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تاریخچه ی هیدرات
کشــور ایران یکی از کشورهایی است که از منابع عظیم گاز طبیعی برخوردار 
اســت. گاز طبیعی کاربردهای متنوعی دارد و استفاده از این نعمت خدادادی 
روزبه روز، رو به افزایش است. امروزه از جمله کاربردهای آن می توان به عنوان 
ماده ی اولیه ی صنایع پتروشــیمی،  مصارف ســوختی و... اشاره کرد. از این رو 

مطالعه ی دانش فنی گاز طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
آب و هیدروکربن در بخش هــای مختلف صنعت در کنار یکدیگر قرار دارند، 
به طــور کلی تمام گازهای طبیعــی  اعم از گازهای طبیعی تفکیک شــده 
از اســتخراج نفت خام در واحدهای بهره برداری و گازهای اســتخراج شده از 
چاه هــای گازی مقداری بخــار آب به همراه دارند. آب همراه گاز با داشــتن 

شرایط مناسب باعث تشکیل پدیده ای مزاحم به نام هیدرات می شود.
شــناخت پدیده ی هیدرات به ســال های ابتدایی قــرن نوزدهم باز می گردد. 
حدود 200 سال پیش در سال ١٨١٠ میالدی همفری دیوی1 کشف کرد که 

وقتي محلول آبی کلر تا دمای زیر ٩ درجه ی سلســیوس ســرد شود، ماده ی 
جامدی به دست می آید. فارادی2 در سال ١٨٢٣ وجود چنین ماده ی جامدی 
را تایید کرد و عنوان کرد که این ماده ی جامد از یک قسمت کلر و ١٠ قسمت 

آب تشکیل شده است. 
اکنون حدود ١٠٠ ماده وجود دارند که در اثر مخلوط شــدن با آب می توانند 
ترکیبات جامد غیراســتوکیومتری تشکیل دهند. به این مواد، هیدرات گازی 
می گویند.]1[ از آن زمان تاکنون محققين حدود 100 ماده ی مختلف را پيدا 
کرده اند که می توانند با مولکول آب در ايجاد يک ساختمان غيراستوکيومتريک 
سهيم باشند. عبارت "هيدرات گازی" برای نامگذاری اين گونه ترکيبات جامد 

را نخستين بار ديويدسون3 به کار برده است.]2و3[
در ســال 1934 يعنی زماني كه صنعت نفت و گاز در آمريکا رشــد سريعي 
داشت اين حقيقت آشــکار شــد که علي رغم تصورات اوليه ، گرفتگی مسير 
لوله های انتقــال گاز طبيعی در دماهای پايين، به علت ايجاد يخ )آب جامد( 
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کشــور ایران از جمله کشــورهایی اســت که از منابع عظیم گاز طبیعی برخوردار اســت. از آنجایی که  آب و 
هیدروکربن در بخش های مختلف صنعت در کنار یکدیگر قرار دارند، با داشــتن شــرایط مناسب باعث تشکیل 
پدیده ای مزاحم به نام هیدرات می شــوند. شــناخت پدیده ی هیدرات به ســال های ابتدایی قرن نوزدهم باز 
می گردد و به ســه دوره ی اصلی تقســیم بندی می شود. ســاختار مکعبی S-I، ســاختار مکعبی S-II، ساختار 
شش وجهی S-H و یک ساختار جدید و بدون نام از جمله ساختارهای شناخته شده برای هیدرات گاز طبیعی 

