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ــیاری  ــت. بس ــای گازی اس ــکیل هیدرات ه ــده ي تش ــی، پدی ــه گاز طبیع ــوط ب ــائل مرب ــی از مس یک
ترکیبــات گاز طبیعــی در ترکیــب بــا آب تشــکیل هیــدرات می دهنــد کــه ایــن معضــل از مهم تریــن 
مشــکالت تولیــد، فــرآورش و انتقــال گاز اســت. امــروزه در چاه هــای تولیــدی کشــور به علــت افــت 
فشــار مخــزن و افزایــش گرانــروي ســیال، بــا مشــکل تولیــد نفــت روبــرو هســتیم. بنابرایــن متناســب بــا 
ســناریوي تولیــد از مخــزن از روش هــاي ازدیــاد برداشــت ماننــد تزریــق گاز و آب یــا فــرآزآوری بــا 
گاز اســتفاده مي گــردد. امــا بــا تمــام ایــن تالش هــا همچنــان مشــکالتی در به کارگیــری روش هــای 
مذکــور وجــود دارد. مثــاًل شــرایط گاز فــرازآوري از لحــاظ ســرعت زیــاد و ماهیــت گاز )کــه از آب 
اشــباع اســت( به گونــه اي اســت کــه معمــوالً در محــل نصــب صفحــات کاهنــده روی خطــوط لولــه 

انتقــال گاز بــه چــاه شــاهد تشــکیل هیــدرات هســتیم.
ــای آب در  ــش مولکول ه ــود آرای ــث می ش ــی باع ــد هیدروژن ــدرات، پیون ــده ي هی ــکیل پدی در تش
جهــت خاصــی متناســب بــا تشــکیل ســاختار بلــوری قــرار گیرنــد. بــا بررســی اثــر میــدان مغناطیســي 
ــوان یــک ممانعت کننــده عمــل کــرده  ــدان مغناطیســي به عن ــر تشــکیل هیــدرات مشــخص شــد می ب
ــا گاز  و از تشــکیل هیــدرات جلوگیــري مي کنــد. ایــن اثــر در فرآینــد فــرازآوري چاه هــاي نفتــي ب
ــورت  ــرژی به ص ــي از ان ــالف بخش ــد از ات ــم گیري می توان ــرز چش ــت و به ط ــت اس ــیارحائز اهمی بس
ــل از  ــی حاص ــی و آلودگ ــط تزریق ــدن خ ــدود ش ــی از مس ــد ناش ــش تولی ــتی، کاه ــان برگش جری

ســوختن گاز برگشــتی جلوگیــری نمایــد و ســالمت نیــروی انســانی را تأمیــن کنــد.

ــول  ــای معمـ ــی از روش هـ ــدان نفتـ ــک میـ ــا گاز در یـ ــرازآوري بـ فـ
ازدیـــاد برداشـــت مخـــازن نفتـــی قدیمـــی جهـــت کاهـــش گرانـــروی 
ـــالدی  ـــه ي 1950 می ـــن روش از ده ـــي رود. ای ـــمار م ـــزن به ش ـــیال مخ س
ــودن  ــه بـ ــل کم هزینـ ـــده و به دلیـ ــتفاده ش ــی اسـ ــطح بین المللـ در سـ
ـــد(  ـــای جدی ـــاری چاه ه ـــه حف ـــا )از جمل ـــایر روش ه ـــا س ـــه ب در مقایس
مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفتـــه اســـت. در ایـــن روش بـــرای تزریـــق از 
ــیدکربن و ازت  ــبک، دي اکسـ ــا سـ ــی یـ ــي غنـ ــای هیدروکربنـ گازهـ
اســـتفاده می شـــود. هـــدف نهایـــی تزریـــق گاز، تأمیـــن ضریـــب 
بازیافـــت بیشـــتر درمیادیـــن نفتـــی نســـبت بـــه روش هـــای اولیـــه و معمـــول 
اســـت. هیـــدرات گازي )کالتریـــت هیـــدرات( ترکیبـــي کریســـتالي 
ــل از  ــاي حاصـ ــاي گاز در حفره هـ ــس مولکول هـ ــه از حبـ ــت کـ اسـ
پیونـــد هیدروژنـــي آب به دســـت مي آیـــد. در غیـــاب مولکـــول 
میهمـــان )گاز محبـــوس( حفـــره از نظـــر ترمودینامیکـــي ناپایـــدار 
ــا  ــن حفره هـ ــل ایـ ــان در داخـ ــول گاز میهمـ ــر مولکـ ــا اگـ ــت. امـ اسـ
ـــث  ـــول آب باع ـــن گاز و مولک ـــده بی ـــود آم ـــد به وج ـــرد پیون ـــرار گی ق
ـــتر از  ـــي بیش ـــدرات در دمای ـــبکه ي هی ـــردد و ش ـــاختار مي گ ـــداري س پای

