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چکیده
روشهای جلوگیری از هیدرات معموالً اساش شیمیا ی ا ارار ی دارن د ،مانن د ع ا ح ارار ی ،ا ب ا ا
زر ح ممانعت کنندههای شیمیا ی .با وجود مامی ا ن روشها ،خطر شکیل هیدرات در خطوط لول هم واره
وجود دارد .اض ور ک سیستم هشدار دهنده زود هنگام زمان کافی برای اقدام مناس جه ت انج ام عملی ات
جلوگیری از شکیل هیدرات مانند زر ح ممانعت کنندهها و  ...را فراهم میکند .شخیص محل انسداد هیدرات
نیز همواره ب دال ل اقتصادی و محیطی بسیار مهم بوده است .در ا ن مقال ابتدا ب بررسی سیستمه ای هش دار
زود هنگام پرداخت شده است و روشهای نو ن در ا ن زمین مطرح شده است .سپس روشهای شخیص محل
انسداد هیدرات در در ا و خشکی مورد بررسی قرار گرفت است .روشها ی مانند باز ا سنجی صو ی ،دورب ین
ارار ی ،چگالیسنج پر و گاما با اسگر دما ،اندازهگیری افزا ش قطر ،کاهش ا چرخ فش ار خ  .و  . ...روش
صو ی روشی مؤثر ب منظور شخیص اسی لول مانند انسداد و ا سوراخ ،در زمانی کو اه اس ت .ا ن اب زار ب ا
زر ح ک سیگنال صو ی کوچک ب داخل خطوط لول ااوی سیال کار میکند .ا ن س یگنال ب ط ور جزئ ی
جا یک غییری در مقاومت ظاهری صو ی ا جاد شود مانند برخورد با ک فلنج ،ا صفح اُر فیس برمیگ ردد.
زمانیک ک سیگنال صو ی مشاب ب داخل خ .لول فرستاده میشود ،با د سیگنال بازگشتی ک ب ا اس تفاده از
میکروفون اندازهگیری میشود ،نسبت ب دفع قبل قر باً ثابت بماند .در غیر ا ن صورت د واره لول اسی د ده
ا انسداد در خطوط لول رخ داده است .با حلیل و ژگیهای سیگنالهای ضب .ش ده ،م ی وان مح ل انس داد
هیدرات را نیز عیین نمود.
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های هشدار دهنده زود هنگام

 -9مقدمه
سیستمهای خطوط لول در جامع مدرن از خصوصیات ضروری و فراگیر هستند ،ک برای رس اندن خ دما ی مانن د ا
اشامیدنی ،مواد پتروشیمیا ی و سا ر سیاالت ب کار گرفت میشوند .افاظت از سالمتی لول ا ب ط ور خ ات ش خیص نش تی،
انسداد و خوردگی همیش ب دال ل اقتصادی و محیطی بسیار مهم بودهاند.
شخیص انسداد در خطوط لول  ،برای سالهای بسیاری زمین فعال حقیقا ی بوده و روشهای بس یاری نی ز پیش نهاد
شده است ،ک عبار ند از :موازن اجمی ،حلیل افت فشار ،حلیل گبر معکوش ،روشهای شخیص صو ی ،رموگرافی ک ،رادار
و کنیکهای رد ابی گاز[.]1
خطوط لول انتقال گاز بسیار طوالنیاند بنابرا ن شخیص محل انسداد بدون دقت صورت میگیرد .در خطوط ز ر در ا ب علت
دسترسی محدود نیز همین گون است[.]1
اطمینان از جر ان در أسیسات ز ر در ا و خشکی ،معض لی اس ت ک در دو ده اخی ر ب ان پرداخت ش ده اس ت.
معضالت را ج اطمینان از جر ان عبار ند از:


هیدارتهای گازی:
امکان شکیل هیدرات های گازی حت شرا  .فشار باال ا دمای پا ین در طی جر ان عادی ا در طی راه-
اندازی خ ،.وجود دارد .وده هیدراتهای گازی ب سرعت شکیل میشود ( نها در عرض چند ساعت).
شرا  .عادل هیدرات گازی در سیستمهای گاز و نفت با دقت  -11درج سلسیوش قابل خمین است.
مقدار مورد نیاز ممانعت کنندههای رمود نامیکی نیز قابل پیش بینی است .شخیص زمان و محلها ی ک
پتانسیل رخ داد هیدرات وجود دارد ،دشوار است .کنولوژی جد دی مانند ممانعت کنندههای هیدرات با دوز
پا ین و سیستمهای فعال ارار ی با ارارت محی .ا الکتر کی پیشنهاد شدهاند و در در ا و خشکی استفاده
میشوند .ا ن کنولوژیها هز ن جلوگیری و اب هیدرات را کاهش میدهند .با ا ن اال شخیص محل
انسداد هیدرات بسیار مهم و ک معضل جدی است[.]2



