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چکیده :هیدراتهای گازی در واقع مواد پیچیده غیر استوكیومتری از آب و گاز هستند كه تحت شرایط خاصی ،ساختارهای شبكهای آب تشكیل
و در بین این شبكهها حفراتی ایجاد میشوند در صورتی كه تمام یا بخشی از این حفرهها با مولكولهای گاز اشغال شود ،ساختار هیدراتی تشكیل
میشود .تعیین شرایط تعادل ترمودینامیكی تشكیل هیدرات بسیار زمان بر است .در این مقاله یك روش سریع برای تعیین شرایط تعادلی هیدرات گاز
متان ارایه شده است .آزمایشها با گاز متان به خلوص  97/37درصد و آب مقطر در یك سامانه واكنشگاهی فشار باال  PARRانجام شد .در این روش
پس از گرم كردن مخلوط آب و متان تا دمای  40درجه سلسیوس ،فشار تعادلی تشكیل هیدرات در دمای  8 ،6 ،5 ،4و  10درجه سلسیوس به ترتیب
 909 ،727 ،651 ،598و  1053 psiaبهدست آمد .دادههای فشار تعادلی تكرار پذیر در این روش بررسی شد .مقایسه نتیجههای بهدست آمده از این
روش با نتیجههای تجربی  Frostو  Deatonو نیز با نتیجههای بهدست آمده از پیش بینی رابطه تصحیح  HWUو نرم افزار  CSMHYDو همچنین
با پیش بینی رابطه  Kamathنشان داد كه تطابق خیلی خوب بین آنها وجود دارد .میانگین قدر مطلق اختالف فشارها برای تمامی دماهای تعادلی در
مقایسه با نتیجههای رابطه تصحیح  HWUو نرم افزار  CSMHYDبه ترتیب  % 7/86و  % 5/24بهدست آمد.
واژههای کلیدی :هیدرات متان ،تعادل ترمودینامیكی سه فازی ،تعیین شرایط تعادلی تشكیل هیدرات

در ابتدای قرن بیستم با گسترش تولید ،فراورش و توزیع گاز
طبیعی اهمیت هیدراتهای گازی آشكارتر شد .در اوایل این قرن
كشف شد كه خطوط لوله و نیز ادوات فرایندی با مادهای جامد
شبیه یخ در دمای باالتر از نقطه انجماد آب مسدود میشوند .در
دهه  1930همراشمیت 3نشان داد كه این ماده یخ مانند هیدرات
گازی است [ 2تا .]4

مقدمه
هیدرات گازی جسم جامد یخ مانند است كه مولكولهای گاز در
حفرههای مولكولی شبكه آب حبس شده اند .هیدراتهای گازی
در واقع زیر گروهی از ترکیبهای محبوس شده 1هستند و این
ترکیبهای محبوس شده به نوبه خود زیرگروهی از ترکیبهای
دربردارنده 2محسوب میشوند [.]1
3. Hammerschmidt
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است Q1.نقطه چهارگانه 1است ،در اینجا چهار فاز بخار
آب  -آب مایع – یخ و هیدرات در حال تعادل ترمودینامیكی
هستند [.]2
منحنی  LA + H + Vحالت تعادل سه فازی گاز متان  -آب
مایع – هیدرات را نشان میدهد در پایین این منحنی گاز متان و
آب و در باالی آن گاز همراه هیدرات متان وجود دارد.
منحنی  LA + I + Vحالت تعادل سه فازی گاز متان – یخ
 هیدرات را نشان میدهد .در این پژوهش هدف بررسی شرایطتشكیل هیدرات در دمای باالتر از نقطه انجماد آب است .تعیین
نقاط متفاوت دما – فشار منحنی  LA + H + Vبرای بررسی
تشكیل و تجزیه هیدرات دارای اهمیت است.
برای بررسی نقاط تعادلی هیدرات دو روش وجود دارد )1 :روش
مشاهدهای و  )2روش غیرمشاهدهای
روش مشاهدهای را میتوان در دو حالت دما و فشار ثابت
بررسی كرد این دو حالت توسط  Sloanبه تفصیل شرح داده

هیدرات گازی در اعماق اقیانوسها و نواحی قطبی به مقدار
خیلی زیادی وجود دارد .تخمین زده میشود كه انرژی موجود در
هیدراتهای گازی طبیعت دو برابر مجموع انرژی سوختهای
فسیلی (نفت،گاز و زغال سنگ) است [ 11 ،7 ،2و .]13
در شرایط خاص دما و فشار ،مولكولهای آب در اثر پیوندهای
هیدروژنی ساختارهای سه بعدی مشخصی تشكیل میدهند و
در این آرایش مولكولی ،قفسهایی ایجاد میشود كه اگر تمام
یا مقداری از این قفسها با مولكولهای سبك مانند متان،اتان،
پروپان ،كربن دی اكسید و غیره اشغال شوند ساختار هیدرات پایدار
شده و فاز جامد تشكیل میشود [ 5تا .]7
یكی از موارد مهم در مطالعه هیدراتهای گازی تعیین شرایط
تعادل ترمودینامیكی تشكیل و تجزیه هیدرات است .تشكیل و
تجزیه هیدرات با نمودارهای فازی شرح داده میشود .در شكل 1
نمودار فازی مخلوط آب – متان نشان داده شده است .در این
شكل منحنی  LA+Vدر واقع منحنی فشار بخارآب خالص

Fig-1

شكل  1نمودار فازی مخلوط آب – متان []2
1. Quadruple Point
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ایراندوخت و همکاران

میگویند .افزایش دما تا جایی ادامه پیدا میكند كه منحنی گرم
شدن خط سرد شدن را قطع کند .نقطه  Dمحل برخورد خط سرد
شدن و منحنی گرم شدن را نقطه تعادل تجزیه هیدرات در نظر
میگیرند.

