
های اﻳﺠﺎد
واکسﺳﺒﺐ
ﻟﻮﻟﻪ وﻧﻴﺰ ﺑﻪ
داﺧﻠﻲ
زمانیﺑﻪکه
گرفت.
در نظر
حلشونده
عنوان
س��نگین به
ﺧﻂحالل
عنوان
زﺑﺮي ﺳﻄﺢ به
رابطه مستقیم با اختالف دمای نفت و دیواره لوله دارد [.]4
ترسیب نفت
واﻛﺲ
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﺎت
دارد به
نفت خام
دمای
].[4زیر دمای تش��کیل واکس ( )WATبرس��د ،حاللیت واکس در اثر فشار
هیدروکربنهای س��بک کاهش یافته و ظهور واکس آغ��از میگردد .دو مکانیزم پارامتر مؤثر دیگر در ایجاد رس��وب واکس ،فشار میباشد .در شرایطی که فشار
روشﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺳﻮب واﻛﺲ
اصلی در پدیده رس��وب ذرات واکس نقش اساس��ی دارند .انتقال واکس به دلیل نفت باالتر از فش��ار اش��باع باش��د و نفت به حالت تکفاز در حال جریان باشد،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روشﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت واﻛﺲ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ روشﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي
گرادیان غلظت ،با مکانیزم نفوذ مولکولی شروع میشود .واکس از قسمتهایی که افزایش فشار سبب کاهش درصد حجمی اجزاء سبکتر نفت خام میشود و در
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﻜﻞ  ،3دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﻳﻦ روشﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
غلظت آن زیادتر است به قسمتهای با غلظت کمتر نفوذ میکند تا اینکه در محلول نتیجه میزان رس��وب کاهش پیدا میکند .در مقابل ،در فشارهای پایینتر از فشار
اش��باع ،با افزایش فشار ترکیبات سبک بیشتری در نفت حل شده و میزان رسوب
روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت واﻛﺲ
کاهش پیدا میکند .در سیس��تمی که واکس در دیوارهها ترس��یب کرده است،
افزایش فشار باعث حلشدن واکس میگردد [.]4
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
اثر ترکیب درصد نفت خام
عامل مهم دیگر در فرآیند ترس��یب واکس ،ن��وع ترکیبات موجود در نفت خام
ﻓﻌﺎل
ﻣﻨﻔﻌﻞ
ﻧﻘﻄﻪ رﻳﺰش
راﻧﺪن ﭘﻴﮓ
اس��ت .به طور معمول ،برای تعیین ترکیبات مؤثر در ترس��یب واکس ،از تس��ت
 SARAاس��تفاده میش��ود .در این تس��ت ،اجزاء موجود در نفت در چهار گروه
ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺧﺸﻚ
ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﺷﺪن
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ترکیبات اش��باع (پارافینه��ا) ، 6ترکیبات حلقوی (آروماتیکه��ا) ،7رزینها 8و
آسفالتینها 9دستهبندی شده و درصد وزنی هر کدام اندازهگیری میشود .در این
ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل ﮔﺮم
ﺗﺮ
ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻛﺮدن
دس��تهبندی ،ترکیبات حلقوی یا آروماتیکها سبب حفظ ذرات پارافینی واکس
(ترکیبات اشباع) به صورت محلول در نفت میباشد .بدین ترتیب ،در صورتی که
ﻣﺪﻓﻮن ﻛﺮدن
ﺣﻼل
میزان ترکیبات آروماتیک از ترکیبات اش��باع بیشتر باشد ،امکان ترسیب واکس
وجود نخواهد داشت [.]4
ﺷﻜﻞ  -3دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي روشﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ
 3دستهبندی روشهای مقابله با رسوبات پارافینی
اثر دبی جریان
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ روشﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت واﻛﺲ ﺑﻮده و از روشﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ
افزایش دبی جریان از ناحیه آرام به متالطم س��بب کاهش رسوب میشود .دلیل
ﺳﺒﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﮔﺰاف و ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ آﻧﻬﺎ در آبﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮد .روشﻫﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ
آن هم ایجاد نیروی تنشی-برشی بر دیواره لوله و کندهشدن رسوبات است[.]4
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﮔﺴﺘﺮدهاي دارﻧﺪ و ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روشﻫﺎي
اثر زبری سطح داخلی لوله
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻳﺴﻚ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮي
زبری س��طح داخلی خط لوله نیز به س��بب ایجاد شرایط جهت چسبیدن رسوبات
دارﻧﺪ .روشﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ روشﻫﺎي ﻓﻌﺎل و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .روشﻫﺎي
واکس به دیواره ،رابطه مستقیم با میزان رسوبات واکس دارد[.]4
ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در روشﻫﺎي ﻓﻌﺎل ،ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ
ﺟﺮﻳﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ،ﺳﻴﺎل در ﺣﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ،اﻳﻦ روشﻫﺎ ﺷﺮح داده ﻣﻲﺷﻮد].[6

