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ساخت و بوميسازي بازدارنده سینتيکي تشکيل هيدرات
و ارزيابي ميداني در خط لوله میدان تنگبيجار

اكبر قائد اميني ،سيد هادي پورطراح ،ايثار يوسفي شركت نفت مناطق مركزي ايران
سعيد ناصري پور ،ابراهيم كريمي شركت بهرهبرداري نفت و گاز غرب
سيد محمد مهدي مرتضوي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
محمد کريمي دزفولی شرکت بنيان نوين شيمي پارس

مقدمه

بررسي کلتريتهاي هيدرات از سال 1810
آغاز شده و در  200ســال اخیر نيز ادامه يافته
است .در اوايل سال  1930عنوان کلتريتهاي
گازي وارد حــوزه مهندســي گردیــد و پس
از آن مشــخص شــد که گاز طبيعــي و آب
ميتوانند هيدرات گازي تشکيل داده و باعث
مسدود شدن خطوط لوله در دماهاي باالتري
از نقطه انجماد آب شوند .براساس اين کشف
جلوگيري از تشــکيل هیــدرات ،نقطه تمرکز
بســياري از تحقيقات قــرار گرفت که این امر
منجر به بررسيهاي فراواني در زمينه رفتارهاي
فازي سيســتمهاي تشــکيل دهنــده هيدرات
گرديد [ .]4-1با توجه به جديدتر و پيچيدهتر
شدن شــيوههاي توليدی که امکان مواجهه با
هيدراتهاي گازي طي فرايند بهرهبرداري را
افزايــش ميدهد ،اين تحقيقات تا به امروز نيز
ادامه پیدا کرده اســت .با وجود پتانسيل بالقوه 
هيدراتها در تأميــن انرژي آينده جهان ،جنبه
منفي آنها را نيز نبايد دســتکم گرفت .امکان
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تشــکیل هيدراتهاي گازي نه تنها به واســطه كلي فرآيند تشکيل هيدرات به چهار عامل اصلي
فازهاي بخار هيدروکربني بلکه از طريق فازهاي نياز دارد كه عبارتنداز مولکولهاي گاز مهمان،
مايع هيدروکربني نيز وجود دارد .در اين حالت آب موجود در گاز ،دماي پايين و فشار باال.
تشــکيل هيــدرات ميتواند نفــت موجود در
مخزن را از هيدروکربنهاي سبک عاري کند  -1روشهاي فرآيندي جلوگيري از تشکيل
کــه حضور کلتريتهاي هيــدرات در مخازن هيدرات
يکي از روشهاي جلوگيري از تشــکيل
و يا تشــکيل آنها در حين بهرهبرداري ميتواند
بــر پيچيدگيهاي توليد بيافزايــد .همچنین در هيدرات روش فرآيندي است .در اين روش
صورتي که هيدرات تشــکیل شده در مخازن باید به نحوي عوامل تشــکيل دهنده هيدرات
نفت ســنگين تجزيه و هيدروکربنهاي سبک را کنتــرل کرد .ایــن روشها شــامل کنترل
مجددا ً در نفت حل شــوند اين امر ميتواند به فشــار ،کنترل دما ،خارج کردن آب موجود
1
تسهيل بازيافت نفت سنگين کمک کند[6و .]5در ســيال ،گرمادهــي الکتريکــي مســتقيم
هيدراتهاي گازي ميتوانند تحت شرايط ( ،)DEHSروش جريان سرد SINTEF-BP
مناســب ترموديناميکي در خطوط لوله تشکيل و روش توپکراني هستند.
و باعث مســدود شدن خط انتقال ،قطع جريان و
پديد آمدن افت فشار در خط لوله شوند که این  -2افزودن بازدارندههاي شيميايي جلوگيري
امر به تأسيســات سرچاهي و همچنين تأسيسات از تشکيل هيدرات
پايين دستي آسیب میرساند .به همین دلیل است  -1-2بازدارندههاي شــيميايي مانع تشکيل
که تالشهاي فراواني جهت جلوگيري از تشکيل هيدارت
عالوه بر روشهاي فرآيندي ،ميتوان با
هيدراتهــاي گازي صورت ميگیــرد .به طور
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تزريق مواد افزودني شرايط شيميايي تشکيل
هيــدرات را با هدف خــروج آن از محدودة
عملياتــي اصالح کرد .خــارج کردن موادي
که بــه عنوان هســتة اولية تشــکيل هيدرات
شــناخته میشــوند از نظر عملــي امکانپذير
نيســت ،چراکه جداکردن تمام ذرات اصلی
تشکیل دهنده هيدرات اقتصادي نيست.
بازدارندههاي شــيميايي هيدرات به ســه
دســته تقســيمبندي ميشــوند که عبارتند از
بازدارندههاي ترموديناميکي ،2بازدارندههاي
ســينتيکي 3و بازدارندههــاي ضدکلوخهاي.4
بازدارنــده هــاي نــوع دوم و ســوم کــه در
اصطالح  LDHIنيز اطالق ميشــوند به دليل
اینکه تزريق مقدار کمــي از آنها ميتواند از
تشــکيل هيدرات جلوگيري کنــد به تازگي
مــورد توجه فــراوان قرار گرفتهانــد .الزم به
ذکر اســت که مرزبندي بيــن بازدارندههاي
سينتيکي و ضدکلوخهاي چندان دقيق نيست
و برخي افزودنيها همزمان هر دو خاصيت را
دارا هستند .به همين دليل تعدادي از محققين
انواع بازدارنده هاي تشکيل هيدارت را دو به
گــروه ترموديناميکي و  LDHIتقســیمبندي
ميکنند.
ايــن نــوع بازدارندهها کــه در دهه اخير
مــورد توجه قرار گرفتهاند بــه جاي تغيير در
شــرايط ترموديناميکــي تشــکيل هيدرات،
سينتيک تشــکيل آن را از طریق کند کردن
فرايند هستهســازي و رشد کريســتالي تغيير
ميدهند .مکانيزم مولکولي اين مواد و اثرات
متقابل آنهــا هنوز کام ً
ال اثبات نشــده اما دو
تئوري بيشــتر مورد توجه قرار گرفته اســت
که هر دو با اســتفاده از شبيهسازي ديناميک
مولکولي ارائه شــدهاند .تئوري نخســت بيان
ميکند که جذب ســطحي ايــن ترکيبات بر
روي کريســتالهای هيــدارت باعــث از بين
رفتــن و يــا کاهش شــديد نقاط فعال شــده
و در نتیجه رشــد آنهــا را متوقــف ميکند.
تئوري دوم بيانگر آن است که مولکولهاي
بازدارندههاي ســينتيکي به صورت مانعي در
راه نفوذ مولکولهاي مهمان عمل کرده و از

