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مدلسازی حذف دیاکسیدکربن از جریان گاز سنتز توسط تشکیل هیدرات
 Semi-clathrateدر حضور بهبوددهنده  TBABو مقایسه آن با نتایج
تجربی
6

جواد صیاد امین ،*9زینب اصغرپور

1استادیار دانشگاه گیالن ،دانشكده فني ،گروه مهندسي شیمي
2کارشناسي ارشد دانشگاه گیالن ،دانشكده فني ،گروه مهندسي شیمي

چکیده
جداسازی  CO2از جریانهای گازی موجود در واحدهای صنعتي جزء فرآیندهای معمول به شمار ميرود .امروزه
ارتباط تولید و افزایش سطح گازهای گلخانهای  CO2با گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوا اثبات شده-
است و جداسازی و حبس ) (Sequestrationاین گاز در جریانات گازی ناشي از احتراق الزم ميباشد.
جداسازی دیاکسیدکربن از مخلوط گازی  ،Syngasنمونهای از جداسازی در فرآیندهای صنعتي ميباشد که به
طور معمول از فرآیند جذب ،شیمیایي یا فیزیكي ،یا جداسازی غشایي استفاده ميشود .روش جدید جداسازی
 CO2استفاده از تشكیل هیدرات گازی  Semi-clathrateميباشد .فرآیندی که در اینجا مورد مطالعه قرار
گرفته است فرآیندی بر پایه انتخابپذیری بخشي از  CO2بین فاز هیدرات و فاز گاز ميباشد .در این مقاله
تشكیل هیدرات  Semi-Clathrateبا حضور بهبود دهندهی تترابوتیلآمونیم برومید ( )TBABمورد مطالعه
قرار گرفته است .مدلسازی ترمودینامیكي با استفاده از معادله وندروالس-پالتیو برای سیستم تشكیل هیدرات
در حضور بهبود دهنده  TBABانجام شده و نتایج تجربي موجود با نتایج حاصل از این مدلسازی مقایسه شده
است .نتایج شبیهسازی نشان ميدهد مدل در نظرگرفته شده برای افزودني  TBABدر محدوده دما و فشار
عملیاتي ،خطایي در حدود  % 8-7را پیشبیني ميکند که با توجه به فرضیات مدل ،ایدهآل فرض کردن فاز
مایع ،خطای مناسبي ميباشد.
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بررسي حذف  CO2با تشكیل هیدرات به عنوان روشي نوین



تاثیر گسترده استفاده از هیدرات  CO2در کاهش اثرات گلخانه ای و کمك به حفظ محیط زیست