روشهای مقابله با رسوب واکس

به طور کلی روشهای مقابله با رسوبات واکس به سه دسته روشهای مکانیکی،

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻴﺎدﻳﻦ درﻳﺎﻳﻲ

 4اجزاء اصلی یک میدان دریایی

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آبﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎﻻت از اﺑﺘﺪا در
ﻻﻳﻪ ﻣﺨﺰن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ،اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻴﺎدﻳﻦ درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻬﺮهﺑﺮداري را
در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ،ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ/ﺑﺎﻻﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي
6
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ش��یمیایی و گرمایی تقسیمبندی میشوند .در ش��کل ،3-دستهبندی این روشها
قابل مشاهده است.
در ای��ن مقاله ،هدف بررس��ی روشهای مدیریت گرمایی مقابله با رس��وبات
واکس ب��وده و از روشهای مکانیکی به س��بب هزینههای گزاف و مش��کالت
اجرای��ی آنه��ا در آبهای عمیق صرف نظر میش��ود .روشهایی ش��یمیایی نیز
دستهبندی گستردهای دارند و شرح کامل تمامی آنها خارج از موضوع این مطالعه
اس��ت .به طور کلی روشهای مدیریت گرمایی عالوه بر ریسک کم هزینه نسبتاً
کمی دارند و نس��بت به س��ایر روشهای تضمین جریان برتری دارند .روشهای
مدیریت گرمایی به دو دسته کلی روشهای فعال و منفعل تقسیمبندی میشوند.
روشهای منفعل شامل انواع تکنیکهای عایقکاری گرمایی خطوط لوله است.
در مقاب��ل ،در روشهای فعال ،خ��ط لوله جریان و در نتیجه آن ،س��یال در حال
جریان گرم میشوند .در ادامه ،این روشها شرح داده میشود[.]6
 -2تجهیزات میادین دریایی

جریان اس��ت که با اس��تفاده از آن میتوان پروفایل تغییرات دما در طول خطوط
لوله را پیشبینی کرد .اطالعات بهدس��ت آمده از طراحی حرارتی در بسیاری از
آنالیزهای مرب��وط به خطوط لوله از قبیل حفاظت خوردگی ،رس��وب جامدات
پارافینی و هیدراتهای گازی و  ...مورد استفاده قرار میگیرد[.]3
11
طراحی حرارتی ش��امل آنالی��ز انتقال حرارتی پایدار 10و گذرا میباش��د .در
حالت انتقال حرارتی پایدار ،دمای س��یال تولیدی در طول خط لوله جریانی بر اثر
انتقال حرارت از دیواره خط لوله به محیط بیرونی کاهش مییابد .پروفایل دمایی
در تمام طول سیستم خطوط جریانی میبایست باالتر از مقدار دمای مشخصشده
برای جلوگیری از رسوب واکس در شرایط عملیاتی نرمال باشد .پروفایل تغییرات
دما از محاسبات انتقال حرارت در حالت جریان پایدار بهدست میآید[.]3
در زمان بستهش��دن سیستم و یا راهاندازی مجدد ،رژیم جریان از حالت پایدار
به حالت گذرا تغییر میکند و در این حالت قوانین انتقال حرارت در جریان گذرا
بر سیس��تم حاکم ب��وده و در زمان برقرار بودن جریان گ��ذرا ،از این قوانین برای
اطمین��ان از باالتر بودن دما از حداقل تعیینش��ده به منظور جلوگیری از رس��وب
واکس اس��تفاده میشود .در حالت کلی ،برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم
عایقکاری حرارتی ،هر دو حالت جریان پایدار و گذرا میبایس��ت مورد بررسی
قرار گیرند .در ادامه ،به بررس��ی روشهای گوناگون مدیریت گرمایی منفعل در
تضمین جریان پرداخته میشود.