هستند.
اگرچه برای پدیده ی هیدرات کاربردهای مختلفی پیشــنهاد شــده، از جمله به عنوان یک روش مناسب برای 
جابجایــی گاز طبیعی، تشــکیل هیدرات گازی در خطوط لوله ی انتقال نفــت و گاز و نیز در عملیات حفاری 
یکی از مهمترین مشــکالت شــناخته شده در صنعت اســت که عالوه بر مســدود کردن خط لوله، خسارات 
جبران ناپذیری نیز به تجهیزات وارد می کند. از این رو توانایی پیش بینی شــرایط تشــکیل هیدرات از نقطه نظر 
فرآیند تولید، نقل وانتقال و بهره برداری حائزاهمیت است و می تواند از بروز مشکالت ناخواسته جلوگیری کند. 
در این تحقیق به بررســی روش های مختلف موجود برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات پرداخته ایم. برای 
تعیین شرایط تشکیل هیدرات، بهترین روش، روشی است که با استفاده از دما، فشار و ترکیب درصد گاز تعیین 
می شــود. بنابراین از جمله مهمترین روش های پیش بینی شــرایط تشکیل هیدرات می توان به روش تجربی و 
مدل های ترمودینامیکی اشاره کرد. اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم به کارگیری هوش مصنوعی برای 

پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات های گازی در مقایسه با سایر روش ها است.
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نيست و علت آن تشکيل و ايجاد کريستال های هيدرات است.]1[ با توجه به 
نياز صنعت برای حل اين مشــکل، صنعت و دولت نيز به جمع محافل علمی 
پيوستند و خواهان مطالعات جدیدتری راجع به اين مولکول ها در زمينه هايی 
نظير ساختمان کريستالی و خواص آنها، شرايط تشکيل، چگونگی جلوگيری 
از تشــکيل آنها و مواردی از اين دست شدند. در اين زمينه ديتون و فراست 

عهده دار بخش مهمي از اين مطالعات بوده اند.]2و4[
بنابراین تاریخچه ی هیدرات های گازی به سه دوره ی اصلی تقسیم بندی می شود:

دوره ی اول: به عنوان پدیده ی جدید، جالب، علمی و آزمایشگاهی و جستجو 
برای پیدا کردن شرایط تشکیل هیدرات برای گازهای مختلف

دوره ی دوم: جلوگیری از تشکیل هیدرات )هیدرات به عنوان یک مسئله در 
صنعت گاز طبیعی(

دوره ی سوم: هیدرات روشی برای ذخیره سازی و انتقال

1- ساختارهای شناخته شده برای هیدرات گاز طبیعی
در حالت طبيعي، مولكول هاي آب كه نقش ميزبان را دارند با پيوند هيدروژني 
به هم متصلند و فرم آن به صورت ساختار شبكه اي با يك سري حفره است. قطر 
اين حفره ها بين pm 920-780 است. تركيبات شبكه اي هيدرات هاي گازي به 
دو دسته تقسيم بندي شده اند: گونه هايي كه در آن آب نقش ميزبان را دارد که 
شــبكه ي آبي و يا به طور ساده، شــبكه ي هيدرات خوانده مي شوند و دسته ي 

ديگر شامل شبكه اي است كه در آن آب نقش ميزبان را ندارد.]6،5 و8[
بنابراین از لحاظ ســاختار، هيدرات ماده اي است جامد كه از مخلوط فيزيکي 
آب با برخي هيدروكربن هاي موجود در گاز طبيعي به وجود مي آيد و با وجود 
ظاهري مانند يخ، خواص متفاوتي با آن دارد.  با توجه به توانايی مولکول هاي 
آب در تشکيل شبکه ی هيدرات خالي كه حالت ناپايدار دارد و بسته به شرایط 
تشــکیل هیدرات و اینکه مولکول گاز مهمان چه مولکولی باشد چهار ساختار 

 1  انســداد لوله های انتقال گاز توسط هیدرات

 3  نمایــی از هیدرات در اعماق اقیانوس 2  سوختن هیدرات 
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SI،SII،SH 4  نمایی از قفســه های موجود در ساختارهای 

متفاوت از هیدرات شناخته شده است:
الف- ساختار مکعبی S-I )ساختار نوع اول(
ب- ساختار مکعبی S-II )ساختار نوع دوم(