شدهاند [ 8و  .]9در این روشها تشكیل هیدرات در داخل واکنشگا ه
آن قابل مشاهده است .نخست با كاهش دما در فشار ثابت ویا یا
افزایش فشار در دمای ثابت هیدرات تشكیل میشود و سپس با
افزایش تدریجی دما در حالت فشار ثابت یا با كاهش فشار در دمای
ثابت هیدرات تجزیه میشود .از طریق مشاهده ،دما و فشاری
كه آخرین ذره هیدرات تجزیه میشود به عنوان نقطه تعادلی
ترمودینامیكی تجزیه هیدرات و یا نقطه تعادل هیدرات در نظر
گرفته میشود.
همراشمیت در سال 1934برای بررسی تشكیل هیدرات در
خطوط لوله دستگاهی ساخت كه شامل یك لوله پیركس در
داخل یك حمام بود و تشكیل هیدرات در داخل آن از طریق
یک چشمی قابل مشاهده بود .در سال  Deaton 1937و Frost
دستگاهی برای بررسی هیدرات ساختند كه برای پژوهشگران
به عنوان الگو درآمد .بخش تشكیل هیدرات از جنس شیشه
بوده و تشكیل و تجزیه هیدرات در آن قابل مشاهده بود .در
دهه  1940یك شیشه كه برای مشاهده داخل سلول تشكیل
شكل  2بررسی منحنی دما -فشار در تشكیل هیدرات متان با استفاده از
هیدرات از آن استفاده میشد ولي بهدليل خطرناك بودن آن
ﺷﮑﻞ  2ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ دﻣﺎ -ﻓﺸﺎر در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﻣﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ][30
سامانه حجم ثابت []30
بهویژه در فشارهای باال ،تشكیل هیدرات با استفاده از روشهای
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﯿﺪراتﻫﺎي ﮔﺎزي ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻗﺮن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻫﯿﺪرات ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از
سابقه مطالعات هیدراتهای گازی به بیش از دو قرن
غیر مشاهدهای به جای روشهای مشاهدهای اهیت زیادی پیدا
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﮔﺎز ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮاي
میرسد ،برای تعیین نقاط تعادلی هیدرات گروهی از پژوهشگران
كرد [ 8 ،6تا .]12
ﺟﺒﺮان آن ﻣﻘﺪاري ﮔﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد ].[20
از دستگاههای پیوسته یا نیم پیوسته در حالت دینامیك استفاده
از دستگاه حجم ثابت میتوان حالت تعادلی هیدرات را در
شودو وﮔﺮمبرای
مصرفﺳﺮدمی
دلیل
كنند
مطالعات از می
ﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎي
ﮐﺮدن
گاز ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
هیدراتدﻫﻨﺪ.
تشكیل ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
ﮏ )اﯾﺴﺘﺎ( را
روشبهاﺳﺘﺎﺗﯿ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
حالت غیر مشاهدهای بررسی كرد .این روش كه در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺷﺪتمی
تزریق
سامانه
ﭘﮋوﻫﺶگاز
مقداری
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ]9
هیدرات كاربرد وسیعی پیدا كرده است ،توسط  8[ Sloanو
[.]20اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺪت
شود ][17
3°C/h
ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﻋﻤﻞبهﺳﺮد
آنﯾﮏ
جبران در
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ترجیح
استاتیك
مراحل
و حسینی نسبت و همكارانش [ ]25شرح داده شده است.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﻫﺎي
(ایستا)ﮔﺮمرا ﮐﺮدن
ﺷﺪه اﺳﺖ.
روشﺰ ﮔﺰارش
پژوهشگران] [16ﻧﯿ
دیگرﺣﺘﯽاز 0/2-0/5°C/h
برخی [27و
 [28و ﻧﯿﺰ ] 1°C/h
] 2°C/h
سامانه به
كردن و
ﻣﺜﺎل،؛سرد
چگونگی
دهند.
فشارﺷﯿﺐ م
انجام آزمایش در شكل  2آمده است .در اینجا تغییرات دما و
های27] 1°C/h ،و ،[30
ش ][27
/5°C/hرو1-2
كردنو ،[17
گرم15 ] 1
/8°C/h
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮاي
اﻧﺠﺎمیﺷﺪه
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از
شدهﮐﺮد.است .در یك پژوهش عمل سرد كردن با
متفاوتی
گزارشاﺷﺎره
[16] 1°C/h
باال] [21و ﺣﺘﯽ
فشار0/15
واکنشگاه ثبت شده و مورد بررسی قرار میگیرد .ابتدا در °C/h
شدت ]17[ 3 °C/hانجام شده است درحالیكه شدت ]27[ 2 °C/h
در حجم ثابت سامانه سرد میشود .كاهش فشار ابتدا به صورت
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺷﯿﺐ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻣﺎﯾﯽ را در ﺳﺮد ﮐﺮدن و ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﯾﺎدآوري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ
و نیز  ]26[ 1 °C/hو حتی  0/2تا  ]16[ 0/5 °C/hنیز گزارش شده
خطی است ولی پس از آن فشار با شدت بیشتری كاهش مییابد.
ﺳﺮد ﮐﺮدن ﺣﺪود  3ﻧﻘﻄﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﻫﺮ دﻣﺎﯾﯽ ﺣﺪود  30دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺣﯿﻦ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  3ﯾﺎ 4
است .گرم كردن سامانه نیز با مقدارهای متفاوتی از شیب انجام
خط بهدست آمده را خط سرد شدن مینامند ،در اینجا افت فشار
ﻧﻘﻄﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ  6hﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ ] 18و .[19اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﻫﺮ دﻣﺎ در ﺣﯿﻦ ﺳﺮد ﮐﺮدن
شده است .برای مثال ،میتوان به  15 [ 1/8 °C/hو  1 ،]17تا
دلیلی بر تشكیل هیدرات است .پس از آنكه هیدرات تشكیل شد
 [14]5hو  [26] 6hﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﺮد ﮐﺮدن و ﮔﺮم ﮐﺮدن و ﺑﺮون
 26[ 1 °C/h ،]26[ 2/5 °C/hو  ]21[ 0/15 °C/h ،]28و حتی
سامانه به آرامی حرارت داده میشود و هیدرات تجزیه شده و فشار
 ]16[ 1 °C/hاشاره كرد.
سامانه افزایش مییابد .به منحنی بهدست آمده ،منحنی گرم شدن
۵
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میگرفت .سه عدد شیر سوزنی هم جهت ورود و خروج مواد ،روی
واکنشگاه نصب شده بود.
متغیرهای سامانه شامل دما ،فشار و دور همزن به صورت
دیجیتالی کنترل میشد .همچنین شیب افزایش دما قابل
برنامهریزی بود .به منظور سرد كردن و گرم کردن محتوای
واکنشگا ه از یك سامانه گردشی  LAUDAمدل  RC6به همراه
سامانه كنترل  LAUDAمدل  RCSاستفاده میشد .شمای این
سامانه در شكل  3نشان داده شده است.

