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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

عات و  کارات، اخترا تایج، ابت تب بر ن مادی و معنوی متر مامی حقوق  ت

 اردبیلی دانشگاه محققهایِ ناشی از انجام این پژوهش، متعلق به نوآوری

باشد. نقل مطلب از این اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نام می

 دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است.

 
 

بدون   -مهندسی شیمیرشته  ارشد یکارشناسآموخته دانش طوبی توفیقاینجانب 

 به شکککمارهدانشگگگگاه محقق اردبیلی دانشککککده  نی و مسندسکککی  گرایش

نامه تحصیلی خود از پایان 41/41/4911که در تاریخ   1144054999دانشکجویی

بر هوش مصنوعی برای های مبفنیی ر شاسگفااده   مقاسهگ  تحت عنوان: "

شوم ام، متعسد می" د اع نمودهبینی شگراس  تشیی  هیدرا  اا  طبیییپیش

 که:

گونه مدرك تحصکککیلا یا به قبالً براي دریا ت هیچنامه را ( این پایان9

شگاه سایر دان شی در  شی و عنوان هرگونه  عالیت پژوه سات آموز ها و مؤس

 ام.پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننموده

تحصیلی خود را بر  نامه( مسکوولیت حکّحت و سکقم تمامی مندر ات پایان2

 گیرم.عسده می

 باشد.پژوهش انجام شده توسط اینجانب مینامه، حاحل ( این پایان9

( در مواردي كه از دسککتاوردهاي علما و پژوهشکککا دیگران اسکککتفاده 4

ام، مطابق ضکوابط و مقّررات مربوطه و با رعایت احل امانتداری نموده

ست  صات آن را در متن و  سر شخ سایر م ستفاده و  علمی، نام منبع مورد ا

 ام.منابع ذكر نموده

د از  راغت از تحصکککیل، قصکککد اسکککتفاده یا هر گونه ( چنانچه بع0

نامه برداري اعم از نشککر كتا ، ثبت اختراع و ... از این پایانبسره

معاونت پژوهشککا و  ّناوری دانشککگاه محقق  را داشککته باشککم، از حوزه

 اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایم.

ها، ر همایشنامه دمسکککتخرج از این پایان مقاله ( در حکککورت ارائه1

ها و انواع مجالت، نام دانشگاه محقق ها، سمینارها، گردهماییکنفرانس

اردبیلی را در كنار نام نویسککندگان ادانشککجو و اسککاتید راهنما و 

 مشاور( ذکر نمایم.

( چنانچه در هر مقطع زمانا، خالف موارد  وق ثابت شود، عواقب ناشا از 7

ح شکایت توسط دانشگاه و ...( را ، طرآن ااز  مله ابطال مدرك تحصیلا

دانم با اینجانب مطابق پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میما

 ضوابط و مقّررات مربوطه ر تار نماید.
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 9911مهر   دفاع: تاریخ

 ص.  101 ات: صفح تعداد

 نامهشماره پایانگروه مهندسی شیمی /  نامه:شماره پایان

 چکیده:

اساس  نی. بر همدینما جادیا یعیمانند افت فشار بالا و مسدود شدن در خطوط انتقال گاز طب یمشکلات تواندیم دراتیه لیتشکهدف:  

خصوص ارائه  نیدر ا یمرسوم یاضیر هایدارد. مدل یاتیح تیاز مسائل مذکور اهم یریشگیدر پ دراتیه لیتشک طیشرا قیبرآورد دق

راه  کیبه عنوان  یبر هوش مصنوع یمبتن سازینهیبه هایاستفاده از روش لیدل نیندارند و به هم یبولشده است که معمولاً دقت قابل ق
 ندهایاز فرآ یاریبس ینبیشیپ یبرا یقو سازیابزار مدل کیبه عنوان  یمصنوع یعصب ی. شبکهباشدیمورد توجه م اریبس نیگزیحل جا

 داد. شیرا افزا ینبیشیدقت پ ،یهوش مصنوع هایروش ریآن با سا ودننم دیبریبا ه توانیبه کار گرفته شده است که م

ر ی عصبی مصنوعی دها انجام گرفته است. از شبکهمطالعه بر روی سیستم متان و آب خالص بدون ناخالصی و نمکشناسی پژوهش:روش

 یمصنوع یمعادلات حاکم بر شبکه عصب دیجد کردیرو کیبه عنوان  بینی معادلات تشکیل هیدرات استفاده شد. افزار متلب برای پیشنرم

انجام  یمصنوع یعصب یشبکه هایافتهی یبر رو یابیارز تی. در نهادیگرد جادیا white box یاستخراج شد و به اصطلاح شبکه عصب

 گرفت.

 ی تشکیلهای تجربی فشار و دما و وزن مخصوص گاز که پارامترهای اصلی معادلهی عصبی مصنوعی دادهدر شبکه: هایافته

های تجربی انجام گرفته است. پنج های خروجی از شبکه و دادهآنالیز مقادیراختلاف صورت گرفته بین دادهباشند هیدرات می

دست آمده و ثوابت معادلات بهمطالعه شده است  Mse, Rmse, Error, performance)2(R ,حالت تابع خطا از جمله 

 باشند، قید شده است.( میB1B ,2ها )( و بایاسIW, LWها )که همان وزن
ه ب یکه دو ورود یوجود داشت از دو نورون و زمان یمصنوع یعصب یدما به شبکه ایفشار  یکه تک ورود یوقتگیری: نتیجه

عمل آمده از در ارزیابی به همراه با دانسیته مخصوص گاز موجود بود از سه نورون استفاده شده است. "دما ایفشار "شبکه، 

 ،یصنوعم یعصب یکارکرد شبکه تیپروژه به علت مطلوب نیکه در ا باشدیقابل ذکر مها تعیین شده است. معادلات صحت آن

اس ی این معادلات در مقیمنظور جامعیت و توسعهبه ارائه داد. ینامطلوب یجهینت های دیگرآن با الگوریتم دیبریاستفاده از ه

 های ناخالص بررسی شود.شود که مطالعه در سیستمصنعتی پیشنهاد می

 سازی ثوابت معادلاتنهیبه درات،یه تشکیل معادلات ینبیشیپ ،یمصنوع یعصب یشبکه ،یگاز هایدراتیههای کلیدی: واژه
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 مقدم    هدف -1

 

 هیدرا -1-1

از  یکی. باشدیآب م سازد،یمواجه م تیبا محدود ترشیآنچه فروش گاز را ب ،یعیگاز طب هاییناخالص انیدر م

 یدیتول یعیآب وجود دارد، لذا گاز طب شهیاست. در مخزن هم دراتیه لیاز تشک یریحذف آب، جلوگ لیدلا نیترمهم

در کنار هم در مخازن  دو در حالت تعادل نیهم هستند و ا با ،یعیآب و گاز طب عتیز آب است. در طباهمواره اشباع 

در  یسبب خوردگ نکهیعلاوه بر ا رایز .است گانهیمزاحم و ب یجزئ ،ازگ خروجی از چاه همراه آب .رندگییقرار م گازی

کاهش دما  ایفشار  شیافزا ن،ی. همچنآوردیم نییرا هم به مراتب پاآن  یارزش حرارت شود،یخطوط انتقال گاز ترش م

 دهدیکاهش م داً یراندمان و بازده خطوط انتقال گاز را شد ع،یآب شده و آب ما عانیسبب م ،یعیدر هنگام انتقال گاز طب

( گرددیا مدم عی)که باعث افت سر کیاباتیپس از افت فشار آد ایآمدن قابل توّجه دما در فصل زمستان  نییپا ت،یو در نها

در  یازگ دراتیه لیتشک تیّاصل که موقع نی. با توّجه به اشودیم یعیدر خطوط انتقال گاز طب دراتیه لیتشک باعث

 ریاو س ریبرج تقط هایینیس رها،شی ها،داد در خطوط لوله، نازلانس جادیباعث ا تواندیآب است، م ادبالاتر از انجم یدما

 .( (Makogon, Makogon, & Makogon, 1997مرتبط گردد زاتیتجه

 درا یساخفار ه-1-1-1

دهند به ترکیبات دار است. عموماً خواصّی را که از خود بروز میظاهراً بلورهای هیدرات گازی، شبیه یخ یا برف آب

