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ه��دف از ای��ن پژوهش تعیین الزام��ات حفظ تولید پایدار ب��ا اطمینان از 
کارآیي خط لوله انتقال سیال ترش سه فازي یک مخزن گاز میعان معکوس 
اس��ت. درحالي ک��ه هیچ گون��ه تفکیک ف��ازآب از س��یال هیدروکربوري 
 در س��کوي تولیدي انجام نمی ش��ود. بطور معم��ول از خط لوله اي با جنس 
MILD STEEL براي انتقال س��یال تولیدي اس��تفاده مي شود. خط لوله اي 
ب��ا این مش��خصات مقاومت باالی��ي در برابر خوردگي ن��دارد. اما با دالیل 
و توجیه��ات اقتصادي اس��تفاده از آن همراه با تزری��ق ماده ضدخوردگي، 
نس��بت به س��ایر خطوط لوله ترجی��ح دارد. البت��ه از آنجا ک��ه ماهیت گاز 
 H2S تولیدي از مخزن همواره براس��اس ناخالصي هاي موجود در گاز مانند
CO2،H2O، نسبت به شرایط متفاوت است، در موقعیت هاي حساس ممکن 
اس��ت خطر خوردگي، تش��کیل هیدرات ی��ا هردو باهم باعث اش��کال در 
سیستم و توقف فرآیند و تولید شود. بنابراین جلوگیري از تشکیل هیدرات 
و خوردگي بس��یار ضروري است. در این پژوهش محافظت فني خط لوله با 
تزریق MDEA+MEG انجام می شود و ضمن ممانعت از تشکیل هیدرات، 
اثرات خوردگي با خنثي س��ازي سیال اس��یدي حذف مي شود. از طرفي در 
صورت حفاظت خط لوله با کنترل PH، احتمال تش��کیل رسوبات کربنات 
کلسیم در سطوح داخلي شیرآالت و خطوط لوله زیردریایي نیز وجود دارد. 
بنابرای��ن راه هاي مقابله با آن جهت جلوگیري از مش��کالت احتمالي تولید 
و هزینه هاي اقتصادي ناش��ي از آن باید مد نظر ق��رار گیرد. طراحي فرآیند 
باید به نحوي انجام ش��ود که حداقل الزامات عملیات پایدار پاالیش گاز در 

خشکي نیز تأمین شود. 

س��یال تولیدي مخزن در یک نقطه جمع ش��ده2 و بدون فرآورش با یک 
خط لوله بصورت سه فاز به خشکي انتقال مي یابد تا فرآیند تثبیت میعانات و 
خشک ش��دن گاز مطابق نیاز مصرف کنندگان انجام شود. با توجه به اشباع 
بودن سیال هیدروکربني از آب در شرایط مخزن، جهت ممانعت از تشکیل 
هیدرات به ابتداي خط لوله انتقال و در خروجي س��کو، MEG %70 تزریق 
مي ش��ود و پس از احیاء در پاالیشگاه خشکي با خط لوله برگشتی3 4 اینچی 

دوباره به ابتداي خط تزریق مي شود. 
تجهیزات اصلي سکو عبارت است از: 

- تفکیک گرهاي تست سکو
- انتقال س��یال تولی��دي با خط لوله زیر دریایي از ه��در چاه هاي تولیدي به 

تأسیسات پاالیش خشکي

 مصطفی كشاورز مروجی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه امیركبیر  كیوان طریقتي*، شركت ملي نفت ایران  