برخی از پژوهشگران شیب پیوسته دمایی را در سرد كردن و
گرم كردن نمیپذیرند و یادآوری میكنند كه بهتر است در حین
سرد كردن حدود  3نقطه را در نظر گرفت و در هر دمایی حدود 30
دقیقه توقف کرد .در حین گرم كردن نیز حدود  3یا  4نقطه در نظر
گرفته و در هر نقطه  6hتوقف شود [ 18و  .]19این درحالی است
كه توقف در هر دما در حین سرد كردن  ]14[ 5hو  6hنیز گزارش
شده است .در این حالت با وصل كردن نقاط بهدست آمده از
منحنی سرد كردن و گرم كردن و برونیابی تا جایی كه دو منحنی
همدیگر را قطع كنند ،نقاط تعادلی تخمین زده میشوند .از این رو
برای بهدست آوردن یك نقطه تعادلی حدود دو روز زمان نیاز است
[ 9 ،8و  .]27بنابراین ،هنوز برای تعیین نقاط تعادلی هیدرات گازی
روش استانداردی تدوین نشده است .در این پژوهش از یك روش
مستقیم و سریع برای بهدست آوردن نقاط تعادل ترمودینامیكی
هیدرات گاز متان استفاده شده است.
بخش تجربی

مواد مصرفی
در آزمایشها آب مقطر و گاز متان مورد استفاده قرار میگیرد.
سیلندر گاز متان از شركت رهام گاز تهیه شد و حاوی
متان %0/98 ،اكسیژن %0/90 ،نیتروژن و  %0/75كربن دی اكسید
روش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ
روش انجام آزمایشها
بود.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻨﺤﻨﯽ گاز
هیدرات
تشكیل
ﺗﻌﺎدلثابت
حجم
اﯾﻦ از
پژوهش
ﻓﺸﺎر این
ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ – در
ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ -ﻓﺸﺎر
ﻫﯿﺪرات از
برای ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ
روشﺗﻌﯿﯿﻦ
روش ﺑﺮاي
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺷﺮوعازآزﻣﺎﯾﺶ
با  ،Aﻧﻘﻄﻪ
آبﻧﻘﻄﻪ
انجمادﺷﻮد،
نقطهﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
باالتر درازﺷﮑﻞ 4
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺳﺎس،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
بررسی
استفاده
دماهای
متانﺑﺮدر
دستگاهها
دو ﻓﺎزي ﮔﺎز ﻣﺘﺎن – آب ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﻣﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را در ﻣﻘﺪار  TBﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﺪ ﺣﻤﺎم دﻣﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
تعادل
تعیین
ﮔﺬﺷﺖاین
شد.ﺑﺎ در
فشار
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
ﻗﻔﺲﻫﺎي
برایﻣﺘﺎن در
روشي از ﮔﺎز
زﻣﺎن ﻣﻘﺪار
استفادهﺑﺮﺳﺪ.
دﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ B
دماﮐﻨﺪ–ﺗﺎ اﯾﻦ
تغییراتﺳﺮد
سامانه به كار گرفته شده برای تشکیل هیدرات شاملرا ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد
آب ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه ،ﻫﯿﺪرات ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﻓﺸﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻓﺖ ﻣﯽازﮐﺮد.منحنی تغییرات دما -فشار
هیدرات
ترمودینامیکی تشکیل
اتوكالو همزن دار  PARRمدل Series 4560 Mini Reactor
اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ،اﻓﺖ ﻓﺸﺎر اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻧﻘﻄﻪ  Cﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺳﻪ ﻓﺎزي ﻗﺮار
استفاده می شود .بر این اساس ،همانگونه که در شکل  4مشاهده
با حجم  300ميليليتر بود که تا فشار  3000 psiمقاوم بوده
دارد ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط واﻗﻊ ﺑﺮ ﺧﻂ  BCﻫﯿﺪرات ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﻄﻪ  Cدر واﻗﻊ
فازی
ناحیه
ﺪراتدر
استﻫﯿكه
نقطهي A
شود،
ﺑﻮده و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ
ﺣﺎلدوﺗﻌﺎدل
ﺟﺎﻣﺪ در
آزمایشﻣﺎﯾﻊ –
شروع ﻣﺘﺎن – آب
نقطهﺳﻪ ﻓﺎز ﮔﺎز
TB = ،TC
ﮐﻪ در دﻣﺎ
می اﺳﺖ
و با یك موتور الكتریكی از نوع  RW 20 S15ساخت شركتﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎري
ﻧﻘﻄﻪ در واﻗﻊ دﻣﺎ – ﻓﺸﺎر ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻫﯿ
ﺪراتدراﺳﺖ.این نقطه دمای سامانه را در مقدار
است.
گاز متان – آب مایع
 Janke & Kunelبه چرخش در ميآمد .همزن مغناطیسی
از دﯾﺪ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ در ﻧﻘﻄﻪ  Cﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪ
 TBتنظیم و اجازه داده میشد حمام دمای سامانه را با حداكثر
( )Magnetic driveمدل  A1120HCبود .همچنین این سامانه
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﯿﺪرات ﻣﯽﺷﻮد.
توان خود سرد کند تا این دما به نقطه  Bبرسد .با گذشت زمان
مجهز به یك عدد كویل برای عبور مایع خنك كننده یا گرم كننده
مقداری از گاز متان در قفسهای شبكه سه بعدی آب محبوس
كمكی از درون واکنشگاه بود .یك عدد ترموكوپل از نوع  Jبرای
فشار سامانه افت میكرد.
شده ،هیدرات تشكیل میشد و
نشان دادن دیجیتالی دمای درون واکنشگاه مورد استفاده قرار
٧
ﻣﺘﺎنشهای تشكیل
انجامﮔﺎزآزمای
گرفتهﻫﺎيشده
شمای
ﺷﮑﻞ  3ﺷﻤﺎيشكل
برایﯿﺪرات
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫ
كارآزﻣﺎﯾﺶ
سامانهيبهاﻧﺠﺎم
ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮا
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 3ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔ
%97/37
هیدرات گاز متان
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ایراندوخت و همکاران