به منظور درک بهتر فرآیند تولید از میادین نفت و گاز در آبهای عمیق و مسیر
حرکت س��یاالت از ابتدا در الیه مخزن زیرزمینی تا انتها در نقطه تحویل به واحد
بهرهبرداری ،اجزاء اصلی تش��کیلدهنده تأسیسات بهرهبرداری از میادین دریایی
در این قسمت توضیح داده میشوند .در صورتی که این تجهیزات بهرهبرداری را
در س��ه دسته به صورت تجهیزات زیرزمینی ،خطوط لوله/باالبرندهها و تجهیزات
بر روی سطح آب تقس��یمبندی کنیم ،دو دسته اول میبایست مورد بررسی قرار  -2-3انواع روش های گرمایی منفعل
گیرند که در آنها احتمال رسوبات پارافینی بیشتر بوده و در صورت وجود مشکل
عایقکاری خطوط لوله میتواند هم به كمك مواد عایق و هم از طریق مدفون
و انسداد خطوط لوله و مسیر حرکت سیال ،برطرف کردن آن بسیار دشوار است .کردن خطوط لوله زیر بس��تر خاک دریا انجام گیرد .عایقکاری حرارتی خطوط
مس��یر حرکت سیال از نقطه ورود آن به داخل چاه در عمق مخزن آغاز شده و لوله توس��ط مواد عایق میتواند به صورت تر یا خش��ک انجام ش��ود .در روش
پس از رس��یدن به بستر دریا ،از طریق خطوط لوله و باالبرنده به سکوهای دریایی عایقکاری تر ،الیه عایق که اطراف لوله را پوش��انده است به طور مستقیم با آب
منتقل میگردد[.]7
دریا در تماس اس��ت .در روش عایقکاری خش��ک ،الیه عایق توسط یک الیه
محافظ از آب دریا جدا میش��ود .در ش��کل 5-شماتیک سادهای از این دو مدل
عایقکاری خطوط لوله نشان داده شده است.
 -3مدیریت گرمایی منفعل
روش عایقکاری خش��ک رسانایی کمتر و ظرفیت گرمایی بیشتری نسبت به
 -1-3معرفی
در س��الهای گذشته شاهد روند روبهرش��د عملیات مدیریت گرمایی منفعل روش عایقکاری تر دارد که در نتیجه ،س��بب بازدهی بیش��تر میشود .با این حال
(عایقکاری حرارتی) به عنوان روشی مؤثر در جلوگیری از مسدودشدن خطوط قراردادن الیه محافظ بیرونی موجب افزایش هزینهها میگردد .در آبهای عمیق
تولید توس��ط رس��وب واکسهای پارافینی بودهایم .در روش مدیریت گرمایی به س��بب وجود فشار هیدرواس��تاتیکی باال ،صرفاً اس��تفاده از یک الیه محافظ و
منفع��ل ،براي حفظ دمای س��یال باالتر از مق��دار  WATبه منظ��ور جلوگیری از عایق به منظور حفاظت گرمایی خطوط لوله کارآمد نیست .در واقع یک محفظه
تش��کیل واکس ،الیههای عایق میبایس��ت به خط لوله اضافه ش��وند .استفاده از بیرونی به منظور حفظ سیستم لوله و عایق در مقابل عوامل مکانیکی نیز مورد نیاز
روش عایقکاری حرارتی در تأسیسات دریایی آبهای عمیق که در آن ،وجود است .بدین منظور ،تکنولوژی لوله-در-لوله 12که در آن خط لوله حامل سیال به
دماهای پایین و فش��ارهای باال سبب دش��واری شرایط عملیاتی میگردد ،نیازمند همراه الیه عایق درون یه لوله بزرگتر که نقش محافظ را بر عهده دارد توس��ط
نگهدارندهه��ای خاصی قرار میگیرند ،در عای��قکاری حرارتی خطوط لوله در
طراحی بهینه عایقکاری میباشد.
عای��قکاری حرارتی با وجود تبعی��ت از رفتار هیدرولیکی س��یال در خطوط آبهای عمیق مورد استفاده قرار میگیرد .در شکل 6-شماتیک این تکنولوژی
جریان ،بر طراحی هیدرولیکی مس��یر حرکت س��یال به سبب اثرگذاری بر دمای به همراه اجزاء اصلی آن نشان داده شده است.
از آنجایی که خاک ظرفیت گرمایی مناسبی دارد ،مدفون کردن خطوط لوله
سیال و خواص ترمودینامیکی نظر نسبت گاز به نفت ( ،)GORچگالی و گرانروی،
تأثیرگذار میباشد .طراحی حرارتی از ضروریترین بخشها در طراحی خطوط زیر خاک روش مناسب و کمهزینهای جهت عایقکاری است .عوامل بسیاری از
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جمله عمق آب ،فشار ،ویسکوزیته ،خواص سیال ،خواص خاک ،ناهمواریهای ب��ا طول باالبرنده رابطه مس��تقیم دارد .بنابراین مدیریت خ��واص حرارتی در این
زمین و مش��کالت نش��تی لوله و خطرات زمینشناس��ی در این روش تأثیرگذار سیستمها ضروری است.
میباشند که استفاده از آن به صورت عملیاتی را با دشواریهایی روبهرو میسازد.
 -4-3جنس مواد عایق