های ی هیدراتحجمی( آب است. ذخایر بِالقوّه %15ها )گاز، دما و فشار آن بستگی دارد. چارچوب اصلی ساختار آن

باشد. ثابت شده است که متِر مکعب می 1016*1/5ها بالغ بر گازی، در میادین خشکی و دریایی پراکنده و حجم آن

 آن در خشکی قرار گرفته است. %9آن در دریا و  %17حدود 

های جود هستند، در حقیقت، وقتی هیدراتعنوان منبع اصلی هیدروکربن برای آینده موذخایر هیدرات گازی به

واند تصورت نامطلوب، میبرداری از این رسوبات بهشوند، بهرهعنوان یک مخزن متان کلّی در نظر گرفته میدریایی به

بر این، رسوبات هیدرات طور مؤّثر اکوسیستم دریایی را تغییر دهد و حتّی سبب انفجارهای گازی زیر آب شود. علاوهبه

تعادل  ینقطهناپایدار، نقشی مهم در تغییراتِ جوّی دارند. گرم شدن جهانی ناچیز، سبب بالا رفتن دمای هیدرات تا بالای 

گردد. طبق اطّلاعات موجود، یک مول از متان شده که منجر به تجزیه شدن هیدرات و آزادی مقادیرِ زیادی از متان می

 .گذاری بر آب و هوا مؤثّرتر استاکسیدکربن، در جذبِ تشعشعِ فروسرخ و تأثیرر نسبت به یک مول دیبراب 24در حدود 

 لحاظباشند امّا از یهستند که در ظاهر مشابه یخ )یا برف( م یترکیبات جامد غیراستوکیومتر یگاز یهاهیدرات

تشکیل  یپیوند هیدروژن یکدیگرد ساختار یخ با آب در ساختار هیدرات همانن یهامتفاوت هستند. مولکول بسیارساختار 

حضور  درو  مخصوص یکنند. در دما و فشارهایم یو ناپایدار ی)قفس مانند( تو خال یهادهند و ایجاد حفرهیم

 یهابین مولکول یکنش شیمیایبرهم نوع شود. هیچیها، هیدرات تشکیل مقفس یمتناسب با اندازه یگاز یهامولکول

 ی)نیروهای متقابل فیزیک یدر اثر نیروها فقطآب وجود ندارد و  یهاط مولکولتشکیل شده توسّ  سقفمهمان و 

ها در شود، از این رو هیدراتیساختمان هیدرات پایدار م ،میزبان یهامحبوس شده و مولکول ی( بین گازهایواندروالس
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ب، های آای از ساختارهای مولکولبدان معناست که شبکهاین گیرند. یقرار مگیر( )ترکیبات اندرون 1هاکلاتریت یزمره

 یادتعدو تجمّع  ها از ترکیبکلاتریتهای مِهمان خارجی مثل متان، اتان و پروپان را به دام بیندازند. توانند مولکولمی

 یتگء وابساین ترکیبات به حضور هر دو جز یشوند که پایداریمولکول میزبان و یک یا چند مولکول مهمان تشکیل م

( 9-9شکلِ ) مهمان است. یهامولکول ینشان دهنده  Mبوده که O2MnHی گاز یهاهیدرات یعموم نمادکامل دارد. 

ند. کترین واحد کریستال هیدرات که خودش را در فضا تکرار میدهد، کوچکسه ساختار کریستال هیدرات را نشان می

ک ها را در مقیاس ماکروسکوپیسطح میکروسکوپیک که تشکیل هیدرات ای درها برای کسب فهمی پایهمرور این ساختار

 (.Sloan, 2007)باشد دهد، مهم میتحت تأثیر قرار می

 
 (Sloan Jr, 2007) های آنسه واحد کریستال هیدرات و ساختارهای تشکیل دهنده  -9-9شکل  

 

، 2(، از تعدادی ساختار قفس مانند9-9توضیح این ساختارها بدین گونه است که هر سه ساختارِ سمت راست شکل )

ضلعی که  0وجه  92از  920شود(. قفس به عنوان بخش پایه در هر سه ساختار دیده می 920اند )قفس تشکیل شده

هستند به همراه یک اکسیژن در هر رأس آن تشکیل شده است. وژنی به هم متّصلهای آب با پیوند هیدرتوسط مولکول

انگستروم وجود دارد  91/4انگستروم، یک مولکول هیدروکربن مثل متان با قطر  9/0با قطر داخلی  920در داخل قفس 

و از طرفی وجود مولکول  دارد. هیچ پیوند شیمیایی بین مولکول مهمان و مولکول آب وجود نداردکه آن را باز نگه می

ها، ساختمان هیدرات متلاشی و پیوندهای هیدروژنی از دارد و در صورت پر نشدن اکثر قفسمهمان قفس را باز نگه می

ای هشود، یک کریستال مکعبی از قفستوسط رأسش به ساختارهای مشابه متصل می 920بین خواهد رفت. وقتی قفس 
طور عمده در خارج از خطوِط لوله و در طبیعت قابل یافت است. از شود که بهنامیده می Iتشکیل که ساختار نوع  920

توانند فَضا را پُر کنند، به همراهِ دو توانند دقیقاً به هم ُمرتبط شوند و به تنهایی نمینمی 920های جا که قفسآن

انگستروم است و  11/0تر از حدودی بزرگ تا 21920های دهند. قطر آزاد قفسرا تشکیل می 21920وَجهی، قفس شِش

انگستروم شود. بنابراین زمانی که مخلوطی از اتان و متان  0/0هایی مثل اتان با قطر ی مولکولتواند دربرگیرندهمی

                                                             
1 Clathrates 
2 Cage 
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 21920خیلی بزرگ هستند، در قفس  920های های اتان برای قفسکه مولکولدلیل آندهند، بهرا تشکیل می Iساختار 

ها در جای گرفته و تنها تعداد کمی از آن 920های تر در قفسهای متان و اتان، متان بیشگیرند. در مخلوطجای می

 گیرد.جای می 21920های قفس

مولکول آب در یک واحد کریستال، هیدرات نوع  41متشّکل از  09212به همراه شش قفس  092در مجموع دو قفس 

I یجه توان نتجزء اصلی اکثر ترکیبات هیدرات پیدا شده در خارج خطّ لوله است، می جا که متاندهند. از آنتشکیل می

ان با تر مثل پروپشود. هنگامی که یک هیدروکربن بزرگتر در طبیعت یافت میهیدرات بیش Iگرفت که ساختار نوعِ 

یرند خیلی بزرگ هستند. جای گ 09212که در قفس های پروپان برای اینانگستروم در گاز باشد، مولکول 9/1قطر 

تر مثل پروپان و ایزوبوتان با های بزرگانگستروم به دور مولکول 11/1با قطر آزاد  09214تر بنابراین یک قفس بزرگ

 ضلعی چهارضلعی است.وجه پنج 92شامل  09214شود. قفس انگستروم تشکیل می 0/1قطر 

مولکول آب، واحد کریستال  991متشکل از  09214تر قفس بزرگ 1به همراه  092قفس کوچک  91از ترکیب 

 هایشود. هنوز مولکولطور معمول در فرآیندهای نفت و گاز یافت می، بهIIآید. هیدرات نوع دست میبه IIهیدرات نوع 

گیرد و جای نمی IIو  Iانگستروم وجود دارد که در هیچ یک از ساختارهای نوع  9/1تر مثل نرمال پنتان با قطر بزرگ

شود. از سه نوع ندرت در فرآیندهای مصنوعی و یا طبیعت یافت میبه Hدهند. ساختار نوع را تشکیل می Hساختار نوع 

شود. اصول به طور معمول در تولید و فرآیند نفت و گاز دیده می IIو  I، تنها ساختارهای (I, II, H)ها ساختار هیدرات

 شود.کار برده میبه H، برای ساختار IIو  Iکار برده شده برای ساختارهای به

د های حاصل از پیونهای گاز در حفرههیدرات گازی ترکیبی کریستالی است که از محبوس شدن مولکولگفته شد که 

ای گاز ههای آب و مولکولآید. در این نوع کریستال ها هیچ گونه پیوند شیمیایی بین مولکولیهیدروژنی آب به وجود م

های میزبان ها به علّت وجود پیوند هیدروژنی بین مولکولپایداری کریستال عامل آید و تنهاوجود نمی محبوس شده به

طور هاز آنجا که گاز طبیعی و نفت خام ب آید، است.های میزبان و مهمان بوجود میو نیروهای واندروالس که بین مولکول

