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رس��الت اصلي ش��ركت ملي نف��ت اي��ران، توليد 
اقتصادي س��يال هيدروكربني از ميادين توس��عه 
يافت��ه و ارس��ال ۵ محص��ول اصل��ي نف��ت، گاز، 
مايعات، ميعانات و نفتا به مبادي مصرف است كه 
براين اس��اس برنامه هاي تولي��د هريك از ميادين 
هيدروكربني تعيين می ش��ود. از مهمترین الزامات 
تحقق برنامه های تولید، اس��تقرار ش��رایط ایمن و 
پای��دار توليد مبتن��ي بر بهره ب��رداری ايمن و پايا 
در واحدهای عملیاتی اس��ت كه بر اس��اس احکام 
راهبری عملیات مطابق با مدارک فنی و تجربیات 
حرفه ای می باش��د و براساس ش��اخص هاي پايش 
جري��ان و پارامترهای عملیات��ی، بصورت لحظه اي 
و روزان��ه در واحده��اي عمليات��ي مربوطه پایش 

می شود. 
زنجي��ره ارزش توليد محصوالت مذكور متش��كل 
از مخ��زن هيدروكربني، چاه توليدي، تاسيس��ات 
فرآورش��ي، خطوط لوله انتقال، مب��ادي ذخيره و 
انتقال اس��ت و در ه��ر مرحله، قواني��ن و مقررات 
مش��خصي جهت انتق��ال اقتصادي س��يال، حاكم 
اس��ت؛ بطوريكه تخطي از آن تهديدي بر پايداري 
جري��ان خواه��د ب��ود. لذا ض��روري اس��ت ضمن 
شناس��ايي آن ها، ريس��ك كاهش ي��ا توقف توليد 
ناش��ي از مش��كالت احتمالي  ارزياب��ي و مديريت 
ش��ود. بعبارتي تامين شرايط مطمئن جهت انتقال 
اقتصادي س��يال از مخزن هيدروكربني به مبادي 
مصرف تحت عنوان تضمین پایداری جریان1 است 
كه اركان و اليه هاي متعددي دارد و بررس��ي كليه 
جوانب��ي كه پايداري جريان را تحت الش��عاع قرار 

مي دهد هدف اصلي اين پژوهش است.
اي��ن فعاليت بمنظور طرح و ارائه مدلی اس��ت که 
ب��ا دریافت اطالع��ات میدانی هر واح��د عملیاتی، 
شرایط پايداري جريان در هر ميدان هيدروكربني 
را بررس��ی مي نماید تا مبتني بر پایش های روزمره 

و لحظه اي، از ش��رایط س��یال درگردش اطمینان 
حاصل ش��ود. ابع��اد مختلف این فعالی��ت به این 

ترتیب تشریح خواهد شد:
1- لزوم انجام فعاليت

2- ماهيت فعاليت 
3- چگونگي انجام كار

4- دامنه كاربرد 
۵- تيم بررسي و كاربران 

لزوم انجام فعاليت :
باوج��ود پاي��ش لحظ��ه اي جري��ان در واحدهاي 
عملياتي، در برخي موارد ش��اهد پدیده هایی مانند 
تش��کیل هيدرات، واكس، آس��فالتين و... هستيم 
كه انس��داد تجهي��زات يا تركيدگ��ي خطوط لوله 
فرآيندي را بدنبال خواهد داش��ت و منجر به قطع 
يكب��اره جريان مي ش��ود. بعالوه خس��ارات مادي 
وگاه��ي صدمات جاني نيز درب��ردارد. اين موضوع 
بیانگر آن  است که عالوه بر پايش لحظه به لحظه اي 
فرآيند، ضروري اس��ت عواملي كه منجر به تشكيل 
اين رسوبات و یا هرگونه اشکال عملیاتی مي شود، 
مطاب��ق دس��تورالعمل جداگان��ه اي اندازه گيري و 
پايش ش��وند، ك��ه اگرچه ج��دا از هم��ان احكام 