 -3-3چالشها

امروزه ،سیس��تمهای عایق حرارتی عالوه بر گرادیان دمایی بین سیال در حال
جریان و محیط بیرونی که از آب تش��کیل شده اس��ت ،میبایست بر فشار باالی
ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺎﻳﺪار 10و ﮔﺬرا 11ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺎﻳﺪار ،دﻣﺎي
عمیقﻣﻲکه
ﻣﺤﻴﻂآب
ﻟﻮﻟﻪهاﺑﻪ در
سیس��تم
ﺣﺮارت ازاین
ماندگاری تأثیر
عالوه،
فائق
آب نیز
ﻳﺎﺑﺪ.
هایﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ
دﻳﻮاره ﺧﻂ
ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل
بهﻟﻮﻟﻪ
آیند.ﺧﻂ
در ﻃﻮل
ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﺳﻴﺎل
13
ﺑﺮاي
ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار
سطوح ﻣﻲ
ﺧﻄﻮط ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ
فراوانی
دﻣﺎياهمیت
باالست ،از
ﺑﺎﻳﺴﺖتنش
باالی
ﺳﻴﺴﺘﻢوجود
ﻃﻮلسبب
دﻣﺎﻳﻲ دردرﺗﻤﺎمآن به
ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞخزش
نرخ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺳﻮب واﻛﺲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در
برخوردار است.
ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ].[3
14
در آبه��ای عمی��ق ،خ��ط لول��ه جریانی عمدت��اً توس��ط ی��ک باالبرنده
در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻳﺎ راهاﻧﺪازي ﻣﺠﺪد ،رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در
ﮔﺬرا،دراز
ﺑﻮدن ﺟﺮﻳﺎن
نمونهﺑﺮﻗﺮار
در زﻣﺎن
میﺑﻮده و
ﺣﺎﻛﻢ
ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
س��طحﮔﺬرا
ﺣﺮارتدردر ﺟﺮﻳﺎن
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
باالبرنده
ی��ک
گردد.
متص��ل
آب
تأسیس��ات
تولیدی به
اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن دﻣﺎ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺳﻮب واﻛﺲ اﺳﺘﻔﺎده
شکل 7-قابل مشاهده است .با توجه به تفاوت عمده در ساختار خطوط جریان و
ﻣﻲﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ،ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺣﺮارﺗﻲ ،ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺎﻳﺪار
معموالً
جریان
برای این
جریان
روش
اس��تفاده از
باالبرندﻣﻲهها،
در
خط ﻣﻨﻔﻌﻞ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖدوﮔﺮﻣﺎﻳﻲ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
تضمینشﻫﺎي
هایﺑﺮرﺳﻲ رو
اداﻣﻪ ،ﺑﻪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ .در
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد
و ﮔﺬرا
ﺷﻮد.
ﻣﻲ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺟﺮﻳﺎن
ﺗﻀﻤﻴﻦ
به صورت جداگانه و مستقلازهم صورت میگیرد.
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﻔﻌﻞ
کهﻫﺎي
هنگامیروش
 -3-2اﻧﻮاع
باالبرنده زیاد باش��د ،فشار جریانی خطوط لوله میبایست
ارتفاع
ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮاد ﻋﺎﻳﻖ و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮن ﻛﺮدن ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺴﺘﺮ
به سبب هد فشاری زیاد در باالبرنده بیشتر باشد .در شرایط دمایی برابر ،اگر فشار
ﺧﺎك درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺣﺮارﺗﻲ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻋﺎﻳﻖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮ ﻳﺎ ﺧﺸﻚ اﻧﺠﺎم
یابد .در
افزایشآبمی
هیدراتهاﻃﻮرنیز
تشکیل
خطﻋﺎﻳﻖلوله
ﺗﻤﺎس
درﻳﺎ در
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
احتمالﻟﻮﻟﻪ را
یابد،ﻛﻪ اﻃﺮاف
افزایش ﻋﺎﻳﻖ
ﻛﺎري ﺗﺮ ،ﻻﻳﻪ
جریانیروش
ﺷﻮد .در
انسداد5
میزاندر ﺷﻜﻞ
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺟﺪا
درﻳﺎ
آب
از
ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻻﻳﻪ
ﻳﻚ
ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﺎﻳﻖ
ﻻﻳﻪ
ﺧﺸﻚ،
ﻛﺎري
ﻋﺎﻳﻖ
روش
اﺳﺖ.
یک درسیس��تم خط لوله و باالبرنده که احتمال انسداد در آن باالست،
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﺎدهاي از اﻳﻦ دو ﻣﺪل ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

