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همان ط��ور که بیان گردید اين پژوهش در خصوص مقابله با تش��کيل 
هيدرات در خطوط لوله دریایی یک از میادین گازی مش��ترک حوزه 
خلیج فارس اس��ت که به عنوان يك��ي از بزرگ ترین میادین گازي دنيا 
و مش��ترك ميان اي��ران و قطر ب��ا مس��احت3700 كيلومترمربع در 
105 كيلومت��ري جنوب غربي بندرعس��لويه در آب ه��اي خليج فارس 
قراردارد. بنادر عس��لويه و تمبك به ترتيب در 270 و 220 كيلومتري 
جنوب شرقي بوش��هر به عنوان منطقه س��احلي براي ايجاد تأسيسات 
فرآورش��ی و پاالیشگاهی در خش��كي اين ميدان انتخاب شده اند .در 
حال حاض��ر اين ميدان يكي از مهم ترين منابع توليد گاز كش��ورمان 
مي باش��د، به طوري كه پتانس��يل تولي��د گاز و ميعان��ات از اين ميدان 
مبن��اي تصميمات مهمي در تأمين گاز مصرفي، س��وخت نيروگاه ها، 
توزيع انرژي، صادرات و تزريق گاز در ميادين نفتی جنوب کشور قرار 

گرفته  است.
با توجه به وس��عت نواح��ی تولیدی، میدان مذکور ب��ه 29بلوک)فاز( 
اس��تاندارد تقس��یم گردید که هریک به منظور تولید 1000 م.ف.م.ر 
گاز غن��ی توس��عه یافته اس��ت. گاز غنی و ترش تولی��دی از چاه های 
گازی دارای حج��م قابل توجه��ی آب آزاد1 و همچنی��ن آب هم��راه2 
می باش��د که بخش��ی از آن در تفکیک گرهای سرچاهی جدا می گردد 
و از ش��دت تش��کیل هیدرات و خوردگی در خطوط لول��ه انتقال نیز 
جلوگیری می نماید. توس��عه میدان پارس جنوبی از شهریور ماه 1382 
آغاز و تا کنون ادامه دارد]2[. سپس، در واحدهای فرآورشی نم زدایی، 
شیرین سازی، تثبیت میعانات و... جهت مصارف مربوطه آماده سازی 

می گردد. س��یال تولیدی از میدان مذکور گازی غنی ترشی است که 
انتقال آن از س��کوهای تولیدی تا پاالیشگاه خشکی از طریق خطوط 
لوله زیر دریایی 32 اینچ به طول تقریبی 104 تا 110 کیلومتر صورت 

می پذیرد)شکل-1(]1,3[. 
حفاظت از خطوط لوله"32  انتقال گاز غنی از دریا به خش��کی در هر 
فاز از میدان مذکور، در حفظ و پایداری تولید حائز اهمیت می باش��د. 
با توجه به گستردگي و عدم وجود جايگزين براي اين خطوط، چنانچه 
اش��کاالتی از جمله تشکیل رسوب، هیدرات و یا شکستگی در هر يك 
از آنها ايجاد ش��ود، توقف توليدي معادل یک فاز استاندارد را به دنبال 
خواهد داشت و تعمیرات آنها بعضاً چندین ماه به طول خواهد  انجامید. 
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با توجه به ماهیت گازهای میعانی و در صورتی که س��کوهای تولیدی 
فاقد فرایند نم زدایی آب باش��ند، در طول مس��یر انتقال متعاقب افت 

فشار و دما شرایط تشکیل هیدرات محتمل می گردد]1[.
قبل از هر چیز الزم است شرایط و محدوده های احتمالی هر پديده اي 
اعم از تش��کیل رس��وبات واکس، آس��فالتین و هیدرات شناس��ایی و 
موقعیت آنها نسبت به نمودار فازی سیال معین گردد]7[. در شکل-2 
تعيين وضعيت هيدرات در ش��رايط ترموديناميكي مربوط به خط لوله 