ــود ]1[. ــکیل می شـ ــاد آب تشـ ــاي انجمـ دمـ

ـــا  ـــر ت ـــي کل ـــول آب ـــي محل ـــرد وقت ـــف ک ـــوي کش ـــالدي دی در 1810 می
ـــت  ـــدي به دس ـــاده ي جام ـــود م ـــرد ش ـــیوس س ـــه ي سلس ـــاي 9- درج دم
ـــد  ـــدي را تأیی ـــاده ي جام ـــن م ـــود چنی ـــارادي در 1823 وج ـــد. ف مي آی
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ـــمت  ـــر و 10 قس ـــمت کل ـــک قس ـــاده از ی ـــن م ـــه ای ـــرد ک ـــوان ک و عن
ــود  ــاده وجـ ــدود 100 مـ ــون حـ ــت ]2[. اکنـ ــده اسـ ــکیل شـ آب تشـ
ــات  ــد ترکیبـ ــا آب مي تواننـ ــدن بـ ــوط شـ ــر مخلـ ــه در اثـ ــد کـ دارنـ
ــدرات  ــا هیـ ــه آنهـ ــه بـ ــد کـ ــکیل دهنـ ــتوکیومتري تشـ ــد غیراسـ جامـ
ـــدن  ـــدود ش ـــه مس ـــت ک ـــمیت دریاف ـــر اش ـــد. در 1934 هام گازي گوین
لوله هـــاي انتقـــال گاز در اثـــر تشـــکیل هیـــدرات اســـت. از آن زمـــان 
بـــود کـــه محققـــان بیشـــتري عالقه منـــد بـــه کار روي هیـــدرات گازي 
ــکیل  ــف از تشـ ــاي مختلـ ــا روش هـ ــد بـ ــدد برآمدنـ ــدند و درصـ شـ
ـــاً از  ـــي عموم ـــاي ترمودینامیک ـــد. بازدارنده ه ـــري کنن ـــدرات جلوگی هی
ـــوند  ـــث مي ش ـــواد باع ـــن م ـــتند. ای ـــا هس ـــا و الکترولیت ه ـــروه الکل ه گ
کـــه هیـــدرات در فشـــار یکســـان امـــا در دمـــاي کمتـــري تشـــکیل شـــود. 
ـــر الکترولیت هـــا در کاهـــش نقطـــه ي انجمـــاد  ـــد اث ـــواد مانن ـــن م ـــر ای تأثی
آب اســـت. از مـــوادي کـــه به عنـــوان بازدارنده هـــاي ترمودینامیکـــي 
اســـتفاده شـــده اند مي تـــوان از متانـــول، اتانـــول، مونواتیلن گلیکـــول، 
دي اتیلن گلیکـــول، تري اتیلن گلیکـــول و کلریـــد عناصـــر گـــروه اول 