ت های مختلف صنایع نفتشکیل کریستال هیدرات در بخش باشند طبیعی در مخازن هیدروکربوری با آب در تماس می

 اری، تولید، انتقال و فرآیندهای مختلف پالایش مشاهده شده است. و گاز از قبیل حفّ

در صنایع توجّه به هیدرات گازی از زمانی شروع شد که تشکیل هیدرات در خطوط لوله باعث انسداد مسیر جریان و در 

انتقال گاز طبیعی موجب افزایش افت  یلید شده بود. تشکیل هیدرات در خطوط لولهنهایت قطع سرویس و توقف تو

 3، زمانی که همراشمیت9194گردد. از سال انتقال جریان می یفشار جریان، انسداد مسیر و گاهی انفجار خّط لوله

ای هاسیت تشکیل هیدراتهای گاز طبیعی عامل مسدود کردن خطوط انتقال گاز هستند، حسّنتیجه گرفت که هیدرات

ی، منجر به تحقیقات فراوانی در جهت درک و جلوگیری از تشکیل هیدرات انتقال گاز در شرایط عملیاتی عادّ جامد در

 .((Sloan, 2007 شده است

 

 یاا  درا یه  یتشی یمح    چگونگ-2-1-1

شود. به دلیل حلّالیت کم متان در آب، اگر مقدار گاز متان کافی هیدرات در فصل مشترک متان و آب تشکیل می

شود، های هیدرات کمی در فاز مایع تشکیل میبرای پُر کردن ساختارهای موجود در فاز آب وجود نداشته باشد، قفس

های هیدراتی وجود ندارد و در آب در گاز متان، مقدار کافی آب برای تشکیل قفس طور مشابه، به دلیل مقدار کم بخاربه

شود. در نتیجه با توجّه به دلایل مذکور )نیاز به غلظت بالای هر نتیجه ساختارهای هیدرات در فاز گازی نیز تشکیل نمی

ب( هیدرات در فصل مشترک ی هیدرات و عدم انحلال دو طرفه )غلظت کم( هیدروکربن و آدو جزء تشکیل دهنده
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ی تشکیل هیدرات، جلوگیری از انسداد و حذف آن است ترین جنبهبلکه شاید اساسی شود.هیدروکربن و آب تشکیل می

ی حذف انسداد، ایمنی است. با توضیح شرایط تشکیل هیدرات در جهت فهم بهتر تضمین جریان و ترین جنبهو مهم

ود ششود که هیدرات کجا، چه موقع و چگونه تشکیل میبه این موضوع پرداخته میجلوگیری از ایجاد پلاگ و رفع آن 

 شود.ای برای ایمنی، جلوگیری و رفع پلاگ ارائه میزمینهو پیش

 

 یمنسا-1-2-1-1

های هیدرات همیشه یک نگرانی در صنعت بوده است و باعث مرگ و میر و تلفات و آسیب جّدی آزاد شدن ناگهانی پلاگ

تأسیسات شده است. آزاد شدن ناگهانی یک جرم قابل توّجه پلاگ هیدرات نیازمند مدیریت کامل گاز محبوس شده به 

 باشد.و اختلاف فشار بالا در سیستم می

ها است. متأسفانه این کاهش فشار قادر است باعث ایجاد ترین و مؤّثرترین روش از بین بردن پلاگکاهش فشار، قدیمی

توانند با سرعت بالا های هیدرات میشود. پلاگی قوی شود که موجب حرکت پلاگ با سرعت بالا مییک نیروی محرّکه

ود ی خحرکت کرده و سبب آسیب رساندن به تجهیزات و تلفات جانی شوند. استفاده از حرارت مستقیم نیز بنوبه

ها بسیار دقّت کرد. ید در کاربرد آنها در خطر است و باخطرناک است. در دو روشی که اخیراً گفته شد جان انسان

روی صنعت قرار تری را پیششوند و چالش بزرگهای مفرد، باعث خطر میتر از پلاگهای هیدرات چندتایی بیشپلاگ

 .(MacDonald et al., 1994)های هیدرات چندتایی در نظر گرفته شود دهند و همیشه باید احتمال وجود پلاگمی

 

 انسجر نیتضم-2-2-1-1

صنایع دریایی نفت و گاز مطرح است و شاید ی ی فنّی در توسعهترین مسئله، به عنوان اصلی4موضوع تضمین جریان

ای از جهان، ی هیدرات، ایمنی باشد. هر چند سال در نقطهوسیلهترین دلیل برای فهمیدن انسداد خطوط لوله بهمهم

 گردد.افتد که موجب آسیب پرسنل و تجهیزات میدلیل تشکیل هیدرات اتّفاق مییک سانحه به

 در تضمین جریان و ایمنی، معتبر است:انگشتی آمده در زیر قوانین سر

 کند.ی مولکول آب، ساختار هیدرات را مشخّص میتناسب مولکول مهمان موجود در قفسه .9

 شوند.برابر فشرده می 915گاز درون هیدرات، تا  .2

 کند.های گاز به آب، فشار و دمای تشکیل هیدرات را کنترل میی مولکولنسبت اندازه .9

 ی تشکیلمولی گاز هستند، فصل مشترک گاز و آب، تعیین کننده %90لی آب و مو %10ها شامل هیدرات .4

 هیدرات است.

در یک سیستم تولید، چه  "از دیدگاه طرّاحی و عملیات برای مهندسین تضمین جریان، در نظر گرفتن سؤال که 

 باشد:ضروری و با اهمیّت می موقع و کجا احتمال تشکیل هیدرات وجود دارد؟

ها در سیستم تولیدی، کجا و چه موقع تشکیل خواهند که هیدراتها به منظور تعیین اینترمودینامیک هیدراتدرک 

بر هیدروکربن موجود در سیستم تولید، سه فاکتور دیگر نیز برای تشکیل هیدرات ضروری شد، ارزشمند است. علاوه

 باشند: دمای پایین، فشار بالا و آب.می

های دریایی با عمق زیاد، به علّت فشار بالا و دمای پایین، دارای شرایط مساعد برای تشکیل ستمجا که تمام سیاز آن

سازی( و مقدار آب موجود در ی شبیهوسیلههیدرات هستند، دانستن فشارها و دماهای محتمل تشکیل هیدرات )به

 سیستم در طول عمر میدان از اهمیّت بالایی برخوردار است.
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 توانند کنترل شوند.مورد نیاز برای تشکیل هیدرات می پارامترهر سه ز تشکیل هیدرات برای جلوگیری ا

 برخی از قوانین دیگری که باید به یاد داشته باشیم عبارتند از:

 اگر آب در سیستم نباشد هیدرات تشکیل نخواهد شد. .9

-سیستم و زمان راه ترین زمان برای تشکیل هیدرات، در طی شرایط عادّیهای گازی، متحملدر سیستم .2

ها برای تشکیل هیدرات جایی است که آب جمع و یا جهت جریان ترین مکاناندازی سیستم است و محتمل

 باشد.چنین سر چاه و در طول کاهنده میشود و همعوض می

-اندازی سیستم است و محتملترین زمان برای تشکیل هیدرات در شرایط راههای نفتی، محتملدر سیستم .9

اندازی های زیر دریا، جایی است که گاز و یا آب طی عملیّات راهمکان تشکیل هیدرات در سیستم ترین

 شوند.سیستم از محلول خارج می

 باشد.ترین مکان برای تشکیل هیدرات، نزدیک جامپر و یا رایزر میهای زیر دریا، محتملدر سیستم .4

 ی رایزر است.رای تشکیل هیدرات، داخل لولهترین مکان بدر تجهیزات سرچاهی واقع در خشکی، محتمل

 

 هفمیدر س درا یپالگ ه سیشناسا-3-1-1

 .اوّلین قدم در هنگام روبرو شدن با انسداد در خطّ لوله، مشخّص کردن منشأ انسداد است

 

 عّلت انهداد نییتی-1-3-1-1

ود. تواند منجر به تشکیل پلاگ شکه میگرفت کارهایی که انجام گرفته یا کارهایی که انجام نگرفته و باید انجام می