این مقاله به بررس��ي ش��رایط انتقال گاز غني ترش میعاني1 س��ه فازی یکي از میادین گازي و دریایي جنوب کش��ورمان 
از س��کوهاي تولیدي دریایي به خش��کي می پردازد. در س��کوي تولیدي هیچ گونه فرآورش اولیه یا سرچاهي روي سیال 
تولیدي از میدان صورت نمي گیرد و با توجه به ماهیت گاز ترش غني با هیدروژن س��ولفوره )ppm 5000( و افت فش��ار 
در طول مس��یر که منجر به تفکیک فازهای آب، گاز و میعانات مي ش��ود، حفاظت فني خط لوله انتقال جریان در مقابل 
خوردگي و تشکیل هیدرات اهمیت دارد. برای محافظت فني خط لوله اقداماتی جهت انتخاب و تزریق ماده ضدخوردگي 
و محافظت کننده تشکیل هیدرات انجام می شود تا هزینه هاي ناشي از خوردگي خط لوله کاهش یابد. زیرا مشکالت ناشي 
از آن مي تواند، باعث توقف تولید ش��ود. یکي از روش هاي محافظت خط لوله مذکور، تزریق محلولي از MEG )منواتیلن 
گلیکول( و MDEA )متیل دي اتانول آمین( به ترتیب جهت محافظت از تشکیل هیدرات و خنثي سازي محیط اسیدي 
سیال به خط لوله انتقال است که میزان و جنبه های تزریق مواد شیمیایي، باید برای ایجاد شرایط مناسب جهت برقراري 
تولید پایدار و پیش بیني مش��کالت جانبي به دقت بررس��ي شود. بنابراین تیم مهندسي قوي جهت تبیین الزامات کنترل 
PH سیال درون خط لوله تشکیل شد که در این مطالعه به اقدامات انجام شده جهت محافظت فني خط لوله توسط آنها 

مي پردازیم.
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- خط لول��ه انتقال گلیکول جهت انتقال گلیکول احیاء ش��ده از پاالیش��گاه 
خشکي به سکوي دریایي

- اتصاالت تزریق مواد ش��یمیایي )ضد رسوب و ممانعت کننده خوردگي ( 
در شرایطي که کنترل PH میسر نباشد.

- تسهیالت تزریق LDHI در شرایطي که تزریق MEG میسر نباشد.
 

1- سیال چند فازي
جریان چند فازي ش��امل گاز، میعانات و آب با خط لوله 32 اینچ به خشکي 
منتقل مي ش��ود. آگاهي از الگ��و و رژیم جریان اهمی��ت دارد. براي اغلب 

سیستم هاي گاز میعاني دو رژیم جریاني غالب است:
-رژی�م جریان لخت�ه اي4: این الگوي جریاني غالباً در س��رعت هاي پائین و 
در باالدس��ت خط لوله انتقال محتمل است. مایعات باقیمانده مانند فیلمي در 
انتهاي خط لوله تشکیل مي شود. این جریان فوق آشفته بوده و هد لخته هاي 

مایع با خارج شدن گازها از سیال افزایش مي یابد.
-رژی�م جریاني الیه اي: در تولی��د گاز ترش میعاني، الگوي جریاني الیه اي 
بیش��تر دیده مي ش��ود. فازهاي گاز و مایع از هم جدا ش��ده و با یک سطح 
تماس مش��ترک جریان مي یاید. جریان گاز ش��امل هیدروکربن هاي آلي و 
ناخالصي هاي CO2، H2S هس��تند که با افت فش��ار آزاد ش��ده و به بخش 
فوقاني خط لوله مهاجرت مي کند. جریان آب و مایعات که ش��امل نمک ها 

نیز مي باشد در بخش تحتاني خط لوله جمع شده و جریان مي یابد.
محصول چند فازي ش��امل هر دو فاز گاز و مایعات است. در طول خط لوله 
با افت دما، آب و میعانات هیدروکربني از گاز جدا مي ش��ود. قطرات مایع 
ش��ده به شدت خورنده هستند. لذا بخش فوقاني و بخش تحتاني در معرض 

خوردگي قرار دارد.