ج- ساختار شش وجهی S-H )ساختار نوع سوم(
د- یک ساختار جدید و بدون نام]5و7[ 

2- کاربردهای هیدرات گازی
اگرچه از تشــکیل هیدرات در خطوط لوله ی انتقال گاز به عنوان یک پدیده ی 

مزاحم نگریســته شده اســت اما امروزه مطالعات زیادی بر روی هیدرات انجام 
شــده و کاربردهای مختلفی پیدا کرده اســت. از برخی مهمترین کاربردهای 

هیدرات می توان به این موارد اشاره کرد:
1-  ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی 
2- فرآیند جداسازی از مخلوط گازها

3- جذب دی اکسیدکربن از هوا
4-  مخازن سرمایی

SISIISHساختار هیدرات

بزرگ          متوسطکوچک          کوچک          کوچک          بزرگکوچک          اندازه ی حفره

                     8 6 12 5                     435663                     2512 6 12 5                     2512 6 12 5                     512ساختار حفره

26168321تعداد حفره در سلول

4/065/71         3/91          4/73 3/91     3/954/33 شعاع متوسط حفره )آنگستروم(

20242028202036تعداد اکسیژن در حفره

4613634تعداد مولکول های آب در سلول

شش وجهیمکعبیمکعبینوع کریستال

  1  مشــخصه ی واحد سلول ساختار هیدرات
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بــه خاطر افزایش تقاضای گاز طبیعی در جهان نیاز به انتقال آن از میدان های 
گازی تا محل های مصرف بیش از پیش احســاس می شــود. امروزه این انتقال 
به وســیله ی خط لوله ی گران قیمت بــا فرآیند گران و دارای ریســک انجام 
می شود. برای کاهش ریسک و قیمت انتقال گاز استفاده از هیدرات گاز طبیعی 
پیشنهاد شده است. در طی چند ســال اخیر ایده ی استفاده از هیدرات گازی 
برای ذخیره ســازی و انتقال گاز مطرح شده اســت. برای میدان های کوچک و 
دورافتــاده ی گاز طبیعی، روش های معمول مانند LNG اقتصادی نیســت و 
می تــوان از هیدرات گازی برای انتقال گاز به محل های مصرف اســتفاده کرد. 
با توجه به خواص ذخیره ســازی گاز طبیعی در ساختار هیدرات، ذخیره سازی 
گاز طبیعی و انتقال آن به صورت هیدرات، بســیار ایمن تر از انتقال گاز توسط 

خطوط لوله است.

3- روش های پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات
یکی از مهمترین عوامل تشکیل هیدرات گاز طبیعی وجود آب در این مخلوط 
گازی است، چون گاز طبیعی سالیان دراز در تماس با آب بوده تقریبا اشباع از 
آب اســت و برای جلوگیری از تشکیل هیدرات ایجاد جریان دوفازی لخته ای و 
افت فشار، باید این مقدار آب به مقدار بسیار کم ppm کاهش یابد. از اصلی ترین 
روش های جلوگیری از تشــکیل هیدرات در خطــوط لوله ی انتقال می توان به 
کنترل فشــار، عایق کاری و حرارت دادن لوله های انتقال، آب زدایی از گازها و 

تزریق ممانعت کننده ها یا بازدارنده های شیمیایی اشاره کرد. 
روش های مختلفی برای تعیین شــرایط تشــکیل هیدرات وجود دارد. بهترین 
روش، روشــی است که با اســتفاده از دما، فشــار و ترکیب درصد گاز تعیین 
می شــود. این روش اندازه گیری به صورت تجربی است. البته روش های دیگری 

نظیــر نمودارهای چگالی گاز، انبســاط ژول تامســون، ترمودینامیک آماری، 
شبکه ی عصبی مصنوعی و... نیز موجود است که در این مقاله سعی شده است 
روش شبکه ی عصبی مصنوعی را با مدل های مختلف برای تخمین دقیق شرایط 

تشکیل هیدرات گازی مقایسه کنیم.
مطالعه ی شرایط تشکیل هیدرات و بررسی آن در فرآیندهای تولیدی گاز امری 
ضروری به نظر می رســد. بنابراین از جمله مهمترین روش های شرایط تشکیل 

هیدرات می توان به روش تجربی و مدل های ترمودینامیکی اشاره کرد.