 -5به مدت  30دقیقه در دمای  40درجه سلسیوس نگه داشته
شد و سپس حمام برای دمایی معین که قرار بود در مقداری
که در آن تشكیل هیدرات بررسی شود (برای مثال ،در 4
درجه سلسیوس) تنظیم و اجازه داده شد تا حمام با حداكثر
توان خود واکنشگاه را خنك كند.
 -6هنگامی كه دمای درون واکنشگاه به مقدار تنظیم شده
رسید ،آن را در همین دما نگه داشته و تغییرات فشار
برحسب زمان ثبت شد.
 -7پس از گذشت مدت زمانی مشاهده شد كه فشار سامانه
با زمان تغییر نمیكند .شرایط دما -فشار در این نقطه در
واقع حالت تعادل سه فازی آب مایع -هیدرات -گاز متان
را نشان میدهد.
 -8بدون خارج كردن آب و گاز از واکنشگاه مراحل  5تا  8برای
دماهای متفاوت تكرار شد.

اگر به اندازه كافی فرصت داده شود ،افت فشار ادامه یافته و در
نهایت در نقطه  Cكه بر روی منحنی تعادلی سه فازی قرار دارد
خاتمه مییابد .هرچند در تمامی نقاط واقع بر خط  BCهیدرات
گاز متان تشكیل میشود ،لیكن فشار در نقطه  Cدر واقع كمترین
فشاری است كه در دمای  TB = TCسه فاز گاز متان – آب
مایع – هیدرات جامد در حال تعادل بوده و شرایط این نقطه در
واقع دما – فشار تعادل ترمودینامیكی هیدرات است.
از دید ماكروسكوپی در نقطه  Cكه فشار ثابت میماند سرعت
تشكیل هیدرات به صفر میرسد در حالی كه از دید میكروسكوپی
در اینجا سرعت تشكیل هیدرات برابر با سرعت تجزیه هیدرات
میشود.
)(psia

نتیجهها و بحث

دادههای آزمایشگاهی هیدرات متان
دما ()ºC

ﺷﮑﻞ  4ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ – ﻓﺸﺎر در ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات

شكل  4تغییرات دما – فشار در حجم ثابت برای تعیین تعادل ترمودینامیكی
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
تشكیل هیدرات
 -1اﺑﺘﺪا  150ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ در واﮐﻨﺸﮕﺎه رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
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مراحل انجام آزمایش در زیر آمده است:
 -3ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺸﺘﯽ ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن در واﮐﻨﺸﮕﺎه ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﻨﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
آبﻧﯿﺘﺮوژن
ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﻞ
150ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺘﺎن ﭘﺮ و
واﮐﻨﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮔﺎز
واکنشگاه ریختهشد.
مقطراﻃﻤﯿدر
میلی ازلیتر
نخست
-1
 -4واﮐﻨﺸﮕﺎه در ﺣﻤﺎم اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰن در  200دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ و دﻣﺎي ﺣﻤﺎم در  40درﺟﻪ
نیتروژن به واکنشگاه تزریق شده و عملیات نشت یابی
-2
گازﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺳﻠﺴﯿﻮس
 -5ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي  40درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاي دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در
و برطرف كردن آن انجام شد.
ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ در آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در  4درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس( ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﺎم
ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد واﮐﻨﺸﮕﺎه را
اطمینانﺧﻨﮏازﮐﻨﺪ.عدم وجود نشتی گاز نیتروژن تخلیه و
 -3پس از
 -6ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي درون واﮐﻨﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه رﺳﯿﺪ ،آن را در ﻫﻤﯿﻦ دﻣﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر
زﻣﺎن ﺛﺒﺖ
متانﺷﺪ .جایگزین آن در واکنشگاه شد .سپس چند بار
ﺑﺮﺣﺴﺐگاز
 -7ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎ -ﻓﺸﺎر در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ در
خالیدﻫﺪ.شد تا از خروج كامل
واکنشگا
متان ﮔﺎزپرﻣﺘﺎنورا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
گاز -ﻫﯿﺪرات-
ﺳﻪهﻓﺎزيباآب ﻣﺎﯾﻊ
واﻗﻊ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل
 -8ﺑﺪون ﺧﺎرج ﮐﺮدن آب و ﮔﺎز از واﮐﻨﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺣﻞ  5ﺗﺎ  8ﺑﺮاي دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﮑﺮار ﺷﺪ.
نیتروژن اطمینان بهدست آمد.
 -4واکنشگاه در حمام اتیلن گالیكول قرار میگیرد سرعت
همزن در  200دور بر دقیقه و دمای حمام در  40درجه
سلسیوس تنظیم شد.
٨
 -2ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ واﮐﻨﺸﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺸﺖ ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎ ودرﺑﺤﺚشكل  5تغییرات فشار سامانه تشكیل هیدرات گاز متان با
ﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﯿﺪرات
دادهﻫﺎي
دماهایﻣﺘﺎن تنظیم شده  8 ،6 ،5 ،4و  10درجه سلیسوس
زمانآزﻣﺎﯾ در
در ﺷﮑﻞ  5ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺑﺎ زﻣﺎن در دﻣﺎﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه  8 ،6 ،5 ،4و  10درﺟﻪ ﺳﻠﯿﺴﻮس
نشان داده شده است .در شكل  6تغییرات فشار – دما سامانه
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  6ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر – دﻣﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ واﮐﻨﺸﮕﺎهي ﺑﺮاي دﻣﺎﻫﺎي  8 ،6 ،5 ،4و  10درﺟﻪ ﺳﻠﯿﺴﻮس ﮐﻪ
برایﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن داده
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽ
ﻓﺸﺎر ﺗﻌﺎدﻟﯽ در آن
دماهای ﺷﺪه،4اﺳﺖ 8 ،6 ،5.و  10درجه سلسيوس كه
واکنشگاهی
فشار تعادلی در آن اندازهگیری میشود ،نشان داده شده است.
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زﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ،دﻗﯿﻘﮫ

شكل  5تغییرات فشار واکنشگاه با زمان در دماهای  8 ،6 ،5 ،4و  10درجه
ﺷﮑﻞ  5ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر واﮐﻨﺸﮕﺎه ﺑﺎ زﻣﺎن در دﻣﺎﻫﺎي  4و  5و  6و  8و  10درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس
سلسیوس
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تعیین شرایط تعادل ترمودینامیكی تشكیل هیدرات متان ...

حافظه هیدرات قبلی باشد ،به دلیل سرعت زیاد تشكیل هیدرات،
زمان رسیدن به تعادل ترمودینامیكی كوتاهتر میشود و این پدیده
در هر سه دمای آزمایشهای تكراری مشاهده شد.
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مقایسه دادههای تجربی در این پژوهش با دادههای تجربی
پژوهشگران دیگر

700
600

در این بخش دادههای آزمایشگاهی بهدست آمده در این
پژوهش برای هیدرات متان با دادههای تجربی پژوهشگران
مقایسه شده است .در شكل  8مقایسه بین یافتههای این پژوهش
با نتیجههای تجربی معتبر انجام شده است .نقاط در این شكل
بیانگر دادههای بهدست آمده در این پژوهش ،و منحنی مربوط به
دادههای بهدست آمده توسط  Deatonو  Frostاست [ 8و  ]9و
مشاهده میشود كه برازش خوبی بین دادهها برقرار است.
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دﻣﺎي راﻛﺘﻮر  ،ﺳﻠﺴﯿﻮس

شكل 6فشار تعادلی تشكیل هیدرات (كمترین فشار در هر منحنی) در
دماهای  8 ،6 ،5 ،4و  10درجه سلسیوس

ﺷﮑﻞ 6ﻓﺸﺎر ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات )ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر در ﻫﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ( در دﻣﺎﻫﺎي  4و  5و  6و  8و  10درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس

به منظور اطمینان از دقت روش به كار گرفته در این پژوهش،
اﺳﺖ .تكرار شد .در
سلسیوس
دماهای ﻧﻤﺎد5 B،4
شها
ﻫﯿﺪرات
درجهﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﯿﺪرات
10ﭘﺎك ﻧﺸﺪن
ﻧﺸﺎنودﻫﻨﺪه
درﯾﺶ ﭘﺎك ﺷﺪه و
ﺷﺮوع آزﻣﺎ
آزمایﻗﺒﻞ از
651
ﺳﻠﺴﯿﻮس  643و
دمایي  5درﺟﻪ
 psiaو در دﻣﺎ
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس
در دﻣﺎي 4
دادهﺗﮑﺮاري
7ﺶﻫﺎي
شكلآزﻣﺎﯾ
ﻓﺸﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ
همدیگر
ثابت با
 583ودر598هر
تكراری
تجربی
های
 psiaو در دﻣﺎي  10درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس  1053و  psia 1054ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺗﮑﺮاري ﻫﻤﻮاره
برای
است.
شده
حافظه آب
كه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
حالتی ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﮑﻞ  7ﻣﯽﺗﻮان
Aدر اﯾﻦ
نماد ﺷﺪه
شكلﻧﺸﺎن داده
اینﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي
دراﺳﺖ .از
ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﻋﺪد ﺧﯿﻠﯽ
مقایسهﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر
داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﯿﺪرات ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ،زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد
آزمایشﺷﺪ.پاك شده و نماد  Bنشان دهنده
هیدرات قبل از شروع
و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻫﺮ ﺳﻪ دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺗﮑﺮاري ﻣﺸﺎﻫﺪه
پاك نشدن حافظه هیدرات است.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﻗﺖ روش ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در دﻣﺎﻫﺎي  5 ،4و  10درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .در

