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مقاالت علمي - پژوهشی

شيما ابراهيم  زاده*، مريم قاسمی1، احسان صدارت2، شهاب گرامی3، محمد علی عمادی پژوهشگاه ازدياد برداشت

شناسايي چالش  هاي نمونه  گيري؛ بررسي موردي هيدرات گازي و انباشتگي مايعات

آماده  سازي چاه یکي از مباحث مهم عملیاتي در نمونه  گیري سیال گازمیعاني است. انباشتگي مایعات4 در ته  چاه و تشکیل هیدرات گازي5 در خطوط لوله 
از مس��ائل عمده  ي مؤثر بر نمونه  گیري س��یال مخزن اس��ت. این دو پدیده از جمله معیارهاي برهم  زدن شرایط پایدار براي نمونه  گیري سیال مخزن هستند. 
درحین نمونه  گیري، مي  توان معضل انباش��تگي مایعات را با تغییر اندازه  ي ش��یر س��رچاهي6 و افزایش سرعت گاز در چاه به مقدار بیش از سرعت بحراني 
مرتفع کرد و با افزایش دماي س��یال از تش��کیل هیدرات گازي جلوگیري به  عمل آورد. در این مقاله کمترین مقدار سرعت بحراني جهت بررسي امکان 
وقوع انباش��تگي مایعات طي نمونه  گیري س��طحي یکي از میادین گازمیعاني فقیر ایران محاسبه مي  شود. در این مطالعه از داده  هاي سطحي جهت بررسي 
شرایط انباشتگي مایعات استفاده شده است. بر اساس داده  هاي میدان، نقطه  ي مناسب جهت تعیین حداقل سرعت بحراني، سرچاه7 خواهد بود. همچنین در 
مقاله  ي حاضر شرایط تشکیل هیدرات گازي در سرچاه و جداکننده  ها8 طي نمونه  گیري بررسي مي  شود. از نتیجه  ي این مطالعه مي  توان به  عنوان راهنمایي 

براي نمونه  گیري از سیال مورد اشاره استفاده کرد.

سیال گازمیعاني، انباشتگي مایعات، هیدرات گازي، سرعت بحراني، حداقل سرعت گاز

(ebrahimzadeh_sh@yahoo.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
 اندازه  گی��ري صحیح خواص س��یاالت مخازن گازی  در شناس��ایي نوع 
مخزن و  شناخت رفتار فازي واقعي آن  )به  ویژه مخازن گازمیعاني( از اهمیت 
فوق  العاده  اي برخوردار اس��ت.  اگرچه اندازه  گیري خواص س��یاالت در هر 
مخزن��ي اهمی��ت دارد ولي این امر در مخ��ازن گازمیعاني نقش مهم  تري ایفا 
مي  کند. مثالً نسبت مایعات گازي به گاز نقش مهمي در برآورد قابلیت فروش 
گاز و مایع و در نتیجه برآورد حجم تأسیس��ات فرآورشي الزم بر عهده دارد. 
مقدار مایع غیرقابل  برداش��ت در یک میدان نیز از لحاظ اقتصادي مورد توجه 
اس��ت. این مالحظات و نظایر آن مانند انگیزش چ��اه، انتخاب روش بهینه  ي 
ازدیاد برداشت و ... وابسته به نمونه  گیري دقیق از سیال مخزن است. اشتباهات 
کوچک در نمونه  گیري مانند خطا در مقدار مایع گرفته  شده مي  تواند منجر به 
اشتباهات بزرگ در تعیین رفتار سیال شود. بنابراین ضروری است  در فرآیند 

نمونه گیري دقت کافي به  عمل آید.
انباش��تگي مایعات و تشکیل هیدرات گازي از جمله مشکالت مهم تولید 
از مخ��ازن گازي به  ویژه مخازن گازمیعاني به  ش��مار مي  آین��د. عالوه بر این، 
دو پدیده  ي یاد ش��ده از مهم  تری��ن معیارهاي برهم  زدن ش��رایط پایدار براي 
نمونه  گیري سیال مخزن هستند؛ بدین نحو که افزایش تولید گاز )که نتیجه  ي 
آن افزایش افت فشار  مخزن است( مي  تواند باعث انباشتگي مایعات گازي و 
آب در چ��اه و در نتیجه کاه��ش تولید مخزن گردد. همچنین از ترکیب گاز 

طبیعي و آب در فش��ار و دماي بیش��تر از نقطه  ي انجماد آب، هیدرات گازي 
تشکیل مي  شود. این هیدرات گازي به  صورت کریستال  هایي با ساختاري شبیه 
به ساختار آب و مشابه یخ بوده و چگالي آن کمتر از چگالي یخ مي  باشد. این 
پدیده مشکالتي را در عملیات سرچاه، خطوط لوله و دیگر تجهیزات فرآیندي 

ایجاد مي  کند.
با توجه به اینکه ترکیب س��یال گازمیعاني مورد بررس��ي در این مطالعه از 
نظر ترکیب گازها متفاوت است احتمال دارد که اختالف در ترکیبات به  دلیل 
طیف وس��یعي از خطاها در نمونه  گیري یا اجراي آزمایش  ها باش��د. بنابراین 
ضروري است که شرایط استاندارد براي هر نمونه به  صورت جداگانه بررسي 
ش��ود. از آنجا که تش��کیل هیدرات گازي و بروز پدیده  ي انباشتگي مایعات 
سبب مخدوش ش��دن شرایط اس��تاندارد نمونه  گیري مي  ش��ود بررسي آنها 
ضروري خواهد بود. اهداف این مطالعه بررسي احتمال انباشتگي مایعات در 
تعدادي از چاه  هاي نمونه  گیري یکي از مخازن گازمیعاني ایران با اس��تفاده از 
روش پیش��نهادي سوتن و همچنین شناسایي موقعیت تشکیل هیدرات در سر 
چاه  ها و جداکننده  هاي این مخزن با استفاده از معادله  ي کتز و معادله  ي تعیین 

نقطه  ي شبنم و نمودارهاي کتز-کارسون مي  باشد.