بــا توجه به مــواد اوليه و دانــش فني موجود
در کشــور و در نظر گرفتــن محدودیتهای
اقتصــادي و زيســت محيطــي تالش شــد تا
بازدارندههــاي هيدراتــی مورد نظر ســاخته
شــوند؛ به طوريکه محصــول داخلي ضمن
دارا بودن کارائي مطلوب ،مقرون بهصرفهتر
از نمونههــاي مشــابه خارجي باشــد .جهت
دســتيابي به چنين محصولــي مراحل ذيل در
بخش آزمايشگاهي انجام شد:
 -1ساخت فرموالســيونهاي متنوعی از  
 LDHIبــا در نظر گرفتن مســائل اقتصادي و
زيست محيطي.
 -2ارزيابي ميــزان پايداري و جدائي فاز
افزودنيهاي ســاخته شــده در برابــر گرما و
سرما.
 -3انتخاب افزودنيهايي با ويسکوزيته،
نقطــه ريــزش و پايــداري مناســب از بيــن
محصوالت.
 -4بررسي قابليت پراکنده شدن افزودني
در آب و میعانات گازی و ســازگاري آن با
امالح موجود.
 -5بررســي خصوصيــات جانبي LDHI
نهائي مانند تمايل به ايجاد امولسيون بين آب
و ميعانات.
 -6ارزيابــي عملکــرد افزودنيهــا در
جلوگيــري از تشــكيل هيــدارت گازي در
رآکتــور فشــار باال بــا توجه بــه امکانات و
آزمايشهای موجود.
از نتايــج حاصــل از مراحــل  1تــا 5

