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تشــكيل هيدرات يكي از مهم ترين چالش هاي پيِش رو خصوصا در 
خطوط انتقال گاز غنی، فرآینــد تولید LPG  و فرآورش گاز همراه 
نفت اســت. از مهم ترين داليل تشكيل هيدرات، حضور ملكول هاي 
آب در مجاورت مولکول های آلی ســبک )C1-C3( فاز گاز در فشار 
باال و دمــاي پايين اســت.]1و2[ به طور تقريبــي، هر مترمكعب 
هيدرات، معادل 164 مترمكعب اســتاندارد گاز است كه در خطوط 
لوله باعث كاهش شدت جريان، گرفتگی مسیر، افت فشار و افزايش 
هزينه هاي تعمير و نگهداري مي شود.]3[ از اين رو، در خطوط انتقال 
گاز، سعي بر حذف آب خصوصا فاز همراه گاز هيدروكربني مي شود 

كه داليل اصلي آن عبارتند از:]4[ 

 جلوگيري از تشكيل هيدرات در مسير انتقال گاز
 كاهش ميزان خوردگي و ســاييدگي خطوط كه باعث ايجاد نقاط 

نشتي خواهد شد
 افزايش حداقل ارزش حرارتي گاز حاوي آب 

 مهم ترین مشــکل هیدرات مسدود کردن خطوط لوله و ترکیدگی 
آنها است که صدمات جبران ناپذیری به بار می آورد

میزان آب موجود در گاز طبيعي تابعی از دما و فشــار جریان است 
و ميــزان آن از طريق آناليز نقطه ی شــبنم گاز )آنالیز شــيميايي 
گاز همواره بر مبناي خشــك2 اســت(، معادالت تصحيح شده و يا 
منحني هــاي مربوطه )منحني حالليت آب نســبت به نمودار فازی 
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تزريق مواد شــیمیایی بازدارنده از اصلي ترين روش هاي جلوگيري از تشكيل هيدرات در خطوط انتقال 
گاز غنی مي باشد. اين مواد بر حسب مکانیسم عملكردشان به بازدارنده ي ترموديناميكي و سينتيكي )دو 
نوع کلی دوز پایین1 و ضدکلوخه ای شــدن( طبقه بندی می شــوند. در اين مقاله، مشخصات، كاربردها و 
محدوديت هاي انواع بازدارنده هاي هيدرات مقايسه شده است. بر اساس گزارش ها، كاربرد بازدارنده هاي 
سينتيكي هنوز در مناطقي كه نوسان ترکیبات جریان گاز و يا غلظت آب، زياد باشد دارای محدودیت هایی 
مانند رفع مشــکل غلظت باالی آب، تامین مصرف باال، غیرقابل بازیابی و نگهداری روبرو است. از اين رو، 
كاربــرد متانول به عنوان مرســوم ترين نوع بازدارنده ي ترموديناميكي به دلیل ســهولت تامین و قیمت 
کمتر متداول بوده است كه در اين مقاله، نحوه ي تخمين ميزان تزريق آن بر حسب شرايط جريان ارائه 
شــده اســت. از طرف ديگر، كاربرد انواع گاليكول با وجود قيمت باالتر از متانول پيشــي گرفته است و 
بــه دليل امكان بازيابي مجدد و مالحظــات فرآيندي ديگر، تزريق مونو اتيلن گاليكول دركنار تركيب با 
بازدارنده هاي ســينتيكي، مناسب ترين سيستم تزريق بازدارندگي هيدرات در دنيا مي باشد، در حالي كه 
تزريق متانول عالوه بر اينكه ســمي است، قابل بازيافت نبوده است. همچنين، محاسبات تخمين ميزان 
گاليكول مصرفي نيز ارائه شــده است. نتايج، نشــان مي دهد كه گاليكول در مقايسه با متانول، مزاياي 
بيشتري دارد و با طراحي و انتخاب مناسب و تخمين ميزان آب موجود در جريان گاز امكان طراحي يك 
سيســتم در بســياري از نقاط دنيا با دبي مناسب از تزريق گاليكول بدون تشكيل هيدرات بوده است. با 
توجه به بررســی پروژه ها نرخ مصرف گالیکول به ازای هر میلیون فوت مکعب گاز خروجي از واحد هاي 
شيرين ســازي و نم زدايي، دو برابر مصرف متانول می باشــد و فقط، بازیابی گالیکول می تواند استفاده از 