و دوم جـــدول تناوبـــي نـــام بـــرد. از معایـــب بازدارنده هـــاي مذکـــور 
ـــاز  ـــي ف ـــد وزن ـــدود 50 درص ـــا ح ـــاد )ت ـــاي زی ـــه در غلظت ه ـــت ک آنس
آب( کارآیـــي خوبـــي دارنـــد و ایـــن موضـــوع عـــالوه بـــر هزینـــه ي 
ــت محیطي  ــیب هاي زیسـ ــازي و آسـ ــواري جداسـ ــث دشـ ــاد باعـ زیـ
نیـــز خواهـــد شـــد. هـــر ســـاله حـــدود 1/4 میلیـــون تـــن بازدارنـــده ي 
ترمودینامیکـــي کـــه بیشـــتر آن متانـــول اســـت بـــه ارزش حـــدود 500 
ـــود  ـــه مي ش ـــدرات هزین ـــکیل هی ـــري از تش ـــراي جلوگی ـــون دالر ب میلی
ـــدرات  ـــکیل هی ـــر تش ـــون ب ـــواد گوناگ ـــر م ـــیاری اث ـــان بس ]4و3[. محقق
گازی را بررســـی کرده انـــد کـــه در یـــک تحقیـــق اثـــر میـــدان 
ـــت ]6و5[.  ـــوده اس ـــه ب ـــورد توج ـــدرات گازی م ـــر هی ـــز ب ـــیته نی الکتریس
ـــدرات  ـــکیل هی ـــدم تش ـــر ع ـــي ب ـــدان مغناطیس ـــر می ـــق اث ـــن تحقی در ای

ـــی؟ ـــدان مغناطیس ـــرا می ـــا چ ـــت. ام ـــده  اس ـــي ش بررس

تعیین نقاط تعادلي به روش حجم ثابت2

مقایسه ي نمودار آزمایش به روش حجم ثابت )فقط با آب مقطر(3
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ــرا  ــت آن ــش و حاللی ــطحی آب را کاه ــش س ــی کش ــدان مغناطیس می
ــن  ــی آب-هیدروکرب ــای هیدروژن ــن پیونده ــد. همچنی ــش می ده فزای
ــد ]7[.  ــل می کن ــای آزاد تبدی ــرده و آب را به مولکول ه ــف ک را ضعی
بنابرایــن به دلیــل آنکــه در تشــکیل هیــدرات گازی، پیونــد هیدروژنــی 
آب به عنــوان ســاختمان و  میزبــان گاز جــزء اصلــی اســت، کاهــش ایــن 
اثــر بــا اســتفاده از میــدان مغناطیســي بــر عــدم تشــکیل هیــدرات گازی 

ــع شــود. ــد واق ــد مفی مي توان
ـــاي  ـــژه در مجتمع ه ـــاي گاز به وی ـــدرات در فرآینده ـــده ي هی ـــع پدی رف
پاالیشـــگاهي )گاز و گازمایـــع( نیازمنـــد اطالعـــات دقیـــق از شـــرایط 
ــدرات  ــکیل هیـ ــر تشـ ــده بـ ــواد بازدارنـ ــر مـ ــي گاز و اثـ ترمودینامیکـ
اســـت. بنابرایـــن هـــدف تحقیـــق حاضـــر به دســـت آوردن نقـــاط 
ـــی  ـــدان مغناطیس ـــور می ـــدون حض ـــور و ب ـــي در حض ـــي گاز طبیع تعادل
ـــدت های 1000،  ـــا ش ـــی ب ـــدان مغناطیس ـــر می ـــن کار اث ـــرای ای ـــت. ب اس
بـــر تشـــکیل هیـــدرات گاز غنـــی  2000، 3000 و 4000 گـــوس 
خـــوراک یکـــی از کارخانه هـــای گاز و گازمایـــع در منطقـــه ي نفتـــی 
جنـــوب کشـــور در یـــک سیســـتم آزمایشـــگاهي بررســـي شـــده کـــه 
ــي  ــن نفتـ ــاي میادیـ ــرازآوري چاه هـ ــتفاده در فـ ــورد اسـ ــن گاز مـ ایـ
ـــاط  ـــت آوردن نق ـــا به دس ـــر ب ـــروژه ي حاض ـــت. در پ ـــه اس ـــان منطق هم
تعادلـــي گاز طبیعـــي در حضـــور و بدون حضـــور مـــواد افزودنـــي 
بـــه گاز، نقطـــه ي تشـــکیل هیـــدرات گاز غنـــی تعییـــن شـــده اســـت. 
ایـــن بررســـي راه حلـــي مناســـب جهـــت جلوگیـــری یـــا بـــه تأخیـــر 
ـــات  ـــور گاز از صفح ـــي از عب ـــدرات ناش ـــکیل هی ـــه ي تش ـــن نقط انداخت
کاهنـــده بـــا اســـتفاده از اعمـــال میـــدان مغناطیســـي بـــر آن خواهـــد 
بـــود )صفحـــات کاهنـــده جهـــت تنظیـــم شـــرایط فشـــار و نـــرخ گاز 