تکامل کريســتال جلوگيري می کنند .ضمن
اینکه عدم وجود مکانيسم مشخص ،پيشبيني
مقدار مصرف مورد نياز از اين بازدارندهها از
طريق محاسبات را مشکل كرده است.
از جملــه بازدارندههــاي ســینتيکي
ميتوان به پلي وينيــل پيروليدين ،پلي وينيل
کاپروالکتام و تعــدادي از ترکيبات آمونيوم
چهارتايي اشــاره کرد .اين مــواد به صورت
محلــول و در غلظت بســيار کــم (اغلب در
حدود  1درصد) به سيســتم تزريق ميشــوند
و بنابراين ميزان مصرف آنها بســيار کمتر از
بازدارندههاي ترموديناميکي اســت .در چند
سال اخير مواردي از استفادة صنعتي اين مواد
مشاهده شده است[ .]8در جدول 1-عملکرد
بازدارندههاي تشــکيل هيدرات مقايسه شده
است.
 -2-2بخش آزمايشگاهي

بوميسازي محصوالت از ديدگاه توليد
ملي و خودکفايي به معناي ايجاد بســتر الزم
جهت توليد يک محصول در داخل کشــور
بدون وابســتگي خاص به تأميــن مواد مورد
نياز از خارج اســت .لذا جهت دســتیابی به
این هدف ،انتخاب روشهاي ســنتزي و نوع
مواد اوليه نيازمند دقت زياد اســت .به همین
دلیل در دسترس بودن مواد اوليه و استفاده از
دانش فني داخلي به عنوان يک ضرورت در
تمامي مراحل پروژه مدنظر بوده است.
در ايــن راســتا در بخش آزمايشــگاهي
 1مقايسة بازدارندههاي شيميايي هيدارت
شرايط
عملياتي

LDHI

بازدارندههای ترموديناميکي
MEOH, MEG

AA

KHI

درصد آب
موجود

 20تا  40درصد بهتر است ،ولي
براي تمام بازهها قابل استفاده
هستند.

زير 50درصد و بهتر است بين 20
تا  30درصد باشد

بدون محدوديت

دماي زير
سرد ° C

تا  30درجه ،بسته به فشار و
درصد آب

 12تا  14درجه بسته به درصد آب

 8تا  12درجه

GOR

بي تاثير

نياز به هيدروکربن مايع

بيتاثير
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تعــداد چهار نمونــه منتخب برگزيده شــد و
آزمايشهــای تکميلــي جهت تعییــن ميزان
تأثير اين افزودنيها بر جلوگيري از تشــکيل
هيــدرات صــورت گرفــت .الزم بــه ذکــر
اســت عملکرد اين چهار افزودنــي بر ميزان
بخششوندگي و قابليت تشکيل امولسيون نيز
مورد بررســي قرار گرفت .به منظور ارزيابي
بازدارندههاي ســاخته شــده ،نحوه تشــكيل
هيدرات در شــرايط مشــخص و ثابت براي
نمونههــا در حضور میعانــات گازی ارزيابي
شد.
در اين آزمايشها اجزاء حجمي موجود
در رآكتور شامل آب به مقدار  10ميليليتر ،
ميعانات گازي بــه ميزان  200ميليليتر و 0/1
ميليليتر بازدارنده هيدرات ميباشــد (نسبت
آب به ميعانات در رآكتور  5درصد و نسبت
بازدارنده هيدرات با آب نيز  1درصد حجمي
است) .باقيمانده حجم رآكتور نيز با گاز متان
پرشــده و در تمامي آزمايشهــا دور همزن
رآكتور  10rpmثابت نگه داشــته شده است
(جدول.)2-
همانطــور كه در جــدول 2-مشــاهده
ميشــود ،بــراي حالــت شــاهد (بــدون
بازدارنــده) زمــان القایــی وجود نداشــته و
 ΔP=47/8 barاســت .اين در حالي است كه
براي بازدارنده شــماره يك زمان القاء به 6/5