 -9مقدمه
یكي از دالیل گرم شدن هوا انتشار دیاکسیدکربنِ ناشي از احتراق سوختهای فسیلي مي باشد .از اینرو روشهای
جدید برای کاهش انتشار دیاکسیدکربن در حال توسعه است .امروزه توجه به پدیده هیدرات گازی و جنبههای مفید و کاربردی
آن ،لزوم تحقیق بیشتر در این زمینه را روشن مينماد از چند دهة پیش تاکنون وجود مقادیر بسیار زیادی از گاز طبیعي
ذخیرهشده در هیدراتهای گازی موجود در بستر اقیانوسها و مناطق قطبي به اثبات رسیده است .با توجه به منابع محدود
سوخت های فسیلي ،اکتشاف منابع هیدرات گازی به منظور بازیافت انرژی ،ممكن است در آینده مورد توجه قرار گیرد .از طرف
دیگر قابلیت زیاد هیدرات گازی در ذخیرهسازی گاز طبیعي ،باعث ایجاد جذابیت در خصوص استفاده از آن برای مقاصد
ذخیرهسازی و حمل و نقل گاز طبیعي و دیگر گازها به عنوان رقیبي برای روشهای مایع سازی و متراکمکردن ميگردد[.]1
وارما و همكاران [ ]2در سال  1771نشان دادند که هیدرات گازی را در فرایندهای جداسازی نیز ميتوان به کار برد.
هیدراتهای گازی فقط با تعداد محدودی از مواد قابل تشكیل است .اگر مادهای را بخواهیم از مخلوطي ،شامل مواد غیر
قابل تشكیل هیدرات جدا کنیم ،استفاده از ویژگي تشكیل هیدرات به عنوان یك فرصت تلقي ميشود .به عنوان مثال ميتوان به
تغلیظ جریانهای غني از آب ،تهیه آب آشامیدني از آب دریا و یا جداسازی جریانهای گاز اشاره کرد [.]2
کانگ و لي [ ]3در سال  2222نشان دادند که ميتوان دیاکسیدکربن موجود در گازهای خروجي از دودکش را به
وسیله روشهای جداسازی گاز توسظ هیدرات حذف نمود .میزان کمي از تتراهیدروفوران به مخلوط گازی افزوده ميشود تا
سبب بهبود تشكیل هیدرات شود ،در نتیجه ميتوان از بهبوددهندهها در فرآیند جداسازی ترکیبات گازی مختلف استفاده نمود
[.]3
فرآیند جداسازی بر پایهی جداسازی دیاکسیدکربن بین فاز گاز و فاز هیدرات ميباشد .سینتیك تشكیل هیدرات در
سیستم دیاکسیدکربن-هیدروژن-آب ،که به  Syngasمعروف است ،و آب توسط لینگا و همكاران [ ]4در دمای  273/7کلوین و
فشار  71بار مطالعه شده است .فشار عملیاتي  71بار باالتر از فشار مشخص سوخت گازی ميباشد .به همین جهت یكي از
موضوعاتي که مورد توجه محققان قرار گرفته است استفاده از افزودنيهایي ميباشد که فشار عملیاتي را کاهش ميدهند.
افزودنيهایي که تاکنون به این منظور استفاده شده است شامل پروپان ،سیكلو پنتان ،وتتراهیدروفوران ) (THFميباشند[.]4
اخیرا تترابوتیلآمونیومبرومید )) (tetra-n-butyl ammonium bromide (TBABبه عنوان یك افزودني مناسب
برای کاربردهای مختلف هیدرات مانند جذب دیاکسیدکربن مورد توجه قرار گرفتهاست .باید توجه داشت که مولكولهای
کوچكي مثل دیاکسیدکربن و متان ميتوانند در ساختار چند وجهي این مولكول درون حفرههای دودکاهدرال
( )Dodecahedralبا ساختار  (S-cage, 512) هیدرات ،در شرایط دما و فشار متعارف محبوس شوند .فشار عملیاتي مي تواند
به میزان قابل توجهي کاهش یابد و بنابراین بار حرارتي کمتری برای تشكیل هیدرات مورد نیاز خواهد بود[.]1
در این مطالعه ،ازبهبوددهنده  TBABبرای بدست آوردن راندمان جذب دیاکسیدکربن از مخلوط دیاکسیدکربن-
هیدروژن توسط تشكیل هیدرات  Semi-clathrateدر سیستم دیاکسیدکربن-هیدروژن-هیدرات-آب و غلظتهای  1و 12
درصد  TBABدر محلول آبي استفاده شدهاست[ .]6یكي از روشهای پیشبیني شرایط تشكیل هیدرات استفاده از مدلهای
ترمودینامیكي ميباشد .در مدلهای ترمودینامیكي برخالف مدلهای تجربي ،اثرات مولكولي نیز لحاظ مي شود به همین علت
دارای دقت باالیي نسبت به مدلهای تجربي ميباشند .پایه و اساس مدلهای ترمودینامیكي موجود در زمینه پیشبیني شرایط
تشكیل هیدرات ،مدل ارئه شده توسط وندروالس-پالتیو در سال  1717ميباشد [ .]7از آنجایيکه برای سیستم حاوی
بهبوددهنده  TBABمدلي ارائه نشده است ،در این تحقیق ،مدل ترمودینامیكي وندروالس-پالتیو برای سیستم حاوی
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بهبوددهنده  TBABاصالح شده است .مدل وندروالس و پالتیو در حال حاضر قادر است ،شرایط ترمودینامیكي (فشار و دما)
تشكیل هیدرات را با دقت باال پیش بیني نماید.

 -6مدلسازی و داده های تجربی
در این مقاله ،در بخش اول ،به سیستم عملیاتي تشكیل هیدرات که توسط قلي نژاد و همكاران [ ]6ارائه شده است،
پرداخته شده است ،در بخش دوم مدلسازی ترمودینامیكي معادله وندروالس-پالتیو برای سیستم دیاکسیدکربن/هیدروژن-
هیدرات -آب ارائه شدهاست و در نهایت نتایج حاصل از مدل سازی با نتایج تعادلي حاصل از سیستم عملیاتي ارائه شده مقایسه
گردیده است.