رسوبات پارافینی:

جمع رسوبات پارافینی منجر ب ا جاد ودهها ی مانند واکس میشود ،ک مانع ارکت وپکها در لول و
چسبیدن انها میشود .روشها ی برای جلوگیری از شکیل واکس وجود دارد از جمل  :عا حبندی ،وپک-
رانی و ممانعت کننده شیمیا ی[.]2
در ا ن مقال ابتدا هشدارهای زود هنگام شکیل هیدرات و سپس روشهای شخیص محل انسدا هیدرات مورد بررس ی
قرار گرفت اند.

 -6سیگنالهای هشدار دهنده زود هنگام

9

شاخصی ک بهتر ن هشدار دهنده شکیل هیدرات را مشخص کند ،وجود ندارد .روشهای بسیاری ب عنوان هش دار زود
هنگام ب منظور ارائ ب کاربرها پیشنهاد شده است ،ا زمان کافی برای اقدام مناس جه ت وق ت ش کیل هی درات ا انج ام
روشهای جز هیدرات وجود داشت باشد .ا ن روشها عبار ند از:

 .9 .6سیستم قوی و در حال توسعه هشدار زود هنگام تشکیل هیدرات
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اساش ا ن روش غییر در رکی فاز گاز ب دلیل شکیل هیدرات است.
Early Warning Signals
Developing a Robust Hydrate Early Warning System
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در اغل مخازن واقعی سیاالت ،هیدرات گازی نوع  پا دار ر ن ساختار هیدرات است .بنابرا ن شکیل هی درات گ ازی
منجر ب کاهش غلظت هیدرات نوع  در فاز گازی است .رکی گاز در هیدرات و فاز گازی ب ط ور قاب ل وجهی ب ا ش کیل
هیدرات ،غییر میکند .مخلوط گازی از متان ،ا ان ،پروپان و ا زوبو ان را مورد مطالع قرار دادهاند .مط ابح نت ا ج انه ا ،مق دار
متان در فاز گازی در مقا س با رکی اولی افزا ش اما غلظت ا ان ،پروپان و ا زوبو ان ب طور قابل وجهی کاهش می ابد .س و3
و همکاران ،رکی و ساختار هیدرات گاز طبیعی را با استفاده از طیتنما  C NMRمطالع کردهاند .رکی گاز باز ابی شده از
هیدرات در دماهای مختلت شکیل ،نشان داد ک غلظت متان بسیار کمتر از رکی خوراک و غلظت رکیبات سنگین ر ب طور
قابل مالاظ ای افزا ش می ابد[.]3
در ادام دو دستگاه مورد استفاده در ا ن روش وضیح داده شده است.
دستگاه امواج فراصوت
دستگاه ک سلول فشار باال مجهز ب ک سیستم ازما ش فراصوت است ،همانطور ک در ش کل ش ماره  1نش ان داده
شده است:

شکل  :9دستگاه امواج فراصوت[]3

سلول ب ک جفت مبدل فراصو ی برای اندازهگیری و ژگیهای صوت مجهز ش ده اس ت و نی ز دارای دو پنج ره ب رای
مشاهده است .اجم ان  1171میلی لیتر است .سلول با ک ژاکت خنک کننده اااط شده است ک ب رای رس یدن ب درج
ارارت مورد نیاز ب امام رموستات متصل شده است[.]3
دستگاه اندازهگیری خوات گاز
دستگاه اندازهگیری سرعت صوت نها قاد ر ب نشان دادن غییر در کل رکی است .بنابرا ن ب منظور سنجش و عیین
میزان غییر در ک ک اجزا ،ک دستگاه جاری برای نظارت بر غلظت اجزای مختلت گازی مورد استفاده قرار گرفت
است .براساش اندازه گیری سرعت صوت و هدا ت ارار ی ،دستگاه غلظت معادل متان ،پروپان ،دیاکسید کربن و نیتروژن
را اندازه میگیرد .از ک ظر  9لیتری ب منظور اطمینان از ا نک هیچ غییر قابل وجهی در رکی و فشار در طی
Seo
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نمون برداری گاز صورت نمی گیرد ،استفاده شده است .همننین ا ن ظر ب ک پیستون برای جبران افت فشار ااتمالی
در طی انتشار گاز وس .کاهش اجم سلول ،مجهز شده است[.]3

