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ساخت و بومي سازي بازدارنده سینتیکي تشکیل هیدرات 
و ارزیابي میداني در خط لوله میدان تنگ بیجار

مقدمه
بررسي كلتریت هاي هیدرات از سال 1810 
آغاز شده و در 200 ســال اخیر نیز ادامه یافته 
است. در اوایل سال 1930 عنوان كلتریت هاي 
گازي وارد حــوزه مهندســي گردیــد و پس 
از آن مشــخص شــد كه گاز طبیعــي و آب 
مي توانند هیدرات گازي تشکیل داده و باعث 
مسدود شدن خطوط لوله در دماهاي باالتري 
از نقطه انجماد آب شوند. براساس این كشف 
جلوگیري از تشــکیل هیــدرات، نقطه تمركز 
بســیاري از تحقیقات قــرار گرفت كه این امر 
منجر به بررسي هاي فراواني در زمینه رفتارهاي 
فازي سیســتم هاي تشــکیل دهنــده هیدرات 
گردید ]1-4[. با توجه به جدیدتر و پیچیده تر 
شدن شــیوه هاي تولیدی كه امکان مواجهه با 
هیدرات هاي گازي طي فرایند بهره برداري را 
افزایــش مي دهد، این تحقیقات تا به امروز نیز 
ادامه پیدا كرده اســت. با وجود پتانسیل بالقوه  
هیدرات ها در تأمیــن انرژي آینده جهان، جنبه 
منفي آنها را نیز نباید دســت كم گرفت. امکان 

تشــکیل هیدرات هاي گازي نه تنها به واســطه 
فازهاي بخار هیدروكربني بلکه از طریق فازهاي 
مایع هیدروكربني نیز وجود دارد. در این حالت 
تشــکیل هیــدرات مي تواند نفــت موجود در 
مخزن را از هیدروكربن هاي سبک عاري كند 
كــه حضور كلتریت هاي هیــدرات در مخازن 
و یا تشــکیل آنها در حین بهره برداري مي تواند 
بــر پیچیدگي هاي تولید بیافزایــد. هم چنین در 
صورتي كه هیدرات تشــکیل شده در مخازن 
نفت ســنگین تجزیه و هیدروكربن هاي سبک 
مجدداً در نفت حل  شــوند این امر مي تواند به 
تسهیل بازیافت نفت سنگین كمک كند]6و5[. 
هیدرات هاي گازي مي توانند تحت شرایط 
مناســب ترمودینامیکي در خطوط لوله تشکیل 
و باعث مســدود شدن خط انتقال، قطع جریان و 
پدید آمدن افت فشار در خط لوله شوند كه این 
امر به تأسیســات سرچاهي و هم چنین تأسیسات 
پایین دستي آسیب می رساند. به همین دلیل است 
كه تالش هاي فراواني جهت جلوگیري از تشکیل 
هیدرات هــاي گازي صورت مي گیــرد. به طور 

كلي فرآیند تشکیل هیدرات به چهار عامل اصلي 
نیاز دارد كه عبارتند از مولکول هاي گاز مهمان، 

آب موجود در گاز، دماي پایین و فشار باال.

1- روش هاي فرآیندي جلوگیري از تشکیل 
هیدرات

یکي از روش هاي جلوگیري از تشــکیل 
هیدرات روش فرآیندي است. در این روش 
باید به نحوي عوامل تشــکیل دهنده هیدرات 
را كنتــرل كرد. ایــن روش ها شــامل كنترل 
فشــار، كنترل دما، خارج كردن آب موجود 
در ســیال، گرمادهــي الکتریکــي مســتقیم1 
 SINTEF�BP روش جریان سرد ،)DEHS(

و روش توپک راني هستند.