2- تجمع یا ماندگي مایع5 
ماندگي مایع در خط لوله انتقال، به معني جدا شدن میعانات هیدروکربوري 
و آبي از س��یال تولیدي بوده که از ابتداي راه اندازي بارگذاري مي ش��ود و 

هم زمان با پایدار ش��دن6  ش��رایط تولید به حالت پایا و حداکثر مقدار خود 
مي رسد. در خط لوله زیردریایي، ماندگي مایع به پارامترهاي متعددي وابسته 
اس��ت. از مهم ترین آنها فشار و نرخ سرعت جریان است. با افزایش سرعت 
جری��ان، می��زان ماندگي مایع کم و بخش��ي از مایع با گاز حمل مي ش��ود. 
ولي در دبي پائین جریان، با افزایش ماندگي مایع ممکن اس��ت، انسداد در 
خط لوله انتقال بوجود آید و باعث افزایش دیفرانس��یلي فش��ار شده و رژیم 

جریان لخته اي ایجاد کند.

3- عملیات توپکراني
در توپک راني خط لوله انتقال، معموالً از توپک کروي استفاده مي شود. 
جهت انجام عملیات توپکراني در ش��رایط مناس��ب و جلوگیري از رش��د 
ماندگي مایع و تش��کیل لخته ه��اي ناپایدار، باید س��رعت جریان گاز براي 

راندن توپک به نحوي تنظیم شود که از محدوده مجاز تجاوز نکند. 

4- تشکیل هیدرات
در ای��ن پژوه��ش، جهت ممانعت از تش��کیل هیدرات از م��اده ممانعت 
کننده ترمودینامیکي اس��تفاده ش��د. در فاز آبي با تزریق گلیکول در ابتداي 
خط لول��ه انتقال، درکاهش دماي نقطه تش��کیل هیدرات مداخله مي ش��ود. 
تش��کیل هیدرات از تأسیسات دریایي س��کو تا تجهیزات دریافت سیال در 
خش��کي به ش��دت محتمل اس��ت و با توجه به طول خط لوله و انتقال دما و 
فشار که منجر به تولید آب آزاد مي شود، از ریسک باالیي برخوردار است. 
جهت محافظت خط لوله  در برابر تش��کیل هیدرات، ماده شیمیایي پایه آبي 
]MEG+30% H2O [wt/wt%70 در ابت��داي خط لوله زیردریایي انتقال 
سیال تزریق مي شود. شرایط و نمودار تشکیل هیدرات هر گاز به اجزاي آن 
وابس��ته است. تزریق متانول و گالیکول در ش��رایط ترمودینامیکي تشکیل 
هیدرات مداخله مي کند و مکان هندس��ي تشکیل هیدرات را تغییر مي دهد.  
این موضوع با اس��تفاده از نرم افزار الگا شبیه س��ازي شده و نتایج حاصل در 

شکل-3 نشان داده شده است.

 2   فرآیند تفکیک فازها در سکو
 3    نتایج شبیه سازي نمودارهاي تشکیل هیدرات براساس غلظت هاي متفاوت 

گلیکول
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 در این بررسي شرایط ترمودینامیکي جریان چند فازي در نرم افزار الگا 
شبیه سازي شد و در مقایسه با نمودار تشکیل هیدرات با درصدهاي متفاوت 
MEG در فاز آبي، ریس��ک تشکیل هیدرات ارزیابي ش��د. براساس نتایج 
ش��کل-3، با افزایش غلظت MEG تا 70% وزني، ریسک تشکیل هیدرات 

بطور قابل مالحظه اي کاهش مي یابد.

PH 5- روش تثبیت
روش تثبیت PH و خنثي س��ازي محیط جهت کنترل خوردگي خط لوله 
در مقابل س��یال اس��یدي خورنده س��ه فازي ) گاز، میعانات و آب ( انجام 
می ش��ود. در این روش MEG با غلظت 70% جهت جلوگیري از تش��کیل 
هیدرات اس��تفاده مي ش��ود و آمین (MDEA) با غلظ��ت 2% حجمی برای 
خنثي س��ازي سیال اضافه می شود تا اسیدیته محیط خنثي و PH≤7 شود. در 
این شرایط خوردگي مجاز در خط لوله دریایي به کمتر از 0/1 میلي متر در 