 توانند باعث تشکیل پلاگ و انسداد خّط لوله شوند عبارتند از:عواملی که می

 ها و ذرّات ساختمان لوله و...(، لوله شکسته، براده5عوامل مکانیکی )مانند توپک

 )کمترین سرعت تشکیل در لوله را دارد( 6رسوبات داخل لوله

 سفالتین )سرعت تشکیل آن کم است(ی آوسیلهانسداد به

 انسداد توسط واکس )سرعت تشکیل آن کم است(

 ترکیب عوامل فوق

 ی آن دارد و تشکیل آن سریع است(هیدرات )نیاز به اجزاء تشکیل دهنده

ارند دابتدا باید بررسی شود که آیا عملیات توپکرانی در حال انجام بوده و یا اشیاء مکانیکی در داخل سیستم وجود 

گذرد باعث شده که به لوله فشار بیاید و چنین گذر ماشین آلات سنگین روی نقاطی از لوله که از جاده مییا خیر. هم

و  آورندنشینی مواد به وجود میآن را به شکل بیضی درآورده و مشخّص است که این نقاط، مکانی مناسب را برای ته

د شود معمولاً کُنردد. سرعت رشد رسوبات داخل لوله که باعث انسداد میشوند تا در نهایت، سیستم مسدود گباعث می

افتد. ها اتّفاق میتر در چاهها طول بکشد و بیشباشد. رسوب آسفالتین هم یک فرآیند آهسته است که ممکن است ماهمی

ای روزانه هگیریی نمونهوسیلهبهتواند در تجهیزات جداسازی اتّفاق بیفتد ولی معمولاً تر هم میالبتّه انباشتگی سریع

افتد شود )چون فرآیند کندی است(. انسداد توسط واکس معمولاً در طی یک مدّت چندین ماهه اّتفاق میمشخّص می

ا العمل اوّلیه در هنگام مواجهه بشود. عکستر تشکیل میرانی خّط لوله ضعیف باشد سریعامّا زمانی که سیستم توپک

رد. گیهای حذف از قبیل تزریق متانول صورت میشود و فعالیتاین است که جریان سریعاً بسته میانسداد هیدرات، 

برای تجزیه پلاگ هیدرات، باید حداقل یکی از شرایط تشکیل هیدرات یعنی دما، فشار، آب و یا گاز تشکیل دهنده را 
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 .( ,.2595Davies et al)حذف کرد 

 

 موجود جهت رفع انهداد عوام -2-3-1-1

 چهار روش برای حذف انسداد هیدرات وجود دارد:

 کاهش فشار

 کاربرد مواد شیمیایی بازدارنده

 حذف مکانیکی آن

 کاربرد حرارت

 شود.ها پرداخته میخاصّ خود را دارند که در ادامه به توضیح آنها و خطرات ها ویژگیهر کدام از این روش

 

 فشار-1-2-3-1-1

سهولت انجام نگیرد، استفاده از روش کاهش فشار در دمای ی شیمیایی به مکان پلاگ هیدرات بهاگر انتقال بازدارنده

 تر باشد پلاگچه مقدار فشار کمی پلاگ هیدرات مثمرثمر است. هر تر از فشار تجزیهمحیط برای نیل به فشاری کم

 هیدرات زودتر ذوب خواهد شد.

 

 سیایمیش هایبا دارنده-2-2-3-1-1

گلایکول به پلاگ، بدون داشتن ورودی جهت تزریق بازدارنده در رساندن یک بازدارنده شیمیایی مثل متانول یا اتیلن

وذ های هیدرات خیلی متخلخل و نفکه پلاگنزدیکی محل تشکیل پلاگ، بسیار سخت است. هر چند که ثابت شده است 

های گازی، حجم قابل توجّهی گاز بین پلاگ هیدرات و نقاط تزریق وجود دارد که تماس بازدارنده پذیرند امّا در سیستم

رسند. اگ میپلجایی دیگر سیّالات درون لوله به ها به خاطر اختلاف دانسیته، با جابهاندازد. بازدارندهبا پلاگ را به تأخیر می

ها باشد بهترین گزینه، استفاده از ی هیدرات نزدیک تجهیزات تولید یا چند راههمعمولاً زمانی که پلاگ تشکیل شده

باشد. در خطوط لوله با تغییرات زیاد ارتفاع، احتمال رسیدن بازدارنده بدون استفاده از جریان، خیلی کم می بازدارنده

باشد. معمولاً اوّلین د کاربرد بازدارنده، تزریق بازدارنده از دو طرف پلاگ تشکیل شده میاست. هنوز هم روش استاندار

باشد. اختلاف دانسیته، به عنوان نیروی محرکه بازدارنده جهت گیرد تزریق متانول یا گلایکول میکاری که صورت می

یته بالاتر، بیش از متانول مورد استفاده قرار کند که معمولاً گلایکول به علّت دانسرسیدن بازدارنده به پلاگ عمل می

توانند به صورت یک حلّال عمل کنند. به عنوان مثال دهد که برخی از گازها میگیرد. تحقیقات جدید نشان میمی

 جا که پلاگ هیدرات معمولاً نسبتتوانند نفوذ کنند و پلاگ هیدرات را تجزیه کنند. از آننیتروژن و هلیم به راحتی می

دهد امّا هنوز در حال انجام آزمایش به گازها نفوذپذیر است، این روش افق روشنی را برای حذف پلاگ هیدرات نشان می

کنند توسّط آب و بخاری که های شیمیایی که پلاگ هیدرات را تجزیه میها، بازدارندهو بررسی است. در تمام این حالت

بنابراین لازم است در طی مدّت انجام عملیات، بازدارنده به طور پیوسته به  شوند،شود رقیق میاز فرآیند تجزیه آزاد می

های با دوز پایین استفاده ها در حال حاضر از بازدارندههای زیر دریا و چاهسیستم تزریق شود. چون بسیاری از سیستم

ی آن، خاصیت حلّالیت بالایی کنندهها، ممکن است با توجّه به سیّال حمل کنند، باید دقّت شود این نوع بازدارندهمی

ت بالای کنند که با توجّه به قیمها از متانول به عنوان حمل کننده استفاده میداشته و یا نداشته باشند. بعضی از سیستم

د بایها های بالا، بسیار زیاد است. به منظور تجزیه هیدرات، استفاده از این بازدارندهی استفاده از آن در حجمآن، هزینه

 .(Menten, Parrish, & Sloan, 1981)با دقّت کافی صورت پذیرد 
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 پالگ یییحذف میان-3-2-3-1-1

 شود که با پلاگ هیدراتی فنری به درون چاه رانده میپذیر باشد یک لولهدر صبورتی که دسبترسی به پلاگ امکان

ی شبببود. ابزاری که معمولاً به انتهای لولهتماس حاصببل کند. آب داب با فشببار زیادی بر روی پلاگ هیدرات ریخته می

ی هکند تا لولشببود تا از حرکت ناگهانی پلاگ جلوگیری کند طرّاحی فنجان مانندی دارد که کمک میمتصببل می فنری

دهند و هر چه فنری به داخل کشبیده شبود )تا اینکه هل داده شبود(. نیروهای دراگ توانایی این سیستم را کاهش می

لاگ ی فنری به پشبود. مکانیسمی جهت رسیدن لولهتر میتر باشبد هدایت لوله فنری سبختتعداد پیچ در مسبیر بیش

آمیزی در خلیج مکزیک به کار رفته اسببت. این سببیسببتم از فشببار جریان واکس، برای تمیز کردن آن به طور موفّقیت

 .کندی فنری به درون لوله اسبببتفاده میی فنری و لوله تولید، جهت هل دادن لولهموجود در فضبببای حلقوی بین لوله

 شود که این روش جهت حذف پلاگ هیدرات در آینده در بعضی موارد استفاده شود.میبینی پیش

 

 حرار  یل  سیحذف پالگ ب -4-2-3-1-1

شود، استفاده از حرارت قابل توجّه قرار تر میچنین عمق آب بیش ی دریایی زیادتر و همهر چه طول خطّ لوله

گیرد. در این راستا ی تعادل صورت میهیدرات تا دمایی بالاتر از نقطهگیرد. در این روش اعمال افزایش دمای پلاگ می

شود. بایستی گاز بتواند به راحتی از محل خارج شود تا فشار پیرامون گاز موجود در هیدرات از پلاگ در حال ذوب رها می

ول از پلاگ طی کند باید تمام طپلاگ هیدرات، افزایش چندانی پیدا نکند. ضمناً برای اینکه گاز مسیر آزادی برای دوری 