2- افزودن بازدارنده هاي شیمیایي جلوگیري 
از تشکیل هیدرات

تشکیل  مانع  شــیمیایي  بازدارنده هاي   -1-2
هیدارت

عالوه بر روش هاي فرآیندي، مي توان با 

اکبر قائد امیني، سید هادي پورطراح، ایثار یوسفي  شرکت نفت مناطق مرکزي ایران 
سعید ناصري پور، ابراهیم کریمي  شرکت بهره  برداري نفت و گاز غرب 

سید محمد مهدي مرتضوي  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران
محمد کریمي دزفولی  شرکت بنیان نوین شیمي پارس
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تزریق مواد افزودني شرایط شیمیایي تشکیل 
هیــدرات را با هدف خــروج آن از محدودة 
عملیاتــي اصالح كرد. خــارج كردن موادي 
كه بــه عنوان هســتة اولیة تشــکیل هیدرات 
شــناخته می شــوند از نظر عملــي امکان پذیر 
نیســت، چراكه جداكردن تمام ذرات اصلی 

تشکیل دهنده هیدرات اقتصادي نیست.
بازدارنده هاي شــیمیایي هیدرات به ســه 
دســته تقســیم بندي مي شــوند كه عبارتند از 
بازدارنده هاي  ترمودینامیکي2،  بازدارنده هاي 
ســینتیکي3 و بازدارنده هــاي ضدكلوخه اي4. 
بازدارنــده هــاي نــوع دوم و ســوم كــه در 
اصطالح LDHI نیز اطالق مي شــوند به دلیل 
اینکه تزریق مقدار كمــي از آنها مي تواند از 
تشــکیل هیدرات جلوگیري كنــد به تازگي 
مــورد توجه فــراوان قرار گرفته انــد. الزم به 
ذكر اســت كه مرز بندي بیــن بازدارنده هاي 
سینتیکي و ضدكلوخه اي چندان دقیق نیست 
و برخي افزودني ها هم زمان هر دو خاصیت را 
دارا هستند. به همین دلیل تعدادي از محققین 
انواع بازدارنده هاي تشکیل هیدارت را دو به 
گــروه ترمودینامیکي و LDHI تقســیم بندي 

مي كنند.
ایــن نــوع بازدارنده ها كــه در دهه اخیر 
مــورد توجه قرار گرفته اند بــه جاي تغییر در 
تشــکیل هیدرات،  ترمودینامیکــي  شــرایط 
سینتیک تشــکیل آن را از طریق كند  كردن 
فرایند هسته ســازي و رشد كریســتالي تغییر 
مي دهند. مکانیزم مولکولي این مواد و اثرات 
متقابل آنهــا هنوز كاماًل اثبات نشــده اما دو 
تئوري بیشــتر مورد توجه قرار گرفته اســت 
كه هر دو با اســتفاده از شبیه سازي دینامیک 
مولکولي ارائه شــده اند. تئوري نخســت بیان 
مي كند كه جذب ســطحي ایــن تركیبات بر 
روي كریســتال های هیــدارت باعــث از بین 
رفتــن و یــا كاهش شــدید نقاط فعال شــده 
و در نتیجه رشــد آنهــا را متوقــف مي كند. 
تئوري دوم بیان گر آن است كه مولکول هاي 
بازدارنده هاي ســینتیکي به صورت مانعي در 
راه نفوذ مولکول هاي مهمان عمل كرده و از 

تکامل كریســتال جلوگیري  می كنند. ضمن 
اینکه عدم وجود مکانیسم مشخص، پیش بیني 
مقدار مصرف مورد نیاز از این بازدارنده ها از 

طریق محاسبات را مشکل كرده است.
ســینتیکي  بازدارنده هــاي  جملــه  از 
مي توان به پلي وینیــل پیرولیدین، پلي وینیل 
كاپروالكتام و تعــدادي از تركیبات آمونیوم 
چهارتایي اشــاره كرد. این مــواد به صورت 
محلــول و در غلظت بســیار كــم )اغلب در 
حدود 1 درصد( به سیســتم تزریق مي شــوند 
و بنابراین میزان مصرف آنها بســیار كمتر از 
بازدارنده هاي ترمودینامیکي اســت. در چند 
سال اخیر مواردي از استفادة صنعتي این مواد 
مشاهده شده است]8[. در جدول-1 عملکرد 
بازدارنده هاي تشــکیل هیدرات مقایسه شده 

است.

