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

بررسی پارامترهای موثر بر نرخ تشکیل هیدرات گازی
9

زهرا طاهری* ،9حسین رحیمی منفرد ،9علی اسماعیل زاده  ،9قاسم خاتین زاده ،9خداداد نظری
-1عضو هيات علمي ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران

چکیده
در فرآيند توليد هيدرات گازي ،نرخ تشکيل هيدرات و پايداري محصول بدست آمده در توجيه پذيري اقتصادي
و عملياتي آن براي توليد ،ذخيره سازي و انتقال در مقياس صنعتي نقش مهمي را دارد از اين رو در اين مقاله
براي رسيدن به شرايط بهينه توليد و پايداري هيدرات سعي شده است كه به بررسي اثر پارامترهايي نظير دما
در  1و  4در جه سلسيوس ،دور همزن در  151و  011دور بر دقيقه ،فشار عملياتي فرايند تشکيل هيدرات در
محدوده  501 psigتا  1011 psigو افزايش مقياس راكتور توليد هيدرات گاز دي اكسيد كربن از  011ميلي
ليتر به  2ليتر پرداخته شود .اين بررسي ها در خصوص گاز متان كه درصد بااليي از گاز طبيعي را شامل است،
نشان مي دهد افزايش دور همزن ،كاهش دما در يك بازه مشخص ،افزايش فشار باعث افزايش راندمان توليد
شده و ميزان تشکيل هيدرات توسط پديده انتقال جرم كنترل مي شود.
کلمات کلیدی
هيدرات گازي ،نرخ تشکيل ،پايداري ،انتقال جرم

نکات برجسته پژوهش


افزايش فشار و كاهش دما اثر مثبتي بر تشکيل هيدرات دارد.



افزايش دور همزن اثر فزاينده اي بر تشکيل هيدرات دارد.



نرخ تشکيل هيدرات توسط مکانيسم انتقال جرم كنترل مي گردد.

-email: taheriz@ripi.ir
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 -9مقدمه
به دليل اهميت رو به افزايش گاز طبيعي به عنوان يکي از حامل هاي تميز انرژي و وجود منابع عظيم آن درجهان و از
سوي ديگر افزايش قيمت جهاني نفت ،كشورها به شناسايي ،بهره برداري ،توليد و تجارت گاز طبيعي تشويق و ترقيب شده اند.
بدون شك گاز طبيعي منبع عظيم و مهم تامين انرژي در قرن جديد است .اما مهمترين مشکل در زمينه مصرف و بهره
برداري بيشتر از اين حامل انرژي ،انتقال و ذخيره سازي آن مي باشد .بعد مسافت بين مخازن طبيعي گاز و مراكز صنعتي
مصرف كننده ،مستلزم يافتن راهي براي تبديل و انتقال اقتصادي گاز از محل توليد به نقاط مختلف جهان است.
پيشرفت هاي فناوري چند دهه اخير راه هاي تاز هاي را پيش رو نهاده است و موجب شده تا سهم گاز در سبد مصرف انرژي
در جهان تغيير نموده و با گذشت زمان افزايش يابد .يکي از اين فناوري هاي جديد تبديل گاز طبيعي به شکل هيدرات مي
باشد .هيدرات گازي ،جامدي است بلوري كه در آن مولکول هاي آب مولکول هاي گاز را احاطه كرده اند .گازهاي زيادي وجود
دارند كه ساختار مناسبي براي تشکيل هيدرات دارند كه از آن جمله مي توان به دي اكسيدكربن ،سولفيدهيدروژن و
هيدروكربن هاي با تعداد كربن كم اشاره كرد .هيدرات هاي گازي كه بيشتر در بستر درياها تشکيل مي شوند ،از نوع متان
هستند .اين ماده كه از آن به عنوان"يخ شعله ور" ياد مي شود ،داراي مقدار بسيار زيادي گازمتان مي باشد و مکان تشکيل آن
معموالً رسوب كف اقيانوس ها و مناطق قطبي هميشه منجمد است .از خاصيت هيدرات مي توان براي انتقال گاز سود جست.
يکي از مهمترين خواص هيدرات كه آن را براي اين كاربرد بسيار مورد توجه قرار داده است ،ايمني و ظرفيت ذخيره سازي
باالي آن است .وليکن تشکيل هيدرات با سرعت پايين انجام شده و از طرفي پس از تشکيل ،پايدار نگه داشتن آن امر مهمي
است].[1
شرايط تشک يل هيدرات عبارت از فشار و دماي مناسب ،وجود مولکول آب و وجود مولکول گاز مي باشد .شرايط تشکيل و
انتقال هيدرات در شکل شماره  1آورده شده است] .[2