تزریق آن را توجیه کند. 
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هيدروكربني( تخمين زده مي شود. اگر درجه ی حرارت خطوط لوله 
تا كمتر از دماي نقطه ی شــبنم كاهش يابد، بخار اشــباع در گاز، 
ميعان  يافته و مشكالت زيادي به وجود مي آيد.)علت دیگر تشکیل 

آن، آب آزاد تولید شده از مخزن است( 
يكي از اصلي ترين مشــكالت حضور آب در گاز، تشــكيل هيدرات 
گازی )ذراتي شــبيه يخ( اســت كه مي تواند باعث گرفتگي مسير 
شيرها، بست ها يا حتي خطوط لوله ی انتقال شود. الزم به ذكر است 
كه پتانسیل تشکیل هيدرات، از چاه توليدی تا واحدهاي عملياتي و 
شبكه ی  توزيع وجود دارد و مشكالت فرآيندي، خوردگي و گرفتگي 
خطوط لوله را افزايش می دهد. دمای تشکیل هیدرات معموال كمتر 

از 60 درجه ی فارنهايت )4 تا 15 درجه ی سلسيوس( است.]5[ 
الزم به ذكر است كه تشكيل هيدرات در لوله هاي نفت )در لوله های 
نفت به علت وجود گاز همراه اســت و هیدرات یک پدیده ی گازی 
است( نيز محتمل است ولي معموال اجزای هيدروكربني سنگين تر 

از پنتان به باال نمی توانند ساختار هیدرات را تشکیل دهند.]6[

1- عملکرد تشکیل هیدرات و کنترل آن 
چهار عامل كليدي تشــكيل هيدرات عبارتند از: حضور آب، حضور 
مولكول  میزبان )متان، اتان، پروپان و گاهی ایزو بوتان(، فشــار باال 
و دمــاي پايين. مولكول هاي با قطر كمتر از 3/8 آنگســتروم )مانند 
هيدروژن(، هيدرات، تشــكيل نمي دهند. مولكول هاي با قطر 3/8 تا 
4/2 آنگســتروم هيدرات نوع دوم را تشکیل می دهند. مولكول هاي 
با قطر بين 4/8 تا 5/4 آنگســتروم )مانند H2S، CH4 ،CO2( باعث 
تشــكيل هيدرات نوع اول شــده و در هر قفسه ي كوچك و بزرگ 

جاي مي گيرند. 
در ادامه، مولكول هاي بين 5/6 تا 5/8 آنگستروم مانند اتان هستند كه 
باعث تشكيل هيدرات اول در قفسه ي بزرگ مي شوند. مولكول هاي 
بين 6 تا 6/9 )مانند ايزوبوتان و پروپان( نيز باعث تشــكيل هيدرات 
نوع دوم تنها در قفســه هاي بزرگ مي شــوند. مولكول هاي بزرگ تر 
مي توانند هيدرات نوع H را شــكل دهند كــه حداكثر اندازه ي اين 

تركيبات 9 آنگستروم است.]3[ 
به طور كلي تشكيل هيدرات در دماي كمتر از 27 درجه ی سانتي گراد 
و فشــار بيشتر از 6 بار انجام می شود. منحني تشكيل هيدرات در هر 
گاز منحصربه فرد است و شرایط جداگانه ای دارد.]7[ دو پدپده اي كه 
رشــد هيدرات را تسريع مي کند، توربولنسي و مكان سايت ها بوده و 
توربولنسي تحت تاثير عواملی چون سرعت باال و اختالط است. ریسک 