 .6 .6بازگشت توپک
هیدراتها اتی در فشار ا مسفر ک نیز در محل در افت وپک پا دار هستند[.]4

 .3 .6تغییرات در مقدار و ترکیب مایع موجود در جدا کننده
اگر میزان ورود ا ب جدا کننده کاهش قابل مالاظ ای پیدا کند ،ممکن است هیدرات در خ .شکیل شده باشد.
جر سن 4نشان داد ک غییر در رکی گاز از نشان های اولی شکیل هیدرات است[.]4

 .4 .6افزایش افت فشار
چنانچ قطر لول وس .شکیل هیدرات در د واره خ .گاز کاهش ابد ،افت فشار  Pافزا ش و نرخ جر ان کاهش
می ابد[.]4

 .2 .6تشخیص صوتی
نها ابزار مناس برای شخیص کر ستال هیدرات در خطوط لول ز ر در ا است .در ستهای ازما شگاهی محدودی،
هیدرات شناسا ی شده است[.]4

 -3تشخیص محل انسداد هیدرات در خشکی /سکو
روشهای معمول شخیص انسداد هیدرات در خشکی عبارتاند از:

 .9 .3بازتاب سنجی صوتی

2

اخیراً ابزار صو ی ب عنوان روشی برای شخیص انسداد و نشتی خطوط لول ها استفاده م یش وند .کنی که ای ق وانین
صو ی ب دستگاه شنود و ار باط دهنده نو ز اشاره دارند .ا ن ابزار با زر ح ک سیگنال صو ی کوچک ب داخ ل خط وط لول
ااوی سیال کار میکند .ا ن سیگنال ب طور جزئی جا یک غییری در مقاومت ظاهری صو ی ا جاد شود مانند برخورد ب ا ک
فلنج ،شاخ  ،Tصفح اُر فیس ،شیرها و رسو واکس ا جائیک اسیبی وجود داشت باشد ،مانند سوراخی در د واره خط وط
لول  ،برمیگردد .زمانیک ک سیگنال صو ی مشاب ب داخل خ .لول فرستاده میشود ،با د سیگنال بازگشتی ک با اس تفاده از
میکروفون اندازهگیری میشود ،نسبت ب دفع قبل قر باً ثابت بماند .چنانچ سیگنال بازگشتی کاهش افت باشد ب ا ن معن ا
است ک د واره لول اسی د ده ا انسداد در خطوط لول رخ داده است ،بنابرا ن باز ا جد دی ا جاد میشود ،ب ا ن ر ی
مقا س سیگنالهای ثبت شده ،روشی دقیح و ساده برای شخیص برخی خصوصیات در خطوط لول را فراهم میکند[.]1
برای وضیح ا ن موضوع ،شکل شماره  2ک افزا ش قطر در خ .لول شامل سیال ساکن را نشان میده د .اگ ر ام واج
صو ی از چپ ب خ .لول زر ح شود ب صورت جزئی در راب .مشترک منعکس میشود.

Gjertsen
Acoustic reflectometry
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شکل  :6انتقال صوت در مفصل لوله[]9