ساعت افزايش يافته و  ΔP=6/7 barبوده كه
كمتريــن ميزان افت فشــار در بين نمونههاي
آزمايش شــده بوده و نشــاندهنده عملكرد
مناســب فرموالســيون بــه عنــوان بازدارنده
تشكيل هيدرات است.
جهــت مقايســهLDHI-30048 ،تنها 35
دقيقــه زمان القائــي داشــته و نامطلوبترين
نمونــه بــوده اســت ،امــا زمــان القــاء براي
 LDHI-20048برابر با  2/1ســاعت اســت.
افزودنــي  LDHI-40048بعــد از نمونــه
شــماره  ،LDHI-10048بهترين عملكرد را
داشــته ،اما در آب نامحلول است و همچنين
در آزمايشهــای انجام شــده باعــث ايجاد
امولســيون بيــن فاز آبــي و میعانــات گازی
گرديد و لذا محصول مناسبي نیست.
در خطوط لوله انتقال گاز عالوه بر معضل
تشكيل هيدرات ،مشكالت مربوط به خوردگي
نيز وجود دارد كه حتي اهميت بيشتري نسبت
به موضوع نخســت دارند .لذا عالوه بر بحث
كارائي يك بازدارنده تشــكيل هيدرات الزم
اســت كه آثــار آن بر ميــزان خوردگي خط
لولــه نیز بــه روش اســتاندارد ارزيابي شــود.
در خصــوص محصــول منتخب پــروژه اين
آزمایــش به روش چرخ دوار طبق اســتاندارد
 NACE- 1D-182بررســی شد .بررسي نتايج
ارزيابــي ميزان خوردگــي بازدارنده هيدرات

منتخب در جدول 3-ارائه شده است  .
ميــزان خوردگي در محلولهاي شــاهد
برابــر  71 mpyبوده كــه در غلظت تزريقي
 100 ppmاز  LDHI-10048بــه 29 mpy
كاهش يافته اســت .این مطلب نشــاندهنده
 59/1درصــد حفاظت اســت .بنابراين نه تنها
محصــول در محيط اشــباع از  CO2و  H2Sو
آب نمك غليظ تأثير منفي بر ميزان حفاظت
خــط لوله ندارد بلكه به كاهش خوردگي نيز
كمك شاياني مي کند.
 -3-2ارزيابي ميداني

ارزيابــي ميداني ماده بازدارنده تشــكيل
هيدرات در فصل ســرد ســال انجام شــد .به
همين دليل شــرايط تشــکيل هيدرات تشديد
شــده و همچنين میــزان دريافتي پااليشــگاه
از مقــدار ميانگين نيز کمتر شــد .اين مســئله
ســرعت حرکت ميعانــات در خــط لوله را
کاهش و بنابراين زمــان ماند را افزایش داده
و لذا شرايط تشکيل هيدرات را مهياتر کرده
اســت .به جهت کاهش خطــرات احتمالي،
مقرر شــد در ابتدا  ،LDHI-10048در كنار
متانول اســتفاده شــود و در صورت مشاهده
شــواهد مبني بر وجود هيدرات حجم زيادي
متانول به خط تزريق شــود .محلهاي تزريق
متانــول و بازدارنده خوردگي به طور معمول
 3نتايج تست خوردگي بازدارنده منتخب

 2نتايج ارزيابي آزمايشگاهي بازدارندههاي سينتيكي هيدرات
فشار در زمان
ميزان افت
شماره دماي آزمون فشار اوليه رسيدن به فشار نهايي
فشار
دماي آزمون
()bar
()bar
()C°
نمونه
()bar
()bar

0

71

-

5

64

9/9

15

61

14/1

25

58/3

17/9

47/0

33/8

29/0

59/1

غلظت
نام نمونه بازدارنده
()ppm

مدت زمان
(ساعت)

زمان القا
(ساعت)

كنترل

4

85/5

64/1

37/7

47/8

20

0

10048

4

89/8

84/6

83/1

6/7

19/8

6/5

20048

4

90

82/8

80/7

9/3

19/9

2/1

30048

4

91/5

86/2

82/3

9/2

18/25

0/6

50

40048

4

90

83/8

80/8

9/2

17/8

3/2

100

LDHI 10048
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سرعت
خوردگي
()mpy