2-2- بخش آزمایشگاهي
بومي سازي محصوالت از دیدگاه تولید 
ملي و خودكفایي به معناي ایجاد بســتر الزم 
جهت تولید یک محصول در داخل كشــور 
بدون وابســتگي خاص به تأمیــن مواد مورد 
نیاز از خارج اســت. لذا جهت دســت یابی به 
این هدف، انتخاب روش هاي ســنتزي و نوع 
مواد اولیه نیازمند دقت زیاد اســت. به همین 
دلیل در دسترس بودن مواد اولیه و استفاده از 
دانش فني داخلي به عنوان یک ضرورت در 

تمامي مراحل پروژه مدنظر بوده است.
در ایــن راســتا در بخش آزمایشــگاهي 

بــا توجه به مــواد اولیه و دانــش فني موجود 
در كشــور و در نظر گرفتــن محدودیت های 
اقتصــادي و زیســت محیطــي تالش شــد تا 
بازدارنده هــاي هیدراتــی مورد نظر ســاخته 
شــوند؛ به طوري كه محصــول داخلي ضمن 
دارا بودن كارائي مطلوب، مقرون به صرفه تر 
از نمونه هــاي مشــابه خارجي باشــد. جهت 
دســتیابي به چنین محصولــي مراحل ذیل در 

بخش آزمایشگاهي انجام شد:
1- ساخت فرموالســیون هاي متنوعی از  
LDHI بــا در نظر گرفتن مســائل اقتصادي و 

زیست محیطي.
2- ارزیابي میــزان پایداري و جدائي فاز 
افزودني هاي ســاخته شــده در برابــر گرما و 

سرما.
با ویسکوزیته،  افزودني هایي  انتخاب   -3
نقطــه ریــزش و پایــداري مناســب از بیــن 

محصوالت.
4- بررسي قابلیت پراكنده شدن افزودني 
در آب و میعانات گازی و ســازگاري آن با 

امالح موجود. 
 LDHI 5- بررســي خصوصیــات جانبي
نهائي مانند تمایل به ایجاد امولسیون بین آب 

و میعانات.
در  افزودني هــا  عملکــرد  ارزیابــي   -6
جلوگیــري از تشــکیل هیــدارت گازي در 
رآكتــور فشــار باال بــا توجه بــه امکانات و 

آزمایش های موجود.
 5 تــا   1 مراحــل  از  حاصــل  نتایــج  از 

  1    مقایسة بازدارنده هاي شیمیایي هیدارت

شرایط 
عملیاتي

LDHIبازدارنده های ترمودینامیکي

MEOH. MEGAAKHI

درصد آب 
موجود

20 تا 40 درصد بهتر است، ولي 
براي تمام بازه ها قابل استفاده 

هستند.

زیر50 درصد و بهتر است بین 20 
بدون محدودیتتا 30 درصد باشد

دماي زیر 
° C سرد

تا 30 درجه، بسته به فشار و 
8 تا 12 درجه12 تا 14 درجه بسته به درصد آبدرصد آب

GORبي تاثیرنیاز به هیدروکربن مایعبي تاثیر



سرفصل ویژه

58

تعــداد چهار نمونــه منتخب برگزیده شــد و 
آزمایش هــای تکمیلــي جهت تعییــن میزان 
تأثیر این افزودني ها بر جلوگیري از تشــکیل 
هیــدرات صــورت گرفــت. الزم بــه ذكــر 
اســت عملکرد این چهار افزودنــي بر میزان 
بخش شوندگي و قابلیت تشکیل امولسیون نیز 
مورد بررســي قرار گرفت. به منظور ارزیابي 
بازدارنده هاي ســاخته شــده، نحوه تشــکیل 
هیدرات در شــرایط مشــخص و ثابت براي 
نمونه هــا در حضور میعانــات گازی ارزیابي 

شد. 
در این آزمایش ها اجزاء حجمي موجود 
در رآكتور شامل آب به مقدار 10 میلي لیتر ، 
میعانات گازي بــه میزان 200 میلي لیتر و 0/1 
میلي لیتر بازدارنده هیدرات مي باشــد )نسبت 
آب به میعانات در رآكتور 5 درصد و نسبت 
بازدارنده هیدرات با آب نیز 1 درصد حجمي 
است(. باقیمانده حجم رآكتور نیز با گاز متان 
پرشــده و در تمامي آزمایش هــا دور هم زن 
رآكتور 10rpm ثابت نگه داشــته شده است 

)جدول-2(.
همان طــور كه در جــدول-2 مشــاهده 
)بــدون  شــاهد  حالــت  بــراي  مي شــود، 
 بازدارنــده( زمــان القایــی وجود نداشــته و 
ΔP=47/8 bar اســت. این در حالي است كه 
براي بازدارنده شــماره یک زمان القاء به 6/5 