برای امواج مسطح ضعیت شده از نوع مورد نظر در ا نجا ،امواج در سرعتهای محلی صدا منتشر میشوند ،ک بست ب
شرا  .محلی ما ع متفاوت خواهند بود .انعکاش امواج در هر جا یک غیی ری در س طح مقط ع لول وج ود داش ت باش د ،رخ
خواهد داد .در سیستمهای خ .لول صنعتی ،هر جا ک ک شیر ا انسداد وجود دارد ،ا ن ا فاق رخ خواهد داد.
نتا ج جربی ارائ شده بر اساش انتقال سیگنال صو ی ب سیال درون لول وس .ک بلندگو (مولد پالس صو ی) اس ت.
برای اندازهگیری انتقال و باز ا امواج منتشر شده در طول لول از میکروفون استفاده شده است.
قبل از وجود هر گون نقص در لول  ،موج صو ی از هر ناپیوستگی در خ .لول منعکس خواهد شد .ب عنوان مثال جا ی-
ک در ان ک شیر ا صفح اُر فیس وجود دارد .در صورت عدم وجود نقص در لول چنانچ امواج صو ی مشاب ب لول منتق ل
شود با د اندازهگیری انجام شده وس .میکروفون بدون غییر باقی بمان د .اگ ر پ س از ا ن ک ار س یگنال ض ب .ش ده وس .
میکروفون فاوت قابل وجهی داشت باشد ،نشان خواهد داد ک ناپیوستگی در لول وجود دارد و ممکن است وس .ک س وراخ
ا انسداد ا جاد شده باشد[.]1
مقدار فرکانس ا دهال از سیگنال صو ی زر ح شده ب داخل لول مورد بررسی قرار گرفت است .ک ناو کو اه پ الس
مربعی با عرض  1/112ثانی استفاده شده است .ا ن پالس از طر ح بلندگو و میکروفون رجم میشود ،همانند س یگنال ض ب.
شده وس .میکروفون ک مشاب صو ری است ک در شکل شماره  3نشان داده شده است.

شکل  :3سیگنال صوتی ضبط شده در لوله[]9

 .9 .9 .3تشخیص رسوب آب
ک معضل خات در خطوط لول گاز طبیعی شکیل وده هیدرات است .هیدراتهای گازی ب س رعت در خط وط لول
شکیل میشوند و ممکن است منجر ب انسداد کامل خ .لول در چند ساعت شوند .ا ن انسداد می واند منجر ب ص ر هز ن
باال برای اب و ا منجر ب وقت ولید شود.
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حت شرا  .مناس  ،وده هیدرات در ک خ .لول در جا یک در ان رسوبات ا وجود دارد ،شکیل خواهد شد .برای
کنیک صو ی مهم است ،ک وانا ی شخیص و موقعیت ابی رسوبات ابی و ب دنبال ان ا جاد هیدرات را داشت باشد .با
شخیص زود هنگام ا جاد هیدرات ،اقدام پیشگیران مانند زر ح بازدارنده ب داخل لول قبل از انسداد کامل ،ب کار گرفت می-
شود[.]1
برای ازمودن وانا ی ا ن سیستم در شناسا ی رسوبات کمِ ا  ،طرح خ  .لول نش ان داده ش ده در ش کل ش ماره ،4
استفاده شده است.

شکل  :4ستاپ آزمایشگاهی برای آزمایش رسوب آب[]9

ک بلندگو ب کی از دو انتهای لول  PVCب قطر داخلی  42میلی متر متصل است و انتهای د گر لول ب از اس ت .در
فاصل  13/72متر از بلندگو ،لول انعطا پب ری ب طول  1/6متر با قطر داخلی  71میلی متر قرار دارد .ک قطع  Tش کل نی ز
نزد ک انتهای لول قرار دارد.
همانطور ک قبالً گفت شد ،ک موج صو ی ب سیال از طر ح بلندگو ،قبل از ا نک ابی درون لول قابل انعطا باش د،
زر ح میشود .امواج از طر ح میکروفونی ک در فاصل ادوداً  11متری از بلندگو قرار دارد ،اندازهگیری میشوند.
اختال بین ا ن سیگنال و سیگنالهای اندازهگیری شده وقتیک مقاد ر مختلفی از ا ب لول قاب ل انعط ا زر ح
میشود ،در شکل شماره  7نشان داده شده است .درصد در ا ن شکل ،ب درصدی از قط ر خ  .لول ک وس  .ا در نقط
مرکزی رسو ا  ،اشغال شده است ،اشاره دارد[.]1
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شکل  :2تفاوت در سیگنال برای مقادیر مختلف آب[]9