1-انباشتگي مايعات
فشار اغلب مخازن گازمیعاني هنگام آغاز تولید،  بیشتر یا نزدیک به فشار 
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نقطه  ي ش��بنم سیال مخزن بوده و س��یال این مخازن به  صورت تک فاز گاز 
است.  ولي با آغاز تولید و افزایش تدریجي مدت زمان تولید، فشار از مخزن 
به س��مت چاه به  میزاني کمتر از  فشار نقطه  ي شبنم سیال اولیه ی مخزن افت 

کرده و مایعات گازي تشکیل مي  شود.
در ی��ک جریان دو فازي، حداقل س��رعت الزم گاز براي حمل مایع را 
سرعت بحراني مي  گویند. در سرعت  هاي کمتر از حد بحراني، گاز توانایي 
خود را براي حمل مایع از دس��ت داده و مایع جمع مي  شود؛ به  عبارت دیگر 
سرعت بحراني حداقل سرعت مورد نیاز براي جلوگیري از انباشتگي مایعات 
در ته  چاه است. بنابراین جهت پیشگیري از وقوع پدیده  ي انباشتگي مایعات 
الزم است سرعت بحراني تعیین شده و سرعت گاز در حدي بیشتر از سرعت 
بحراني کنترل گردد. انباش��تگي مایعات در ته  چاه سبب افزایش افت فشار 
در مخزن ش��ده و در نتیجه ظرفیت تولید چاه را تحت  تأثیر قرار مي  دهد. در 
فش��ارهاي کمتر، مایع جمع شده ممکن است چاه را به  طور کامل غیرفعال9 

کند.
رژی��م جریان در چاه  ه��اي گاز طبیعي همراه با آب ی��ا میعانات گازی، 
به  صورت مه  آلود10 اس��ت. به  همین دلیل براي اطمینان از عدم بروز پدیده  ي 
انباش��تگي مایع در چاه، سراس��ر چاه باید رژیم جریاني مه  آلود داشته باشد. 

س��رعت بحراني، مرز میان رژی��م مه  آلود و رژیم جریان لخته  اي11 اس��ت. 
چنان  چه سرعت جریان گاز در چاه کمتر از سرعت بحراني شود تغییر رژیم 
جریان از مه  آلود به لخته  اي منجر به انباش��تگي مایعات در چاه مي  ش��ود. به 
بیان دیگر چنان  چه سرعت جریان در نزدیکي ته  چاه کمتر از سرعت بحراني 
باش��د رژیم جریان از مه  آلود به لخته  اي تغییر کرده و این امر س��بب تجمع 
مایع در دهانه  ي چاه خواهد شد ]1[. سرعت بحراني تابع عواملي مثل فشار و 
دماي جریان، چگالي سیال تولیدي، قطر لوله  ي میاني چاه و کشش سطحي 
گاز-مایع است. روش  هاي متعددي براي تعیین سرعت بحراني وجود دارد 
که روش ترنر12 و همکاران یکي از مهم  ترین آنهاست. ترنر و همکاران براي 
نخستین بار روشي براي محاسبه  ي سرعت بحراني سیال توسعه دادند که به 
مقبولیت گس��ترده  اي در صنعت دست یافت ]6[. اساس روش ترنر به  دست 
آوردن نرخي از گاز است که بر سرعت حّدِي قطرات مایع فائق شود تا بدین 
ترتیب پدیده  ي انباش��تگي مایعات در چاه کنترل گردد. ترنر رابطه ی-1 را 

برای سرعت حّدِی قطراِت تقریباً کروی در قطر لوله ی ثابت ارائه کرد ]1[:
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همين دليل براي   به .است 10آلود  مه صورت  همراه با آب يا ميعانات گاز بهطبيعي  هاي گاز  چاه رژيم جريان در
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بدين  ود تاشقطرات مايع فائق  يِدست آوردن نرخي از گاز است كه بر سرعت حد  هاساس روش ترنر ب .]6 [يافت

صورت كروي هستند   به اًبراي قطرات مايعي كه تقريبترنر  .گرددكنترل در چاه  مايعاتانباشتگي  ي  پديده ترتيب
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چگالي گاز و مایع تابع دما و فشار جریان است و با استفاده از معادالت حالت 
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بحراني اثر مي  گذارد.
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براي كشش سطحي  60مقدار ( ه استسطحي استفاده شدترنر از يك عدد ثابت براي كشش ي   اوليهدر مطالعات 

بعد   هآن زمان باز ) استقرار بر psi3000 تا 2000 فشارهايو در  F°120تقريبي است كه در دماي بين گاز و آب،
  :كرد شارها 5-ي  هرابط بهتوان   ميآنها  ي  از جمله كه براي كشش سطحي بين آب و گاز ارائه شده روابط مختلفي

  

�� � � ���������ρ��ρ� ���������

�T°R
T°C

���������������������
��

T°R�����������
��

�T°R��
�

������

    )5(  

 
ρ� = چگالي هيدروكربن (g/cc) 

ρ�  (g/cc) چگالي آب �

T°R  =دما (°R) 
T°C  =دما °(، C) 

  

که در آن:
Bl= ضریب انبساط حجمي(bbl/STB(

γl= چگالي نسبي مایع
γg= چگالي نسبي گاز
Rs= نسبت حاللیت گاز در مایع

 1   خطاي محاسبه ي سرعت بحراني بر اساس روش ترنر ]1[

5 
 

دست آمده از   سرعت بحراني بهممكن است نظر گرفته نشود فشار بر رفتار فازي سيال چاه در ثير دما وأچه ت  چنان
 ي  ترنر را در يك بازه ي  ميزان خطاي معادله 1-شكل .داشته باشد )درصد 100 تا( ترنر خطاي زيادي ي  معادله

 6- ي  طبق رابطهبحراني پيشنهاد شده توسط ترنر و همكاران  نرخسيال يا  كمترين نرخ .دهد  عملياتي نشان مي
  :]2[ دشو  محاسبه مي

  �� � ���� ��������
ZT

��                 )6(  
 :كه در آن

q =  بحرانينرخ  (MMScf/d) 

P =فشار (psia) 

A= لوله سطح  (ft2) 

Z = انحراف عامل   

T =دما (°F) 
 

 
 ]1 [سرعت بحراني بر اساس روش ترنر ي  خطاي محاسبه -1شكل 

  
مناسب از ابتدا تا انتهاي چاه براي محاسبه  ي  انتخاب نقطه ،مهم در تعيين و ارزيابي سرعت بحراني جريان ي  نكته

محاسبه چاهي   اطالعات سرچاهي يا ته بر اساسسرعت بحراني  معموالً .سرعت جريان استخواص ترموديناميكي 
گراديان دما  ،عمق چاه ،يمناسب بين اين دو گزينه تابع شرايطي از جمله فشار سرچاه ي  انتخاب نقطه .شود  مي