پلیپروپیل��ن ( ،)Polypropyleneپلیاتیل��ن ( )Polyethyleneو پلیاورت��ان
( )Polyurethaneب��ه عنوان س��ه ماده عایق اساس��ی در صنعت نفت ش��ناخته
ش��ده هستند .با توجه به شرایط میدان و کاربرد مورد نظر ،از این مواد در فرمهای
مختلف استفاده میشود که سبب دستیابی به ضرایب هدایت حرارتی متفاوتی
میگ��ردد .ضرایب هدایت حرارتی برای ترکیب مختلف مواد فوق در جدول1-
ارائه شده است.
باید توجه داش��ت که ضریب هدایت گرمایی این مواد در ش��رایط خشک کمتر
خواهد بود .فوم پلیاورتان به سبب ضریب هدایت بسیار پایین ( )0.03به صورت
گس��ترده جهت عایقکاری خطوط لول��ه در آبهای عمیق مورد اس��تفاده قرار
میگیرد .جنس مواد عایق مورد نیاز برای هر میدان منحصربهفرد است و به شرایط
گوناگون��ی بس��تگی دارد .آنالیز تضمین جریان میبایس��ت جهت تعیین حداقل
ویژگیهای مورد نیاز برای عایقکاری یک میدان مشخص انجام گیرد .این آنالیز
شامل مراحل زیر میباشد:
تعیین بازه دمایی تشکیل هیدرات و وکس با استفاده از محاسبات ترمودینامیکی
آنالیز حرارتی-هیدرولیکی جهت تعیین ضریب انتقال حرارت مورد نیاز در هر

ﺟﺪاره ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﺎﻳﻖ
ﻻﻳﻪ 0

ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮردﮔﻲ
ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ

ب .ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺧﺸﻚ

آ .ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺗﺮ

ﺷﻜﻞ  -5ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ

 5شماتیک سطح مقطع خطوط لوله عایقکاری شده به روش تر و خشک
روش ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺧﺸﻚ رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺗﺮ دارد ﻛﻪ در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻗﺮاردادن ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدد.
8
الیه عایق به منظور حفاظت
گرمایی

لوله حامل بیرونی به منظور
حفاظت مکانیکی

لوله درونی انتقال
دهنده سیال

تثبیت کننده

 6شماتیک تکنولوژی  Pipe-in-Pipeو اجزاء مختلف آن [.]9

 7نمونهای از باالبرندهها در تأسیسات میادین دریایی آبهای عمیق
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جنس مواد بهکاررفته در ساخت خط لوله
نقطه از خط لوله
آنالیز حرارتی پایدار به منظور تعیین نوع و قطر عایق مورد نیاز برای هر قسمت
طول خط لوله
شعاع خط لوله
از خط لوله
آنالیز حرارتی گذرا در نقاط خاصی از خط لوله جهت تعیین نرخ کاهش دما به گرانروی سیال در حال جریان
ضریب هدایت گرمایی لوله ،عایق و سیال
هنگام تغییر رژیم جریان از حالت پایدار به حالت گذرا
معیارهای انتخاب یک ماده عایق مناسب جهت انجام عملیات عایقکاری خطوط ضخامت مواد عایق
لوله در آبهای عمیق به صورت زیر تبیین میشوند:
چگالی ماده عایق
میزان هدایتپذیری گرمایی کم
وزن ماده عایق
مقاومت ماده عایق در برابر گرما ،فشار هیدرواستاتیک و خزش ناشی از جریان
ظرفیت گرمایی باال
آب
چگالی باال
تعداد الیههای عایقکاری
قابلیت مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک
ضریب انتقال حرارت ( )U-Valueسیستم عایقکاری
اقتصادیبودن
قابلیت نصب و نگهداری آسان
 -4مدیریت گرمایی فعال

 -5-3طراحی کاربردی

به طور کلی ،مراحل اصلی در طراحی یک سیس��تم عایقکاری حرارتی بر روی
خطوط لوله و تأسیسات دریایی در آبهای عمیق به صورت زیر است:
جمعآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز در خصوص سیال ،خطوط لوله ،شرایط
محیطی و ...
ساخت مدل جریان سیال درون شبکه خطوط لوله و باالبرندهها
اعتبارسنجی مدل ساختهشده بر اساس دادههای تجربی و آزمایشگاهی موجود
پیشبینی پروفایل تغییرات دما در حالت پایدار و گذرا
بهکارگیری سیستمهای مختلف عایقکاری با استفاده از مواد عایق گوناگون
آنالیز اقتصادی
همانگونه که پیداس��ت ،عوامل مختلفی بر طراحی سیس��تم عایقکاری حرارتی
تأثیرگذار میباشند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
مکان جغرافیایی خط لوله
نوع جریان سیال (اعم از پایدار ،گذرا و )...

 -1-4معرفی

مدیریت گرمایی فعال ش��امل روشهای مختلفی اس��ت که طی آن خط لوله
حرارت میبیند و گرم میش��ود .حرارت میتواند توس��ط جریان الکتریکی و یا
جریان سیال داغ به خطوط لوله منتقل گردد .در روش گرمایش الکتریکی توسط
جریان الکتریکی نیز دو دسته کلی گرمایش الکتریکی مستقیم و غیرمستقیم وجود
دارد .گرمایش الکتریکی مستقیم نیز به دو روش حلقه باز 15و حلقه بسته 16انجام
میشود.
در روش گرمای��ش الکتریکی ،با گرمکردن خط لوله میتوان از کاهش دما و
رسیدن آن به محدوده  WATجلوگیری کرد .روش گرمایش الکتریکی میتواند
به عنوان جایگزین مناس��بی هم برای روشهای پیشگیری از تشکیل هیدرات و
هم برای روشهای درمان آن باشد که دارای قابلیت اطمینان باال و کمترین اثرات
عم لیاتی منفی است .کاهش هزینههای عملیاتی در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان
سیستم از اهمیت فراوانی برخوردار است .روش گرمایش الکتریکی سبب افزایش
اطمینانپذیری سیستم و در نتیجه کاهش هزینههای عملیاتی خواهد شد.