ا ن شکل نشان میدهد ک ا ن روش ب دقت رسو ا را شناسا ی کرده است و سیگنال صو ی منعکس ش ده وس .
ا مسافتی در ادود  11متر را قبل از رسیدن ب میکروفون طی کرده است و رسو ا ا جاد شده در فاصل ای در ادود 14
متر از بلندگو قرار دارد.
ا ن شکل نشان میدهد ک با افزا ش اندازه رسو ا  ،دامن سیگنال منعکس شده هم افزا ش می ابد و پ س از ثب ت
باز ا برای بار اول دامن سیگنال کاهش می ابد ،ب ا ن معنی ک انتظار میرود طول رسو ا افزا ش ابد .اطالع ات بیش تر
را می وان از سیگنالهای منعکس شده از طر ح کنیکهای جز و حلیل زمان  -فرکانس استخراج کرد[.]1
روش زمان  -فرکانس ،ابزار قدرتمندی در حلیل سیگنالهای گبرا است .روشهای حلیل زم ان  -فرک انس بس یاری
پیشنهاد شدهاند ،روش وز ع و گنر  -و ل 6کی از محبو ر ن روشها است .ا ن مفهوم برای اولین بار وس  .و گن ر معرف ی
شد و بعدها دوباره وس .و ل ارائ گرد د .و گنر  -و ل بد ل فور ابع خود همبستگی س یگنال ب ا وج ب متغی ر أخیر
است .شکل شماره  ،6نتا ج ااصل از جز حلیل زمان  -فرکانس با استفاده از روش وز ع و گن ر  -و ل را ب رای زم انیک
رسوبات  37 ،21 ،1و  71درصد از قطر خ .لول را پر کرده است ،نشان میدهد[.]1

Wigner-Ville

6

روشهای تشخیص محل انسداد هیدرات در خشکی

شکل  :2آنالیز زمان  -فرکانس سیگنال ناشی از انسداد[]9

نمودارها در شکل شماره  6مقدار نسبی فرکانس سیگنال صو ی را در طول زمان نشان میدهند .نقط های قرمز مق دار
اولی فرکانس در سیگنال است .سیگنالهای منعکس شده از رسوبات کوچک ر درای دامن کم ری هستند و در نتیج نمودارها
برای درصد رسو  1و  ،21ک اشکارساز نو ز دارند[.]1
از و ژگیهای مهم ا ن نمودار در شکل شماره  ،6ا ن است ک همانط ور ک ان دازه رس و اف زا ش م ی اب د ،مق دار
فرکانس اولی سیگنال بازگشتی کاهش می ابد .برای مثال ،مقدار فرکانس اولی از رسو  1درصد ،در ادود  471هر ز اس ت.
در االیک برای رسو  71درصد ،ا ن فرکانس ب ادوداً  271هر ز کاهش می ابد .ا ن کاهش را می وان ب ا جز و حلی ل
بخش گسترده شکل شماره  7وضیح داد .ا ن طرح محل قل های اول و دوم را نشان میدهد ک ابت دا و انته ای رس و ا را
مشخص میکنند و با افزا ش اندازه رسو مقاد ر متفاو ی دارند.
با وج ب نتا ج ااصل مشخص میشود ک ساختار و اندازه رسو ا ا سا ر انسدادهای د گ ر را م ی وان از طر ح
جز و حلیل سیگنالهای منعکس شده در زمان و دامن فرکانس مشخص کرد.
ا ن امر ب و ژه برای شخی ص وده هیدرات در خطوط لول گاز طبیعی ک هر مق داری از انس داد م ی وان د از اهمی ت
ایا ی برخوردار باشد ،مهم است[.]1

 .6 .3دوربین حرارتی
ک دستگاه قابل امل است ک انتقال طیت مادون قرمز را ب عنوان شاخص درج ارارت سیستم ،اندازه میگی رد .ب
دلیل ا نک امواج مادون قرمز وس .ا جب میشوند ،ا ن روش نها در خشکی قابل اجرا است.
ولید رسو هیدرات سب انبساط گاز میشود .دماسنجهای قابل امل ،برای شناس ا ی وده و نق اط دارای پتانس یل
باالی هیدرات استفاده میشوند .درج ارارتهای پا ین با ا ن دماسنجها قابل اندازهگیری است.
دوربین ارار ی امکان اندازهگیری غییرات درج ارارت سیستم را فراهم میکند .دورب ین ارار ی ب پوش ش لول ،
غییر ضخامت د واره لول و زبری بسیار اساش است[.]4
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 .3 .3چگالی سنج پرتو گاما با حسگر دما
چگالی سنج پر و گاما با اسگر دما از امیتر و سنسور در مقابل د واره خارجی لول استفاده میکند .انتقال اشع گاما ب
سنسور ،ابعی از چگالی محتو ات لول است.
اختال چگالی در ا و هیدرات بسیار کم است .چگالی سنج اشع گاما ب نها ی قادر ب نشان دادن فاوت ا ن دو در
بهتر ن االت اندازهگیری اشع گاما ،نیست.
همراه با درج ارارت جر ان پا ین دست چگالی سنج ،شکیل هیدرات قابل شخیص است .هیدراتها با دم ای پ ا ین
(اثر ژول  -امسون) و افزا ش چگالی ،جا ی ک در ان درج ارارت ا مشاب گاز است ،نشان داده میشوند .جرمی ب ا چگ الی
باال و دمای پا ین در خ .لول ب ااتمال ز اد همان هیدرات است .اجم با چگالی باال بدون افت دما ،نشاندهنده ا است[.]4