پلاگ هیدرات، در دمای یکسانی باشد. اگر کّل طول پلاگ در یک دما قرار نگیرد، احتمال محبوس شدن گاز و سپس 

ه به فشار کیابد تا اینایجاد مکانی که دارای فشار بالایی باشد وجود دارد. بنابراین فشار اطراف پلاگ هیدرات افزایش می

 .(Fitzgerald, Castaldi, & Zhou, 2012)شود برسد و دوباره هیدرات تشکیل می تعادلی هیدرات

 

 اهر ش رسسا-3-3-1-1

هایی که در جهت حذف پلاگ هیدرات کاربرد دارند، به توضبببیح برای اطّلاعات بیشبببتر به تعدادی از روشدر ادامه 

 ها پرداخته شده است.آن

 7ی گرملوله .9

ی داخلی و سببیّال گرم در داخل درآن سببیّال تولیدی در داخل لولهباشببد که ی گرم، شببامل یک لوله مییک لوله

زمان از این حالت جریان سببیّال گرم به شببکل یک چرخه از یک طرف خارج و به طور هم ی بیرونی جریان دارد. درلوله

یمن ا تواند یک تکنیکاگر یک پلاگ هیدرات تشبکیل شد، آب در گردش به سمت پایین می شبود.طرف دیگر وارد می

شبببود، چون در این روش، ی گرم یک ابزار ایمن برای حذف پلاگ هیدرات در نظر گرفته میبرای حذف آن باشببد. لوله

توان در مرکز )اتاق زمان ذوب خواهد شببد و دمای سببیّال گرم را میپلاگ هیدرات در سببرتاسببر طول خود و به طور هم

 کنترل( کنترل کرد.

 دهی الکتریکیحرارت .2

دهی الکتریکی شامل حرارت دادن سطح خارجی خطّ لوله تولید است. به هر ی گرم، حرارتدهی لولهحرارتمشبابه 

یرد گکار میجای اسبتفاده از یک محیط با دمای کنترل شبده، از یک پوشش حرارتی که شار حرارتی ثابتی را بهحال به

ی سباحلی و خشکی های موجود در خطوط لولهشبود. این روش برای پلاگجهت حرارت دادن خطّ جریان اسبتفاده می
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در مناطق سبرد و قطبی اسبتفاده شبده اسبت. به منظور استفاده ایمن از این روش، ضروری است که حرارت ورودی به 

 خطّ لوله، به صورت یکنواخت و یکسان تمام طول پلاگ هیدرات را در بر بگیرد.

 8ی گرممحفظه .9

هیدرات موجود در خطوط لوله که در مناطق سردسیر و بر روی زمین هستند های ی گرم معمولاً برای پلاگمحفظه

هایی به دور لوله و استفاده شود نصب کاورها و پوشانندهجا ترجیح داده میگیرد. روشی که در اینمورد استفاده قرار می

ها ل هیدرات در آنی دیزلی جهت دمیدن هوای گرم به اطراف مناطقی اسبببت که احتمال تشبببکیدهندهاز یک حرارت

 وجود دارد.

 چرخش سیّال یا گل .4

ها، به گردش درآوردن گِل حفّاری گرم )یا سبیّالات دیگر( در فضای یک روش معمول برای حذف پلاگ هیدرات چاه

 باشد که منجر به ذوب پلاگ هیدرات به شکل شعاعی خواهد شد. این روش شبیه روش لوله گرم است.حلقوی چاه می

 جی گرمیابی خارراه .0

کند. در آتلانتیس از ی حرارت برای حذف یک پلاگ هیدرات اسببتفاده میعنوان تأمین کنندهاین روش از آب داب به

 یشود. آب داب با گردش در لولههای هیدرات تشکیل شده در تجهیزات زیر دریا استفاده میاین روش برای حذف پلاگ

ی خارجی با عایق پوشببانده شببده اسببت(، در آمده اسببت )دور این لولهی تولید به حالت مارپیچی خارجی که دور لوله

ود شببشببود که یک کانال )راه باریکه( در پلاگ ایجاد میی تولید میباعث ذوب هیدرات در نقاط تماس این لوله با لوله

 های ترمودینامیکیدهکند و در نهایت با اسبببتفاده از بازدارنکه این کانال ارتباط فشببباری در طرفین پلاگ را برقرار می

د انی نقاط پلاگ هنوز به لوله چسبببیده و فقط بعضببی نقاط ذوب شببدهشببود. در این روش چون بقیهفرآیند کامل می

 تری وجود خواهد داشت.امکان حرکت پلاگ کم است و در نتیجه خطر کم

 

 مالحظا  یشنهادیپ بیترت-4-3-1-1

 فکری و مشورت با یک متخصّصهم

 حرارتی در طرّاحی به شمار آورده شده بود، این روش به کار برده شود.اگر یک روش 

تر باشد و یک روش مکانیکی در دسترس اگر پلاگ از مسافت ایمن برآورده شده تجهیزات، به تجهیزات نزدیک

 باشد، از روش مکانیکی استفاده شود، در غیر این صورت از روش تزریق مواد شیمیایی استفاده شود.

پذیر باشد، از روش کاهش فشار استفاده تر از فشار تعادلی هیدرات امکانش فشار سیستم به فشاری کماگر کاه

 شود.

 ی مکانیکی در دسترس باشد و بتواند به پلاگ برسد، روش مکانیکی به کار برده شود.اگر یک وسیله

 های غیر استاندارد مهندسی، استفاده شود.حلدر انتها از راه

 

 درا یه  یتشی ی  مصنوع یییطب یبا دارندا-5-3-1-1

 های سنّتی ترمودینامیکی از قبیل متانول و اتیلن گلایکولبازدارنده .9

 10ای شدنهای ضدّ کلوخههای سینتیکی و بازدارندهاز قبیل بازدارنده 9های با دوز پایینبازدارنده .2
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 شود:در این جا به تشریح سه نوع بازدارنده هیدرات پرداخته می

 های ترمودینامیکیبازدارنده 

 های مصنوعی با دوز پایینبازدارنده 

 های طبیعی هیدراتبازدارنده 

 

 ییینامسترمود هایبا دارنده-1-5-3-1-1

 ی تشکیلداشبتن دما و فشبار جریان سیّال، خارج از محدودههای ترمودینامیکی، نگهکار بسبتن بازدارندههدف از به

بر این که آب به دلیل شود. علاوهمعمولاً در فصبل مشبترک هیدروکربن و آب مایع تشبکیل میهیدرات اسبت. هیدرات 

دوسببت بوده و گیرد، قسببمت فوقانی و جداری لوله نیز آبی بالای خود، در قسببمت پایین خطّ لوله قرار میدانسببیته

رمودینامیکی مانند متانول و مونو های تآورد. آب معمولاً بازدارندهوجود میسبببطوح احتمبالی تشبببکیبل هیبدرات را به

 کند.کند و محلول حاصل، از تشکیل هیدرات جلوگیری میگلایکول را در خود حل میاتیلن

 نسیبا د   پا هایبا دارنده-2-5-3-1-1

ی بالای بازیافت چنین هزینههای ترمودینامیکی که بسبببیار گران هسبببتند و همافزایش مقبادیر مورد نیاز بازدارنده

ها با مواد شبیمیایی مدرن باشبند. این مواد به دو دسبته تقسیم گزینی آنها، سببب شبد تا دانشبمندان به فکر جایآن

 شوند:می

 11های سینتیکیبازدارنده  

 ایهای ضدّ کلوخهبازدارنده 

بی آ های سببینتیکی پلیمرهایی با وزن مولکولی پایین هسببتند که در یک حلّال حامل، حل شببده و به فازبازدارنده

طور قابل توجّهی به تأخیر ها به سببطح هیدرات چسبببیده و رشببد کریسببتال را بهشببوند. این نوع بازدارندهتزریق می

های برخلاف بازدارنده KHIشود. عملکرد ی موجود در آب، در ساحل یا روی سکو حذف میاندازند. در انتها، بازدارندهمی

کرد ملی عباشبند. در کل نحوهه مسبتقل از زمان بودند، به زمان وابسبته میگلایکول( کشبیمیایی )متانول و مونو اتیلن

KHIی جذب بر روی سطح در حال رشد کریستال، وسیلهزایی و رشبد کریسبتال بهها بدین صبورت اسبت که از هسبته