راهب��ري روزانه عملیات تولید نیس��ت ولي مبتنی 
بر ديدگاه و نگرش��ی متفاوت در پردازش داده هاي 
روزان��ه، می توان از وق��وع احتمالي چنين حوادثي 
جلوگي��ري بعمل آورد. چنانچه ب��ا دیدگاه مبتنی 
بر ریس��ک به آنالیز ش��رایط پرداخته شود و نقاط 
بحراني راشناسايي شود، نتایج مطلوب تری خواهد 

داشت.
ماهيت فعاليت:

از آنج��ا كه اين گونه بررس��ي ها ب��ر پايه اطالعات 
حجيمي از توليد و عمليات روزانه شكل مي گيرد، 
لذا نياز به توس��عه مدل  نرم افزاري است كه موارد 

ذيل را پوشش دهد:
1- تضمین پای��داری جری��ان )FA( در مدل هاي 
متفاوتي مي تواند توسعه يابد. در هرمدل، رابطه اي 
بي��ن بخش هاي مختل��ف تحت پاي��ش و اعضاي 
پايش گ��ر برقرار مي ش��ود، به نحوي ك��ه داده هاي 
مورد نظ��ر در زمان هاي معن��ی دار، اندازه گيري و 
در توابع تحليل گر قرار  گي��رد و بتواند اخطارهاي 
الزم در زمين��ه ع��دم پايداري جري��ان و احتمال 
ب��روز مش��كالت مربوطه را به متولي��ان امر بدهد. 
بديهي اس��ت طراحي و پياده س��ازي اين اقدام از 

الزامات پایداري جریان در هر میدان هیدروکربني

نیاز نیساني ساماني، مدیریت نظارت نفت و گاز  

 1  ارتباط ماژول هاي الزامات پایداري جریان
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حساس��يت هاي خاصي برخوردار است. مدل هاي 
راي��ج FA معموال" دغدغه های تش��کیل رس��وب 
در خط��وط لوله فرآیندی و انتق��ال2 را هدف قرار 
می دهد ولي مدل توسعه يافته وقتي مي تواند مدل 
موفقي باش��د كه ش��رايط مطمئن، قابل كنترل و 
مورد قبولي3 را براي انتقال س��يال از مبدا توليد تا 

محل ارسال فراهم آورد. 
2- م��دل FA در مراح��ل طراح��ی و عملی��ات 
بهره ب��رداری مطرح مي ش��ود و تمرکز ما در اینجا 
تعيين الزامات پايداري در موقعيت فرآيندي است 
اگرچه ممكن اس��ت برخي مش��كالت ريش��ه در 
طراحي داش��ته باشد كه در مورد خاص و مربوطه 

شناسايي خواهد شد.
FA -3 ابزاري جهت پاي��ش كليه عوامل پايداري 
جريان جهت حفظ فرآیندها می باش��د. موضوعی 
چند منظ��وره4 مبتني بر حوزه هاي مختلف دانش 
و قوانی��ن حاکم در ح��وزه فرآیندی، ش��یمیایی، 
مکانیک��ی و هيدروليك��ي بمنظ��ور حف��ظ تعادل 
اس��ت، مث��ال در بع��د مکانیک��ی م��واردي چون 
ژئومت��ری و پروفایل خطوط لول��ه در تغيير رفتار 
فازي فرآيند موثر اس��ت. عوام��ل مذكور عالوه بر 
وابستگي ش��ان به زمان، به نوعي وابسته به شرايط 
عملیاتی متفاوت اند از جمل��ه راه اندازی۵ و توقف6  
و حالت ه��ای گذرا7 و پایدار8 هری��ک از این موارد 
بص��ورت ماژول هایي از FA مطرح می باش��د که نه 
تنها مس��تقل از هم نيس��تند، بلکه كامال وابس��ته 
به هم و درمقاطعی با یکدیگر هم پوشانی نیز دارند 