تشکیل هيدرات در برخی تجهیزات مانند شيرهای اختناق )شوک3( 
و یا محل هایی که دارای شــرایط پدیده ی ژول ـ تامسون است، باالتر 
اســت. حضور آب آزاد با اجزای هيدروكربني در جريان ها، شــيرها، 
مبدل هاي حرارتي و غيره، پتانســیل تشــكيل هيدرات را افزايش 

مي دهد.]3[ 
بنا بر موارد بیان شده، جهت جلوگيري از تشكيل هيدرات، راهکارهای 
متعــددی وجود دارد مانند: كاهش فشــار، افزايــش دما، تفکیک و 
جداســازی آب همراه گاز و  تزريق مواد شــيميايي بازدارنده.4 البته 
روش هاي نوين استفاده از امواج اولتراسونيك یا روش های مغناطیسی 
نیز مطرح است.]8[ كليدي ترين راه كنترل تشكيل هيدرات و حتي 
خوردگي، جداسازی و تفکیک آب است.]9[ یکی از راه های آب زدایی 
از گاز، حذف آب از طریق جاذب و یا روش های ترمودینامیکی مانند 

تزریق مواد شیمیایی است. 
امــروزه عملکرد واحدهــاي نم زدايــي از طريق دســيكانت مايع 
ـ مرســوم ترين آن، تري اتيلن گاليكول )TEG(ـ مي باشد و در حدود 
30 هــزار واحد نم زدايــي در دنيا با اين روش فعال اســت. برخی 
با اســتفاده از دســيكانت هاي جامد مانند ســيليكاژل، آلومينا يا 
ملكوالرســيو و برخی ديگر بر مبناي فشرده ســازي گاز طبيعي تا 
دماي مناسب، عملیات خشک شدن گاز را انجام می دهند.]10[ در 
آب زدایی به این روش معموال آب موجود در گاز به كمتر از 7 پوند 
رطوبــت به ازاي هر ميليون فوت مكعب گاز می رســد ولی با توجه 
به شرایط دما و فشار، علی رغم فرآيندهاي مختلف، همواره مقداري 
آب در جريان خطوط لوله گاز باقي مي ماند.]11[ لذا ضروری ا ست 
تســت های تشخیصی اندازه گیری نقطه ی شــبنم آب در گاز انجام 

شود و راندمان عملکرد واحد نم زدایی مورد ارزیابی قرار گیرد.
بر این اساس اقدامات الزم انجام شود مثال افزایش دبی حالل جاذب 
آب یا خنک کردن بســتر جذب یا بازرسی فیزیکی تفکیک گرهای 
دوفازی.)از نظر نصب دمیســتر و همراه بردگی5 فاز آبی از کف درام( 
چنانچه به دالیلی تشــکیل هیدرات مشاهده شــد، مواد بازدارنده 

تزریق شود.
از دیگر روش های ممانعت از تشــکیل هیدرات، استفاده از عايق و 
يا گــرم کردن گاز براي حفظ دماي سيســتم در خارج از ناحيه ی 

تشکيل هيدرات است.]11[ 
همچنین از تزریق بازدارنده هاي شــيميايي که معموال محلول هاي 
قطبي مانند متانول و گاليكول هســتند، استفاده می شود. عملكرد 
كلي اين بازدرانده ها به گونه اي اســت كه مکان هندســی منحني 
ترمودینامیکی تشــكيل هيدرات جابجا شــده)منحني شــكل1( و 
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نقطه ی تشکیل هیدرات را به تعویق می اندازند.]3[ البته در دهه ي 
اخير كاربــرد بازدارنده هاي هيدرات با تزريق درصد وزني كمتر نيز 
تجاري شــده اند كه با توجه به تواتر باالی کاربرد این مکانیســم در 

ادامه به آن پرداخته خواهد شد.  