1-3- روش های تجربی
با توجه به پیشرفت سایر روش ها روش تجربی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، 
اما همچنان در صنعت کاربرد دارد. روش های تجربی نیز چندین مورد هستند 

که از جمله روش های متداول می توان به این موارد اشاره کرد:
gas gravity 1- استفاده از

K 2- روش ضریب توزیع
3- استفاده از رابطه ی تجربی مک لود ـ کمبل4 ]6،4و9[

1-1-3-گراویته ی گاز5
این روش یک روش ســاده برای دســت یابی به دما و فشار تشکیل هیدرات در 

مخلوط های سه فازی است که کتز آن را ارائه کرد.
رابطه ی )1(:                                       

 5  نمودار کتز
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 K 2-1-3- روش مقدار
روش مقــدار K یــا روش ثابت های تعادلــی جامد ـ بخار، ســاده ترین روش 

محاسبه ی تشکیل هیدرات است.

3-1-3- استفاده از رابطه ی تجربی مک لود کمبل 
این روش برای محاسبه ی دمای تشکیل هیدرات مورد استفاده قرار می گیرد. 
رابطه ای که در این روش به کار می رود بر اســاس معادله ی اصالح شــده ی 

کالپیرون است.

2-3- مدل های ترمودینامیکی
برای تعیین دما و فشار تعادلی تشــکیل هیدرات، مدل سازی ترمودینامیکی 
انجام می شود و تقریبا اکثر تحقیقات اخیر به پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات 
بر اســاس علم ترمودینامیک استوار شده اســت. مدل های ترمودینامیکی بر 
خــالف مدل های تجربی از پایه های تئوری قوی برخوردار هســتند و همگی 
دارای فرضیات مشــابهی می باشند، بنابراین می توان اثرات بین مولکولی را در 

مدل لحاظ کرد. 
مطالعاتی که بر روی اشــعه ی X انجام شــده اســت، مدل های ســاختمانی 
قابل قبولی برای هیدرات های نوع I و II به وجود آورده است. مهمترین تئوری 
مطالعه در تعادل هیدرات های گازی توسط واندروالس ـ پالتیو ارائه شده است 
و بیشتر مدل های دیگر نیز بر اساس این تئوری استوار هستند. این مدل های 
ترمودینامیکی با دقت نســبتا خوبی به پیش بینی شــرایط تشکیل هیدرات 
می پردازند.]9و10[ برای محاســبات تعادلی به محاسبه  ی کمیت هایی نظیر 
فوگاســته و ضریب فوگاسیته نیاز اســت. از آنجایی که در بررسی تعادل در 
تشــکیل هیدرات با نیازهای مختلفی روبرو می شــویم برای اینکه بتوانیم با 
دقت بیشــتری به بررســی فوگاســیته ها بپردازیم، باید برای هر فاز از مدل 
اختصاصی آن اســتفاده کرد. این مدل ها بــرای  فازهای گاز، جامد و مایع به 

این صورت است: 
فاز گاز: می توان  از یک معادله ی حالت استفاده کرد. طبق تعریف، معادله ی 
حالت، معادله ای اســت که ارتباط بین کمیت های دما، فشار و حجم یک گاز 
را بــرای یک ماده ی خالص برقرار می کند. از جملــه رایج ترین این معادالت 

می توان به معادله حات بینگ رابینسون اشاره کرد.
فاز مایع: از قانون هنری با توجه به حاللیت کم هیدروکربن ها در آب مورد 

استفاده قرار می گیرد. این قانون به این صورت بیان می شود:
رابطه ی )2(:

         

در این رابطه، f iL فوگاســیته، Xi کسر مولی، yi ضریب فعالیت جزء i در فاز 
مایع، f iv فوگاسیته ی جزء i در فاز بخار است. 