 1کیفیت و ویژگیهای مواد عایق حرارتی شناختهشده در صنعت []8
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جنس عایق حرارتی

ضریب هدایت گرمایی
(K-valueط) ()W/m.K

2

پلی پروپیلن ()PP
پلی اورتان ()PU

0/1195

0/22
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فوم مصنوعی ()SPP

0/135

1950

4

فوم پلی پروپیلن ()PPF

0/17
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فوم پلی پروپیلن تقویت شده ()RPPF

0/08
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فوم پلی اورتان

0/03
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پلی  تان مصنوعی

0/14

1500

719.5

95

8

پلی اورتان-شیشه مصنوعی
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ظرفیت گرمایی ویژه ()J/kg.K

چگالی ()kg/m3

بازدهی ()%
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در روش گرمای��ش الکتریک��ی ،هزینههای  CAPEXبه س��بب ع��دم نیاز به
حلقهه��ای جریانی ب��ه منظور ایجاد جری��ان نفت مرده و هزینهه��ای  OPEXبه  -2سیستم حلقه بستهیا کام ً
ال عایق
دلیل عدم نیاز به نگهداری و تزریق حجم باالی مواد ش��یمیایی و همچنین حذف در این سیس��تم خط لوله از لحاظ الکتریکی کام ً
ال عایق بوده و هیچگونه جریان
زمان مورد نیاز برای آغاز مجدد عملیات بعد از بستهش��دن 17کاهش مییابد .در الکتریکی به آب دریا منتقل نمیکند .دو نوع مختلف از این سیس��تم وجود دارد
ش��کل ،8-مقایسهای بین هزینههای عملیاتی روش گرمایش الکتریکی مستقیم و که در هر دوی آنها لوله داخلی و لوله بیرونی به عنوان رس��انای جریان الکتریکی
روش عایقکاری لوله-در-لوله ( )Pipe-in-Pipeارائه ش��ده اس��ت .در ادامه ،مورد اس��تفاده قرار میگیرن��د .در واقع این دو لوله توس��ط تیغههایی به یکدیگر
روشهای مختلف گرمایش الکتریکی شرح داده میشوند.
متصل گشته و توس��ط منبع الکتریکی جریان در آنها بهوجود میآید .تفاوت دو
نوع آن نیز در محل قرارگیری تیغهها و منبع تغذیه است.
در ش��کل ،10-شماتیک روش حلقه بس��ته (عایق) با قرارگیری منبع تغذیه در
 -2-4انواع روشهای گرمایی فعال
اس��اس کار روش گرمایش الکتریکی مس��تقیم مقاومت اهم��ی بر اثر جریان انتهای خط لوله نش��ان داده شده است .این روش نسبت به روش حلقه باز بازدهی
الکتریک��ی الق��ا ش��ده در دو طرف خط لوله اس��ت که با اس��تفاده از یک حلقه بیشتری دارد ،اما در گرمادهی پیوسته نمیتوان از آن استفاده کرد و احتمال ایجاد
الکتریکی ک��ه از یک ژنراتور جریان منش��أ میگیرد ،بهوج��ود میآید .جریان خوردگی نیز وجود دارد.
در نوع دوم سیس��تم حلقه بسته (عایق) که منبع تغذیه در میانه لوله قرار گرفته
متناوب القاشده بر بدنه خط لوله سبب گرمشدن فلز بدنه در اثر مقاومت الکتریکی
میگردد .بر اثر پدیده هدایت گرمایی ،این گرمای بهوجودآمده به سیال در حال است (شکل ،)11-بازدهی باالتر است و امکان گرمادهی پیوسته نیز وجود دارد.
با این حال ،هزینه نصب تجهیزات مربوط به آن باالست.
جریان انتقال مییابد.
کاربرد روش گرمایش الکتریکی مس��تقیم در ش��رایط عملیاتی زیر به اثبات
بهطور کلی دو نوع سیستم برای گرمایش الکتریکی مستقیم وجود دارد:
18
رسیده است:
 -1سیستم حلقه باز
که در آن از ارتباط الکتریکی بین جداره خط لوله و آب دریا بهره میگیرد .سیس��تمهای تولی��د هم��راه ب��ا عایقبن��دی ت��ر ب��ا مق��دار  U-valueباالتر از
در این حالت کابل الکتریکی بر روی لوله س��وار ش��ده تا جریان را به انتها منتقل 2W/m2.K
کند .در این روش راندمان نسبتاً پایین است و در صورت عدم محافظت در مقابل سیستمهای خط لوله با قطر بیشاز  30اینچ
خوردگی میتواند مشکلساز باشد (شکل.)9-
19