را براي تعيين  نمودارهاييو همكاران سوتن . حجم گاز و شوري آب توليدي است ،دما ،فشار ،قطر لوله ،در چاه

 2  مرز انتخاب نقطه  ي مناسب چاه براي محاسبه  ي سرعت بحراني-تأثیر دما ]1[

6 
 

براي  در اين مقاله. ]1[ اند  كرده ارائهبر اساس برخي عوامل مذكور تعيين سرعت بحراني  جهت موقعيتبهترين 
آن  درنيز  14قطر لولهاستفاده شده كه  از نموداري خواص ترموديناميكي ي  مناسب جهت محاسبه ي  تعيين نقطه

  .يكسان استنتيجه بر اساس ساير نمودارهاي پيشنهادي نيز  هرچند. )2-شكل( ثر استؤم
سرعت بايد  دنظر باالي منحني باشدسرچاهي و گراديان دمايي چاه م چنانچه مختصات فشار 2-شكل طبق

سرعت  ي  چاهي معيار محاسبه  صورت اطالعات ته  در غير اين .اطالعات سرچاهي تعيين گردد استفاده از بحراني با
ميعاني و گازبر اساس گراديان دمايي ژئوترمال ميدان و  2- با استفاده از شكلدر اين مطالعه  .بحراني خواهد بود

موقعيت جهت تعيين ترين   مناسبمشخص شد كه  ،گيري  هاي نمونه  فشار سرچاهي مربوط به هريك از چاه
ثير تغييرات قطر لوله در فشارهاي أتشود   ميمشاهده  2-طور كه در شكل  همان .خواهد بودسرچاه  ،سرعت بحراني

موقعيت مناسب جهت تعيين سرعت بحراني با فلش نشان شكل اين در  .ناچيز است psi1000 تر از حدوديشب
  .داده شده است

 
- سرعت بحراني ي  ه براي محاسبهمناسب چا ي  مرز انتخاب نقطه -2شكل 

  ]1[ دما ثيرأت
  

نسبت  مان  هب متغيريبحراني محاسبه شده بر اساس روش ترنر  نرخو همكاران جهت اصالح  15ويكن 2003در 
بحراني محاسبه شده بر اساس روش  نرخبحراني اصالح شده به  نرخنسبت ترنر حاصل تقسيم  .ندارائه كرد 16ترنر

طور كه   همان .است تعيين  قابلسيال  17نسبت آب به گازو بر اساس ميزان  3-و مقدار آن توسط شكل استترنر 
تر از حدود يشهايي با فشار سرچاهي ب  چاه ي  قطر لولهتغييرات در نسبت ترنر شود   مشاهده مي 3-در شكل

psi1000 خواهد بودبرابر عدد يك اين نسبت  بوده وثير أت  بي.  
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چگالي گاز نیز طبق رابطه  ي-4 محاسبه مي  شود]1[:

)4(

4 
 

  ρ� � ���������������������
��

                      )3(
  :كه در آن

�� ضريب انبساط حجمي  � (bbl/STB)

��  چگالي نسبي مايع �
��  چگالي نسبي گاز �

��نسبت حالليت گاز در مايع �  
  

  :]1 [شود  محاسبه مي 4-ي  طبق رابطه نيز گاز چگالي
  ρ� � ��� ��

���
)4(

 
Ma � جرم مولكولي هوا   

Z �   ضريب تراكم پذيري
T = دما  
R =ثابت جهاني گازها 
P = فشار 

 
براي كشش سطحي  60مقدار ( ه استسطحي استفاده شدترنر از يك عدد ثابت براي كشش ي   اوليهدر مطالعات 

بعد   هآن زمان باز ) استقرار بر psi3000 تا 2000 فشارهايو در  F°120تقريبي است كه در دماي بين گاز و آب،
  :كرد شارها 5-ي  هرابط بهتوان   ميآنها  ي  از جمله كه براي كشش سطحي بين آب و گاز ارائه شده روابط مختلفي

  

�� � � ���������ρ��ρ� ���������

�T°R
T°C

���������������������
��

T°R�����������
��

�T°R��
�

������

    )5(  

 
ρ� = چگالي هيدروكربن (g/cc) 

ρ�  (g/cc) چگالي آب �

T°R  =دما (°R) 
T°C  =دما °(، C) 

  

Ma= جرم مولکولي هوا
Z=پذیري تراکم ضریب 
T = دما 
R =ثابت جهاني گازها
P =فشار 
در مطالعات اولیه  ي ترنر از یک عدد ثابت براي کشش سطحي استفاده 
شده است )مقدار 60 براي کشش سطحي بین گاز و آب، تقریبي است که 
در دمايF°120 و در فش��ارهاي 2000 تا 3000psi برقرار است(. پس از آن 
روابط مختلفي براي کشش سطحي بین آب و گاز ارائه شده که از جمله  ي 

آنها مي  توان به رابطه  ي-5 اشاره کرد:

)5(

4 
 

  ρ� � ���������������������
��

                      )3(
  :كه در آن

�� ضريب انبساط حجمي  � (bbl/STB)

��  چگالي نسبي مايع �
��  چگالي نسبي گاز �

��نسبت حالليت گاز در مايع �  
  

  :]1 [شود  محاسبه مي 4-ي  طبق رابطه نيز گاز چگالي
  ρ� � ��� ��

���
)4(

 
Ma � جرم مولكولي هوا   

Z �   ضريب تراكم پذيري
T = دما  
R =ثابت جهاني گازها 
P = فشار 

 
براي كشش سطحي  60مقدار ( ه استسطحي استفاده شدترنر از يك عدد ثابت براي كشش ي   اوليهدر مطالعات 

بعد   هآن زمان باز ) استقرار بر psi3000 تا 2000 فشارهايو در  F°120تقريبي است كه در دماي بين گاز و آب،
  :كرد شارها 5-ي  هرابط بهتوان   ميآنها  ي  از جمله كه براي كشش سطحي بين آب و گاز ارائه شده روابط مختلفي

  

�� � � ���������ρ��ρ� ���������

�T°R
T°C

���������������������
��

T°R�����������
��

�T°R��
�

������

    )5(  

 
ρ� = چگالي هيدروكربن (g/cc) 

ρ�  (g/cc) چگالي آب �

T°R  =دما (°R) 
T°C  =دما °(، C) 

  