فاز جامد: هیــدرات، تقریبا برای تمامــی مدل هــای ترمودینامیکی برای 
پیش بینی خواص فاز هیدرات از مدل واندروالس ـ پالتیو اســتفاده می شــود. 
از جمله مدل هــای ترمودینامیکی که می توان نام بــرد، واندروالس ـ پالتیو و 

Trebble-Bishnoi، اسلون ـ بالرد هستند. ]10،9و11[

ـ پالتیو  1-2-3- مدل ترمودینامکی واندروالس 
دقیق ترین و صحیح ترین تکنیک آماری بر اساس تئوری ترمودینامیکی مدل 
واندروالس ـ پالتیو برای تعیین شرایط تشکیل هیدرات ارائه شده است. با اینکه 
فرآیندهای تشــکیل هیدرات و جذب هم دما با هم متفاوت هســتند، اما این 

مدل فرضیات مشابهی بین این فرآیند به وجود آورده است. 
برخی از این شباهت ها عبارتند از:

 در فرآیند تشکیل هیدرات ماده ی جذب شونده و ماده ی جاذب وجود داشته 
و در اثر عدم وجود هرکدام از این مواد، هیدرات تشکیل نمی شود.

 در ســاختار پایداری و ترمودینامیکی هیدرات به وجود آمده به وســیله ی 
اندازه ی مولکول های مهمان، میزان اشغال حفرات تعیین می شود.

 وقتی کــه مولکول های مهمان خیلی کوچک هســتند هیــدرات پایدارتر 
تشکیل نمی شود.

بنابراین برای مدل واندروالس ـ پالتیو شرط تعادل، برابری پتانسیل شیمیایی 
آب در فاز هیدرات با فازهای تعادلی دیگر است.

Trebble-Bishnoi 2-2-3- مدل
یک مدل ترمودینامیکی برای محاســبه ی تاثیرات پراکندگی متانول توســط 
بیشــنویی و همکارانش ارائه شده اســت. در این مدل، برای محاسبات تنها 
از دو مدل ترمودینامیکی اســتفاده شــده است. در یک سیستم N جزیی که 
شــامل سه فاز هیدرات جامد، مایع و بخار است، تعادل ترمودینامیکی به این 

صورت بیان می شود:
رابطه ی )3(:                                                  
رابطه ی )4(:                                                   

nc: تعداد اجزایی هستند که می توانند تشکیل هیدرات دهند. برای محاسبه ی 

فوگاسیته ها در معادالت فوق، از معادله ی حالت Trebble-Bishnoi استفاده 
می شود.

رابطه ی )5(: 
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در رابطه ی فوق، V: حجم مولی P: فشــار R: ثابت گازها
 T: دما  است.

پارامترهای a,b,c,d برای محاســبه ی فشار با توجه به فرمول های موجود، در 
جدول2 به دست می آیند.

پارامترهــای برهم کنش دو جزیــی )Ka ,Kb ,Kc ,Kd( نیز در منابع وجود 
دارند. برای حالتی که متانول به سیستم تزریق شود از مدل واندروالس ـ پالتیو 
برای توصیف فوگاســیته ی آب در فاز هیدرات اســتفاده می شود. باید توجه 
داشت که تزریق متانول در مخلوط هیدروکربن ـ آب ساختار تشکیل شده در 

فاز آبی را تغییر می دهد.]11و12[

3-2-3- مدل SLOEN و بالرد
یکی دیگــر از مدل های ترمودینامیکی برای پیش بینی شــرایط تشــکیل 
هیدرات گاز طبیعی مدل SLOEN و  بالرد اســت. این مدل برای پیش بینی 
حالت های مختلف سیســتم کاربرد داشــته و در فشــارهای باالی 211 بار 

دارای انحراف است.