2- انواع مواد شیمیایی بازدارنده هاي تشکیل هیدرات
بازدارنده هاي تشــكيل هيدرات، مواد شــيميايي هستند كه جهت 
جــذب آب همــراه گاز به منظــور جلوگيري از تشــکیل هيدرات 

استفاده مي شــوند. اين نوع مواد بر حسب نوع عملكرد به سه گروه 
بازدارنده هاي ترموديناميكي، بازدارنده هاي سينتيكي و بازدارنده هاي 
ضدكلوخه اي شــدن تقسيم مي شوند كه دو نوع اخير معموال با نرخ 
پایین تزريق مي شــوند. بازدارنده هاي ترموديناميكي در غلظت باال 
)10 تا 60درصــد وزني( به كار مي روند، در حالي  كه بازدارنده هاي 
ســينتيكي و ضدكلوخه اي شــدن6 در غلظت كم )كمتر از 1درصد 

وزني( به كار مي روند.]12،3،1و13[ 
در شــكل2، عملكرد كلي اين بازدارنده ها در جلوگيري از تشــكيل 

هيدرات مقايسه شده است.

 1  عملکرد بازدارنده هاي متانول و گالیکول بر منحني تشــکیل هیدرات]3[

 2  مقایســه ی عملکرد انواع بازدارنده ها بر تشکیل هیدرات]14[
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بازدارنده هاي ســينتيكي كه طي چند ســال اخير بســيار متداول 
شــده اند،]15[ تشكيل و رشد هســته هاي هيدرات را به مدت 12 
ســاعت پس از تزريق به تاخير مي اندازند و نوع ضدكلوخه اي شدن 
نيز از ايجاد فاز پيوسته ی هيدرات جلوگيري کرده و ذرات هيدرات 

به صورت ذرات ريز جامد در فاز گاز پخش7 شده اند. 
هر دو نــوع بازدارنده هاي اخيــر معموال پليمرهايي با مشــخصات 
ســورفكتانت مي باشــند. اين مواد انرژي ســطح گلوله اي هيدرات 
را تغييــر داده و باعث تغيير مشــخصات رشــد هســته مي شــود. 
نرمال وينيل پيروليــدون8، نرمال وينيل كاپروالكتــوم9، نرمال متيــل ، 
 ان وينيل استاميد، وينيل والروالكتوم و نرمال وينيل استاميد نمونه هايي 

از اين نوع بازدارنده ها هستند. 
پليمرهاي بازدارنده ی سينتيكي در آب حل شده و عملكرد تاخير زماني 
آنها به سرمايش بســتگي دارد. هرچه اختالف دماي سرمايش بيشتر 

شود، مدت زمان عملكرد تاخيري در تشكيل هيدرات كمتر مي شود. 
به صورت تجاري چهار نوع بازدارنده هاي ســينتيكي در دســترس 

هستند: 
1- هموپليمر و كوپليمر نرمال وينيل الكتام، نرمال وينيل پيروليدان 

و نرمال وينيل كاپراالكتام 
2- پليمرشاخه اي استرآميدها

3- پلي پيروگالتامات 
4- پلي ايزوپروپيل متاكريل آميد

بازدارنده هاي ضدكلوخه اي شدن بيشتر در نمونه هايي كه برش هاي 
آبي كمي دارند، كاربرد دارد كه شــامل آلكيل فنيل اتوكسيالت و 

آلكيل آروماتيك سولفونات است.]3و12[

3- الگوی تزریق بازدارندگي تشکیل هیدرات
همان طور که بیان شــد مهم ترين روش هاي جلوگيري از تشــكيل 
هيدرات شامل كاهش فشــار، گرمايش لوله ها، كاهش ميزان آب و 

تزريق بازدارنده هاي شيميايي است. 
با توجه به شــرایط انتقال گاز در روي زمين، مدفون در خاك يا زير 
دريا، پروفايل فشــار و دماي محيط در طول مســير متفاوت است 
و از اين رو مرســوم ترين روش كنترل هيدرات، اســتفاده از تزريق 
بازدارنده ها مي باشــد و نرخ بهینه ی تزریق از مهم ترین پارامترهای 

مدنظر است. 
در كتاب مهندســي هيدرات، اســتفاده از نرم افزار هيدآف10، جهت 
تخمين ميزان تزريق بازدارنده توصيه شــده است ولي با اين وجود 