 .4 .3تشخیص با نظارت فشار جریان
ا ن روش از انتشار موج فشار برای شخیص جزئی ودهها و از ک ارکت سر ع شیر برای ولی د ک ض رب ق و ا
شوک موجی داخل خ .لول و سپس ثبت باز ا ولید شده وس .ه ر وده اس تفاده م یکن د .همنن ین ا ن روش قابلی ت
شناسا ی وده هیدرات در فواصل دور دست ا بیش از  111کیلومتر را دارد .اگر چ سرعت صوت و داخل نو ز ممکن است بر
دقت عیین محل اثر بگبارد و ااتمال خطا را باال ببرد .ا ن روش محدود تها ی دارد .ا ن روش ب خاموش ی خ  .لول ب رای
مدت کو اهی نیاز دارد ب دلیل ا نک موج فشار منجر ب ضرب قو ِ جر انِ باال دستِ ش یر بس ت و کاو تاس یون جر انِ پ ا ین
دستِ شیر میشود ،ک ممکن است باعث اسی د دن خ .لول و ساختار پشتیبانی شود .ب دلیل اسی بالقوه ب خ .لول  ،ا ن
روش وس .برخی از کاربران خ .لول ممنوع شده است[.]7

 .2 .3اندازهگیری افزایش قطر
اندازهگیری غییرات افزا ش قطر خ .لول می واند ،محل انسداد را مشخص کند و طول وده هیدرات را با دقت بس یار
باال بررسی کند .افزا ش و کاهش فشار خ .لول  ،باعث میشود ک در صورت عدم وجود انسداد ،افزا ش قط ر خ  .لول قاب ل
اندازه گیری باشد .اگر افزا ش قطر شخیص داده نشود ،ب ا ن معنی است ک ک وده بین منبع و محل اندازهگیری قرار گرفت
است .با استفاده از ا ن روش در هر دو طر انسداد ،ممکن است طول وده اندازهگیری شود .ا ن روش ب طور معم ول نی از ب
استفاده از ک ابزار عملیا ی از راه دور ( )ROV7دارد و محل قر بی وده با د از قبل مشخص باش د .ض عت عم ده ا ن روش
عدم امکان استفاده از ان در خطوط لول غیر قابل دسترش است ،برای مثال اگر خطوط لول ز ر زمین ا در ک س اختار بتن ی
باشد[.]7

 .2 .3روشهای رادیوگرافیک
شخیص راد وگرافی روش ست غیر مخر (  )NDTاز بازرسی نقص خ  .لول ب ا اس تفاده از وان ا ی ابش ام واج
الکترومغناطیس با طول موج کو اه برای نفوذ در مواد مختلت است .ا ن روش دقیقی اس ت و ب رای بازرس ی در فواص ل کو اه
استفاده میشود[.]7
ب طور ا دهال ،هر روش شخیص انسداد با د سر ع ،دقیح و ارزان باشد و نبا د با عملی ات معم ول خ  .لول داخلی
داشت باشد.

 -4تشخیص محل انسداد هیدرات در تأسیسات دریا
روشهای مشخص کردن محل وده هیدرات در محلهای دور از خشکی ب قرار ز ر است:
7 Remotely Operated Vehicle

Non-Destructive Testing
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پرکردن خط /بهطور کامل بهوسیله ممانعت کننده و یا با استفاده از دستگاه اپتیکال

. 9 .4

مکانیکی
در مورد انسداد هیدرات در خطوط جر ان در ا ی پرکردن خ .با ممانعت کننده ،را ج است ،ب و ژه زمانیک انسداد ب
سکو نزد ک است .اجم ممانعت کننده زر قی ،اجازه میدهد ک ناای انسداد نسبت ب سکو ،با وج ب سا ز خ .و اطالع ات
ما ع موجود در خطوط لول  ،مشخص شود .در بیشتر موارد ا ن روش بی اثر است[.]4