4- هوش مصنوعی6   
هوش مصنوعی، مطالعه ی روش هایی اســت براي تبدیل کامپیوتر به ماشینی 
که بتواند اعمال انجام شده توسط انسـان را انجام دهد]13و14[ و كاربردهاي 
وسيعي از آن ايجاد شد که به طور کلی می توان به این موارد به عنوان برخی 

از این کاربردها اشاره کرد:
1- طراحى نرم افزارهاى هوشمند

2- طراحى بازى هاى هوشمند
3- کاربردهاي نظامی

4- طراحى ربات هاى هوشمند
5- کاربردهاي صنعتی

اكنون شاهد ورود تدريجي هوش مصنوعي به زندگي مردم هستيم و احتمال 
آن می رود که با پیشرفت این علم، وجود آن پیش از پیش احساس شود.

از جمله شــاخه های هوش مصنوعی می توان به: سيستم های خبره )برنامه هاي 
كامپيوتري هســتند كه نحوه ی تفكر يك متخصص در يك زمينه ی خاص را 
شبيه سازي مي كنند. تجربه نشان داده است كه در وضعیت فعلی، سیستم های 
خبره تنها می توانند در مواقعی مفید واقع شــوند كه هدف محدود و مشخصی 
تعیین شــده باشــد(، Robotics )روباتيــك علم و فناوري ماشــين هاي قابل 
برنامه ريزي، با كاربردهاي عمومي است(، شبكه ی عصبي  
فرآيند تكلم طبيعي7، انجام مســابقه )Game Playing( و... اشاره کرد. در ادامه 
به شبکه ی عصبی مصنوعی که موضوع این تحقیق است، می پردازیم.]14و15[

8)ANN( 1-4- شبکه های عصبی مصنوعی
از جمله مباحث جدید و مهمی که دانشــمندان علوم کامپیوتر، کارشناسان 
دانــش رایانه و اطالعات و دیگر دانشـــمندان و تصـمیم گیرنـــدگان به آن 
عالقه مند شده اند و برای پیشرفت هرچه بیشتر آن پژوهش های فراوانی انجام 
داده و وقت و هزینه ی زیادی را متحمل شــده اند، موضوع شبکه های عصبی 
مصنوعی اســت. شــبکه های عصبی مصنوعی )ANN( یا شبکه های عصبی 
سیستم ها و روش های محاسباتی نوینی برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش 
و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیش بینی پاسخ های خروجی 

از سامانه های پیچیده هستند.
از لحاظ ســاختار، شــبكه های عصبی امروزی از الیه های نرونی تشكیل شده 
اســت. در معماري يک شــبکه تعداد اليه ها و اتصاالت بين آنها مهم اســت. 
ورودي هــاي شــبکه با نام »اليــه ی ورودي« و خروجي هاي شــبکه با نام 

پارامترفرمول

a

b

c

d

  2  فرمول های موجود جهت محاســبه ی ثوابت معادله ی بیشنویی
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»اليــه ی خروجي« و در صورت نياز، اليه هاي ميان اين دو »اليه ی پنهان « 
ناميده مي شود.]13،12و16[

2-4-انواع شبکه ی عصبی مصنوعی
انواع مختلف از شــبکه های عصبی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به 

این موارد اشاره کرد:
 شبکه ی پرسپترون

 هاپفیلد 
 همینگ 

 شبکه های عصبی شعاعی 
 آداالین

بــه شــبکه های عصبی که نورون ها بــر مبنای یک واحد محاســباتی به نام 
پرســپترون ســاخته می شــود و دارای محدودیت است، پرســپترون گفته 
می شود. این شــبکه پس از دریافت ورودی، پردازشی روی آن انجام می دهد 
و نتیجه را به یک سلول دیگر انتقال می دهد. در شبکه ی پیشخور چند الیه، 
شبکه های پرســپترون از یک الیه ی ورودی، تعدادی الیه ی پنهان که تعداد 
این الیه ها می تواند هر چند تا باشد و یک الیه ی خروجی تشکیل شده است.