ρh  = چگالي هیدروکربن (g/cc(

ρw= چگالي آب (g/cc(

T°R= دما (°R( 

T°C= دما(°C(

چنانچه تأثیر دما و فشار بر رفتار فازي سیال چاه درنظر گرفته نشود ممکن 
اس��ت سرعت بحراني به  دست آمده از معادله  ي ترنر خطاي زیادي )تا 100 
درصد( داش��ته باشد. شکل-1 میزان خطاي معادله  ي ترنر را در یک بازه  ي 
عملیاتي نشان مي  دهد. کمترین نرخ سیال یا نرخ بحراني پیشنهاد شده توسط 

ترنر و همکاران طبق رابطه  ي-6 محاسبه مي  شود ]2[:

)6(

5 
 

چنان
دست آمده از   سرعت بحراني بهممكن است نظر گرفته نشود فشار بر رفتار فازي سيال چاه در ثير دما وأچه ت  
معادله
 ي  ترنر را در يك بازه ي  ميزان خطاي معادله 1-شكل .داشته باشد )درصد 100 تا( ترنر خطاي زيادي ي  

 6- ي  طبق رابطهبحراني پيشنهاد شده توسط ترنر و همكاران  نرخسيال يا  كمترين نرخ .دهد  عملياتي نشان مي
  :]2[ دشو  محاسبه مي

  

�� � ���� ��������
ZT

��                 )6(  
 :كه در آن

q =  بحرانينرخ  (MMScf/d) 

P =فشار (psia) 

A= لوله سطح  (ft2) 

Z = انحراف عامل   

T =دما (°F) 
 

 
 ]1 [سرعت بحراني بر اساس روش ترنر ي  خطاي محاسبه -1شكل 

  
نكته
مناسب از ابتدا تا انتهاي چاه براي محاسبه  ي  انتخاب نقطه ،مهم در تعيين و ارزيابي سرعت بحراني جريان ي  

محاسبه چاهي   اطالعات سرچاهي يا ته بر اساسسرعت بحراني  معموالً .سرعت جريان استخواص ترموديناميكي 
مي
گراديان دما  ،عمق چاه ،يمناسب بين اين دو گزينه تابع شرايطي از جمله فشار سرچاه ي  انتخاب نقطه .شود  

را براي تعيين  نمودارهاييو همكاران سوتن . حجم گاز و شوري آب توليدي است ،دما ،فشار ،قطر لوله ،در چاه

که در آن:
q = نرخ بحراني )MMScf/d(
P =فشار (psia(

A = سطح لوله )ft2(
Z = عامل انحراف 
T = دما (°F(

نکته  ي مهم در تعیین و ارزیابي س��رعت بحراني جریان، انتخاب نقطه  ي 
مناسب از ابتدا تا انتهاي چاه براي محاسبه ی خواص ترمودینامیکي سرعت 
جریان است. معموالً سرعت بحراني بر اساس اطالعات سرچاهي یا ته  چاهي 
محاس��به مي  شود. انتخاب نقطه  ي مناسب بین این دو گزینه تابع شرایطي از 
جمله فش��ار سرچاهي، عمق چاه، گرادیان دما در چاه، قطر لوله، فشار، دما، 
حجم گاز و شوري آب تولیدي است. سوتن و همکاران نمودارهایي براي 
تعیین بهترین موقعیت جهت تعیین س��رعت بحراني بر اساس برخي عوامل 
مذک��ور ارائه کرده  اند ]1[. در این مقاله براي تعیین نقطه  ي مناس��ب جهت 
محاسبه  ي خواص ترمودینامیکي از نموداري استفاده شده که قطر لوله14 نیز 
در آن مؤثر است )شکل-2(. هرچند بر اساس سایر نمودارهاي پیشنهادي نیز 

نتیجه یکسان است.
طبق ش��کل-2 چنانچه مختصات فش��ار س��رچاهي و گرادی��ان دمایي 
چاه مدنظر باالي منحني باش��د باید س��رعت بحراني با استفاده از اطالعات 
س��رچاهي تعیین گ��ردد. در غی��ر این  ص��ورت اطالعات ته  چاه��ي معیار 
 محاس��به  ي س��رعت بحران��ي خواهد ب��ود. در ای��ن مطالعه با اس��تفاده از 
ش��کل-2 و بر اس��اس گرادیان دمایي ژئوترمال میدان گازمیعاني و فش��ار 
س��رچاهي مربوط ب��ه هریک از چاه  هاي نمونه  گیري، مش��خص ش��د که 
مناس��ب  ترین موقعیت جهت تعیین س��رعت بحراني، س��رچاه خواهد بود. 
همان  طور که در ش��کل-2 مش��اهده مي  ش��ود تأثیر تغییرات قط��ر لوله در 
فشارهاي بیشتر از حدود 1000psi ناچیز است. در این شکل موقعیت مناسب 

جهت تعیین سرعت بحراني با فلش نشان داده شده است.
در 2003 ویکن15 و همکاران جهت اصالح نرخ بحراني محاسبه شده بر 

 4  نتایج خروجي نرم  افزار PIPESIM زماني که انباشتگي مایع اتفاق نمي  افتد

10 
 

Well3 4.29752 4.796 21 
Well4 4.86057 4.934 21.2 
Well5 4.25364 4.881 16.7 
Well6 4.68173 5.042 15 
Well7 4.22895 4.536 3.7 

  
 اتانباشتگي مايع ي  پديده 7-ي  گيري شماره  نمونه در چاه ،2- شده و بر اساس جدول ارائهبا توجه به توضيحات 

اين  است بحراني نرخگاز بيشتر از  نرخدليل اينكه   به مورد مطالعهگيري   هاي نمونه  چاه سايرافتد ولي در   اتفاق مي
تشكيل بررسي امكان  ها  چاه برخي ازگاز در  نرخعدم گزارش  دليل  بهدر اين مطالعه  .بروز نخواهد كرد ي  پديده

 PIPESIMافزار   توان با استفاده از نرم  در اين حالت مي .وجود نداردپديده انباشتگي مايعات بر اساس روش سوتن 
انباشتگي  ي  احتمال تشكيل پديده 18مايع گيانباشت سرعتعامل و با تعيين  كردسازي   شبيهرا  ميعانيچاه گاز