ﺷﮑﻞ  7دادهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﮑﺮاري در ﻫﺮ دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎد  Aﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
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1600

ﻮس در دماهای
هیدرات
شكل  7آزمایشهای تكراری برای تعیین فشار تعادلی
ﺷﮑﻞ  7آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺗﮑﺮاري ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻫﯿﺪرات در دﻣﺎﻫﺎي  4و  5و  10درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿ
 5 ،4و  10درجه سلسیوس

مقایسه دادههای تجربی در این پژوهش با نتيجههاي1400رابطه
تصحیح HWU
1200

درجه
دمایﺑﺎ 4
نهایی
سلسیوسﯾﺴﻪ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻘﺎ
دادهﻫﺎي
درﺪرات ﻣﺘﺎن
تكراریي ﻫﯿ
هایﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮا
شآﻣﺪه در ا
آزمایدﺳﺖ
ﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
فشارﻫﺎي آزﻣﺎﯾ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  8ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺎط در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
 583و  ،598 psiaو در دمای  5درجه سلسیوس  643و ،651 psia
دادهﻫﺎي ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ  Deatonو  Frostاﺳﺖ ] 8و  [9و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮازش ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
سلسیوس  1053و  1054 psiaهستند.
و در دمای  10درجه
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ HWU
انحراف معیار مشاهده شده در آزمایشهای تكراری همواره نسبت
راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ  HWUﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺣﯿﺪي و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ] ٢١ﺗﺎ  .[٢۴ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و در
نشان
عددي درخیلی
تعادلی
ﻧﻈﺮ به
داده اﯾﻦ
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ
های 9ﻧﺘﯿﺠﻪ
ه ﺷﮑﻞ
نتیج در
ازﯿﻨﯽ ﺷﺪ.
است.ﺶ ﺑ
كوچكی ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﭘﯿ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎز
فشارﺐ درﺻﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎط و ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي
شده در این شكل  7میتوان نتیجه گرفت كه اگر آب دارای
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ درﺻﺪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان

رابطه تصحیح  HWUتوسط توحیدی و همكارانش1000
توسعه
 800و در
داده شده است [ 21تا  .]24با استفاده از این رابطه تصحیح
600
نظر گرفتن تركیب درصد مخلوط گازی در پژوهش حاضر شرایط
400
پژوهش
تعادلی پیش بینی شد .در شكل  9نتیجههای تجربی این
200
است0 ،نتیجههای
با12نتیج
1
مقایسه 3شده2
4
تصحیح5
6
رابطه7
این 8
های 9
11ه 10
دﻣﺎ ي راﻛﺘﻮر  ،ﺳﻠﺴﯿﻮس
آزمایشگاهی این پژوهش به صورت نقاط و نتیجههای بهدست

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ دادهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ وﺟﻮد دارد.

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ دادهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﯾﮕﺮ

ﺷﮑﻞ  9ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ HWU
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مقایسه دادههای آزمایشگاهی در این پژوهش با نتیجههای
بهدست آمده از رابطه Kamath
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تركیب 0درصد گاز
گرفتن
نظر
در
تصحیح 6با
رابطه
آمده از پیشبینی
دﻣﺎي راﻛﺘﻮر  ،ﺳﻠﺴﯿﻮس
به صورت منحنی آورده شده است .میتوان مشاهده كرد كه توافق
ﺷﮑﻞ  8ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  Frost , Deatonﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺎدل ﻫﯿﺪرات ﻣﺘﺎن
خیلی خوبی بین دادههای تجربی با این رابطه تصحیح وجود دارد.

 Kamathبرای هر یک از اجزای تشکیل دهنده گاز طبیعی
برای محاسبه شرایط سه فازی تعادلی هیدرات روابطی به صورت
( P = exp (a + b/Tارایه داده است .در این رابطه دما بر حسب
كلوین و فشار بر حسب كیلو پاسكال است .برای متان مقدارهای
عددی عاملهای  aو  bرا به ترتیب  38/98و  -8533/80گزارش
شده است [ .]9فشارهای تعادلی هیدرات متان با استفاده از رابطه
 Kamathمحاسبه شد .در شكل  11مقدارهای بهدست آمده
به صورت منحنی و دادههای تجربی این پژوهش به صورت
نقاط نشان داده شدهاند .با توجه به اینكه محاسبهها برای گاز
متان خالص انجام شده است ،توافق خوبی بین دادهها مشاهده
میشود.
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متان در این
شكل  9مقایسه دادههای آزمایشگاهی تشكیل هیدرات گاز
ﺷﮑﻞ  9ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ HWU
پژوهش با رابطه تصحیح HWU
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مقایسه دادههای آزمایشگاهی در این پژوهش با نتیجههای
نرمافزار CSMHYD
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نرم افزار  CSMHYDتوسط  Sloanتوسعه داده شده
است [ 8و  .]9این نرم افزار معتبرترین نرم افزار علمی پیش
است .همان گونه كه در
بینی شرایط تعادلی هیدراتهای گازی
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار CSMHYD
های
نتیجه
خوبی
است،
نشانSloanشده
شكل 10
ﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿ
بینﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ
بسیارﻧﺮم اﻓﺰار
توافقو  . [٩اﯾﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ]٨
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
 CSMHYDﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻫﯿﺪراتﻫﺎي ﮔﺎزي اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  10ﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ
دارد.دست آمده از نرم افزار
وﺟﻮد به
های
بهدست آمده از این پژوهش با نتیجه
آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺮم اﻓﺰار CSMHYD
 CSMHYDوجود دارد.
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0