ــوند(. ــب مي شـ ــرازآوري نصـ فـ

1-مواد،شرحدستگاهوروشآزمایشگاهی
1-1-تشریحدستگاهبررسيتشکیلهیدرات

ـــدرات گازی  ـــکیل هی ـــی تش ـــت بررس ـــتگاهي جه ـــق دس ـــن تحقی در ای
ـــار  ـــا oF 140  و فش ـــا oC 60( 4- ت ـــی  )20- ت ـــي عملیات ـــه ي دمای ـــا دامن ب
ــش  ــت نمایـ ــه جهـ ــده کـ ــاخته شـ ــش از  )psia )15 Mpa 2200 سـ بیـ
ــت  ــز اسـ ــور مجهـ ــن سنسـ ــه چندیـ ــی بـ ــرایط عملیاتـ ــرل شـ و کنتـ
)شـــکل- 1(. جنـــس محفظـــه ي استوانه ای شـــکل )کـــه محـــل انجـــام 
ـــال  ـــار اتص ـــه چه ـــز ب ـــزن 316 و مجه ـــوالد زنگ ن ـــت( از ف ـــش اس واکن
ــا و  ــري دمـ ــورهاي اندازه گیـ ــب سنسـ ــت نصـ ــت. جهـ ــار باالسـ فشـ
ـــا  ـــه )ب ـــالء در محفظ ـــاد خ ـــیال و ایج ـــق س ـــراي  تزری ـــي ب ـــار اتصال فش
ـــورد  ـــلول م ـــده و س ـــه ش ـــر گرفت ـــی( درنظ ـــرایط دمای ـــم ش ـــدف تنظی ه
ـــراف آن در  ـــیال در اط ـــه س ـــب دارد ک ـــق مناس ـــا عای ـــته اي ب ـــر پوس نظ
گـــردش اســـت. یـــک ســـیرکوالتور سرماساز- گرماســـاز بـــا قابلیـــت 
ـــول و آب  ـــن گالیک ـــوط مونواتیل ـــت oC 0/1 مخل ـــی ودق ـــم دمای تنظی

را درون پوســـته ي محفظـــه بـــه گـــردش در مـــي آورد. جهـــت ایجـــاد 
ـــم دور  ـــت تنظی ـــا قابل ـــی ب ـــزن االکلنگ ـــک هم ـــا از ی ـــن فازه ـــادل بی تع
ـــا سنســـوری  ـــش ب ـــای داخـــل محفظـــه ي واکن ـــتفاده شـــده اســـت. دم اس
دمایـــی در محـــدوده ي )35- تـــا oC 80( 31- تـــا oF 176 اندازه گیـــری 
می شـــود. یـــک عـــدد انتقال دهنـــده ي فشـــار بـــا دقـــت  psi 0/1 ننیـــز 
ـــار  ـــا و فش ـــای دم ـــه نموداره ـــه ک ـــه کار رفت ـــار ب ـــری فش ـــرای اندازه گی ب

ــد. ــان به صـــورت کامپیوتـــري ثبـــت می کنـ را برحســـب زمـ

1-2-شرحآزمایش2روشبهدستآوردننقاطتعادلي
ـــت،  ـــا ثاب ـــي دم ـــه روش اصل ـــي س ـــاط تعادل ـــت آوردن نق ـــراي به دس ب
ــاي  ــه دقـــت روش هـ ــار ثابـــت و حجـــم ثابـــت3 وجـــود دارد کـ فشـ
دمـــا ثابـــت و فشـــار ثابـــت کـــم اســـت؛ در حالـــي کـــه روش حجـــم 
ـــت  ـــواره دق ـــت ]8[ و هم ـــگران اس ـــتر پژوهش ـــد بیش ـــورد تأیی ـــت م ثاب
مناســـبي دارد کـــه در تحقیـــق حاضـــر نیـــز از آن اســـتفاده می شـــود. 