شکل :9شرایط شکل گیری و انتقال [6] NGH

فرايند تشکيل هيدرات داراي مراحلي كامالً مشابه با فرايند كريستاليزاسيون بوده و شامل دو مرحله هسته زايي و رشد
مي باشد .مطالعات نشان داده كه در صورت بوجود آمدن شرايط الزم كريستال هيدرات فوراً تشکيل نمي شود بلکه مدت زماني
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طول مي كشد تا آرايش الزم در ميان مولکول هاي آب بوجود آمده و در نتيجه قفس ها تشکيل شوند كه به اين زمان ،زمان
تاخير (  )Induction timeمي گويند].[0-4
در شکل شماره  2مراحل مختلف فرايند تشکيل هيدرات را نشان مي دهد :در اين شکل هنگامي كه آب و گاز در نقطه A
در مجاورت همديگر حضور داشته باشند امکان تشکيل هيدرات وجود ندارد و الزم است كه دما كاهش يافته تا به نقطه B
برسد .در اين نقطه تشکيل هيدرات شروع شده و فشار سيستم كاهش مي يابد كه نشانگر مصرف گاز و محبوس شدن آن در
حفره هاي هيدرات مي باشد .و اين روند كاهش تا نقطه  ( Cنقطه پايان تشکيل هيدرات) ادامه مي يابد .چنانچه در اين حالت
مجدداً هيدرات را گرم نمائيم تجزيه مي شود .الب ته همانطور كه در شکل ديده مي شود تا چند درجه افزايش هيدرات پايدار
بوده و سپس محتواي خود را از دست مي دهد تا به نقطه  Dمي رسد .اين نقطه محل تالقي منحني رفت و برگشت بوده و در
واقع نقطه تعادلي دما و فشار هيدرات است .در حقيقت نقطه  Dبيانگر شرايط دما و فشاري تشکيل هيدرات براي گاز مربوطه
مي باشد].[5
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شکل  :6مراحل مختلف فرایند تشکیل هیدرات][2

براي توليد هيدرات با محتوا و سرعت باال از روش هايي همچون همزن مکانيکي ،اسپري كردن آب در فاز گاز و ايجاد حباب
گاز در يك مخزن آب استفاده شده است .براي اينکه هيدرات در فشار نزديك به فشار آتمسفريك پايدار باقي بماند بايستي در
دماي بين  -11تا  -21درجه سلسيوس سرد گردد .فشار مناسب براي اينکه هيدرات در محدوده  01-111بار ( فشار تشکيل)
پايدار بماند بستگي به درجه حرارت آن دارد] .[6-0هيدرات هاي گاز طبيعي كه در شرايط تعادلي تشکيل مي گردند شامل
 15درصد گاز و  05درصد آب مي باشد .شرايط واقعي فشار و درجه حرارت براي تشکيل و تجزيه هيدرات از تعادل
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ترموديناميکي حاصل مي شود .اسکوبورگ 2و راموسن  0به اين نتيجه دست يافتند كه نرخ تشکيل هيدرات وابسته به پديده
انتقال جرم و مستقل از سطح كل كريستالها مي باشد] [0
از آنجا كه توليد هيدرات با نرخ باال و پايدار ماندن آن در شرايط عملياتي بهينه ،توجيه اقتصادي آن را مناسب تر مي نمايد
لذا در اين مقاله سعي شده است كه به بررسي اثر پارامترهاي مکانيکي و عملياتي فرايند هيدرات ،براي بهبود نرخ تشکيل و
پايداري هيدرات تشکيل شده بپردازد و اثر پارامترهاي مکانيکي نظير دور همزن و در قسمت پارامترهاي عملياتي ،اثر دما و
فشار را بر روند توليد هيدرات بررسي نمايد
 -6بخش تجربی

 -2-1مواد و تجهیزات
در انجام آزمايشات توليد هيدرات گازي ،از گاز متان و دي اكسيد كربن كه در سيلندر تحت فشار محبوس است ،و آب ديونيزه
در تشکيل هيدرات استفاده شده است .راكتور هاي مورد استفاده در توليد هيدرات ،راكتور مدل پار  011ميلي ليتر و راكتور 2
ليتري است.