ﺳﻠﺴﯿﻮس
دمایراﻛﺘﻮر ،
دﻣﺎي
(سلسیوس)
واکنشگاه

شكل  11مقایسه شرایط آزمایشگاهی تشكیل هیدرات گاز متان با رابطه

ﺷﮑﻞ  11ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺑﺎ راﺑﻄﻪ Kamath

1200

Kamath

1100
1000
واکنشگاهpsia
فشارراﻛﺘﻮر ،
ﻓﺸﺎر
()psia

900

700

راﻛﺘﻮر
ﻓﺸﺎر
)psia(psia
واکنشگاه
فشار

800

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر
 SLOANاین پژوهش با معیار SLOAN
آزمایشگاهی در
مقایسه دادههای

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ  SLOANﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﻧﻘﺎط ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻫﯿﺪرات در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﯾﮑﺴﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،دﻣﺎي ﺗﻌﺎدﻟﯽ در روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ از ± 2 Kﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﯾﮑﺴﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر در روشﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ± % 10زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﻮد ] . [ 26

800
بر اساس نظریه  SLOANبرای مقایسه دادههای آزمایشگاهی
700
600
برای نقاط تعادلی هیدرات در صورتی كه فشار تعادلی یكسان باشد،
در ﺟﺪول  1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن دﻣﺎﻫﺎي ﺗﻌﺎدﻟﯽ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ
500
±ﺗﻌﺎدﻟﯽ
دﻣﺎﻫﺎي
اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎرﻫﺎ
مختلفﻦ ﻗﺪر
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ
شآورده
ﺗﻌﺎدﻟﯽ
تعادلیﻫﺮ دﻣﺎ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي
آﻣﺪه در اﯾﻦ
نبایدﺑﺮاياز ﺗﻤﺎﻣKﯽ 2
قابلﻣﻄﻠﻖقبول
های
دري رو
دمای
400
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ  HWUو ﻧﺮم اﻓﺰار  CSMHYDو راﺑﻄﻪ  KAMATHﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  % 5.24 ،% 7.86و % 11.58
باشد،ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣ
تعادلیﺧﺎﻟﺺ ﻣﺘﺎن
 KAMATHﺑﺮاي ﮔﺎز
ﺷﺪه ﻓﺸﺎر ﺗﻌﺎدﻟ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ
تجاوز از آﻧﺠﺎ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
300
یكسان
صورتیﯽ ﺑﺎكهراﺑﻄﻪدماهای
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪدر
چنین
كند.ﮐﻪهم
ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎرﻫﺎي  % 11.58ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر SLOANﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
200
حداكثر تفاوت فشار در روشهای قابل قبول نباید از ± %10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
واکنشگاهﺳﻠﺴﯿﻮس
دمای راﻛﺘﻮر ،
دﻣﺎي
(سلسیوس)
زیادتر شود.
شكل  10مقایسه شرایط آزمایشگاهی تشكیل هیدرات متان در این پژوهش با
ﺷﮑﻞ  10ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﻣﺘﺎن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار CSMHYD
نرم افزار CSMHYD
در جدول  1با توجه به یكسان بودن دماهای تعادلی درصد

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از راﺑﻄﻪ Kamath

()JARC
کاربردی
های
پژوهازش
ﺳﻪ ﻓﺎزي ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻫﯿﺪرات رواﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
شیمیﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
درﯿﻌﯽ ﺑﺮاي
ﮔﺎز ﻃﺒ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه
اﺟﺰاي
نشریه ﻫﺮ ﯾﮏ
 Kamathﺑﺮاي

 (P = exp (a + b/Tاراﯾﻪ داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻠﻮﯾﻦ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮ ﭘﺎﺳﮑﺎل اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﮔﺎز ﻣﺘﺎن
33

ﻣﻘﺪارﻫﺎي ﻋﺪدي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي  aو  bرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  38/98و  -8533/80ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ]  .[٩ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻫﯿﺪرات ﻣﺘﺎن
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  Kamathﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ  11ﻣﻘﺪارﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽ و دادهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎط ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﯿﻦ دادهﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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تعیین شرایط تعادل ترمودینامیكی تشكیل هیدرات متان ...