هرفاز نشان داده شده است.
 پ��س از شناس��ایی ش��رایط و جه��ت اجتن��اب از ریس��ک توقف یا 
کاهش تولید ناش��ی از عدم اطمینان از پایداری جریان ضروری اس��ت 
راهکارهای الزم در هر مورد اتخاذ گردد. از مهم ترین مس��ائلی که در 
ای��ن گروه از خط لوله مورد توجه می باش��د، اخذ راهکارهای مناس��ب 
جهت جلوگیری از تش��کیل هیدرات است که با تزریق ماده شیمیایی 
 LDHI به نام مونو اتیلن گلیک��ول و یا ماده جايگزين آن با نام تجاری
محق��ق می گردد. در این خصوص موارد متع��ددی اهمیت می یابد که 
در این گزارش  در قالب چندین س��وال مطرح و با پاس��خ های مربوطه 

پردازش می گردد.

اطالعات تکمیلی
مکانیسم تشکیل هیدرات چگونه است؟

 چنانچه مي دانيم مولکول های آب همراه گاز در دمای پایین و فش��ار 
عملیاتی قادر اس��ت ایجاد ش��بکه های کریس��تالی نم��وده و چنانچه 
برخی مولکول ه��ای کوچک گاز از جمله متان و اتان مهمان بلورهای 
میزبان آب ش��وند، شبکه کریس��تالی قوی ای شکل گرفته و به سرعت 
رش��د می نماید. گاهی رشد سريع اين ش��بکه باعث انسداد مسیر و یا 
مش��کالت جبران ناپذیری می گردد. برخي پژوهش ها اشاره به آن دارد 
که پروپان نيز در تش��کيل هيدرات نق��ش دارد و بوتان به عنوان عضو 
خنث��ی در این پدیده منظور مي گ��ردد، بدين معني که گاهی با به دام 
افتادن در کریس��تال های آب، ش��بکه قوی هیدرات را حاصل می کند 
و گاه��ی به علت حجم و اندازه هایی که دارد، باعث ناپایداری هیدرات 
می شود. در اکثر تحقیقات مشاهده مي گردد که گاز هیدروژن سولفوره 
نیز در تسریع ش��کل گیری هیدرات نقش موثری دارد]6[. لذا همواره 
در مراحل اوليه طراحي توليد و فرایند تثبيت نقطه ش��بنم گازی که 
در دماهای بس��یار پايين محقق مي گردد، الزم است با ملحوظ نمودن 
کلیه موارد، احتمال تش��کيل هيدرات به دقت مورد بررسي همه جانبه 
قرار گيرد. چنانچه در هر مرحله، تش��کیل هیدرات محتمل بود، الزم 
اس��ت تمهیداتی جهت تزریق مواد بازدارنده و ممانعت کننده هیدرات 

در نظر گرفته ش��ود. برخی از این تمهی��دات ازجمله تعبيه نازل های 
تزریق، انش��عابات مربوط به انتقال مواد بازدارن��ده و تعداد پمپ های 
تزریق الزم است در نظر گرفته شود. چنانچه مواد بازدارنده خوردگی 
قابل احيا باشد، می باید ظرفيت واحدهای احيا نيز متناسب با شرايط 
مختل��ف دوره ه��ای تولید در نظر گرفته ش��ود. به طور مث��ال تولید و 
فرآوری گاز همراه مخازن نفتی در دوران ابتدايي تولید و چندين سال 
پس از توليد و برداشت از مخزن متفاوت خواهد بود؛ از جمله تغییرات 
هیدروژن سولفوره، میزان آب همراه گاز و... . لذا ضروري است شرایط 

تشکیل هیدرات در موارد مختلف در نظر گرفته شود]1,5[. 
 راهکارهای جلوگیری از تشکیل هیدرات چیست؟

 3  عوامل موثر در تشکیل بلورهاي هیدرات

 2  محدوده تشکیل هیدرات نسبت به موقعیت نمودار فاز
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پس از اینکه ناحیه ریس��ک و احتمال تش��کیل هیدرات در خط لوله 
مش��خص گردید، راهکارهای زی��ر درخصوص جلوگیری از تش��کیل 