آزمایش هـــا در پنـــج بخـــش زیـــر انجـــام شـــده اســـت:
ـــاره  ـــع اش ـــگاه گاز و گاز مای ـــدرات گاز پاالیش ـــي هی ـــاي تعادل ■ داده ه

.)D-M ـــا آب ـــی )ب ـــور افزودن ـــدون حض ـــاال ب ـــده در ب ش
■ داده هــاي تعادلــي هیــدرات گاز پاالیشــگاه گاز و گاز مایــع در میــدان 

گوسی  4000
ــدان  ــع می ــگاه گاز و گاز مای ــدرات گاز پاالیش ــي هی ــاي تعادل ■ داده ه

ــی 3000 گوس
ــدان  ــع می ــگاه گاز و گاز مای ــدرات گاز پاالیش ــي هی ــاي تعادل ■ داده ه

ــی 2000گوس
ــدان  ــع می ــگاه گاز و گاز مای ــدرات گاز پاالیش ــي هی ــاي تعادل ■ داده ه

ــی 1000 گوس

ـــو داده  ـــزه شستش ـــا آب دي یونی ـــدرات را ب ـــکیل هی ـــور تش ـــدا رآکت ابت
و اجـــازه مي دهیـــم تـــا آب تخلیـــه و رآکتـــور امـــاًل خشـــک شـــود. 
ــرنگ، 150  ــا سـ ــی بـ ــاط تعادلـ ــت آوردن نقـ ــت به دسـ ــپس جهـ سـ
ــه  ــدرات اضافـ ــکیل هیـ ــور تشـ ــه رآکتـ ــزه بـ ــر آب دي یونیـ میلي لیتـ
ـــتفاده  ـــأ اس ـــپ خ ـــل آن از پم ـــواي داخ ـــه ي ه ـــت تخلی ـــرده و جه ک

می کنیـــم.
بـــا اســـتفاده از ســـیلندر گاز، رآکتـــور تشـــکیل هیـــدرات را تـــا 
فشـــارهای مـــورد نظـــر بـــراي انجـــام آزمایـــش از گاز پـــر نمـــوده و 
هنگامي کـــه دمـــاي رآکتـــور روی یـــک دمـــاي معیـــن ثابـــت شـــد 
ـــش  ـــا کاه ـــم. ب ـــش مي د هی ـــی را کاه ـــدل حرارت ـــاي مب ـــي دم ـــه آرام ب
ــه  ــی ادامـ ــا جایـ ــن کار را تـ ــد؛ ایـ ــش می یابـ ــز کاهـ ــار نیـ ــا، فشـ دمـ
ــار داخـــل  ــد کاهـــش فشـ ــاً ثابـــت و رونـ ــا تقریبـ ــه دمـ ــم کـ می دهیـ
رآکتـــور بـــا زمـــان بســـیار ناچیـــز )برابـــر بـــا  bar/hr 0/1( شـــود. در 
ایـــن شـــرایط تشـــکیل هیـــدرات پایـــان یافتـــه و بنابرایـــن بـــه آرامـــي 
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146

دمـــاي مبـــدل حرارتـــی را افزایـــش مي دهیـــم تـــا در یـــک نقطـــه ي 
منحنـــي )ســـرمایش و گرمایـــش( یـــا )جـــذب و دفـــع(4 همدیگـــر را 

قطـــع کننـــد کـــه آنـــرا نقطـــه ي تعادلـــي هیـــدرات5 گوینـــد.

1-3-موادوتجهیزاتمورداستفاده
مــواد و تجهیــزات بــه کار رفتــه در آزمایش  هــاي ایــن پژوهــش  عبارتنــد 

از:

نمودار تعادلی؛ بدون میدان مغناطیسي4

نمودار تعادلی؛ با میدان 4000 گوس5

نمودار تعادلی؛ با میدان 3000 گوس6

نمودار تعادلی؛ با میدان 2000 گوس7

نمودار تعادلی؛ با میدان 1000 گوس8

با میدان های مغناطیسی 1000، 2000، 3000 9 ـ  تعادلی  نمودار 
و 4000 گوس
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ــوب ــیجن ــهينفت ــگاههايمنطق ــیازپاالیش 1-3-1-گازیک
کشــور

ســـیلندر گاز 40 لیتـــري بـــا فشـــار اولیـــه ي bar 72 و ترکیـــب درصـــد 
مشـــخص کـــه در جـــدول-1 ارائـــه شـــده اســـت. از گاز ورودي 

پاالیشـــگاه گاز و گاز مایـــع نمونه گیـــري شـــده اســـت.