درصد
محافظت
()%P
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در نقاط مختلفي از جمله در سرچاه ،ورودي
ســربارهگیر و خروجــي درام تفکیککننده
سهفازی هستند که به دليل وجود نقطه اصلي
تزريق متانول در خروجي درام تفکیککننده
ســه فــازي( ،در خروجي تأسيســات )TCF
تزريق  LDHIنيز در همين محل انجام شد.
تزريــق محصول در كنــار متانول با دوز
 100ميليليتــر در دقيقه ( 6ليتر در ســاعت)
در ســاعت  16اوایل اســفند ماه ســال 1390
شــروع شــد .مقدار مصرف متانول در زمان
شــروع آزمايش حدود  110ليتر در ســاعت
بوده اســت .به دليل سردي هوا همواره نياز به
افزايش اين مقدار در شــب به دو برابر مقدار
مصرف روز اســت ،اما به دليل کمبود متانول
در واحــد ،ميــزان تزريق افزايــش نيافته و با
همان میزان قبلي در كنار  LDHIاستفاده شد
که البته هيچ مشکلي مشاهده نشد.
با توجه به نتايج مطلوب مشاهده شده در
روز نخست ،از ساعات اوليه روز دوم LDHI
به تنهايي و بدون حضور متانول در خط لوله
تزریق شــد و در طول اين مدت پمپ تزريق
در هر ســاعت به طور مستمر کنترل شد تا از
تزريــق منظم   LDHIاطمينان حاصل شــود.
همچنين مقادير شدت جریان ،فشار خروجی
 ،TCFدماي خروجي  ،TCFفشار  LBV-1تا
پا نویس ها

induction time

5.

 ،LBV- 8فشــار  ISFو دماي ميعانات گازی
 ISFو میــزان ميعانات تحويلي به پااليشــگاه
ثبت شــدند تا تمام شــرايط موجود در خط
لوله نيز تحت كنترل باشد.
در ادامه با ايجاد مشکل دريافت ميعانات
در پااليشــگاه ،شــرايط تشــکيل هيدرات به
مدت چند ساعت تشديد شــد ولی همچنان
با استفاده از اين افزودني مشکلي حادث نشد
و روند تزريق ( LDHIبه تنهايي) به مدت 72
ساعت ادامه پيدا كرد.
نتيجهگيري

طبــق آزمايشهــای انجــام شــده نمونه
 LDHI-10048ساخته شده جهت جلوگيري
از تشكيل هيدراتهاي گازي كارآیي مطلوبي
داشته اشت .محصول نهایي از پايداري باالیي
برخوردار اســت؛ به طوريكــه حتي پس از
چنديــن بار انجمــاد و ذوب شــدن همچنان
تك فاز و بدون رسوب و جدائي فاز بوده كه
این موضوع نشــاندهنده سازگاري اجزاء آن
اســت .الزم به ذکر است که کاهش حالليت
اجزاء مختلف افزودني در حالل با گذشــت
زمان ،منجر به تشــکيل  gumيــا جامدات و
جدايي فــاز در اثــر نگهداري ميشــود که
همگــي براي يك ترکيــب نامطلوب بوده و

kinetic inhibitors
4.
anti-agglomeration Inhibitors
3.

نشــاندهنده عدم پايداري و سازگاري اجزاء
آن با يکديگر اســت .همچنين فرموالســيون
بازدارنده منتخب بهگونهاي طراحي شده که
در برابر غلظتهاي بــاالي نمك موجود در
آب همراه نيز پايدار و بدون رسوب ميباشد.
مقايسه زمان القاء تشكيل هيدرات ،5افت
فشــار ( )ΔPو خصوصيات فيزيكي هيدرات
تشكيل شده ميتواند نشانگر ميزان كارآیي
آنها باشــد .بازدارنده ســينتيكي ساخته شده
در حضــور ميعانات گازي كارآیي مناســبي
دارد؛ بــه طوريكه در حالت بدون بازدارنده
 ΔP=47/8 barو زمان القاء تشكيل هيدرات
وجود نــدارد .اما براي بازدارنــده منتخب به
ترتيب زمان القاء به  6/5ساعت افزايش يافته
و  ΔP=6/7 barبوده كه بهترين حالت در بين
نمونههاي مورد آزمایش است.
استفاده از اين محصول نه تنها تأثير منفي
بر ميزان خوردگي خط لوله در محيط اشــباع
از  CO2و  H2Sو آب نمك غليظ ندارد ،بلكه
حفاظت در برابــر خوردگي را در حدود 60
درصد افزايش داده اســت .با وجود تشــديد
شــرايط تشــکيل هيدرات در بــازه ارزيابي
ميداني انجام شده ،افزودني  LDHIبا موفقيت
کامل و به مدت  72ساعت بدون کوچکترين
معضل مورد استفاده قرار گرفت.

direct electric heating system
2.
thermodynamic inhibitors
1.
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