هیدرات به کار می رود:
 افزایش دما با اس��تفاده از ترموکوپل های حرارتی و یا س��یم پیچی با 

جریان گرمایشی]6,7[
 تزریق مواد ش��یمیایی ممانعت کننده هیدرات با مکانیس��م عملکرد 

ترمودینامیکی ]4,5[
 تزری��ق م��واد ش��یمیایی ممانعت کنن��ده س��ینتیکی ب��ا عملکرد 

سینتیکی]2[
 در خطوط لوله مذکور، کدام یک از روش های مذکور در این شرایط 

کاربرد دارد؟
در این ش��رایط مونواتیلن گلیکول با غلظت 70 درصد در ابتدای خط 
لول��ه تزریق می گردد. چنانچه ش��رایط تزریق آن محیا نباش��د، ماده 

جایگزین دیگری با نام LDHI تزریق می گردد]1,2[.
 LDHI به چه معنی است؟ تفاوت عملکرد آنها با مکانیسم عملکرد  

گلیکول ها در چیست؟
پس از اینکه محققان به پدیده هیدرات پی بردند دنبال راهکاری بودند 
که بتواند از تش��کیل آن و مخاطرات مربوطه جلوگیری به عمل آورد. 
بدین معنی که ش��رایط ترمودینامیکی تش��کیل هیدرات را در فرایند 
گازی شناس��ایی می نمودند و سپس با استفاده از انواع گلیکول )گاهی 
متان��ول(، ش��رایط ترمودینامیک��ی تش��کیل هی��درات را ب��ه تعویق 
می انداختند. به عبارتی مکان هندسی یا همان نمودار تشکیل هیدرات 
را روی نمودار فش��ار-دما جابه جا می کردند]8[. از این رو به گلیکول ها 

بازدارنده های ترمودینامیکی )thermodynamic hydrate( گویند.
اخيراً گروه جديدي از مواد شيميايي بازدارنده غيرترموديناميكي براي 
مقابله با هيدرات در خطوط لوله انتقال گاز طراحي شده اند كه نسبت 

به مواد بازدارنده قبلي )متانول و مونواتيلن گليكول( بس��يار متفاوتند 
زيرا ش��رايط ترموديناميكي تش��كيل هيدرات را تغيير نمي دهند، در 
عوض در فرايند تشكيل هيدرات مداخله مي كنند. از آنجایی كه نسبت 
به س��اير بازدارنده هاي ترموديناميكي در دوز پايين عمل می کنند، به 
ن��ام low dose age hydrate inhibitor  يا همان LDHI مش��هورند و 
با دو ن��وع عملکرد س��ينتيكي )KHI=Kinetic Hydrate Inhibitor(و 
ضد كلوخگي )AA= Anti-Agglomerate( با مکانیسم تشکیل هیدرات 

مقابله می کنند]4,5[.
 

مزایا و معایب LDHI نسبت به گلیکول چیست؟
تزریق گلیکول در خط لوله انتقال باعث ممانعت از تش��کیل هیدرات 
می ش��ود. گلیکول با غلظت 70-60 درصد در باالدست تزریق شده و 
در پایین دس��ت ب��ا غلظت 45-40 درصد از فرایند پاالیش��ی تفکیک 
ش��ده و در واحدهای احیا مجدداً تغلیظ و به سیستم تزریق می گردد. 
ول��ی LDHI  ه��ا به ص��ورت Once through و به طور پیوس��ته تزریق 
می ش��وند و امکان احیا ندارند. لذا موارد زیر در رابطه با هریک مطرح 

می شود]1,2[:
 با توجه به اینکه گلیکول در یک سیکل بسته، احیا و تزریق می شود، 
لذا دس��تخوش تغییر کیفیت )اگرچه در محدوده قابل قبول( می شود 
به طوری که تنظیم غلظت و حذف عوامل مزاحم از منابع آب س��ازند، 
مهاج��رت فازها و مداخله س��ایر م��واد ش��یمیایی در کاهش راندمان 
عملکرد واحد احیای گلیکول بس��یار تأثیر گذار اس��ت. همچنین عمل 
تغلیظ و احیا بر اس��اس فرایندهای گرمایش��ی و تفکیک و جداسازی 
صورت می گیرد. لذا هرزروِی بخش��ی از گلیکول را به همراه داشته که 
ب��ا تزریق می��زان جبران پذی��ر)make up( میزان گلیک��ول درگردش 
موردنیاز تأمین می گردد. عالوه ب��ر آن، انرژی های مصرفِی واحدهای 