 -3-4سیستم ترکیبی EHTF

 8مقایس��ه نسبت هزینههای عملیاتی سیس��تم گرمایش الکتریکی مستقیم
( )DEHبه سیستم عایقکاری حرارتی [.]10

 9گرمایش الکتریکی خط لوله به وسیله سیستم حلقه باز

سیس��تم ترکیب��ی  EHTF Electrically Heat Traced Flowlineدر واق��ع
ترکیبی از روش گرمایش الکتریکی مستقیم ( )DEHو روش عایقبندی حرارتی
( )Pipe-in-Pipeمیباش��د .شماتیک روش  EHTFدر ش��کل 12-قابل مشاهده
است.
ویژگیهای روش  EHTFبه شرح زیر میباشد:
امکان بازآغاز عملیات تولید پس از بستهش��دنهای طوالنیمدت بدون نیاز به
اندازهگیریهای پیشگیرانه
نگهداش��تن دمای سیستم باالتر از دمای تشکیل وکس ( )WATو دمای تشکیل
هیدرات ()HAT

 10سیستم حلقه بسته (عایق) با قرارگیری منبع تغذیه در انتهای خط لوله
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نی��از ب��ه منبع الکتریک��ی با ت��وان پایین ب��رای تولید گرم��ا (ت��وان نزدیک به
)20W/m
نتیجهگیری

 11سیستم حلقه بسته (عایق) با قرارگیری منبع تغذیه در وسط خط لوله

 -1مدیریت گرمایی یک عنصر مه��م و حیاتی در طراحی و بهرهبرداری خطوط
جری��ان در آبهای عمیق میباش��د که در آن ،دماهای پایین و فش��ار باال به طور
همزمان وجود دارند.
 -2در مدیریت گرمایی ،هدف اصلی نگهداش��تن و حفظ دمای کل سیستم باالتر
از دمای تش��کیل واکس ( )WATمیباشد .بدینمنظور از روشهای حرارتی فعال
که در آن خط لوله گرم میشود و روشهای حرارتی منفعل که شامل عایقکاری
و حفظ دمای خط لوله است ،استفاده میگردد.
 -3آنالیز حرارتی سیس��تم میبایست حداقل دمای احتمالی در هر دو حالت پایا و
گذرا را در نقاط مختلف تعیین کند.
 -4در روشه��ای مدیری��ت گرمایی منفعل ،انتخاب جنس م��اده عایق و طراحی
عایقکاری با توجه به ش��رایط میدان ،سیال و سایر ویژگیهای زمینشناسی انجام
میگیرد.
 -5در روش گرمایش الکتریکی مستقیم ،سیستم بسته (عایق) نسبت به سیستم باز
دارای بازدهی باالتر و امکان خوردگی کمتر میباشد.
ش عایقکاری حرارتی و گرمایش الکتریکی مس��تقیم
 -6اس��تفاده همزمان از رو 
(روش  ،)EHTFدارای بازدهی مناسب میباشد.

 12شماتیک روش EHTF

پانویس ها
11. Transient
12. Pipe-in-Pipe
13. Creep Rate
14. Riser
15. Open Loop
16. Closed Loop
17. Shut Down
18. Earth current system
19. Fully insulated system

1. Flow Assurance
2. Cloud Point
3.Wax Appearance Temperature
4. Pour Point
5. Shear Dispersion
6. Saturates
7. Aromatics
8. Resins
9. Asphaltenes
10. Steady-State

پانویس ها
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