]15،12و17[

 6  پرسپترون تک الیه

RBF  7  شــبکه های عصبی شعاعی یا 
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3-4-کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در صنعت نفت وگاز
شبكه هاي عصبي مصنوعی به دليل قابلیت های بسیار باالی آنها در مشخص 
کردن معادالت و روابط پيچيده، زماني كه اطالعات كافي در دسترس باشد، 
بــه خوبي در حوزه هــاي مختلف از جمله صنعت نفــت و گاز به  كار گرفته  

شده اند. 
توانايي این  روش در يادگيري از راه تجربه و سپس قابليت تعميم پذيري براي 
حل مســائل جديد، موجب برتري اين روش بر ســاير روش ها در این صنعت 
شده اســت. امروز ANNها در بخش های مختلفی از صنعت نفت و گاز مورد 

استفاده قرار گرفته اند که به برخی از این کاربردها اشاره می کنیم:
 كاربردهاي شبكه هاي عصبي در پيش بيني و بهينه سازي عمليات حفاري

 توصيف خواص مخزن 
 مدل ســازي و بهینه سازي واحدهای تولیدی پاالیشگاهی با شبکه ی عصبی 

مصنوعی الگوریتم ژنتیک
 بهره برداري و تحليل نتايج نمودارگيري چاه و چاه آزمايي

 شبيه ســازى شــرايط تشــكيل هيــدرات گازى در حضــور و عدم حضور 
بازدارنده هاى ترموديناميكى با استفاده از ANNها

 بهره برداري و تحليل نتايج نمودارگيري چاه و چاه آزمايي
  كاربــرد فــراوان در جهــت تعييــن تراوايــي و خصوصيــات فيزيكــي 

سنگ ها]14،13و15[

نتایج
 به طور کلی روش های مختلفی برای تعیین شــرایط تشــکیل هیدرات وجود 
دارد، از جمله  مهمترین روش های شــرایط تشــکیل هیــدرات می توان به 
 )K( روش های تجربی مانند اســتفاده از گراویتــه ی گاز، روش ضریب توزیع
و اســتفاده از رابطه ی تجربی مک لود ـ کمبل و مدل های ترمودینامیکی مانند 
واندروالس ـ پالتیو، Trebble-Bishnoi و اســلون ـ بالرد اشــاره کرد. بنابراین 
بهترین روش، روشــی اســت که با استفاده از دما و فشار و ترکیب درصد گاز 

تعیین می شود و این روش اندازه گیری به صورت تجربی است.
در مدل واندروالس ـ پالتیو وقتی که مولکول های مهمان خیلی کوچک هستند، 
هیدرات پایدارتر تشکیل نمی شــود. پس برای مدل واندروالس ـ پالتیو شرط 
تعادل برابری پتانسیل شــیمیایی آب در فاز هیدرات با فازهای تعادلی دیگر 
اســت. بنابراین در بررسی مدل با شبکه ی عصبی مصنوعی از لحاظ ساختار، 
شــبكه های عصبی امروزی از الیه های نرونی تشكیل شده است. در معماري 
يک شــبکه تعداد اليه ها و اتصاالت بين آنها مهم است، همچنین شبكه هاي 
عصبي مصنوعی به دليل قابلیت های بســیار باالی  آنها در مشــخص کردن 
معادالت و روابط پيچيده، زماني كه اطالعات كافي در دســترس باشــد، به 
خوبي در حوزه هاي مختلف از جمله  صنعت نفت و گاز به  كار گرفته  شده اند. 
توانايي این  روش در يادگيري از راه تجربه و سپس قابليت تعميم پذيري براي 
حل مســائل جديد، موجب برتري اين روش بر ســاير روش ها در این صنعت 

شده است.
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