استفاده از محاسبات تئوري نيز قابل قبول مي باشد.]7[ ميزان تزريق 
بازدارنده، تابعي از پارامترهاي مختلف مانند تركيب درصد ســيال، 
دما، فشــار عملياتي، نوع بازدارنده، نرخ توليد آب، تغيير فصول و... 
است. با توجه به مشخصات گاز و سيال، الكتروليت ها، بازدارنده هاي 

موثري هستند. 
نمك هاي كلريد مانند سديم، كلســيم، منيزيم و پتاسيم در اطراف 
مولكول هاي گاز، شبكه تشكيل مي دهند و به اين ترتيب در يك فشار 
مشــخص، تشكيل شــبكه هاي هيدرات از مولكول هاي آب به دماي 
كمتري نياز دارد.]2[ با توجه به اثر مناسب نمك ها و گاليكول ها در 
بازدارندگي هيدرات، مي توان پيشنهاد کرد كه محلول 23درصد وزني 
مونواتيلن گاليكول با 10درصد وزني كلريد سديم، اثر ترموديناميكي 

بيشتري براي بازدارندگي هيدرات خواهد داشت.]16[ 
به منظور انتخــاب نوع بازدارنده ي هيدرات، خــواص زيادي مانند 
ويســكوزيته، دسترس پذيري، ســميت، مســائل زيست محيطي، 

احيا پذيري و قيمت، موردتوجه قرار مي گيرد. 
پس از انتخاب بازدارنده ي مناسب، براي طراحي سيستم بازدارندگي 

هيدرات، این مراحل اجرا مي شود: 
1- تعيين غلظت محلول متانول يا گاليكول
2- تعيين ميزان آب موجود در گاز طبيعي 
3- محاسبه ی نرخ تزريق متانول و گاليكول

در صورتي كه غلظت آب موجود در گاز طبيعي )منطقه اي از نروژ با 
دبي 35 ميليون مترمكعب استاندارد در روز( حدود 4267 كيلوگرم 
بــه ازاي هر ميليــون مترمكعــب اســتاندارد گاز و غلظت متانول 
39/81درصد و غلظت گاليكول 60درصد فرض شــود، محاســبات 
مشــابهي براي تخمين نرخ تزريق آنها انجام مي شــود.]3[ در این 
بخش، محاسبه ی نرخ کل تزریق شامل نرخ مصرف در دو جزء مایع 
و گاز از ســیال است که بر حســب فرض درصد وزنی مایع، درصد 
مولی مایع محاسبه می شود و سپس بر اساس تخمین ضریب توزیع 
بازدارنده در جریان اصلی، درصد مولی فاز در فاز گاز نیز مشــخص 

می  شود. 
رابطه ی )1(:                       

رابطه ی )2(:                                       
با توجه به شــرايط محيطي در اين پروژه، امكان تشــكيل هيدرات 
در دماي تقريبي 1- درجه ی سلسيوس معادل 490 رانكلين وجود 
خواهد داشت كه بر اساس اين دما، ضريب توزيع متانول فاز گاز به 

این صورت محاسبه مي شود: 
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رابطه ی )3(:   

رابطه ی )4(:  

رابطه ی )5(:  

رابطه ی )6(:  

رابطه ی )7(:  
براي تبديل متانول اتالفي به ازاي هر ميليون مترمكعب استاندارد گاز:

رابطه ی )8(:  
از طرف ديگر، با توجه به فاز گاز خوراك اصلي، امكان تشــكيل فاز 
مايع از متان و اتان در شــرايط خط لوله بسيار قابل صرف نظر است. 

از اين رو، اتالف ميعاني نيز قابل صرف نظر خواهد بود. 
رابطه ی )9(:  
اتالف گاليكول به هر مايع و فاز گاز، به ترتیب  قابل توجه و قابل صرف نظر 
مي باشــد و ميزان تزريق کل گاليكول در همين شــرايط، حدود 6400 

كيلوگرم به ازاي هر استاندارد مترمكعب گاز شده است. 
در برخی موارد خصوصا در شــرایط انتقال گاز دریایی که طول خط لوله 
تابع شرایط جغرافیایی اســت و آب زدایی از طریق نم زدایی در سکوهای 
دریایی میسر نیست، ریسک تشکیل هیدرات بیشتر است و تعمیرات خط 

لوله با مخاطرات زیادی همراه است. 