-6-6انجام آزمایشات و بررسی پارامترهای موثر در تشکیل هیدرات
براي بررسي پارامترهاي موثر در تشکيل هيدرات با توجه به امکانات و منابع موجود تعدادي از آزمايشات انتخاب و به
مرحله اجرا درآمد .شرايط انجام آزمايشات در جدول شماره  1آورده شده است .اين شرايط و پارامترها شامل بررسي دما در  1و
 4درجه سلسيوس ،دور همزن در  151و  011دور بر دقيقه ،فشار عملياتي در 511 psigتا  1011 psigفرايند تشکيل هيدرات و
افزايش مقياس راكتور توليد هيدرات گاز دي اكسيد كربن از  011ميلي ليتر به  2ليترمي باشد.
جدول : 9شرایط اولیه واکنش های انجام شده برای تولید هیدرات
دور همزن
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طرحي شماتيك از سيستم آزمايشگاهي تحت فشار توليد هيدات در شکل شماره  0نشان داده شده است .اين سيستم شامل
راكتور تحت فشار و سير كوالتور خنك كننده مي باشد .اين راكتورها مجهز به همزن مورب است .راكتور مجهز به كويل داخلي
از جنس استيل است كه مي تواند براي ورود و خروج ماده سرماساز و خنك سازي محتويات داخل راكتور استفاده گردد .با
توجه به اين كه واكنش توليد هيدرات ،گرمازا است و با افزايش دما روبرو است سيستم خنك ساز بايستي بتواند سريعا اين
اختالف دما راجبران نمايد.
2

- Skovborg
- Ramussen
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شکل :3طرح شماتیك سیستم راکتور تحت فشار تشکیل هیدرات

سيستم سرما ساز بايستي توان و قدرت مناسبي داشته باشد به طوريکه تغيير دمايي ناشي از افزايش گرما در راكتور را در
مدت كوتاهي جبران نمايد وگرنه هيدرات تشکيل شده به سرعت تجزيه شده و از بين مي رود .گاز ورودي به راكتور پس از
تنظيم فشار توسط رگوالتور در حد مورد نظر ،مورد استفـاده قرار مي گيرد .قبل از شروع واكنـش آب ديونيـزه وارد راكتور
مي گردد.

 -3نتایج و بحث
-3-9آزمایش شماره( 9تشکيل هيدرات متان در فشار باال)
در اين آزمايش طي عمل سرمايش دما به  4درجه سلسيوس رسيد .دور همزن روي عدد  151دور بر دقيقه تنظيم شده
و فشار داخل راكتور در شروع آزمايش به  1011 psigرسيد .پس از گذشت  6ساعت از شروع واكنش ،فشار سيستم به psig
1211رسيده و ميزان جذب گاز كاهش يافت .راكتور تا  12ساعت بعد در اين دما و فشار ماند .پس از آن با كاهش فشار در حد
فشار محيط محتويات داخل راكتور تخليه گرديد.
محصول هيدرات بدست آمده تمامي حجم راكتور را اشغال كرده و تکه هاي برفکي -يخي تشکيل گرديد .شکل شماره 4
تغييرات فشار واكنش با زمان را نشان مي دهد .طبق شکل شماره  4بيشترين تغييرات در يك ساعت اول اتفاق افتاده است.
پس از اين زمان تغييرات جزئي بوده و ادامه دادن فرايند از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمي باشد.
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شکل:4تغییرات فشار سیستم با زمان در اثر جذب گاز در فشار باال

-3-6آزمایش شماره ( 6تشکيل هيدرات متان در فشار پایین)
در اين آزمايش فشار اوليه سيستم در  501 psigتنظيم شده است و بقيه پارامترها ثابت در نظر گرفته شد .شکل شماره
 5تغييرات فشار با زمان را نشان مي دهد .در پايان واكنش با توجه به پايين بودن فشار سيستم ،تنها مقدار ناچيزي از هيدرات
تشکيل شده و عمال راندمان واكنش ناچيز بود .پس از گذشت زمان سه روز از شروع واكنش ،ميزان كاهش فشار  111 psigبود.

شکل :2تغییرات فشار سیستم با زمان در اثر جذب گاز در فشار پایین

-3-3آزمایش شماره ( 3تشکيل هيدرات متان در دما و فشار پایین)
در اين آزمايش فشار اوليه در حدود  011 psigو دما  1درجه سلسيوس و بقيه شرايط ثابت در نظر گرفته شد .كاهش
دما از  4به  1درجه سلسيوس براي جبران اثر كاهش فشار از 1011 psigبه 011 psigدر نظر گرفته شده است و هدف اين
است كه كاهش دما به چه ميزان بر تشکيل هيدرات اثر گذار است .شکل شماره  6تغييرات فشار با زمان را نشان مي دهد .در
اين آزمايش براي ثابت ماندن فشار در حد  011 psigهر بار كه مقداري از گاز جذب مي شود دوباره فشار در 011 psig
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تثبيت مي گردد .در پايان واكنش ،حجم هيدرات تشکيل شده نصف حجم راكتور و از لحاظ كيفي با كيفيت مناسب تشکيل
شده بود .اين مشاهده نشان دهنده آن است كه كاهش دما اثر كاهش فشار را جبران مي نمايد.