 4  شماتیک نواحي تشکیل ریسک 5  شماتیک مولکولي مکانیسم  فرایند تشکیل هیدرات
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تزریق و احیای این ماده شیمیایی نیز مطرح است]1,4,8[.
 ماده شیمیایی LDHI، امکان احیا و تزریق در سیستم را ندارد و لذا 
تأمین حجم الزم س��الیانه آن هزینه های قابل توجهی را برای سیستم 
به هم��راه دارد. همچنی��ن، تنظیم نرخ تزریق آن بس��یار اهمیت دارد 
به طوری ک��ه تجم��ع میزان باقی مان��ده آن در ف��از آب می تواند باعث 
تش��کیل رس��وبات گ��ردد. همچنی��ن دف��ع پس��اب آن، مخاط��رات 

زیست محیطی را به دنبال خوهد داشت.
 ب��ا توجه ب��ه اینکه حفاظت فنی خوردگِی خط لول��ه مذکور غالباً با 
تزریق م��واد ضدخوردگی انجام می گردد، لذا تداخ��ل ماده مذکور با 
گلیکول و LDHI مطرح می باشد که در هریک موارد متعددی مطرح 

بوده و خارج از حوصله این مقاله می باشد]1,5,8[.

مبن�ای تصمیم گیری در انتخاب  گلیکول ی�ا LDHI به منظور ممانعت از 
تشکیل هیدرات چیست؟

در خط��وط لوله مذکور عالوه بر نگرانی از تش��کیل هیدرات، مش��کل 
خوردگ��ی داخلی خط��وط لوله انتقال نیز وج��ود دارد و جهت مقابله 
ب��ا هریک، راهکاره��ای متفاوتی اتخاذ می گردد ک��ه عمدتاً مبتنی بر 
استفاده از مواد شیمیایی خواهد بود. لذا حالت های مختلفی در رابطه 
ب��ا حفظ پایداری جری��ان در این خط مطرح می باش��د که به دو نوع 
کل��ی "تثبیت PH" و "تزریق م��اده بازدارنده خوردگ��ی" طبقه بندی 
می ش��ود]1[. در هر مورد، تداخل مواد شیمیایی و چگونگی سازگاری 
آنها نس��بت به هم اهمیت می یابد. چه بس��ا تس��ت های آزمایشگاهی 
از ع��دم بُ��روز این مش��کالت اطمین��ان کافی را بدهد، ول��ی با توجه 
ب��ه هیدرولیک و ژئومتری خطوط لوله و س��ایر عوام��ل میدانی بعضاً 
مشکالت ناخواسته که عمدتاً در قالب تشکیل رسوب نمایان می شود، 
به چشم می خورد. لذا شرایطی که تعدد مواد شیمیایی کمتری داشته 
باشد، مطلوب تر خواهد بود که مود تثبیت PH بوده و از طریق تزریق 
گلیک��ول محقق می ش��ود. دراین حالت گلیکول نس��بت به حالتی که 
این ماده فقط به منظور کنترل تش��کیل هیدرات به کار می رود، با نرخ 
بیش��تری تزریق می گردد. ولی با خنثی س��ازی محیط، نیاز به تزریق 
م��اده ضدخوردگ��ی از بین می رود و لذا ش��رایط اطمینان از پایداری 

جریان بهتر محقق می گردد.
البته یکی از مهمترین الزامات برقراری این حالت آن اس��ت که از 
عملکرد و راندمان مناس��ب واحده��ای احیای گلیکول و ریکالیمر 
در پایین دست به منظور تأمین کیفیت مطلوب گلیکوِل در گردش 
اطمین��ان کافی حاص��ل گردد. علی رغم کلی��ه مزیت هایی که این 
حالت دارد، چنانچه بخشی از سیکل تزریق و احیای گلیکول شرایط 