 . (Tamsilian, Ebrahimi, & Ramazani SA, 2013)کند جلوگیری می

در فاز آب شده و سریعًا  های طویلی هستند که باعث ایجاد سوسپانسیونای شدن، مولکولهای ضدّ کلوخهبازدارنده

 گر انتهای خطّ لوله، امولسیون شکسته وشبوند. در نهایت، در تفکیکبه ذرّات هیدرات در فاز نفت یا کندانس تبدیل می

ها به ساختار هیدرات های آمونیوم هسبتند که یک سر آنای معمول نمکهای ضبد کلوخهشبود. بازدارندهآب حذف می

هم ای ترکیباتی هسببتند که از بههای ضببد کلوخهشببود. لذا بازدارندهفاز نفت حل میچسبببیده و سببر دیگرشببان در 

ای ههای سینتیکی، بازدارندهآورند. در مقابل با بازدارندهچسببیدن نرمال هیدرات در حالت طبیعی ممانعت به عمل می

هم و ها بهتبدیل کرده و از چسبببیدن آنای شببدن، تمام آب معلّق در فاز هیدروکربن را سببریعاً به هیدرات ضببدّ کلوخه

 کند.تشکیل پلاگ جلوگیری می

 دکننیم یریجلوا درا یه  یا  تشی یییک  ب  صور  طب هاسینات-3-5-3-1-1

ترکیبات قطبی موجود در نفت خام مثل آسبببفالتین و رزین قادرند امولسبببیون پایدار آب در نفت تشبببکیل دهند. 
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ته ی تشکیل یک پوسهیدرات، کریسبتالیزه شبدن در فصبل مشترک نفت و آب در نتیجهدانیم در شبرایط تشبکیل می

تقال ی فرآیند انشبود. حتّی برای آب شیرین، کریستالیزه شدن قطره که به وسیلهی آب انجام میهیدرات بر روی قطره

تر شبببیه ذرّات جامد ت بیشی هیدراگیرد. با گذر زمان، ذرّهشببود، عموماً صببورت نمیگاز از طریق پوسببته محدود می

شبود و امولسبیون نفت و آب به سبمت تبدیل شدن به یک دوغاب هیدرات، پیش خواهد رفت. نتایج آزمایشگاهی و می

 ,2525Amin, Souraki)را در ممانعت از تشببکیل پلاگ هیدرات ثابت کرده اسببت  خامتجربیات میدانی، توانایی نفت 

Ghavami, & Tondro). 

 یاا  درا یه دیما هایکاربرد-4-1-1

 داشته باشد: تواند مصارف دیگریهیدرات می

کار بست. با توجّه به این موضوع که گازهایی توان در جداسازی مخلوط گازی بهی هیدرات را میپدیده .9

ی هیدرات باشد، با تشکیل هیدرات ها کمتر از قطر حفرهی آنتوانند هیدرات تشکیل دهند که اندازهمی

ا نمود. این روش در مخازن نفت و گاز، های سنگین جدهای سَبُک را از هیدروکربنتوان هیدروکربنمی

ها دشوارتر است، حذف نموده و ی بالا دارند و بازیافت آنهای سنگین را که ویسکوزیتههیدروکربن

 شوند.های سبک به سهولت با تشکیل هیدرات از مخزن خارج میهیدروکربن

استفاده نمود. با تشکیل هیدرات ای جهت شیرین کردن آب دریا توان به عنوان وسیلهاز تشکیل هیدرات می .2

 توان از آب دریا، آب تصفیه شده به دست آورد.می

 یتواند به اندازهتواند به عنوان یک منبع عظیم انرژی استفاده شود. هر حجم هیدرات گازی، میهیدرات می .9

شده در زمین  حجم گاز )تحت شرایط استاندارد دما و فشار( در خود ذخیره نماید. مقدار انرژی ذخیره 914

 باشد.بسیار بالاتر از کلّ منابع فسیلی موجود می

ای جهت حمل گاز طبیعی مورد استفاده قرار گیرد. هیدرات، تواند به عنوان مادهچنین میهیدرات هم .4

 تواند یک مزیّت هیدرات برای انتقال آن باشد.ی گاز است و این میدربرگیرنده

ا هدما و فشار مناسب، پایدار و سخت هستند قادرند به عنوان درزگیر نشتیها در که هیدراتبا توجّه به این .0

 در خطوط لوله زیر دریا استفاده شوند.

 درا یه  یتشی یتیادل  سشرا نیتخم یهار ش-5-1-1

هیدرات  آن در که است فشاری و دما بینیپیش قدم اوّلین هیدرات، به تشکیل بوطمر فرآیندهای احیطرّ هنگام

 گونهاین رایانهاز  استفاده توان بدونمی که دارد وجود دستی محاسباتی هایروششود البتّه در این راستا می تشکیل

مفید فایده هستند. ولی  هیدرات تشکیل سریع شرایط تخمین برای دستی محاسباتی هایروش د.دا انجام را محاسبات

 کمتر ورودی هایداده هرچه ی،کلّ طور به براین،علاوهیستند. ن دقیق خیلی که است این هاروش این ضعف سفانه،أمت

 .دارند کاربرد نیز در حال حاضر هاروش این ،د. در واقعبو خواهند برخوردار تریکم دقّتاز  نیز نتایج باشد،

 .ندوششرح داده می زیر قرار به گاز هیدرات تشکیل یدما تخمین جهت هاروش ترینمهم

 یر ش ثابت تیادل-1-5-1-1

در سال  Wilcox و Carson، Katz یشود، به وسیلهخوانده می Kروش ضریب توزیع که گاهی اوقات روش مقدار 

 . (Rogers, 1999)ارائه شد  9149

 نمودند: تعریف بخار-جامد توزیع ضریب یک کتز و کارسون
(9-1) 

𝑘𝑣𝑠𝑖 =
𝑌𝑖

𝑋𝑖
 

 ن:آ در که
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  iX :آب بدون جامد در جزء یمول کسر ،iY :آب بدون بخار در جزء یمول کسر

 نظر در sX 0=اجزا این یبرا و ندارند ینقش هیدرات تشکیل در ترسنگیناء اجز و 4C-n که شده فرض روش این در

 شود.یم گرفته

(2-1) →∞𝑠𝑣𝐾 

 .شودیم تشکیل هیدرات مقدار اوّلین که است یانقطه هیدروکربن شبنم ینقطه تعریف طبق

(3-1) 
∑ 𝑋𝑠

𝑛

𝑖=1

= ∑
𝑌𝑖

𝐾𝑣𝑠𝑡

𝑛

𝑖=1

= 1 

 .(Baghban et al., 2591)ت داده اس یجا یدر قالب یک عبارت جبررا  vsiK( مقادیر 4-9معادله )

 

(9-4) 

 

𝑙𝑛 𝐾𝑣𝑠𝑖 = 𝐴 + 𝐵 ∗ 𝑇 + 𝐶 + 𝛱 + 𝐷 ∗ 𝑇−1 + 𝐸 ∗ 𝛱−1 + 𝐹 ∗ 𝛱 ∗ 𝑇 + 𝐺 ∗ 𝑇2

+ 𝐻 ∗ 𝛱2 + 𝐼 ∗ 𝛱 ∗ 𝑇−1 + 𝐽 ∗ 𝑙𝑛(𝛱 ∗ 𝑇−1) +  𝐾 ∗ (𝛱−2)
+ 𝐿 ∗ 𝑇 ∗ 𝛱−1 + 𝑀 ∗ 𝑇2 ∗ 𝛱−1 + 𝑁 ∗ 𝛱 ∗ 𝑇−2 + 𝑂 ∗ 𝑇
∗ 𝛱−3 + 𝑄 ∗ 𝑇3 + 𝑅 + 𝛱3 ∗ 𝑇−2 + 𝑆 ∗ 𝑇4 

 باشند.یم °F دما بر حسب Tو  PSI حسبفشار بر 𝜫که در رابطه فوق 

گیرند. یم مورد استفاده قرار V)-H-(Lwی تشکیل هیدرات سه فاز یتعیین فشار یا دما یبرا vsiK جداول و معادلات

 شبنم محاسبه ینقطه یشبیه به محاسبه یاشروع هیدراته شدن مخلوط آب و گاز، از معادله یشرط تشکیل و نقطه