ساعت افزایش یافته و ΔP=6/7 bar بوده كه 
كمتریــن میزان افت فشــار در بین نمونه هاي 
آزمایش شــده بوده و نشــان دهنده عملکرد 
مناســب فرموالســیون بــه عنــوان بازدارنده 

تشکیل هیدرات است.
جهــت مقایســه، LDHI-30048تنها 35 
دقیقــه زمان القائــي داشــته و نامطلوب ترین 
نمونــه بــوده اســت، امــا زمــان القــاء براي 
 LDHI-20048 برابر با 2/1 ســاعت اســت.
نمونــه  از  بعــد   LDHI-40048 افزودنــي 
بهترین عملکرد را   ،LDHI-10048 شــماره
داشــته، اما در آب نامحلول است و هم چنین 
در آزمایش هــای انجام شــده باعــث ایجاد 
امولســیون بیــن فاز آبــي و میعانــات گازی 

گردید و لذا محصول مناسبي نیست.
در خطوط لوله انتقال گاز عالوه بر معضل 
تشکیل هیدرات، مشکالت مربوط به خوردگي 
نیز وجود دارد كه حتي اهمیت بیشتري نسبت 
به موضوع نخســت دارند. لذا عالوه بر بحث 
كارائي یک بازدارنده تشــکیل هیدرات الزم 
اســت كه آثــار آن بر میــزان خوردگي خط 
لولــه نیز بــه روش اســتاندارد ارزیابي شــود. 
در خصــوص محصــول منتخب پــروژه این 
 آزمایــش به روش چرخ دوار طبق اســتاندارد
NACE� 1D-182 بررســی شد. بررسي نتایج 
ارزیابــي میزان خوردگــي بازدارنده هیدرات 

منتخب در جدول-3 ارائه شده است.  
میــزان خوردگي در محلول هاي شــاهد 
برابــر mpy 71 بوده كــه در غلظت تزریقي 
 29  mpy بــه   LDHI-10048 از   100  ppm
كاهش یافته اســت. این مطلب نشــان دهنده 
59/1 درصــد حفاظت اســت. بنابراین نه تنها 
محصــول در محیط اشــباع از CO2 و H2S و 
آب نمک غلیظ تأثیر منفي بر میزان حفاظت 
خــط لوله ندارد بلکه به كاهش خوردگي نیز 

كمک شایاني مي كند. 

2-3- ارزیابي میداني
ارزیابــي میداني ماده بازدارنده تشــکیل 
هیدرات در فصل ســرد ســال انجام شــد. به 
همین دلیل شــرایط تشــکیل هیدرات تشدید 
شــده و هم چنین میــزان دریافتي پاالیشــگاه 
از مقــدار میانگین نیز كمتر شــد. این مســئله 
ســرعت حركت میعانــات در خــط لوله را 
كاهش و بنابراین زمــان ماند را افزایش داده 
و لذا شرایط تشکیل هیدرات را مهیاتر كرده 
اســت. به جهت كاهش خطــرات احتمالي، 
مقرر شــد در ابتدا LDHI-10048، در كنار 
متانول اســتفاده شــود و در صورت مشاهده 
شــواهد مبني بر وجود هیدرات حجم زیادي 
متانول به خط تزریق شــود. محل هاي تزریق 
متانــول و بازدارنده خوردگي به طور معمول 

  2    نتایج ارزیابي آزمایشگاهي بازدارنده هاي سینتیکي هیدرات

شماره 
نمونه

دماي آزمون
)C°(

فشار اولیه
)bar(

فشار در زمان 
رسیدن به 
دماي آزمون

)bar(

فشار نهایي 
)bar(

میزان افت 
فشار
)bar(

مدت زمان 
)ساعت(

زمان القا
)ساعت(
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2004849082/880/79/319/92/1
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  3    نتایج تست خوردگي بازدارنده منتخب
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)ppm(
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خوردگي
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)%P(
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H
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00
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156114/1

2558/317/9

5047/033/8

10029/059/1
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در نقاط مختلفي از جمله در سرچاه، ورودي 
ســرباره گیر و خروجــي درام تفکیک كننده 
سه فازی هستند كه به دلیل وجود نقطه اصلي 
تزریق متانول در خروجي درام تفکیک كننده 
 )TCF ســه فــازي، )در خروجي تأسیســات
تزریق LDHI نیز در همین محل انجام شد.