مطلوبی نداش��ته باشد، مشکالت ایجاد رس��وب و عدم اطمینان از 
پایداری جریان مخاطره انگیز خواهد بود، به طوری که الزم است به 
اولویت دوم که تزریق ماده شیمیایی و گلیکول است، تغییر مسیر 
دهیم. چنانچه تزریق گلیکول میس��ر نباشد، از ماده جایگزین آن 
یعنی LDHI جهت ممانعت از تش��کیل هیدرات استفاده می گردد 
و ضروری اس��ت از تزریق م��اده بازدارنده خوردگ��ی نیز به منظور 

محافظت فنی خط لوله استفاده گردد]1,2,4,5,7[.

روش پای�ش عملکرد و راندمان عملکرد مواد ش�یمیایی تزریق ش�ده در 
خط لوله چگونه است؟

بدیهی اس��ت میزان تزریق مواد ش��یمیایی در خط لول��ه باید به طور 
مناس��بی تنظیم شده باش��د، به طوری که میزان پایین آن عدم نیل به 
هدف تزریق را در بردارد و نرخ  باالی تزریق، مشکالتی نظیر تشکیل 
رس��وب را به همراه خواهد داش��ت. در این راستا، یکی از شاخص های 
پایش گلیکول، نرخ گلیکوِل درگردش و غلظت آن است و درخصوص 
ماده LDHI، میزان باقی مانده ماده ی تزریق شده ارزیابی و اندازه گیری 
می ش��ود. ولی در اینجا موضوع به این س��ادگی نیست، زیرا در حالت 
تزری��ق LDHI، تزریق ماده ضد خوردگی نیز داریم که در تس��ت های 
اندازه گیری باقی مانده ماده ش��یمیایی LDHI، تداخل ایجاد می نماید. 
لذا با همکاری شرکت تأمین کننده ماده مذکور، دستورالعمل متفاوتی 
در دس��ت تهیه است که حتی االمکان بتوان منابع ایجاد خطا را حذف 

نمود]1[. 

ب�ا توجه ب�ه اینکه دربرخ�ی موارد مواد ش�یمیایی دیگری در باالدس�ت 
تزریق می شود، چگونه از اندازه گیری باقی مانده مواد ممانعت کننده از 

هیدرات مطمئن خواهید بود؟
این موضوع که در س��وال قبلی هم بدان اشاره شد از مهم ترین مواردی 
اس��ت که در پایش تزریق مواد ش��یمیایی در ای��ن خطوط لوله مطرح 
می باش��د. در خطوط لول��ه مذکور اطمینان از عملکرد مواد ش��یمیایی 
تزریق ش��ده جهت محافظت خط��وط لوله مذک��ور به منظور مدیریت 
خوردگی، ممانعت از تش��کیل هیدرات و رس��وب، عدم سازگاری آنها با 
هم و عدم تشکیل رسوب ناشی از واکنش های ناخواسته مطرح می باشد 
که هریک معیارهای پایش و س��نجش مربوط به خ��ود را دارند. اولین 
نشانه عدم کارآیی مواد ش��یمیایِی ممانعت کننده از هیدرات، تغییرات 
غیرنرمال فش��ار در خط لوله لوله می باش��د. ولی ضروری اس��ت میزان 
باقی مان��ده آن که در خ��ط لوله به مصرف نرس��یده در بازه های زمانی 
مناس��ب اندازه گیری ش��ود. از طرفی، جهت محافظ��ت از خطوط لوله 
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مذکور، ماده حفاظت از خوردگی نیز تزریق می ش��ود که بخشی از آنها 
در ط��ول 100-120 کیلومتری خط لوله به مصرف می رس��د و میزان 
باقی مان��ده در اولی��ن جداکننده فازِی پاالیش��گاه ها قاب��ل اندازه گیری 
می باش��د. كليه دستگاه هاي مورد استفاده در ش��ركت ملي نفت ايران 
جه��ت اندازه گيري این مقادیر، از نوع اس��پكتروفتومتري و بر اس��اس 
طيف س��نجي است و تداخل اجزاي مواد ش��يميايي متعدد تزریق شده 
در اين حالت، به اثبات رس��یده است، به طوري كه نتايج بررسي ها نشان 
مي دهد، میزان باقی مانده س��ایر مواد ش��یمیایی تزریق شده با مقادير 
Corrosion Inhibitor Residual هم افزايي داش��ته است. در مواردي كه 