که مخلوط آن یتمام اجزاء در فاز بخار برابر یک خواهد بود. برا یبرا vsi(Yi/K (عهیدرات، مجمو یشود. در نقطهیم

یک جزء  یتر از یک و حداقل برایک جزء بزرگ یحداقل برا Kموردنظر تشکیل هیدرات بدهد، لازم است که  یگاز

 .دتر از یک باشکوچک

 ر ش   ن مخصوص-2-5-1-1

ی( فاز سه) بخار-مایع مخلوط هیدرات از یک تشکیل یدما و فشار به ییابدست روش ترینساده کتز ، 1945سال در

 نشان را هیدرات شرایط تشکیل دما،-رفشا نمودار یک در ثابت 12مخصوص وزن خطوط روش این . درمعرّفی کرد را

 با و گرددیم محاسبه گازی ابتدا دانسیته شده است، داده نشان (2-9) شکل در که نمودار استفاده از این یبراد. دهنیم

این . از شودیم تعیین هیدرات تشکیل یی نقطهبرا دیگر متمرکز پارامتر دما، یا فشار متمرکز پارامتر از دو ییک داشتن

 & ,9117Englezos, Kalogerakis, Dholabhai)کرد استفاده  هیدرات تشکیل شرایط اوّلیه تقریب یبرا توانیم روش

Bishnoi, ). 
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 هیدرات تشکیل شرایط یبینپیش یبرا فشار-دما بصورت گاز دانسیته مخصوص یهایمنحن  -2-9  شکل

(2557Sloan Jr & Koh, ) 

 

 ر ش ترسی  کمپ -3-5-1-1

( psi 1555-9555)ی محدوده فشار با روش ایناز  توانیم و شودیم برده کاربه کتز روش تصحیح جهت روش این

 ، GPSAکتاب یهاشکلاز  استفاده با که نمود بیان چنین را خود ینظریه یمیلاد 9171 سبال در کمپل ،کرد اسبتفاده

تشببکیل  یمتفاوت، دما ءدرصببد اجزا ترکیب با گاز در چنینهم و خالص متان هیدرات تشببکیل یدما یفشببار هر در

د دارنبب یمنف نقش هیبدرات تشبببکیبل در ببالباتر و 5Cکبه مثبل  کرد فرض توان ببه دسبببت آورد ویهیبدرات را م

(9111Gudmundsson, Andersson, Levik, & Parlaktuna, ). 

 

  سچر -یر ش بیل-4-5-1-1

 وزن این نمودار اساس .ویچرت است-یبیل هیدرات از طریق ی تشکیلبینپیش یبرا ینمودار یهادیگر از روش ییک

با وزن  یگازهای ینمودار برا این .باشببدیم کتز مخصببوص وزن تر از روشپیچیده بسببیار امّا ،باشببدمی گاز مخصببوص

 05 تا) هیدروژن حضور سولفید یبرا یتصحیحات روش این مخصوص، وزن برعلاوه. دارد کاربرد 9 تا 1/5مخصوص بین 

 خود که است یدمای تصحیح یک صورت به تأثیر پروپان .گیردیم درنظر زنیی( مول درصد 95 تا) پروپان و ی(مول درصد

طرّاحی  K یتعادل ثابت و گاز مخصوص وزن روش به نسبت ویچرت-یبیل ت روشمزیّ است. S2Hغلظت  و از فشار یتابع

 .دباشیگاز ترش م یآن برا

 

 یتییین شراس  تشیی  هیدرا  اا  یبرا یر اب  تجرب-6-1-1

وص ها از دانسیته مخصبینی دمای تشکیل هیدرات ارائه شده است که در این روشروابط تجربی مختلفی برای پیش

 و پیچیده محاسباتاز  پرهیز منظور بهGPSA کتاب  اساس برشود. بینی شرایط تشکیل هیدرات استفاده میبرای پیش

 یبرا یروابط مذکور، کتاب در موجود یهیدرات از نمودارها تشکیل شرایط یهاآوردن داده دستبه جهت کننده خسته

 .( ,9111Processors & Association) شده است داده توسعه مشخّص است، دانسیته که یهنگام یبرا گازها

گازهایی که دانسیته مخصوص مشخّصی دارند، قابل محاسبه است. در این بنابراین شرایط تشکیل هیدرات برای 

ترین روابط آید. از مهمتر دمای تشکیل هیدرات در فشارها و دانسیته مخصوص خاص گاز به دست میروابط بیش
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خاطب و م های کوبایاشی و اسلون، برگ، مطیعی و هامراشمیت، تاولرتوان به رابطهبینی دمای تشکیل هیدرات میپیش

 اشاره کرد.

 

  وهمکاران Kobayashi روابط

Kobayashi یدانسیته–گاز نمودار اساس بر همکارانش و Katz دما  حسب بر یارابطه(T) فشار ،(P) ی هو دانسیت

 ,2551Hatakeyama) کردند هیدرات ارائه تشکیل یدما یبینپیش جهت یفاز سه تعادل شرایط را در g(γ(گاز مشخّص

Aida, Yokomori, Ohmura, & Ueda, ). 

 

(5-1) 
𝑇 = 1/[𝐴1 +𝐴2(ln 𝛾𝑔) + 𝐴3(ln 𝑃) + 𝐴4(ln 𝛾𝑔)

2
+ 𝐴5(ln 𝛾𝑔)(ln 𝑃) + 𝐴6(ln 𝑃)2

+ 𝐴7(ln 𝛾𝑔)
3

+ 𝐴8(ln 𝛾𝑔)
2

(ln 𝑃) + 𝐴9(ln 𝛾𝑔)(ln 𝑃)2 + 𝐴10(ln 𝑃)3

+ 𝐴11(ln 𝑃)4 + 𝐴12(ln 𝛾𝑔)
3

(ln 𝑃) + 𝐴13(ln 𝛾𝑔)
2

(ln 𝑃)2

+ 𝐴14(ln 𝛾𝑔)(ln 𝑃)3 + 𝐴15(ln 𝑃)4] 

ی هدانسیت یو بازه 9055psia تا 10ی فشبار یدرجه فارنهایت، محدوده 15 تا 94ی دمایی دهمحدو در رابطه این

 .( ,9117Kobayashi, Song, & Sloan) قابل استفاده است 1/5تا  002/5گاز از 

 

 و همکاران  Bergروابط

طور مستقیم با در دست داشتن فشار و به باشبد. یعنی دمادما صبریح می Bergی توسبعه داده شبده توسّبط معادله

 بینی دمای تشکیل هیدرات با توجّه به مقادیر دانسیته عبارتند از:شود. معادلات برای پیشی گاز محاسبه میدانسیته

 gγ≥000/5≤01/5 :که یهنگام یبرا

(9-6) 

𝑇 = −96.03 + 25.37 × 𝑙𝑛 𝑃 − 0.64 × (𝑙𝑛 𝑃)2 +
𝛾𝑔 − 0.555

0.025

× [80.61 × 𝑃 + 1.16 ×
104

(𝑃 + 599.16)
]   

− (−96.03 + 25.37 × 𝑙𝑛 𝑃 − 0.64 × (𝑙𝑛 𝑃)2) 

 gγ ≥01/5≤5/9و برای زمانی که: 

(9-7) 

𝑇 = {80.61 × 𝑃 − 2.1 × 104 − 1.22 ×
103

(𝛾𝑔 − 0.535)

− [1.23 × 104 + 1.71 ×
103

(𝛾𝑔 − 0.509)
]}

/ [𝑃— (−260.42 −
15.18

𝛾𝑔 − 0.535
)

 
] 

تشکیل  فشبار گاز، یهدانسبیت و دما داشبتن با که صبورت بدین ،اسبت صبریح فشبار فرم به تبدیل قابل بالای رابطه

 (Berge, 1986). است محاسبه قابل هیدرات

   Motieeبط روا

 تعیین شش یبرا شودیم استفاده یبرازش روش .است شده ارائه صبریح دما و صبریح فشبار صبورت دو به رابطه این

 .(Yang et al., 2013) اندشده مرتبط هم با گاز دانسیته و فشار دما، که یارابطه در ضریب

 :است آمده ذیل در رابطه دو
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𝐿𝑜𝑔 (𝑃) = 𝑎1 + 𝑎2𝑇 + 𝑎3𝑇2 + 𝑎4𝛾𝑔 + 𝑎5𝛾𝑔
2 + 𝑎6𝑇𝛾𝑔 (8-1) 