سال مي رسد.
MDEA هم��راه با MEG در جریان پایا در س��یکل احیا وارد مي ش��ود. 
افزودن میزان جبراني MDEA بصورت محس��وس وج��ود ندارد. بنابراین 
اس��تفاده از آن بسیار اقتصادي تر از محافظت فني خط لوله با استفاده از مواد 
بازدارنده خوردگي خواهد بود. مکانیس��م عملکرد MDEA براساس یون 
H+ اس��ت که با افزای��ش بي کربنات در PH   هاي میان��ي و باالتر، قدرت 

خوردگي سیال مطابق واکنش زیر کاهش می یابد. 
 CO2+H2O→H2CO2       (unstable carbonate acid)              (1)
H2CO2     →     H++HCO3-                           )2(

مقادیر PH فاکتور اساس��ي جهت ارزیابي عملکرد حفاظت فني خط لوله 

در ش��رایط PH stabilization و PH اس��ت. بنابرای��ن ض��رورت دارد تا 
براس��اس یک روش قابل اطمینان، میزان PH اندازه گیري ش��ود. براس��اس 
تکنیک فوق چنانچه میزان بي کربنات افزایش یابد، رسوب کربنات کلسیم 

نیز افزایش مي یابد:
Ca2+ + HCO2-        →        CaCO3 +H+                                    (3)

بدی��ن ترتیب با افزایش میزان کلس��یم ناش��ي از مخ��زن و حفاري چاه، 
ریس��ک تشکیل رس��وب در خط لوله باال رفته و میزان رسوب در ریبویلر و 
مبدل واحد احیاي گلیکول نی��ز افزایش یابد. ضمن اینکه یکي از مهمترین 
مشکالت در تولید از مخازن هیدروکربوري، رسوبات کربناته ناشي از آب 

تولیدي است.

نتیجه گیري
- انتقال سیال سه فاز شامل هیدروکربن هاي آلي گازی، میعانات و فاز آبي 
از پیچیدگي هاي خاصي برخوردار اس��ت و بای��د ضمانت برقراري جریان 
پای��دار وجود داش��ته باش��د. از مهم ترین آنها رعایت الزامات کیفي س��یال 

تولیدي است.
- در ط��ول خط لول��ه زیردریایي، اختالف فش��ار و افت دم��ا وجود دارد. 
بنابرای��ن باید ش��رایط عملیاتي، بازه هاي زماني تش��کیل و می��زان ماندگي 
مایع، توپکراني خط لوله، پایداري لخته هاي مایع و تشکیل هیدرات بخوبي 

شناسایي شود.
- در ای��ن تحقی��ق " انتقال جریان س��ه فاز در خط لوله انتق��ال" با تمرکز بر 
برقراري شرایط مناس��ب تولید پایدار بررسي شد و تیم قوي مهندسي روي 
حفاظت فني خط لوله با ش��رایط تثبیت PH  براي مخ��ازن کربناته متمرکز 
شده اند. به عالوه در خالل عملیات راهبري تولید، رسوبات کربنات کلسیم 
در ش��یرآالت و بخشي تاسیسات باالدستي  مش��اهده شد که نتایج پژوهش 
را تأیید نمود و باید هزینه هاي ناش��ي از رس��وب گذاري و تعمیرات مربوطه 
نیز در مالحظ��ات اقتصادي اولیه و در مراحل ابتدایي انتخاب این ش��رایط 

حفاظتي مد نظر قرار گیرد.
- در خصوص جلوگیري از رس��وب گذاري و دس��تیابي به راندمان باالتر، 

ضروري است:
- احیاي گلیکول با دقت بیشتر انجام شود.

- ی��ک واحد ریکالیمر به واحد احیاي گلیکول جهت بازیافت کلس��یم و 
نمک هاي همراه گلیکول اضافه شود.

- پایش روزانه گلیکول احیا شده از لحاظ میزان PH میزان ++Ca در فاصله 
زماني کوتاهي انجام شود.   4   نمونه رسوبات در سکو

پانویس هاپانویس ها

1.rich retrograded gas
2.wellhead collector
3.piggy back line

4.Slug flow pattern
5.liq holdup
6.steady state