شکل  :2تغییرات فشار سیستم با زمان در اثر جذب گاز در دما و فشار پایین

در پايان واكنش هيدرات تشکيل شده به ميزان كم توليد شده بود و از طرفي كامال ناپايدار بود .بطوري كه سريعا تجزيه شد.

 -4-3آزمایش شماره  (4تشکیل هیدرات متان در دور همزن و فشارو دمای باال)
در اين آزمايش شرايط دما و فشار نسبت به آزمايش شماره  1ثابت مانده و فقط دور همزن از  151به  011دور بر ثانيه افزايش
يافته است .شکل شماره  0تغييرات فشار با زمان را نشان مي دهد .همانطور كه از شکل مشخص است با افزايش دور همزن
مقدار جذب گاز تا حدي افزايش يافته است و سريعتر انجام شده است .البته با توجه به اين كه اين افزايش چشمگير نبوده و از
طرفي از لحاظ اقتصادي افزايش دور همزن نياز به توان باالتر و هزينه بيشتر است ،سعي شده در بقيه آزمايشات از دور پايين
تر همزن استفاده شود.

شکل  :7تغییرات فشار سیستم با زمان در اثر جذب گاز در دور همزن باال
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 -2-3آزمایش شماره  (2تشکیل هیدرات دی اکسید کربن درراکتور به حجم  333میلی لیتر و
فشارپائین)
در اين آزمايش فشار اوليه در حدود  501 psigو دما  4درجه سلسيوس در نظر گرفته مي شود .از گاز دي اكسيد كربن براي
تشکيل هيدرات استفاده گرديد .شکل شماره  0تغييرات فشار سيستم با زمان را نشان مي دهد .همانطور كه از شکل مشاهده
مي شود ميزان جذب گاز با زمان تغييرات كمي داشته و مي توان گفت در مورد گاز دي اكسيد كربن نيز در فشار نزديك به
 611psigو فشار  4درجه سلسيوس ميزان تشکيل هيدرات پايين است.

شکل  :8تغییرات فشار سیستم با زمان در اثر جذب گاز در آزمایش شماره 2

 -2-3آزمایش شماره  (2تشکیل هیدرات دی اکسید کربن درراکتور به حجم 6لیتر و فشارپائین)
 ، 501 psigراكتور با حجم  2ليتر و گاز مورد استفاده دي
اكسيد كربن است  .در مدت  11دقيقه اول دي اكسيد كربن بيشترين جذب را نشان مي دهد  .به علت گرمازا بودن فرايند،
گرماي آزادشده باعث باال رفتن دماي راكتور مي شود .با افزايش دما ميزان جذب گاز كاهش يافته و تغييرات فشار بسيار
تدريجي است .شکل شماره  9تغييرات فشار با زمان را در حين فرايند جذب نشان مي دهد.

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
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شکل  :1تغییرات فشار سیستم با زمان در اثر جذب گاز در آزمایش شماره2

 -2نتیجهگیری
براي افزايش نرخ تشکيل هيدرات نتايج بدست آمده از آزمايشات نشان داد كه با كاهش فشار مقدار ناچيزي از هيدرات تشکيل
شده و عمال راندمان واكنش پايين است كه براي جبران كاهش فشار ،كاهش دما اثر مثبتي بر روند افزايش تشکيل هيدرات
دارد .افزايش دور همزن از  501به  1011دور بر دقيقه سرعت تشکيل هيدرات را به ميزان قابل مالحظه اي افزايش مي دهد،
كه اين نتايج نشان دهنده آن است كه نرخ تشکيل هيدرات توسط مکانيسم انتقال جرم كنترل شده و هر چه انتقال حرارت
سريعتر انجام گيرد ،هيدرات تشکيل شده پايدارتر است .با افزايش حجم راكتور در صورتي هيدرا تشکيل شده پايدار مي ماند
كه بتوان به نحو صحيحي گرماي موجود در راكتور در اثر تشکيل هيدرات را به خارج آن منتقل كرده و دما ثابت بماند .بطور
كلي پارامترهاي بررسي شده در اقتصاد فرايند براي افزايش مقياس آن تا مرحله صنعتي حائظ اهميت مي باشد.
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