𝑇 = 𝑏1 + 𝑏2𝐿𝑜𝑔(𝑃) + 𝑏3𝐿𝑜𝑔(𝑃)2 + 𝑏4𝛾𝑔 + 𝑏5𝛾𝑔
2 + 𝑏6𝛾𝑔𝐿𝑜𝑔(𝑃) (9-1) 

 

 

  HammerSchmitبطروا

Hammerschmit کرد ارائه زیر صورت به را هیدرات تشکیل یدمای یرابطه.(Hammerschmidt, 1934)  

(10-1) 𝑇 =  𝛼 𝑃𝛽 
 

 

  Makogonروابط

Makagon این ارائه نمود گازیدانسیته به توجّه با هیدرات تشکیل فشار آوردن دستهب جهت یارابطه 1981 سال در 

 .باشدیم زیر صورت به رابطه

(11-1) log 𝑃 = β + 0.497(𝑡 + 𝐾𝑡2) = 1 
(12-1) 𝛽 = 2.681 − 3.811𝛾 + 1.679𝛾2 
(13-1) 𝐾 = −0.006 + 0.011𝛾  + 0.011𝛾2 
 

 & ,Shukla, Ranjith, Haque).باشدیم سیلیسیوس درجه برحسب دما و پاسبکالامگ برحسبب فشبار رابطه این در

Choi, 2010)  

 

  Towler–Mokhatabروابط

Towler–Mokhatab تشببکیل  یدما تعیین جهت یدسببت محاسببباتاز  اسببتفاده با را زیری رابطه 2550سببال  در

  (Towler & Mokhatab, 2005).آوردند بدست نظر مورد گاز فشار و دانسیته اساس بر هیدرات

(14-1) 

 

𝑇 = 13.47 ln(𝑃) + 32.47 log(𝛾) − 1.675 ln(𝑃) 𝐿𝑛(𝛾) − 20.35 

 

  Qstergaardیهرابط

 شرایط تشکیلاز  ساده نسبت به تابع یک با را خود کار قانمحقّ این کردند، ارائه همکاران و کسبترگارد را روابط این

 .دارد کاربرد شیرین یگازها یبرا تنها روش این خود که کردند آغاز گاز مخصوص وزن روشاز  استفاده با هیدرات

 
𝑙𝑛𝑝 = (𝑐1(𝛾 + 𝑐2)−3 + 𝑐3𝐹𝑚 + 𝑐4𝐹𝑚

2 + 𝑐5)𝑇 + 𝑐6(𝛾 + 𝑐7)−3 + 𝑐8𝐹𝑚 + 𝑐9𝐹𝑚
2

+ 𝑐10 

(15-1) 

 است یمواد یمول نسبت mF و کلوین برحسب  Tدماگاز،  مخصوص وزن γ پاسکال،کیلو حسب بر Pفشبار آن در که

 .هستند هیدرات دهنده تشکیل که یمواد به دهندینم تشکیل هیدرات که

 یمصنوع یعصب هایشبی -2-1

 یبرا و همچنین میزان فشار حرارت یاز درجه ینیتخم یبرا 13ANN یمصنوع یعصب ی، شبکهمطالعه نیدر ا

فشار و وزن مخصوص اعمال  ،دما یدهخام در محدو یداده ا توجّه بهب ANNشده است،  گاز استفاده دراتیه لیتشک
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 ،ینیبشیمختلف مانند کنترل، پ یصنعت هایحوزهاز  یاریبس یبه طور گسترده برا ANNگذشته  یدهه درد. وشمی

شده است که  ریزیبرنامه دهیچیو پ یرخطّیغ سائلم حلّ یبرا ANNاست.  استفاده شده ی و...بند، طبقهرفتار صیتشخ

سنجی بین ورودی و هدف شود، شبکه بر مبنای تطابق و هم( دیده می9-9طور که در شکل ). همانستندین یاضیر کاملاً

های ورودی و شود تا اینکه خروجی موردنظر )هدف( بر هم منطبق گردند. عموماً تعداد زیادی از این زوجسازگار می

شود، شبکه آموزش یاد می 14ت شدهشوند تا در این روند که از آن تحت عنوان یادگیری نظارخروجی به کار گرفته می

 طرحاست.  یخروج یمتناظر از الگوها یمجموعه کیبه  یورود یاز الگوها یامجموعهطرح ، ANNهدف  .داده شود

 تمسیس کی یبرا یو خروج یورود یهامجموعه فیگذشته و تعر یهااز نمونه یسر کی کارگیریبهبا  شبکه نیانجام ا

مناسب مورد استفاده قرار  یخروج ینیبشیپ یبرا دیجد یورود یالگو کیچه را که به داده است. سپس شبکه، آن

 یمواز اریساختار بس کیهستند که در  یمحاسبات یهاشامل واحد یمصنوع یعصب یهاکند. شبکهیگرفته است اعمال م

 انیله جرسئم یورود یهاداده در اعمال تغییراتیدهد که بتواند با یم رییها را تغناپسیوزن س ها. آنشوندیصل ممتّ

 نای .دینمامیله را حل ئمس یهر نورون عصب یورود یهاوزن مظیبا تن یعصب یشبکه .عمل بیاوردبهمناسب  یخروج

اطّلاعات  است. انتقال شده تشکیل نورون نام هب و هماهنگ وستهیپهمالعاده بهعناصر پردازشی فوق زیادی تعداداز  سیستم

ی ورودی به شبکه اّطلاعات از طریق لایه. ها در لایه استگیرد. جایگاه این نورونصورت می هاسیناپس طتوسّها در نورون

هایی شامل نورون مسئلهبسته به نوع  ممکن است تعداد آن متفاوت باشد، که 15ی میانی یا مخفیشوند. لایهیم وارد

ها از یهلا. عمل پردازش در این دارند عهدهها را بر ها و خروجیورودیی برقراری ارتباط بین وظیفه که است (ییهاگره)

اطّلاعاتی که  اهمیّت باقدرت )ارزش( خود را متناسب  ی ارتباطی،هاوزنگیرد. یمطریق سیستم ارتباطات وزنی صورت 

توان استفاده می یگذارهآستان یبرا خاصیتوابع مقیاس کردن بردارها از  کنند. براییممشخّص  آید،یماز هر نورون 

 ,2559Kim & Adali)های بعدی به شرح آن پرداخته خواهد شد که در فصل باشندمیبسیار متنوّع  هاکرد که انواع آن

). 

 

 
 های عصبیی عملکرد شبکهنحوه  -9-9شکل  
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Abstract 

Research Aim:  Hydrate formation can cause problems such as high pressure drop and blockage in natural 

gas transmission lines. Accordingly, accurate estimation of hydrate formation conditions is crucial in 

preventing these Mentioned problems. The common mathematical models are presented in this regard, 
which usually do not have acceptable accuracy and for this reason, the use of artificial intelligence-

based optimization methods as an alternative solution is very important. Artificial neural network has 

been used as a powerful modeling tool to predict many processes, that can the accuracy of prediction 
increased by hybridized it with other artificial intelligence methods. 
Research method: The study is performed on the methane and pure water systems without impurities and 

salts. Artificial neural network is used in MATLAB software to predict hydration formation equations. 

As a new approach, the equations governing the artificial neural network were extracted and the so-
called white box neural network was created. Finally, the assessment was carried out on the findings 

of the artificial neural network. 
Findings: In artificial neural network experimental data, pressure, temperature, and specific gravity of 
gas are the main parameters of the hydrate formation equation. Analysis of difference values between 

the output data from the network and the experimental data has been done. Five error function modes 

including (R2, Mse, Rmse, Error, performance) have been studied and the constants of the obtained 
equations, which are the same weights (IW, LW) and biases (B1, B2), are stated. 
Conclusion: When there was a single pressure or temperature input to the artificial neural network from 

two neurons, and when there were two inputs to the network, "pressure or temperature" with SP. 

Gravity gas from three neurons were used. In the evaluation of the equations, their accuracy is 
determined. It is noteworthy that in this project, due to the function desirability of the artificial neural 

network, the use of its hybrid with other algorithms presented an undesirable result. In order to be 

comprehensive and develop these equations on an industrial scale, it is suggested that the study be 
examined in impure systems. 

Keywords: Gas hydrates, Artificial neural network, Prediction of hydration formation equations, Optimization 

of equation constants 
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