كه در شكل-1 قابل مالحظه است. 
4- مدل هاي FA مبتني بر پیش گویی، پیش گیری، 
پایش یا حل مش��کل رس��وب )مطابق با شکل-2( 
مطرح می شوند. مسلما"در صورتی که مدلي، كليه 
موارد را پوشش دهد کارآمد و ارزشمندتر است. لذا 
سعی خواهد شد شاخص های تعریف شده به نحوی 
اتخاذ شوند که قابلیت پیش گویی داشته و اقدامات 
پیش گیرانه مناسب را لحاظ نمایند. ضمن اینکه با 
تعریف ش��اخص های قابل قبول وضعیت موجود را 
پایش نموده و راه حل های الزم را در مواقع رخداد 

مش��کل ارائه نماید. لذا س��عی برآن است که این 
مدل، هر 4 مرحله چرخه ذیل را پوشش دهد.

۵- در تم��ام اهداف مذكور اطالعاتي در حوزه هاي 
مختلف ذيل مورد نياز است:

 نق��ش پدیده ه��ای گرمای��ی9: ش��ناخت نواحي 
ريسك تشكيل رسوب نسبت به نمودار فازي سيال 

بصورت شكل- 3:

ترموديناميك��ي  پيش بيني ه��اي  هيدرولي��ك:   
ب��ا واقعي��ت عملي��ات بهره برداري كام��ال منطبق 
نمي باشد. بعبارتي ترمودینایک نمی تواند به تنهایی 
عملیات بهره برداری را تفس��یر کند كه مغايرت ها 
ناش��ي از تغييرات هيدروديناميكي سيال و شرايط 

خط لوله مي باشد.
 تزري��ق م��واد ش��يميايي: يكي از مس��ائلي كه 

 3  شماتیک کلي نمودار فازي

 2  رویکردهاي بررسي الزامات پایداري جریان
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پيش بيني هاي ترموديناميك��ي را تحت تاثير قرار 
مي ده��د مواد ش��يميايي تزريق ش��ده  در س��يال 
اس��ت، زيرا نمودار فازي فقط برپايه تركيبات آلي 
س��يال تنظيم مي شود. تاثيرات ناش��ي از ماهيت 
آب س��ازند و آب موجود در گاز و ميزان تركيبات 
گوگردي ميس��ر اس��ت. ولي تاثير مواد شيميايي 
تزريق ش��ده بر جابجايي نواحي ريس��ك تشكيل 
رسوب براحتي مقدور نیست و باعث عدم قطعيت 
در پيش بيني ه��اي ترموديناميك��ي و هيدروليكي 
مي شود. لذا اين موضوع باید بر اطالعات مورد نياز 
مدل لحاظ ش��ود. بدين معني كه عوامل ناپايداري 
مشخص و راه حل مقابله با هريك نيز تعيين شود. 
يك��ي از مهمترين مواردي كه باي��د درنظر گرفته 
شود استراتژي برخورد با تشكيل هريك از رسوبات 
احتمالي است، از جمله واكس، آسفالتين، هيدرات، 
لخته مايع، امولسيون، محصوالت خوردگي و غیره.
6- بط��ور كلي اين موضوع اليه هاي متعددي دارد 
و هرالي��ه بخش هاي متفاوت��ي را دربرمي گيرد كه 

بصورت خالصه مطابق شكل-4 خالصه مي شود:
اس��تراتژي اي كه بر همه موارد مذكور س��ايه دارد 
آن اس��ت كه كليه موارد مذكور  با تفکر مبتنی بر 

ریسک مورد بررسي قرار گيرد.
دامنه كاربرد:

موضوع FA اولين بار در اوايل س��ال1990 توسط 
پتروبار مطرح گرديد و به بررسی معضالت تشکیل 
رسوباتي چون واكس و آسفالتين در صنايع نفت و 
گاز و رابطه آن با حوزه های شيميايي، هيدروليكي 
و ترموديناميكي پرداخته ش��د. در س��ال هاي بعد، 
ماس��ه و جام��دات همراه با س��یال تولیدی از چاه 
كه مش��کالت عديده اي در پای��داری جریان ايجاد 
مي کردند نيز مطرح ش��د و جای��گاه راه حل مقابله 
با اینگونه مش��کالت را در مباحث FA دانستند. در 
س��ال هاي بعد محققين و اپراتوره��ا به اين نتيجه 
رس��يدند كه عدم پایداری جریان ناشی از تشکیل 
هرگون��ه فاز مزاح��م از جمله تش��کیل لخته های 
مايع10، تش��کیل امولس��يون، محصوالت خوردگی 
و غیره، منش��ا عدم انتقال مطمئن سیال تولیدی 

مي باش��د بطوری که رفع آن ها و چگونگی برخورد 
با این موض��وع، جایگاه ویژه ای در حوزه FA پيدا 
ک��رد. لذا در ای��ن فعالیت بر بررس��ی کلیه موارد 
مطرح ش��ده متمرک��ز خواهیم ب��ود و نتایج آن، 
دامنه وس��یعی از مس��ایل را )مطابق شکل-۵( در 

حوزه های مختلف پوشش خواهد داد.
در ای��ن پژوهش هرعاملي كه به نوعي تعادل فازی 
هربخ��ش از فرآين��د را مخت��ل نماي��د، تهدیدي 

بر پایداری جریان محس��وب ش��ده و الزم اس��ت 
راه کار مناس��ب جه��ت مقابله با هریک مش��خص 
ش��ود. این امر وقتی محقق می ش��ود که مکانیسم 
تش��کیل و فرآیند شکل گیری رس��وبات و فازهای 
مزاحم به خوبی ش��ناخته شده باش��د. همان طوركه 
مي داني��م مراح��ل تش��كيل رس��وب عبارتن��د از 
هسته زايي، تش��كيل كلوخه ها و كريستاله شدن و 
رشد رس��وب. لذا متناسب با هر مرحله، استراتژی 

 5  مشکالت عدم پایداري جریان

4  نمودار استراتژي تعیین الزامات پایداري جریان
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مقابله با رس��وب زدایی متفاوت اس��ت. بطوری که 
روش هاي حرارتي و مغناطيسي معموال" با مرحله 
شكل گيري و هس��ته زايي رسوب مقابله مي كند و 
روش هاي تزريق مواد شيميايي و حالل كه بعد از 

تشكيل رسوب مورد استفاده قرار مي گيرند.
بازدارنده ه��ای ترمودینامیک��ی هی��درات با تعویق 
نقطه هیدرات از تش��کیل آن در ش��رایط فرآیندی 
جلوگیری می نماین��د و بازدارنده های س��ینتیکی 
هیدرات با مداخله در هسته زایی و برخی مداخله در 
کلوخه ش��دن از تشکیل هیدرات ممانعت می کنند. 

شکل- 6 شماتیک توصیفی این بیان است.

لذا در نظر اس��ت مدل مورد نظر به نحوی تنظیم 
گردد که کلیه الزامات فوق را پوشش دهد.

چگونگي انجام كار:
جهت دستيابي به تحقق اهداف مذکور الزم است 
مدلی توس��عه داده ش��ود که بر اس��اس داده های 
تغذیه شده، ش��رایط فرآیند را از ابتدای استخراج 
از میادین هیدروکربنی تا مبادی ارس��ال بررس��ی 
و اطمینان پذیری س��یال نسبت به موقعیت آن در 
فرآیند را ارزیابی کند، لذا ضروری اس��ت اقدامات 

مقتضي به شرح ذيل صورت پذيرد:
1- محدوده مورد بررسی بعنوان تابع هدف تعیین شود.

2- پارامترهایی که بعنوان شاخص پایداری جریان 
در محدوده مورد بررسی مطرح مي باشد، مشخص 

شود.
3- تابعی��ت پارامتره��ای بن��د2 ب��ا پارامتره��ای 
اندازه گی��ری آنالین واحدهای عملیاتی مش��خص 

شود.
4- پارامتره��ا برمبنای ریس��ک در فرمت ماتریس 

تهیه شود.
۵- اطالعات ماتریس ها به  نرم افزار تحليل گر تغذيه 

شود.