تزريق ماده LDHI صورت مي گيرد، مقادير Residual ها بسيار بيشتر از 
مواردي است كه تزريق MEG داريم، درحالي كه متد اندازه گيري است. 
روش ج��اری بر اس��اس نمونه گیری از فاز آبی پایین دس��ت، مبتنی بر 
متد استخراج مایع – مایع 3 و با استفاده از معرف متیل اورانژ مي باشد. 
دقت اندازه گي��رِي باقی مانده مواد ضدخوردگی در طول موج ماكزيمم، 
بيش��ترين ميزان جذب را دارد. ولی طی بررس��ی های به عمل آمده و با 
ايجاد اصالحاتي در روش جاري اندازه گيري، ميزان باقي مانده هريك از 
مواد شيميايي در پايين دست به صورت جداگانه میسر خواهد بود]1,9[. 
  activated ingradiance  بدیهی اس��ت آن دسته از مواد ش��یمیایی که
مش��ابه دارن��د، در تس��ت های اندازه گی��ری Residual نی��ز به صورت 
غيراس��توكيومتري  برهم موثر باش��ند، تاجایی که ش��دت جذب یکی 
از مواد می تواند بیش��تر از ش��دت جذب سایر مواد شیمیایی باشد. در 
اینجا عامل آمینی مش��ترک بین  CI4 و LDHI در اندازه گيري مقادير 
باقي مان��ده تداخل ايجاد مي نمايد، در حالی ک��ه منواتيلن گليكول  در 
  OH اندازه گيري شده مداخله ندارد، زيرا در ساختار آن عامل residual

وجود دارد. لذا ضروری اس��ت برای اندازه گيري هريك، دس��تورالعمل 
اندازه گیری مناسب و جداگانه ای منظور گردد و متناظر با هر مجهول، 
یک معادله مبتنی بردستورالعمل تست آن ماده شیمیایی ایجاد شود 

که خوشبختانه تاكنون به نتايج خوبي در اين زمينه دست يافته ايم.

نتیجه گیری
علت بررس��ی موضوع بدان جهت است که خطوط لوله مورد اشاره در 
این مقاله از شرایط اختصاصی و منحصربه فردی به شرح زیر برخوردار 

هستند:
 طوالنی ترین خطوط لوله انتقال در بخش باالدستی می باشند.

 از طوالنی ترین خطوط لوله زیر دریایی در بخش باالدس��تی به شمار 
می روند.

 خط��وط لول��ه مذکور حام��ل گاز میع��ان معکوس می باش��د که از 
پیچیدگی های رفتار فازی خاصی برخوردار است.

 حف��ظ پای��داری جری��ان در میادی��ن مش��ترک از اولویت ه��ای 
سیاست گذاری شرکت ملی نفت است.

 با توجه به اينكه ش��رايط س��يال توليدي در هر دوره از عمر مخزن 
متفاوت اس��ت، لذا الزم اس��ت وضعيت پايداري جري��ان در هر دوره 

بررسي و نيازمندي هاي تأمين الزامات مربوطه به روزرساني گردد.
 درحال حاضر تنها جايي كه ماده شيميايي LDHI جهت جلوگيري 
از هيدرات تزريق مي شود، ميدان مورد اشاره است و تاكنون جايگزين 
مناسبي در ش��رايط عدم تزريق گليكول بوده است. البته در مطالعات 
صورت گرفته مش��اهده مي گردد که اس��تفاده از اين ماده در ميادين 

مرزي و دريايي دربخش باالدست به شدت رايج است.
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