تزریــق بازدارنده های ترمودینامیکی قابل بازیافت با مشــکالت عدیده ای 
روبرو اســت. در این شــرایط از تزریق بازدارنده هاي سينتيكي استفاده 
می شــود كه انتخاب نوع آن بر اســاس مشــخصات جريان خواهد بود. 
اين گونــه بازدارنده ها در خطوط لوله ی انتقــال گاز میدان پارس جنوبی، 
برخي میادین انگلســتان و خطوط انتقال گاز واحد تنگ بيجار اســتفاده 

شده است.]3و17[

1-3- محاسبات تزریق متانول
يكي از روش هاي بازدارندگي تشــكيل هيدرات، تزريق متانول بوده 
اســت، ولی به علت عدم امکان بازیافت، اســتفاده از متانول توجیه 
اقتصادی ندارد و ســمیت آن نیز مخاطرات انسانی و زیست محیطی 

در بر دارد. 
شــرايط دما ـ فشــار، نقطه ی شــبنم مخلــوط گازي و معادالت يا 
منحني هاي اســتاندارد جهت تخمين نرخ تزريق متانول خالص به 

سيستم استفاده مي شود. 
در ادامه با فرض شرايط عملياتي خط لوله اي به فشار psia 700، دماي 
اشــباع گاز )60 درجه ی فارنهايت( و حداقــل دماي گاز 40 درجه ی 
فارنهايت با استفاده از منحني هاي مربوطه، نرخ تزريق متانول مطابق 
جدول1 محاسبه مي شــود.]18[ همان طور که نتایج نشان می دهد، 
میزان مصرف متانول بــه ازای هر میلیون فوت مکعب گاز، حدود 4 

بشکه است. 

   1   محاسبات الزم براي تخمین میزان متانول تزریقي به خط لوله

مقدار محاسبهاز طریقواحدپارامترشماره ی مرحله

0F-40حداقل دماي گاز1

23شکل lb/MMcf3میزان آب گاز اشباع2

11شکل lb/MMcf3میزان آب در گاز در دماي حداقل2

lb/MMcf)3(-)2(12تغییر درمیزان آب4

58شکل 0F4دماي هیدرات در گاز5

0F)5(-)1(18نقطه کاهش موردنیاز انجماد6

20شکل 5%درصد وزني متانول در آب7

1/17فشار، )1( و شکل6)lb/MMcf(/)وزني درصد(نسبت ترکیب بخار به مایع8

lb/MMcf)8(*)7(23/4غلظت متانول در گاز9

lb/MMcf))8(*)7((/-100 )7(3متانول در مایع اشباع10

lb/MMcf)10( + )9(26/4نرخ تزریق متانول11

gal/MMcflb/gal  )11( /  6.564نرخ تزریق متانول خالص12
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 3  منحنــي درصد آب در گاز طبیعي

 4  منحني تشــکیل هیدرات در شرایط دما و فشار
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 5  اثر متانول بر کاهش دماي تشــکیل هیدرات

 6  نســبت ترکیب درصد بخار متانول به مایع در مقابل فشار

2-3- محاسبات تزریق گالیکول
همان طور كه بيان شــد يكي ديگر از روش هاي كنترل هيدرات در 
خطوط گاز استفاده از گاليكول ها مي باشد كه قابليت احيا، بازگشت 
و در نتيجه گردش در سيســتم دارند. در بســياري از طراحي ها از 
دي اتيلن گاليكول يا مونواتيلن گاليكول اســتفاده شده است. يكي از 
اين پروژه ها در جزيره ی ســاخالين روســيه بوده كه توليد نزديك 
به 10 ميليون تن گاز در ســال و 180 هزار بشــكه نفت در روز را 
انجام مي دهد. ارزش كل پروژه بيش از 20 ميليارد دالر بوده است. 
در اين پروژه طراحي سيســتم مونواتيلن گاليكول براي نرخ جريان 