باشد امكان كمتر از يك عامل اين  مقدار ،سازي  شبيه ي  در صورتي كه بر اساس نتيجه .نمودمايعات را بررسي 
هاي   يكي از چاه سازي  نتايج خروجي شبيه 4-شكلنمودار  .وجود نخواهد داشتمايعات در چاه  گيانباشت
اساس  در اين نمودار كه بر .هدد  نشان ميرا مشخص نبوده  ها  گاز آن در گزارش نرخاين ميدان كه گيري   نمونه
احتمال  استاز يك  كمترعامل اين كه آندليل   به باشد  حسب فشار چاه مي سرعت انباشتگي مايع بر عامل
اين نتيجه در خصوص تعداد ديگري از  انجام شدههاي   بررسيبر اساس  .داردنوجود مذكور مايع در چاه  گيانباشت
  .تعميم است  قابلهم گاز آنها گزارش نشده  نرخهاي ميدان كه   چاه

  
  افتد  مينكه انباشتگي مايع اتفاق  زماني PIPESIMافزار   نتايج خروجي نرم-4شكل 

  
  هيدرات گازي - 4-2

 3  تعیین  Turner Ratioبا تأثیر قطر لوله ]1[

7 
 

   
  ]1[ ير قطر لولهأثبا تTurner Ratio تعيين - 3شكل

  
  و ترش تشكيل هيدرات گازهاي شيرين- 2

  :دهد  گازي را افزايش ميتشكيل هيدرات  احتمال زيرموارد 
 حاوي مقادير زيادي متاناز طبيعي گ

 )F3/80° كمتر از( كمدماهاي 
 )psi02/87 بيش از(زياد فشارهاي 

 نيتروژن كربن واكسيد  دي، سولفيد هيدروژن ،ايزو بوتان، پروپان، اتان، تركيب گاز طبيعي شامل متان

  
 H2Sيا  CO2مقدار  كمترينبيني تشكيل هيدرات گازهاي شيرين و گازهاي حاوي   معادالت زيادي جهت پيش

  :]3[ دشو  تعيين مي 7-ي  بر اساس معادلهثابت تعادل بخار جامد  روش كتزدر  .دارد وجود
  
  ���� � y

s �                                 )7(  
  :كه در آن

����= ثابت تعادل بخار جامد    

y= مولي بخارء جز  

S= مولي جامدء جز  

  
  :]6[ شرط تشكيل هيدرات گازي
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اساس روش ترنر متغیري به  نام نسبت ترنر16 ارائه کردند. نسبت ترنر حاصل 
تقسیم نرخ بحراني اصالح شده به نرخ بحراني محاسبه شده بر اساس روش 
ترنر است و مقدار آن توسط شکل-3 و بر اساس میزان نسبت آب به گاز17 
سیال قابل  تعیین است. همان  طور که در شکل-3 مشاهده مي  شود در نسبت 
 1000psi ترنر تغییرات قطر لوله  ي چاه  هایي با فشار سرچاهي بیشتر از حدود

بي  تأثیر بوده و این نسبت برابر  یک خواهد بود.

2-تشكيل هيدرات گازهاي شيرين و ترش
موارد زیر احتمال تشکیل هیدرات گازي را افزایش مي  دهد:

 گاز طبیعي حاوي مقادیر زیادي متان
) 80/3°F دماهاي کم )کمتر از 

)  87/02psi فشارهاي زیاد )بیش از 
ترکیب گاز طبیعي شامل متان، اتان، پروپان، ایزو بوتان، سولفید هیدروژن، 

دي  اکسیدکربن و نیتروژن
مع��ادالت زیادي جهت پیش  بیني تش��کیل هیدرات گازهاي ش��یرین و 
گازهاي حاوي کمترین مقدار CO2 یا H2S وجود دارد. در روش کتز ثابت 

تعادل بخار جامد بر اساس معادله  ي-7 تعیین مي  شود ]3[:

)7(

7 
 

   
  ]1[ ير قطر لولهأثبا تTurner Ratio تعيين - 3شكل

  
  و ترش تشكيل هيدرات گازهاي شيرين- 2

  :دهد  گازي را افزايش ميتشكيل هيدرات  احتمال زيرموارد 
 حاوي مقادير زيادي متاناز طبيعي گ

 )F3/80° كمتر از( كمدماهاي 
 )psi02/87 بيش از(زياد فشارهاي 

 نيتروژن كربن واكسيد  دي، سولفيد هيدروژن ،ايزو بوتان، پروپان، اتان، تركيب گاز طبيعي شامل متان

  
 H2Sيا  CO2مقدار  كمترينبيني تشكيل هيدرات گازهاي شيرين و گازهاي حاوي   معادالت زيادي جهت پيش

  :]3[ دشو  تعيين مي 7-ي  بر اساس معادلهثابت تعادل بخار جامد  روش كتزدر  .دارد وجود
  
  ���� � y

s �                                 )7(  
  :كه در آن

����= ثابت تعادل بخار جامد    

y= مولي بخارء جز  

S= مولي جامدء جز  

  
  :]6[ شرط تشكيل هيدرات گازي

که در آن:
K_)v-s(= ثابت تعادل بخار جامد 
y=جزء مولي بخار
S= جزء مولي جامد

شرط تشکیل هیدرات گازي ]6[:

)8(
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 ،بوتان  نرمال ،بوتانايزو ،پروپان ،اتان ،هاي متان  مولكول برايتشكيل هيدرات گازي  ثابت تعادلِ مقدار
 تعيين GPSAاستاندارد هاي ارائه شده در   شكليا  9-ي  هيدروژن با استفاده از رابطهكربن و سولفيداكسيد  دي
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كربن و اكسيد  دي، بوتان  نرمال ،بوتانايزو، پروپان ،اتان ،متانهاي   براي مولكولA17 تا  A0ميزان ضرايب ثابت 
  .]4[ ندا  تعيين شده GPSAدر جداول استاندارد  هيدروژنسولفيد

  
  معرفي مخزن مورد بررسي- 3

دماي  كمترين .باشد  مي k1،k2،k3،k4 اليهچهار كه شامل  استميعاني گاز در اين مقاله مورد بررسي مخزن
و ميانگين عمق چاه  psia4914ميانگين فشار اوليه  .است F°222 آن بيشترين مقدار و F°103 حدودميدان 
حداقل  .باشد  ميF°104هوا در تابستان  يو دما F°72 تا 68 دماي زمستان منطقه .متر است 3000حدود 

خطوط  ،زدايي  سيستم نمك ،جداكننده ،شير سرچاهي ،سرچاهتأسيسات االرضي اين ميدان شامل   تجهيزات سطح
  .استفوت  100در  ºF1/1 برابرهمچنين گراديان دمايي ژئوترمال در اين ميدان  .باشد  مي كولرو جريان

  
  بحث و بررسي نتايج-4

  انباشتگي مايعات - 4-1
توليدي  نرخكه ميزان  گيري  نمونه هاي  چاه تماميدر  اتانباشتگي مايع ي  پديده وقوعدر اين مطالعه احتمال 