تزریــق محصول در كنــار متانول با دوز 
100 میلي لیتــر در دقیقه )6 لیتر در ســاعت( 
در ســاعت 16 اوایل اســفند ماه ســال 1390 
شــروع شــد. مقدار مصرف متانول در زمان 
شــروع آزمایش حدود 110 لیتر در ســاعت 
بوده اســت. به دلیل سردي هوا همواره نیاز به 
افزایش این مقدار در شــب به دو برابر مقدار 
مصرف روز اســت، اما به دلیل كمبود متانول 
در واحــد، میــزان تزریق افزایــش نیافته و با 
همان میزان قبلي در كنار LDHI استفاده شد 

كه البته هیچ مشکلي مشاهده نشد.
با توجه به نتایج مطلوب مشاهده شده در 
 LDHI روز نخست، از ساعات اولیه روز دوم
به تنهایي و بدون حضور متانول در خط لوله 
تزریق شــد و در طول این مدت پمپ تزریق 
در هر ســاعت به طور مستمر كنترل شد تا از 
تزریــق منظم  LDHI اطمینان حاصل شــود. 
هم چنین مقادیر شدت جریان، فشار خروجی 
TCF، دماي خروجي TCF، فشار LBV-1 تا 

LBV- 8، فشــار ISF و دماي میعانات گازی 
ISF و میــزان میعانات تحویلي به پاالیشــگاه 
ثبت شــدند تا تمام شــرایط موجود در خط 

لوله نیز تحت كنترل باشد. 
در ادامه با ایجاد مشکل دریافت میعانات 
در پاالیشــگاه، شــرایط تشــکیل هیدرات به 
مدت چند ساعت تشدید شــد ولی هم چنان 
با استفاده از این افزودني مشکلي حادث نشد 
و روند تزریق LDHI )به تنهایي( به مدت 72 

ساعت ادامه پیدا كرد.

نتیجه گیري
طبــق آزمایش هــای انجــام شــده نمونه 
LDHI-10048 ساخته شده جهت جلوگیري 
از تشکیل هیدرات هاي گازي كارآیي مطلوبي 
داشته اشت. محصول نهایي از پایداري باالیي 
برخوردار اســت؛ به طوري كــه حتي پس از 
چندیــن بار انجمــاد و ذوب شــدن هم چنان 
تک فاز و بدون رسوب و جدائي فاز بوده كه 
این موضوع نشــان دهنده سازگاري اجزاء آن 
اســت. الزم به ذكر است كه كاهش حاللیت 
اجزاء مختلف افزودني در حالل با گذشــت 
زمان، منجر به تشــکیل gum یــا جامدات و 
جدایي فــاز در اثــر نگهداري مي شــود كه 
همگــي براي یک تركیــب نامطلوب بوده و 

نشــان دهنده عدم پایداري و سازگاري اجزاء 
آن با یکدیگر اســت. هم چنین فرموالســیون 
بازدارنده منتخب به گونه اي طراحي شده كه 
در برابر غلظت هاي بــاالي نمک موجود در 
آب همراه نیز پایدار و بدون رسوب مي باشد.
مقایسه زمان القاء تشکیل هیدرات5، افت 
فشــار )ΔP( و خصوصیات فیزیکي هیدرات 
تشکیل شده مي تواند نشان گر میزان كارآیي 
آنها باشــد. بازدارنده ســینتیکي ساخته  شده 
در حضــور میعانات گازي كارآیي مناســبي 
دارد؛ بــه طوري كه در حالت بدون بازدارنده 
ΔP=47/8 bar و زمان القاء تشکیل هیدرات 
وجود نــدارد. اما براي بازدارنــده منتخب به 
ترتیب زمان القاء به 6/5 ساعت افزایش یافته 
و ΔP=6/7 bar بوده كه بهترین حالت در بین 

نمونه هاي مورد آزمایش است.
استفاده از این محصول نه تنها تأثیر منفي 
بر میزان خوردگي خط لوله در محیط اشــباع 
از CO2 و H2S و آب نمک غلیظ ندارد، بلکه 
حفاظت در برابــر خوردگي را در حدود 60 
درصد افزایش داده اســت. با وجود تشــدید 
شــرایط تشــکیل هیدرات در بــازه ارزیابي 
میداني انجام شده، افزودني LDHI با موفقیت 
كامل و به مدت 72 ساعت بدون كوچکترین 

معضل مورد استفاده قرار گرفت.
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