14/3 مترمكعب در ســاعت و فشــار 130 بار انجام شده است، اما 
شــرايط عملياتي حدود 12 مترمكعب در ســاعت و 113 بار بوده 
اســت. تجهيزات اصلي اين بخش شامل 4 خط لوله ی 4 اينچي به 
طول بيش از 21 كيلومتر، 2 پمپ تزريق گاليكول، مخازن ذخيره ي 
گاليكول تازه و خنثي و 3 واحد احيای گاليكول بوده اســت.]4[ بر 
اســاس نتايج تجربي در اين پروژه، تزريق 12 مترمكعب در ساعت 
گاليكول به ازاي هر 1800 ميليون فوت مكعب گاز در روز پيشنهاد 

شده است. محاسبات تخميني از رابطه ی10 به دست مي آيد:
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رابطه ی )10(:
   

در ادامــه، پايش ميزان گاليكول و غلظت تزريق در سيســتم بايد 
مدنظر قرار گيرد. در صورت حفظ شــرايط پايدار در سيستم تزريق 

گاليكول، هيچ گونه هيدراتي در خط لوله رخ نخواهد داد. 
همچنين محاسبات اقتصادي اين روش نشان مي دهد كه با تخمين 
قيمــت بازدارندگي هر كيلومتر از خط لوله و محاســبات مربوط به 
احيا و تانك هاي نگهداري گاليكول، ارزش ســرمايه گذاري ثابت و 
در گردش به دســت مي آيد.]4[ با توجــه به نتایج باال، نرخ مصرف 
گالیکــول حدود 42 گالن )یک بشــکه( به ازای هــر میلیون فوت 
مکعب گاز است که این مقدار برای مصرف متانول، حدود نصف این 
مقدار )20 گالن( بود و فقط، بازیابی گالیکول می تواند اســتفاده از 

تزریق آن را توجیه کند. 

4- ارزیابي بازدارنده ي مناسب هیدرات
همان طور كه نتايج نشــان مي دهد، بــا در نظر گرفتن آب موجود 
در فاز گاز، با تزريق كمتر از 1درصد وزني بازدارنده ي ســينتيكي 
تاخيــري، مي توان نرخ تزريق گاليكول يــا متانول را كاهش داد.
)هيبريد گاليكول با بازدارنده ي سينتيكي تاخيري(]20،19و21[

مونواتيلن گاليكول در مقايســه با متانول، جرم مولكولي بيشــتري 
دارد امــا حالليــت كمي در فاز بخار دارد و مقــدار كمتري از آن 

اتالف مي شود. 
از مشــخصه هاي ديگر گاليكول، بازدارندگي خوردگي آن است كه 
تا حدي اثرگذار اســت. بازيابي گاليكول به دليل فشار بخار پايين تر 
از متانول راحت تر است و مقداري درجه حرارت اضافي، بازيابي آن 

را باعث مي شود. 
بازيابي متانول، پيچيده تر بوده و هزينه ي بازيابي بااليي دارد. تزريق 
متانول به دليل ويسكوزيته ی پايين، بسيار راحت تر بوده و قطر لوله 
و پمپ بزرگ تري نياز دارد. قيمت جهاني متانول يك ســوم قيمت 
جهاني گاليكول اســت ولي ميزان اتالف آن در فاز گاز بســيار باال 

مي باشد.]3و12[ 
نتايج تجربي نشان مي دهد در شرايط 4 درجه ی سلسيوس و فشار 
باالي 70 بار، 16 كيلوگرم متانول در هر ميليون مترمكعب گاز اتالف 
مي شــود. همچنين از نظر ايمني، متانول به دليل اشتعال پذيري و 

نگهداري دشوار آن، داراي خطرات بيشتري است. 