1-3-2-آبديیونیزه
آب دي یونیــزه بــراي تمــاس بــا گاز جهــت تشــکیل هیــدرات تهیه شــده 
 6/5 -7/5  PH ــا ــولppm( 6 0/4-0/1( ب ــد محل ــواد جام ــاوي م ــه ح ک

اســت.

ــدان1000، ــدتمی ــاش ــکب ــری ــاه ــنآهنرب 1-3-3-چندی
3000،2000و4000گــوس

2-بحثونتیجهگیری
2-1-آزمایشها

در شـــکل-4 نمـــودار تعادلـــی گاز مـــورد نظـــر بـــدون میـــدان 
مغناطیســـی نشـــان داده شـــده )depicted( و ســـپس اثـــر میـــدان 
ــور  ــراف رآکتـ ــه اطـ ــی بـ ــش آهن ربایـ ــاد پوشـ ــا ایجـ ــی بـ مغناطیسـ
ــدان 1000، 2000، 3000 و 4000  ــدت میـ ــا شـ ــدرات بـ ــکیل هیـ تشـ
ـــه  ـــاي مربوط ـــه نموداره ـــده ک ـــت آم ـــه به دس ـــور جداگان ـــی به ط گوس

در شـــکل هاي-5 تـــا 9 ارائـــه شـــده اند.

2-2-نتایج
ـــه در  ـــت ک ـــگاهی اس ـــاه کار آزمایش ـــن م ـــل چندی ـــق حاضرحاص تحقی
ـــده  ـــت آم ـــدرات به دس ـــکیل هی ـــی  تش ـــه ي تعادل ـــر 43 نقط ـــغ ب آن بال
اســـت. نتایـــج نشـــان داد کـــه تأثیـــر میـــدان مغناطیســـی مشـــابه اثـــر 
ـــدان  ـــدت هاي می ـــت و در ش ـــدرات اس ـــکیل هی ـــده ي تش ـــواد بازدارن م
ــه ي  ــه در مقایسـ ــه کـ ــد. همان گونـ ــي دارنـ ــرات متفاوتـ ــف اثـ مختلـ
ـــه دارد؛  ـــداري بهین ـــی مق ـــدان مغناطیس ـــر می ـــت تأثی ـــخص اس ـــی مش کل
ــا 4000  ــی از 2000 تـ ــدان مغناطیسـ ــدت میـ ــش شـ ــا کاهـ ــه بـ چراکـ
ـــدرات  ـــکیل هی ـــر تش ـــر آن ب ـــا تأثی ـــد. ام ـــش می یاب ـــر آن افزای ـــوس اث گ
در 1000 گـــوس کمتـــر از میـــدان مغناطیســـي 2000 گـــوس اســـت. 
ــکیل  ــری از تشـ ــت جلوگیـ ــوس جهـ ــدت  2000 گـ ــا شـ ــن بـ بنابرایـ
ـــن روش  ـــت. در ای ـــی اس ـــدان مغناطیس ـــدت می ـــن ش ـــدرات بهینه تری هی
از تأثیـــر تداخلـــي مـــواد شـــیمیایي ضدخوردگـــي و ضدرســـوب در 
ــود.  ــري مي شـ ــدرات جلوگیـ ــاي هیـ ــا ممانعت کننده هـ ــه بـ ــط لولـ خـ
بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه آنکـــه در حـــال حاضـــر اثـــر تداخلـــي مـــواد 
ـــد  ـــم تولی ـــاي مه ـــي از چالش ه ـــده یک ـــواد ممانعت کنن ـــا م ـــیمیایي ب ش
ـــرژي  ـــا ان ـــده ی ـــن موادبازدارن ـــاي تأمی ـــن روش از هزینه ه ـــا ای ـــت ب اس
ــز  مصرفـــي جهـــت احیـــاي مـــواد ممانعت کننـــده ترمودینامیکـــي نیـ
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