  .رددگ  ميئه شده توسط سوتن بررسي با استفاده از روش ارابود  سيال گزارش شده

جزء مولی بخار ترکیب

مقدار ثابت تعادِل تش��کیل هیدرات گازي براي مولکول  هاي متان، اتان، 
پروپان، ایزوبوتان، نرمال  بوتان، دي  اکسیدکربن و سولفیدهیدروژن با استفاده 

از رابطه  ي-9 یا شکل  هاي ارائه شده در استاندارد GPSA تعیین مي  شود:

)9(
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كربن و اكسيد  دي، بوتان  نرمال ،بوتانايزو، پروپان ،اتان ،متانهاي   براي مولكولA17 تا  A0ميزان ضرايب ثابت 
  .]4[ ندا  تعيين شده GPSAدر جداول استاندارد  هيدروژنسولفيد

  
  معرفي مخزن مورد بررسي- 3

دماي  كمترين .باشد  مي k1،k2،k3،k4 اليهچهار كه شامل  استميعاني گاز در اين مقاله مورد بررسي مخزن
و ميانگين عمق چاه  psia4914ميانگين فشار اوليه  .است F°222 آن بيشترين مقدار و F°103 حدودميدان 
حداقل  .باشد  ميF°104هوا در تابستان  يو دما F°72 تا 68 دماي زمستان منطقه .متر است 3000حدود 

خطوط  ،زدايي  سيستم نمك ،جداكننده ،شير سرچاهي ،سرچاهتأسيسات االرضي اين ميدان شامل   تجهيزات سطح
  .استفوت  100در  ºF1/1 برابرهمچنين گراديان دمايي ژئوترمال در اين ميدان  .باشد  مي كولرو جريان

  
  بحث و بررسي نتايج-4

  انباشتگي مايعات - 4-1
توليدي  نرخكه ميزان  گيري  نمونه هاي  چاه تماميدر  اتانباشتگي مايع ي  پديده وقوعدر اين مطالعه احتمال 

  .رددگ  ميئه شده توسط سوتن بررسي با استفاده از روش ارابود  سيال گزارش شده

ضرایب ثابت A0 تا  A17 براي مولکول  هاي متان، اتان، پروپان، ایزوبوتان، 
 GPSA نرمال  بوتان، دي  اکسیدکربن و سولفیدهیدروژن در جداول استاندارد

تعیین شده  اند ]4[.

3-معرفي مخزن مورد بررسي 
مخزن مورد بررس��ي در این مقاله گازمیعاني است که شامل چهار الیه ی 
k1،k2،k3،k4 مي  باشد. کمترین دماي میدان حدود  F°103  و بیشترین مقدار 

آن F°222 اس��ت. میانگین فشار اولیه 4914psia و میانگین عمق چاه حدود 
3000 متر اس��ت. دماي زمس��تان منطقه 68 تا F°72 و دماي هوا در تابستان 
F°104مي  باشد. حداقل تجهیزات سطح  االرضي این میدان شامل تأسیسات 

سرچاه، شیر سرچاهي، جداکننده، سیستم نمک  زدایي، خطوط جریان وکولر 
مي  باشد. همچنین گرادیان دمایي ژئوترمال در این میدان برابر F°1/1 در 100 

فوت است.

4-بحث و بررسي نتايج
4-1- انباشتگي مايعات

در این مطالعه احتمال وقوع پدیده  ي انباشتگي مایعات در تمامي چاه  هاي 
نمونه  گیري که  نرخ تولیدی سیال آنها گزارش شده بود با استفاده از روش 

ارائه شده توسط سوتن بررسي می  گردد.
جدول-1 اطالعات مورد نیاز برخي از چاه  هاي این میدان را جهت محاسبه  ي 

نرخ بحراني و بررسي احتمال تشکیل انباشتگي مایعات نشان مي  دهد.

  1  اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه  ي نرخ بحراني چاه  هاي میدان مورد مطالعه

Qcalculated
)MMScf/d(

ZTwellhe
ad

)°F(

Pwellhe
ad

)psia(

Tubing
Diameter

 )inch(

 Vc
)ft/s(

σ 
)dynes/cm(

ρg
 )lbm/ft3(

ρl
 )lbm/ft3(

NAME

4.7590.8111420053.55.44385566.7462well1
4.9020.85713227293.54.49571529.362well2
4.7960.795119.482536.23.54.297525210.162well3
4.9340.907105.082566.63.54.86057528.0562well4
4.8810.939118.583075.53.54.253645110.262well5
5.0420.94399.8628053.54.68173528.6362well6
4.536112130743.54.228955210.462well7
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همان  طور که در بخش  هاي قبل توضیح داده شد محل مناسب جهت انجام 
محاسبات مربوط به سرعت بحراني، سرچاه خواهد بود. سرعت بحراني، 
نرخ بحراني و نرخ میانگین محاسبه شده طبق روش سوتن در تعدادي از 
چاه  هاي این میدان، در جدول-2 ارائه شده است. بر اساس محاسبات انجام 
 ش��ده براي این چاه  ها، در این میدان بیشترین نرخ بحراني گاز در حدود

 5/5MMscf/day بوده و بنابراین در چاه  هایي که نرخ سیال کمتر از این 
مقدار باشد احتمال انباشتگي مایعات وجود دارد و باید جهت اطمینان و 
پیشگیري از وقوع این پدیده در این چاه  ها بررسي  هاي بیشتري صورت 

پذیرد.
ب��ا توجه ب��ه توضیحات ارائه ش��ده و بر اس��اس ج��دول-2، در چاه 
نمونه  گیري شماره  ي-7 پدیده  ي انباشتگي مایعات اتفاق مي  افتد ولي در 
س��ایر چاه  هاي نمونه  گیري مورد مطالعه به  دلیل اینکه نرخ گاز بیش��تر از 
نرخ بحراني اس��ت انباشتگی مایعات رخ نمی دهد. در این مطالعه به  دلیل 
عدم گزارش نرخ گاز در برخي از چاه  ها امکان بررسی تشکیل پدیده ی 
انباش��تگي مایعات بر اس��اس روش س��وتن وجود ندارد. در این حالت 
مي  توان با اس��تفاده از نرم  افزار PIPESIM چاه گازمیعاني را شبیه  س��ازي 
کرد و با تعیین عامل س��رعت انباش��تگي مایع18 احتمال تشکیل پدیده  ي 
انباش��تگي مایعات را بررس��ي نم��ود. در صورتي که بر اس��اس نتیجه  ي 