در مجموع با توجه به مقايســه اي كه بيان شــد و به دليل بازيابي 
راحت تر گاليكول در مســير جريان گاز، كاربرد گاليكول به عنوان 

بازدارنده به صرفه تر است.]3[

نتیجه گیري و پیشنهادات
نتايج نشــان مي دهد كه هــر مترمكعب هيدرات معــادل بيش از 
160 مترمكعب اســتاندارد گاز است كه اين نسبت حجمي، اهميت 
جلوگيري از تشكيل هيدرات در خطوط لوله ی گاز را نشان مي دهد. 
عوامل كليدي در تشكيل هيدرات شامل آب، مولكول ميزبان، دماي 

پايين و فشار باال هستند. 
بر اين اساس، كاربرد بازدارنده هاي هيدرات بر اساس تغيير منحني 
ترموديناميكي دما ـ  فشار تشكيل هيدرات، تاخير در تشكيل هيدرات 
و يــا پخش كردن ذرات يخ مانند هيدرات مي باشــد. تزريق دو نوع 
اخير، با درصد وزني كمتر از یک اســت ولي نتايج پروژه هاي تزريق 
بازدارنده ی هيدرات در انگلســتان، نروژ و روسيه نشان مي دهد كه 
تزريق بازدارنده هاي ســينتيكي و ضدكلوخه اي شدن در مسيرهاي 
با نوسان ترکیبات گاز و جريان هاي گازي كه داراي غلظت آب زياد 

هستند، مناسب نیست. 
محاســبات تخميني ميزان مصرف بازدارنده هــاي ترموديناميكي 
نشــان مي دهد، نرخ تزريق متانول در شرايط برابر كمتر از گاليكول 
مي باشــد.)20 گالن برای متانول در مقایسه با 42 گالن گالیکول به 
ازای هر MMSCFD گاز بر اســاس پروژه ی خط لوله ی گاز ساخالین 
روســیه و به عبارت دیگر حدود 3 تن متانول در مقایســه با 6 تن 
گالیکول به ازای هر MMSCMD گاز طبیعی بر اساس پروژه ی خط 

لوله ی گاز نروژ(
جهت ايــن تخمين اوليه، غلظت بازدارنــده، غلظت آب موجود در 
جريان گاز، شــرايط دما و فشــار محيط و دماي تشــكيل هيدرات 
موردنياز اســت و در مواردی که مقدار آب همراه گاز ناچیز شــود، 

مصرف بازدارنده ی هیدرات نیز ناچیز می شود. 
همچنين نتايج برخي تحقيقات نشان مي دهد كه تركيب گاليكول 
با نمك هاي ترموديناميكي مانند ســديم كلرايد يا كلســيم كلرايد 
باعث بهبود بازدارندگي تشكيل هيدرات مي شود. محاسبات تخمين 
ميــزان تزريق متانول به صــورت جداگانه از طريــق منحني هاي 

عملياتي نيز ارائه شده است. 
همچنين، محاســبات تزريق گاليكول در خط لوله ی انتقال گاز در 
جزيره ی ســاخالين روسيه نشــان مي دهد با تخمين معادله ی10 
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و تزريق پيوســته ي گاليكول از تشــكيل هيدرات در كل مســير 
جلوگيري شده است. 

همچنين مقايســه ی خواص گاليكول و متانول نشــان مي دهد كه 
بــه داليل متعددي مانند امكان بازيابي مجدد گاليكول، هزينه هاي 
عملياتي كمتر، بازدارندگي خوردگي گاليكول و...، كاربرد اين ماده، 

در بسياري از نقاط دنيا جايگزين تزريق متانول شده است. 
در ادامه، جهت پيشــبرد سيســتم طراحي تزريــق بازدارنده هاي 

هيدرات، این موارد پيشنهاد مي شود:
 طراحي سيستم تركيب گاليكول و بازدارنده هاي سينتيكي 

 بررســي و انتخاب بازدارنده هاي ســينتيكي بر حسب مشخصات 
جريان

 تنظيــم ميزان تزريق بازدارنده هاي تشــكيل هيدرات بر حســب 
شرايط فصلي و تغييرات دماي شب و روز

پانویس هاپانویس ها
1. Low Dosage
2. dry base
3. Choke valve
4. Inhibitor
5. Carry Over

6. Anti-Agglomerant
7. Disperse
8. N-Vinyl Pyroolidon
9. N-vinyl caprolactum
10.Hydoff
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