 .6 .4کاهش و یا چرخه فشار خط (جریان برگشتی فشار) []4
 .3 .4اندازهگیری فشار داخلی از طریق حسگرهای خارجی[]4
 .4 .4اندازهگیری تغییرات افزایش قطر لوله
در ا ن روش از وسیل ای استفاده میشود ک افزا ش قطر را در ط ول اف زا ش فش ار خ  .لول مش خص م یکن د .در
صور ی ک انسدادی در لول وجود نداشت باشد ،افزا ش و کاهش فشار در خطوط لول امکان اندازهگیری افزا ش قط ر در ط ول
لول را فراهم میکند .اگر افزا ش شخیص داده نشود عنی شیئی بین منبع و محل ان دازهگی ری وج ود دارد .ب رای ش خیص
محل دقیح انسداد ،ا ن روش با د در هر دو سمت گرفتگی انجام شود .ب ا ن ر ی طول وده نیز ممکن است ب دست ا د[.]6

 .2 .4روشهای بررسی فشار


کاهش فشار :ا ن روش ساده ای است ک از مز ت خلخل هیدرات و نفوذپب ری گاز استفاده میکند و با
کاهش فشارِ جر ان پا ین دستی و نظارت بر باز ابی فشارِ پا ین دست و همننین نرخ افزا ش فشارِ فشار
باال دست وده ،باعث میشود ک گاز از وده بگبرد.



برگشت فشار :کی از روشها برای مکان ابی کامل انسداد خ .لول  ،اندازهگیری افزا ش فشارِ مقدار گاز
ابس شده ک ب سکو زر ح شده است ،میباشد .نرخ افزا ش فشار ،متناس با نرخ گاز ورودی ،امکان
عیین طول لول بین نقط زر ح سکو و محل مسدود شده را میدهد.



نوسانات فشار :زمان انتقال پالس فشار و پاسخ فرکانسی فشار ،روشها ی است ک برای موقعیت ابی وده
هیدرات استفاده میشود .هر دو روش ،شامل اندازهگیری زمان ارکت صدای موج و ا غییرات فرکانس از
سکو ب محل انسداد است .هر چند ا ن جز حلیل ا ب امروز ب دو دلیل ز ر ،موفح نبوده است:


پاسخ صو ی ،ابعِ قوی از مقاد ر نسبی گاز و ما ع است ک معموالً مجهولاند و ممکن است
بخشی از خ .لول را اشغال کرده باشند.



باز ا پالسها وس .د وارهها ،شیرها ،خمها و  ...ضعیت میشوند[.]4

 -2نتیجه گیری
در ا ن مقال ب بررسی سیستمهای هشدار زود هنگام و روشهای نو ن مطرح شده در ا ن زمین پرداخت شد .اهمی ت
ا ن سیستم ها در فراهم نمودن زمان کافی برای اقدام مناس جهت وقت شکیل هیدرات ا انجام روشه ای جز هی درات
است .ب ا ن دلیل ک روشهای ازبین بردن هیدرات از نظر عملیا ی بسیار دشوار و همراه با صر هز ن و وقت بسیار است.
سپس روشهای شخیص محل انسداد هیدرات در در ا و خشکی مورد بررسی ق رار گرف ت .روشه ا ی مانن د باز ا
سنجی صو ی ،دوربین ارار ی ،چگالیسنج پر و گاما با اسگر دما ،اندازهگیری افزا ش قطر ،کاهش ا چرخ فش ار خ  .و . ...
ب طور ا دهال ،هر روش شخیص انسداد با د سر ع ،دقیح و ار زان باشد و نبا د با عملیات معمول خ .لول داخلی داشت باشد.
دقت باال ،امکان استفاده در فواصل طوالنی ،عدم نیاز ب خاموشی خ .لول  ،از جمل شاخص ه ا ی اس ت ک در انتخ ا روش
شخیص انسداد هیدرات ،مد نظر قرار میگیرد .روش باز ا سنجی صو ی روش ی ن و ن اس ت و از انج ا ک در خط وط لول

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
 نفت و گاز دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی،9316  اردیبهشت62-62

 از د گر و ژگ یه ای. بسیار مورد وج قرار گرفت است،خشکی و در ا و همننین خطوط لول با دسترسی محدود کاربرد دارد
. و عیین دقیح محل وده هیدرات در خطوط طوالنی است.ا ن روش عدم نیاز ب خاموشی خ
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