 -9-6سیستم عملیاتی جذب دیاکسیدکربن
مقادیر تجربي از مطالعه قلينژاد و همكاران[ ]2استخراج شدهاست .در مطالعه آنان ،از یك راکتور آزمایشگاهي ،که
داخل یك پوشش سرمایشي قرار داده شده است ،برای کاهش دمای مخلوط گازی و افزودني  TBABتا زمان تشكیل هیدرات
در فشارهای مختلف استفاده شدهاست .در شكل  1تجهیزات آزمایشگاهي مورد استفاده برای تشكیل هیدرات نشان داده شده
است [.]6

شکل :9تجهیزات آزمایشگاهی در تشکیل هیدرات []2

همانگونه که در شكل  1نشان داده شده است،گاز سنتز توسط یك پمپ وارد یك سیلندر گازی ميشود ،سپس وارد
سلول تشكیل هیدرات ميگردد.یك همزن سطح تماس آب و گاز را باال ميبرد و هیدرات در یك سلول تعادلي تشكیل مي-
گردد .دادههای خروجي شامل دما و فشار تشكیل هیدرات در شرایط آزمایشگاهي ميباشد [.]6

 -6-6مدلسازی معادله وندروالس -پالتیو برای تشکیل هیدرات
از نظر ترمودینامیكي زماني هیدرات تشكیل مي شود که حالت هیدرات از نظر انرژی نسبت به حالت غیرهیدرات (آب
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مایع یا یخ) مطلوب تر باشد .انتقال آب از حالت غیرهیدرات به حالت هیدرات به دو مرحله تقسیم مي شود .مرحله اول آب مایع
یا یخ ( ،)به شبكه هیدرات تو خالي ( )βتبدیل مي شود و در مرحله دوم شبكه هیدرات تو خالي ( )βبه شبكه هیدرات پر
شده ( )Hتبدیل مي شود .حالت  βیك حالت فرضي مي باشد .از میان حالت های  Hیا  حالتي از نظر انرژی مطلوب تر مي
باشد که دارای کمترین سطح انرژی باشد .در حالت تعادل ،پتانسیل شیمیایي آب در فاز هیدرات با پتانسیل شیمیایي آب در
فاز مایع برابر است بنابراین مي توان رابطه  1را نوشت.
β−α

() 1

= ∆𝜇w

β−H

∆𝜇w

بر اساس مدل وندروالس و پالتیو اختالف پتانسیل میان آب در حالت شبكه هیدرات توخالي ) (βو شبكه هیدرات
پایدار شده ) (Hیعني  µwβ-Hمبین تأثیر پایدار کننده جذب مولكولهای گازی درون شبكه هیدرات و با رابطه  2قابل
محاسبه است[.]7
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در رابطه  vi ،2تعداد حفرات نوع  iدر مولكول آب Yki ،احتمال اشغال حفره نوع  iتوسط مولكول های گازی نوع ،k

 NCAVتعداد حفرات بر واحد شبكه هیدرات ،برای ساختار و  برابر  2و برای ساختار  Hبرابر  3و  Nتعداد اجزای گازی که
مي توانند به ساختار شبكه هیدرات وارد شوند ،مي باشند [.]7
β-
برای محاسبه اختالف پتانسیل شیمیایي آب در فاز مایع و شبكه هیدرات تو خالي (  )µwپرازنیتز و همكاران []8
بیان نموده اند که اختالف پتانسیل شیمیایي میان شبكه هیدرات تو خالي فرضي و آب در حالت مایع بر اساس رابطه گیبس-
هلمولتز بر اساس تغییر دما و فشار با رابطه  3محاسبه خواهد شد.
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در رابطه  hw ،3و  Vwاختالف پتانسیل و حجم میان آب و شبكه هیدرات تو خالي  xw ،ترکیب درصد آب در فاز
مایع و  γwضریب اکتیویته آب مي باشند .برای مدلسازی  γwرا در معادله  3برابر با یك در نظر مي گیریم .این فرض در نتایج
ایجاد خطا مي کند اما مي تواند تقریب مناسبي را از شرایط تعادلي هیدرات بدست بدهد.
الگوریتم محاسبات پیش بیني شرایط تشكیل هیدرات مخلوط گازی با استفاده از روش آماری که پرازنیتز و همكاران در سال
 1772برای یك سیستم گازی چند جزئي ارائه نمودهاند ،و معادالت فوق و سایر روابطي که برای حل معادالت ذکر شده مورد
نیاز است نوشته شده است .مراحل انجام محاسبات بصورت زیر است:


در دمای مورد نظ ر ،برای مخلوط گازی ،تعداد اجزاء موجود در فاز گاز و ترکیب درصد آن خواص بحراني و سایر
پارامترهای مورد نیاز در محاسبات خوانده ميشود .با استفاده از پارامترهای کیهارا [ ،]7برای هر جزء ،ثابت النگمویر
در هر حفره برای هر دو ساختار ،با استفاده از انتگرال گیری عددی محاسبه ميشود[.]7



فوگاسیته فاز گاز برای هر جزء در دمای داده شده و فشار تخمیني با استفاده از یك معادله حالت مناسب محاسبه



با انجام انتگرال گیری عددی مقدار ثانویه اختالف پتانسیل شیمیایي آب محاسبه مي شود .مقادیر اختالف پتانسیل-
های بدست آمده باید با هم برابر باشد.