شبیه  س��ازي، مقدار این عامل کمتر از یک باشد امکان انباشتگي مایعات 
در چاه وجود نخواهد داشت. نمودار شکل-4 نتایج خروجي شبیه  سازي 
یک��ي از چاه  هاي نمونه  گیري این میدان که ن��رخ گاز آن در گزارش  ها 
مشخص نبوده را نشان مي  دهد. در این نمودار که بر اساس عامل سرعت 
انباشتگي مایع بر حسب فشار چاه مي  باشد به  دلیل آنکه این عامل کمتر از 
یک اس��ت احتمال انباشتگي مایع در چاه مذکور وجود ندارد. بر اساس 
بررس��ي  هاي انجام شده این نتیجه در خصوص تعداد دیگري از چاه  هاي 

میدان که نرخ گاز آنها گزارش نشده هم قابل  تعمیم است.

4-2- هيدرات گازي
در ای��ن مطالع��ه، در تمامي جداکننده  ها و س��ِر چاه  هاي نمونه  گیري بر 
اساس روش پیش��نهادي استاندارد GPSA احتمال تشکیل هیدرات گازي 
PVTi  بررسي شد و با نتایج حاصل از شبیه  سازي انجام شده با نرم افزارهاي

و ASPEN HYSYS مقایسه گردید.
بیشترین میزان درصد مولي ترکیبات مؤثر در تشکیل هیدرات گازي در 

نمونه  هاي میدان مدنظر در جدول-3 ارائه شده است.
با توجه به جدول-3 و کمترین میزان درصد مولي ترکیبات سنگین  تري 
مث��ل C6،C7 ،C8 ،C9 ،C10 ،C11 ،C12+ ،IC5 ،NC5  در بازه  ي تغییرات 
دمایي و فش��اري نمونه  هاي این میدان گازي، نرم  افزارPVTi  س��ه ترکیب 
به  عنوان بدترین حالت ساخت و بر اساس نتایج حاصل مشخص گردید که 
احتمال تشکیل هیدرات در برخي از نمونه  ها وجود دارد. به  همین  دلیل در 
این مطالعه با توجه به درصد ترکیبات سیال و دما و فشار هر جداکننده و دما 
و فشار سرچاه، احتمال تشکیل هیدرات گازي در جداکننده  ها و سِر تمامي 
چاه  هاي میدان  بررسي خواهد شد. محدوده  ي فشاري و دمایي جداکننده  ي 

سطحي و سرچاه در این میدان در جدول-4  ارائه شده است.
شکل-5 نمودار فازي و منحني تعیین موقعیت تشکیل هیدرات گازي را 
که به  عنوان نمونه در یکي از جداکننده  هاي این میدان و با استفاده از نتایج 
نرم  افزار ASPEN HYSYS انجام شده نشان مي  دهد. همان  طور که مشاهده 
مي  شود فشار تشکیل هیدرات در این جداکننده 100psi است در حالي که 
فشار جداکننده 530psi مي  باشد. بنابراین در جداکننده  ي مدنظر هیدرات 

گازي تشکیل نخواهد شد.
نتایج بررس��ي  ها در تمامي جداکننده  هاي این میدان نش��ان مي  دهد که  ترکيباتماکزيمم درصد مولي

4/92N2

3/73 CO2

4/3H2S

85/56C1

6/64C2

2/79C3

0/73IC4

1/01NC4

  3  میزان ترکیبات موثر در تشکیل هیدرات گازی

حداقلحداکثر

(°F( 36/14041دماي جداکننده
)psia( 1610105فشار جدا کننده

)°F( 4/13408/87دماي سر چاه
)psia( 42402005فشار سر چاه

  4  محدوده  ي دما و فشار در داده  هاي چاه  هاي مورد مطالعه

  2  نتیجه  ي تشکیل انباشتگي مایعات در میدان گاز میعاني مورد بررسي

average gas flow 
rate reported 
)MMscf/day(

estimated critical flow 
rate )MMscf/day(

estimated critical 
velocity )ft/s(

Well no

10/284/7595/44385Well1
18/94/9024/49571Well2
214/7964/29752Well3

21/24/9344/86057Well4
16/74/8814/25364Well5
155/0424/68173Well6
3/74/5364/22895Well7
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در جداکننده  هایي با دماي کمتر از F°68 و فش��ار بیش از 200psia امکان 
تشکیل هیدرات گازي وجود دارد. با توجه به اهمیت میزان دقت تجهیزات 
اندازه  گیري و اظهارات کارشناسان میدان  مبني بر اینکه فشارسنج  هاي این 
میدان مي  توانند تا 100psia خطا را نشان دهند در صورتي که خطاي نسبي 
فشارسنج در جداکننده  هاي میدان کمتر از 5 درصد )حدود 30psia ( باشد 
هیدرات گازي در هیچ یک از جداکننده  ها تش��کیل نخواهد شد. در غیر 
این  صورت در ش��ش جداکننده از مجموع 56 جداکننده هیدرات گازي 
تشکیل خواهد شد. به  عالوه نتایج نشان مي  دهد که اگر دماي سرچاه بیشتر 
از F°87/8 باش��د هیدرات گازي در س��رچاه تشکیل نخواهد شد. خطاي 

نسبي فشارسنج از رابطه  ي-10 به  دست مي  آید:

)10(

13 
 

اختالف (درصد  5كمتر از  ي ميدانها  كنندهفشارسنج در جدانسبي در صورتي كه خطاي نشان دهند را خطا 
تشكيل  ها  جداكنندههيچ يك از هيدرات گازي در  باشد )فشاري ميدان ي  محدودهدر  psia30 در حدودفشاري 

هيدرات گازي  جداكننده سطحي مورد بررسي 56 مجموع ازجداكننده شش در  صورت  در غير اين .نخواهد شد
باشد هيدرات گازي در  F8/87°تر از يشچاه بد كه اگر دماي سرنده  نشان مي نتايجعالوه   به. شدخواهد  تشكيل
  :آيد  دست مي  به 10- ي  از رابطه سنجفشارخطاي نسبي  .تشكيل نخواهد شد سرچاه

خطاي نسبي  �
 فشار خوانده شده�فشار واقعي

فشار واقعي )10                                 (  

 
آن ها و فشار   در اين مطالعه با توجه به اختالف ناچيز فشار تشكيل هيدرات گازي در برخي از جداكننده