فعاالن و کاربران
بط��ور خالصه روش کار بدین ترتیب اس��ت که از 
طریق پردازش یک س��ری پارامترهای اندازه گیری 
شده در زمان  مشخص، بستری فراهم می شود که 
تعیین احتمال ایجاد رس��وبات، واکس و هر پدیده 
دیگر را میسر می نماید. برهم نهی مسائل متفاوتی 
اعم از هیدرولیکی و ترمودینامیکی در این استنتاج 
دخیل می باشند که در زمان های نرمال، راه اندازی 
و توق��ف كه مبتني ب��ر هم��ان پارامترهای تحت 
پاي��ش روزان��ه عملیاتی، بررس��ی های جداگانه ای 
می طلب��د. لذا ش��اخص های تعیین ش��ده الزام آور 
خواهد بود كه بصورت ماتريس��ي درخواهند آمد و 
خوراك نرم افزار BI 11 خواهند شد و پردازش آن ها 
در اتاق دیس��پچینگ مدیریت ب��ا نرم افزار مذكور 

میسر خواهد شد.  6  چگونگي مداخله یک ماده شیمیایي)LDHI( در مراحل تشکیل رسوب)هیدرات(
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  در مراحل تشكيل رسوب(هيدرات) (LDHI)چگونگي مداخله يك ماده شيميايي -6شكل

  
  كه كليه الزامات فوق را پوشش دهد. تنظيم گردد لذا در نظر است مدل مورد نظر به نحوي

  چگونگي انجام كار:
ه، هاي تغذيه شدست مدلي توسعه داده شود كه بر اساس دادها جهت دستيابي به تحقق اهداف مذكور الزم

پذيري سيال انشرايط فرآيند را از ابتداي استخراج از ميادين هيدروكربني تا مبادي ارسال بررسي و اطمين
  يرد:ورت پذصلذا ضروري است اقدامات مقتضي به شرح ذيل  ،كندنسبت به موقعيت آن در فرآيند را ارزيابي 

د.رد بررسي بعنوان تابع هدف تعيين شومحدوده مو.1
.دشوباشد، مشخص ان شاخص پايداري جريان در محدوده مورد بررسي مطرح ميپارامترهايي كه بعنو.2
.دشوگيري آنالين واحدهاي عملياتي مشخص با پارامترهاي اندازه 2تابعيت پارامترهاي بند.3
پارامترها برمبناي ريسك در فرمت ماتريس تهيه شود..4
د.شوگر تغذيه افزار تحليلنرم ها بهاطالعات ماتريس.5

  : كاربرانفعاالن و 
 گيري شده در زمانسري پارامترهاي اندازهبطور خالصه روش كار بدين ترتيب است كه از طريق پردازش يك

نمايد. مي شود كه تعيين احتمال ايجاد رسوبات، واكس و هر پديده ديگر را ميسرمشخص، بستري فراهم مي
هاي باشند كه در زماندر اين استنتاج دخيل مياعم از هيدروليكي و ترموديناميكي متفاوتي  مسائلبرهم نهي 

اي هاي جداگانهبررسيمبتني بر همان پارامترهاي تحت پايش روزانه عملياتي،  كه اندازي و توقفراهنرمال،
افزار خوراك نرمو آور خواهد بود كه بصورت ماتريسي درخواهند آمد هاي تعيين شده الزاملذا شاخص .طلبدمي

11BI شدخواهد  ميسر افزار مذكوربا نرمها در اتاق ديسپچينگ مديريت پردازش آنو  خواهند شد.  
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پانویس هاپانویس ها
1. FA: Flow Assurance 
2. piping & pipe line
3. reliable, manageable and profitable
4. multi task
5. startup
6. shutdown

7. transient
8. steady state
9. Thermal
10. slugging
11. Business Intelligence
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