ميشود .هنگامیكه که مخلوط گازی سبك دیاکسیدکربن -هیدورژن در سیستم وجود دارد ساختار  تشكیل مي شود.

به منظور مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی با دادههای تجربي از میانگین خطای مطلق که توسط رابطه ( )4نشان داده شده،
استفاده شده است:
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()4
| 𝑝𝑥𝑒𝑃 |𝑃𝑃𝑟𝑒𝑑 −
𝑝𝑥𝑒𝑃
= 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑖𝑣𝑒𝐷 𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑏𝐴 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴
× 100
𝑠𝑡𝑛𝑖𝑜𝑃 𝑎𝑡𝑎𝐷 ⋕
در معادله فوق 𝑑𝑒𝑟𝑃𝑃 فشار پیش بیني شده توسط مدل در این کار 𝑃𝑒𝑥𝑝 ،نتایج تجربي حاصل از مقاالت ميباشند و
مخرج کسر تعداد نقاط تجربي مورد استفاده در هر حالت است .مدل وندروالس و پالتیو در حال حاضر قادر است ،شرایط
ترمودینامیكي (فشار و دما) تشكیل هیدرات را با دقت باال پیش بیني نماید.
𝑠𝑡𝑛𝑖𝑜𝑃 𝑎𝑡𝑎𝐷⋕∑

-4نتایج و بحث
در جذب دیاکسیدکربن از یك مخلوط گازی شامل  42/2درصد مول دیاکسیدکربن و  17/8درصد مول هیدروژن و
بهبود دهنده  TBABبا  1و  12درصد وزني استفاده شده است .نتایج نشان مي دهد ،هنگامیكه 1درصد وزني  TBABوارد
سیستم ميشود ،دما و فشار تعادلي عملیاتي به ترتیب  273/1کلوین و  37بار ميگردد،درحالیكه اگر  TBABرا در دو مرحله
به سیستم اضافه کنیم و غلظت آن در سیستم به  12درصد وزني برسد ،میانگین دما و فشار عملیاتي به ترتیب  273/7کلوین
و  38بار ميشود[ .]6میزان غلظت گاز در فاز هیدرات به  76درصد مولي ميرسد .در جدول  1مقادیر فشار تشكیل هیدرات
پیش بیني شده این تحقیق و مقادیر تجربي موجود برای سیستم آب-دیاکسیدکربن/هیدروژن TBAB-ودرصد میانگین
خطای مطلق برای این مقادیر آورده شده است.
جدول :9مقایسه مقادیر فشار تشکیل هیدرات پیش بینی شده این تحقیق با مقادیر تجربی موجود برای سیستم
آب-دیاکسیدکربن/هیدروژنTBAB-
درصد وزنی TBAB

%2

فشار (مگاپاسکال)

دما (کلوین)
مقادیر تجربی []2

مقادیر حاصل از مدلسازی در این کار

674/44

9/92

9/34

679/24

6/94

6/64

676/24

6/12

3/49

673/24

3/14

4/40

673/14

4/64

4/02

974/24

2/29

2/46

درصد میانگین خطای مطلق

% 94

7/19

674/44

4/10

9/99

679/24

9/14

6/93

676/24

6/92

6/63

673/24

3/42

3/40

673/14

3/ 0

3/10

974/24

4/27

2/429

درصد میانگین خطای مطلق

0/11

در جدول فوق مقادیر تجربي با مقادیر حاصل از مدل وندروالس-پالتیو برای سیستم دیاکسیدکربن/هیدروژن-
-TBABآب مقایسه گردیده و مقادیر میانگین خطای مطلق نیز محاسبه شده است .برای بدست آوردن مقیاس صحیحي از

مقایسه مدلسازی حذف دیاکسیدکربن از جریان

میزان عملكرد مدلسازی محدوده وسیع تری از دما و فشار عملیاتي با نتایج حاصل از مدلسازی مقایسه شدهاست و به منظور
درک بهتر نسبت به پیش بیني مدل ارائه شده نسبت به نتایج تجربي ،نتایج حاصل از داده های تجربي و نتایج مدلسازی برای
 1درصد وزنيTBABدر شكل  2و برای  12درصد وزني آن در شكل  3آمدهاست.
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3