نظر داشتن ميزان خطاي فشارسنج بسيار مهم و اساسي در) دهگزارش ش سنج ياخوانده شده از فشار(جداكننده 
  .است

 خطاي حداقل ميزان كه است psi30 جداكننده هر فشار و هيدرات تشكيل بين فشار اختالف همچنين حداقل
  .است شده محاسبه واقعي فشار عنوان  به هيدرات تشكيل فشار گرفتن درنظر با نسبي

هاي افزار  نرمدقت كمبود داده و  انضمام  به 19اريفيسسنج و دما ،سنجمثل فشارگيري   اندازهبنابراين دقت تجهيزات 
  .دناحتمال تشكيل هيدرات منظور گرد هستند كه بايد در بررسي ييها  از جمله چالش ساز  شبيه

  
  گيري  نتيجه

مايعات در چاه و نيز  گيانباشتمنظور اجتناب از   ي سرعت بحراني به  اهميت و حساسيت محاسبه در اين مطالعه
  :گرديدحاصل  زيرنتايج  و نشان داده شداهميت بررسي شرايط تشكيل هيدرات 

اين  گيري  نمونه چاه هفتاز  چاه يكتواند در   يعات گازي ميادهد كه م  نشان ميو همكاران سوتن  روش
گاز آنها گزارش نشده  نرخكه  ييها  چاه ساير برايPIPESIM  افزار  ي نرم  بر اساس نتيجه .ميدان تشكيل گردد

  .وجود نداردمايعات  گيانباشت احتمال وقوع
ها آنسنج در فشارنسبي دهد كه اگر خطاي   ها نشان مي  شناسايي شرايط تشكيل هيدرات گازي در جداكننده

  .شود  تشكيل نميهيدرات گازي هاي اين ميدان   ندهندر هيچ يك از جداك باشد درصد 5كمتر از 
  .افتدهاي اين ميدان اتفاق نمي  سر چاههيدرات گازي در تشكيل  ،F8/87° تر ازيشب يچاهدماي سر در

  
  ها  پانويس

1. mghasemi.m@gmail.com 
2. e_sedarat@yahoo.com 

در این مطالعه با توجه به اختالف ناچیز فش��ار تش��کیل هیدرات گازي 
در برخي از جداکننده  ها و فش��ار آن جداکننده )خوانده شده از فشارسنج 
یا گزارش شده( درنظر داشتن میزان خطاي فشارسنج بسیار مهم و اساسي 

است.
همچنین حداقل اختالف فشار بین تشکیل هیدرات و فشار هر جداکننده 
30psi اس��ت که میزان حداقل خطاي نسبي با درنظر گرفتن فشار تشکیل 

هیدرات به  عنوان فشار واقعي محاسبه شده است.
بنابراین دقت تجهیزات اندازه  گیري مثل فشارسنج، دماسنج و اریفیس19 
به  انضمام کمبود داده و دقت نرم  افزارهاي شبیه  س��از از جمله چالش  هایي 

هستند که باید در بررسي احتمال تشکیل هیدرات منظور گردند.

نتيجه  گيري
در این مطالعه اهمیت و حساس��یت محاسبه  ي سرعت بحراني به  منظور 
اجتناب از انباش��تگي مایعات در چاه و نیز اهمیت بررسي شرایط تشکیل 

هیدرات نشان داده شد و نتایج زیر حاصل گردید:
 روش س��وتن و همکاران نش��ان مي  دهد که امکان تش��کیل مایعات 
گازی  در یکی از هفت چاه نمونه  گیري شده وجود دارد. بر اساس نتیجه  ي 
نرم  افزار  PIPESIM براي س��ایر چاه  هایي که نرخ گاز آنها گزارش نش��ده 

احتمال وقوع انباشتگي مایعات وجود ندارد.
 شناسایي شرایط تشکیل هیدرات گازي در جداکننده  ها نشان مي  دهد 
که اگر خطاي نسبي فشارسنج در آنها کمتر از 5 درصد باشد در هیچ یک 

از جداکننده  ها هیدرات گازي تشکیل نمي  شود.
 در دماي س��رچاهي بیشتر ازF°87/8، تش��کیل هیدرات گازي در سر 

چاه  هاي این میدان اتفاق نمي  افتد. 

       پا نویس ها
1.mghasemi.m@gmail.com
2.e_sedarat@yahoo.com
3.sgerami@gmail.com
4.liquid loading
5.hydration
6.chock

7.well head
8.separator
9.kill
10.mist
11.Slug flow
12.Turner

13.Sutten
14.tubing ID
15.Veeken
16.Turner Ratio
17.WGR (water gas ratio(
18.liquid loading velocity ratio
19.orifice
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 5  منحنــي موقعیت تشــکیل هیدرات گازي در جداکننــده  ي یکي از چاه  هاي 
گازمیعاني میدان مورد مطالعه با نرم  افزار ASPEN HYSYS )چاه-4(
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  حداكثر حداقل
 (F°) دماي جداكننده  36/140  41

 (psia) فشار جدا كننده  1610 105

 (F°) دماي سر چاه  4/134  08/87

 (psia) فشار سر چاه  4240  2005

  
در يكي از عنوان نمونه   كه بهرا نمودار فازي و منحني تعيين موقعيت تشكيل هيدرات گازي  5-شكل

طور   همان .دهد  نشان مي انجام شده ASPEN HYSYSافزار   با استفاده از نتايج نرمو هاي اين ميدان   هجداكنند
 psi530 آندر حالي كه فشار است  psi100 د موقعيت تشكيل هيدرات در اين جداكنندهشو  ميكه مشاهده 

  .نخواهد شدتشكيل  گازي هيدراتمدنظر  ي  در جداكننده بنابراين. باشد  مي
  

  
 هعميدان مورد مطال هاي گازميعاني  يكي از چاه ي  جداكنندهدر گازي هيدرات موقعيت تشكيل  منحني -5شكل 

  )4-چاه( ASPEN HYSYS افزار  با نرم
 

 F 68° ي كمتر ازيي با دماها  دهد كه در جداكننده  نشان ميهاي اين ميدان   جداكننده تماميدر ها   نتايج بررسي
تجهيزات دقت با توجه به اهميت ميزان  .وجود داردگازي  هيدرات تشكيلامكان  psia200از  يشو فشار ب

 psi100 تا توانند  هاي اين ميدان مي  سنجمبني بر اينكه فشارمدنظر و اظهارات كارشناسان ميدان  گيري  اندازه