ﺟﺪول  1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺗﻌﺎدﻟﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ
جدول  1مقایسه درصد تفاوت فشارهای تعادلی آزمایشگاهی در این پژوهش نسبت به روشهای معتبر دیگر

درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر

درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر

درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر

- 15/53

- 6/03

- 0/90

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
KAMATH
- 14/27

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
CSMHYD
- 2/39

- 11/61

- 11/67

- 12/33
- 5/12

ﻓﺸﺎر ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ

دﻣﺎي

598

4

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ
HWU
- 5/23

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
psia
477

- 4/81

- 3/93

651

- 8/96

- 10/32

- 6/18

- 6/19

- 20/96

- 3/08

727

909

1053

آزﻣﺎﯾﺶ
°C
2
5
6

8

10

در روش ابداعی در این پژوهش شرایط تعادل ترمودینامیكی
اختالف فشار برای روشهای مختلف نسبت به دادههای بهدست
هیدرات به صورت مستقیم بهدست میآید و نیازمند برونیابی
آمده در این پژوهش برای هر دمای تعادلی آورده شده است.
نیست .در این روش زمان مورد نیاز نیز خیلی كوتاهتر است..
میانگین قدر مطلق تفاوت فشارها برای تمامی دماهای تعادلی
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
شرایط تعادلی با این روش برای تشكیل هیدرات گاز متان
در مقایسه با نتيجههاي رابطه تصحیح  HWUو نرمافزار
سلسیوس به
8 ،6 ،5
دماهای ﺑﺎمتفاوت ،4
ﮏ،%ﻫﯿ%5/24
7/86
KAMATH
 CSMHYDو
دستﺎﻓﺘﻦ
ﺷﺪن و ﯾ
درجهﯽ ﮔﺮم
ﺑﺮونﯾوﺎﺑﯽ10ﻣﻨﺤﻨ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺪرات وﺑﻪ ﻃﻮردر ﻣﻌﻤﻮل
ترتیبﻨﺎﻣﯿ
ﺗﻌﺎدل بهﺗﺮﻣﻮدﯾ
رابطه -ﻓﺸﺎر
ﻂ دﻣﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾ
آمد و تكرارپذیری دادههای تعادلی در دماهای  5 ،4و  10درجه
 %11/58بهدست میآید .از آنجا كه مقدارهاي محاسبه شده فشار
ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﯽ آن ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﺮد ﺷﺪن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.
سلسیوس مورد بررسی قرار گرفت.
تعادلی با رابطه  KAMATHبرای گاز خالص متان بوده است
است كه
گویایﺑﻪآن
دست آمده
های به
بررسی داد
ﺗﻌﺎدلبه معیار
ﺷﺮاﯾ%ﻂبا توجه
11/58
تفاوتﯾﻦفشارهای
مطلق
میانگین
حافظهﺎزﻣﻨﺪ
اگر و ﻧﯿ
ﻣﯽآﯾﺪ
دﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺻﻮرت
ﺪراته ﺑﻪ
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻫﯿ
ﭘﮋوﻫﺶ
ﯽ در ا
روشقدراﺑﺪاﻋ
در
هیدرات آب پاك نشود ،سرعت تشكیل هیدرات زیاد شده و زمان
 SLOANقابل قبول است.
ﺑﺮونﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ روش زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ..
رسیدن به تعادل ترمودینامیكی كوتاهتر میشود.
ﺳﻠﺴﯿنتیجه
پژوهش با
ي نتیجه
مقایسه
نتیجهﻂگیری
هایدﺳﺖ
ﻮس ﺑﻪ
آمدهو از10ایندرﺟﻪ
دست8 ،6
های4ب،ه ،5
ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در دﻣﺎﻫﺎ
ﺷﺮاﯾ
تجربی  Frostو  Deatonو نیز با پیشبینی رابطه تصحیح HWU
یافتن شرایط دما -فشار تعادل ترمودینامیك هیدرات به طور
آﻣﺪ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮي دادهﻫﺎي ﺗﻌﺎدﻟﯽ در دﻣﺎﻫﺎي  5 ،4و  10درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
و نرم افزار  CSMHYDو همچنین با پیشبینی رابطه Kamath
معمول با استفاده از برونیابی منحنی گرم شدن و یافتن نقطه
مطالعات
پژوهشﯿ برای
ﺳﺮﻋﺖ این
ارایه شده در
ﺪراتدهد
نشان می
گیرد .كه
صورت
منحنی ﺑﻪسرد
ﺑﺮرﺳﯽآن با
تالقی
ﺷﺪه و
ﺪرات زﯾﺎد
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫ
روشﻧﺸﻮد،
آبكهﭘﺎك
زمانﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﯿ
نیازمنداﮔﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾمﺎیي آن
شدنآﻣﺪه
دﺳﺖ
دادهﻫﺎي
هیدرات متان دقت خوبی دارد.
خیلی طوالنی است.

زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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Abstract: Gas hydrates or clathrates are non-stoichiometric complex compounds. At
appropriate conditions, due to hydrogen bonding, the water molecules form cage-like structures
and if gas molecules enter those cavities, the structures stabilize. Generally the determination
of thermodynamic equilibrium formation and dissociation conditions is very time consuming
process. In this article, an innovative direct and fast method was developed for determination of
thermodynamic equilibrium conditions. All of the experiments were performed in a high pressure
PARR reactor using distilled water and methane with 97.37 percent purity. In this method, memory
effect of the distilled water at each experiment has been removed at 40 °C. The equilibrium hydrate
formation pressure was determined at desired temperatures. The obtained equilibrium pressures
were 598, 651, 727, 909, and 1053 psia at 4, 5, 6, 8, and 10 °C, respectively. Repeatability of this
method was also investigated. The obtained data are in good agreement with those of reported by
Deaton and Frost, predicted by HWU correlation and CSMHYD hydrate software, and to those
predicted by Kamath correlation. The average absolute deviations of equilibrium pressure in all
experiments were only 7.86 and 5.24 percent when compared to predictions of HWU correlation
and CSMHYD software, respectively.
Keywords: Methane gas hydrate, Three-phase equilibrium, Hydrate formation/dissociation, Equilibrium

hydrate formation condition
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