)P(MPa

4

2

مقادیر تجربی
پیش بینی مدل

1

0
275

274

273

)T(K

272

271

270

شکل :6مقایسه مقادیر فشار تشکیل پیش بینی شده با مدلسازی با مقادیر تجربی در حضور  2درصد وزنی  TBABدر
سیستم دیاکسیدکربن/هیدروژن -TBAB-آّب[]2،7

همانگونه که در شكل  2نشان داده شده است مدل وندروالس -پالتیو تطابق خوبي را با نتایج تجربي در حضور 1درصد
وزني  TBABدر سیستم دیاکسیدکربن/هیدروژن -TBAB-آّب نشان ميدهد .نتایج حاصل از داده های تجربي و نتایج
مدلسازی برای  12درصد وزنيTBABدر شكل  3آمدهاست.

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
 62-62اردیبهشت  ،9316دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز دانشگاه سمنان
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)T(K
شکل :3مقایسه مقادیر فشار تشکیل پیش بینی شده با مدلسازی با مقادیر تجربی در حضور  94درصد وزنی  TBABدر
سیستم دیاکسیدکربن/هیدروژن -TBAB-آّب []2،7

همانگونه که در شكل 2و  3دیده مي شود ،مدل پیش بیني خوبي را نسبت به نتایج تجربي از خود نشان مي دهد.
میانگین خطای مطلق محاسبه شده برای مدل با 1درصد وزني  TBABبرابر با  7/71و برای  12درصد وزني  TBABبرابر
 8/77مي باشد .این خطا به این دلیل حاصل ميشود که ضریب اکتیویته آب برابر با  1فرض شده است ،درحالیكه در حضور
بهبود دهنده آب دیگر خالص نیست و نباید ضریب اکتیویته آب را برابر با  1درنظر گرفت .نتایج مدل تجربي که اونرو و کاتز[]7
برای هیدرات دیاکسیدکربن در حضور بهبود دهندههای مختلف ارائه دادهاند در حالي گزارش شدهاست که ضریب اکتیویته آب
 1فرض شده است .این فرض،فرضي دور از ذهن نبوده و نتایج آن با احتساب درصدی خطا قابل پذیرش است .در این تحقیق با
توجه به اینكه  TBABبه عنوان یك بهبوددهنده جدید مطرح شده است ،ضرایب معادله حالت برای آن موجود نیست و مدل
ترمودینا میكي در شرایطي ارائه شده است که ضریب اکتیویته آب در حضور  TBABبرابر با ضریب اکتیویته آب خالص در نظر
گرفته شده است.

 -2نتیجهگیری
نتایج نشان مي دهد هرچه غلظت بهبود دهنده در سیستم افزایش یابد ،هیدرات در دمای باالتر و فشار پایینتری
تشكیل ميشود ،میزان مصرف دیاکسیدکربن افزایش ميیابد و شرایط تشكیل هیدرات تسهیل ميگردد .نتایج تجربي و
مدلسازی ترمودینامیكي نشان داد که در حضور بهبود دهنده شرایط تشكیل هیدرات بهبود ميیابد و با افزایش میزان TBAB

در سیستم میزان مصرف دیاکسیدکربن افزایش یافته است درحالیكه دمای تشكیل افزایش و فشار کاهش یافته است .میانگین
خطای مطلق محاسبه شده برای مدل با 1درصد وزني  TBABبرابر با 7/71درصد و برای  12درصد وزني  TBABبرابر 8/77

مقایسه مدلسازی حذف دیاکسیدکربن از جریان

. حاصل شده است1  این خطا به دلیل فرض ضریب اکتیویته آب برابر با.درصد مي باشد
 قابل توجیه است و نشان مي دهد که مدل برای پیشبیني فشار، خطای حاصل در مدل سازی،با توجه به این فرض
 روی هیدرات دیاکسیدکربن که منجر به کوچك،]12[  طبق اصالحات هولدر و کربین.تشكیل هیدرات ميتواند مناسب باشد
 پیشبیني مي شود در صورت بدست آوردن ضریب اکتیویته آب برای این سیستم که شامل،شدن خطای مدل تجربي شد
 پالتیو از دقت باالیي- است خطای مدلسازی انجام شده کاهش یابد که نشان ميدهد مدل وندروالTBAB بهبود دهنده
.برخوردار است
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