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جداسازی مخلوطهای گازی متان-پروپان با استفاده از تشکیل هیدرات
گازی
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2دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ،دانشگاه سمنان ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز
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چکیده
در این تحقیق ،یک روش جدید برای جداسازی مخلوطهای متان-پروپان با استفاده از تشککی هیکدراگ گکازی
معرفی شده است .مخلوطهای گازی در نسبتهای مولی مختلک متکان و پروپکان 0/7 ،0/5 ،0/3 ،و  0/9کسکر
مولی متان ،مورد بررسی قرار گرفته شدهاند .به منظور تعیین ترکیب گاز طی تشکی هیکدراگ ،الگکوریتمی بکر
اساس مدل جذب سطحی النگمویر پیشنهاد شده است .این الگوریتم دالی رفتار سیستم طی تشکی هیکدراگ
مخلوطهای گازی در کسرهای مولی متفاوگ از دو گاز را بیان میکند .نتایج به دست آمده نشان میدهد که در
کسرهای مولی  0/3و  0/5متان در مخلوط با تشکی هیدراگ فاز گاز از پروپان غنی شده و متان سریعتر بکرای
تشکی هیدراگ مصرف میشود ،اما در کسرهای مولی  0/7و  0/9متان در مخلکوط بکا تشککی هیکدراگ رفتکار
سیستم معکوس میشود .بنابراین با توجه به نتایج میتوان گفت که در کسرهای مولی  0/3و نیز  0/9متکان در
مخلوط ،دو گاز به طور کام از هم جدا میشوند.
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جداسازی مخلوطهای گازی متان-پروپان با ...

 -9مقدمه
مولکولهای کوچک مانند متان ،اتان و دیاکسیدکربن خالص ساختار  Iهیدراگ گازی را تشکی میدهند ،در حالی ککه
مولکولهای بزرگتر مانند پروپان فقط ساختار  IIهیدراگ گازی را تشککی مکی دهنکد] .[1امکا در مکورد مخلکوطهکا ،سکاختار
هیدراگ گازی از پیش مشخص نیست .برای مثال ،در حالی که متان و اتان خالص فقکط سکاختار  Iهیکدراگ گکازی را تشککی
میدهند ،اما مخلوط این دو گاز ممکن است ساختار  IIهیدراگ گازی را تشکی دهد .هکم چنکین در مکورد مخلکوطهکایی ککه
پروپان در آنها حضور دارد ،مقدار کمی از آن موجب تشکی ساختار  IIهیدراگ گازی خواهد شد].[2
تشکی هیدراگ از مخلوطهای گازی عمدتاً تابعی از ترکیب گاز است .وقتی که یکک مخلکوط گکازی تشککی هیکدراگ
می دهد ،غلظت مربوط به هر جزء در فاز هیدراگ و نیز در فاز گاز باقیمانده ممکن اسکت متفکاوگ باشکد .جزئکی ککه مکیتوانکد
هیدراگ تشکی دهد یا آسانتر هیدراگ تشکی میدهد ،ممکن است در فاز هیدراگ غنی شود .بر اساس این اصک  ،یکک روش
جدید جداسازی مخلوط گازی به وسیله تشکی هیدراگ گازی پیشکنهاد شکده اسکت ککه ممککن اسکت از لحکاد اقتصکادی در
بازیافت اجزاء گازی ارزشمند مانند هیدروژن و اتیلن از دیگر گازهای پاالیشگاه قاب کاربرد باشد] .[3برای مثال ،در دمکای 272
کلوین HFC-134a ،در فشار حدود  0/09مگاپاسکال و نیتکروژن در فشکار حکدود  20/7مگاپاسککال هیکدراگ گکازی تشککی
میدهد .زمانی که مخلوط این دو گاز در تماس با آب قرار میگیرد ،انتظار میرود ککه بیشکتر قفک هکای هیکدراگ بکه وسکیله
مولکولهای  HFC-134aاشغال شود .سپ هیدراگ جامکد بکرای بازیافکت  HFC-134aککه از آن غنکی شکده اسکت ،تجزیکه
میشود]4و.[5
در این تحقیق ،تشکی هیدراگ مخلوط گازی متان-پروپان مورد بررسکی قکرار گرفتکه و هکم چنکین یکک روش جدیکد
جداسازی بر اساس تشکی هیدراگ گازی معرفی شده است .در این بررسی ،از مدل جذب سطحی النگمویر برای تعیین ترکیب
فاز گاز طی تشکی هیدراگ مخلوط گازی استفاده شده است.

 -6مواد ،دستگاه آزمایشگاهی و روش انجام آزمایش
 -9-6مواد مورد استفاده در آزمایش
در انجام آزمایشاگ از گازهکای متکان و پروپکان بکا خلکو
دیونیزه شده از شرکت بحر زالل ایران استفاده شده است.

 %99/99از شکرکت  Technical gas serviceوآب مقطکر

 -6-6دستگاه آزمایشگاهی
در شک شماره  1تصویری از دستگاه مورد استفاده در این آزمایش نشان داده شدهاست .ایکن دسکتگاه مجهکز بکه یکک
راکتور همزندار با قابلیت کار در فشارهای 0-100بار و محدودهی -20تا  200درجه سلسیوس از دما است .این راکتکور مجهکز
به نمایشگر لمسی بوده و به یک رایانه برای ثبت دادهها متص است .همزن درون راکتور از نوع چهار پره بوده و سکرعت آن از
 0تا  1500دور بر دقیقه قاب تنظیم است .حجم راکتور نیز دقیقاً معادل  200میلکی لیتکر و از جکن فکوالد دکد زنک AISI
 304Lمیباشد .عالوه بر راکتور از تجهیزاگ جانبی دیگری شام یک حمام سردکن ،یک گرمکن الکتریکی ،پمپ خأل ،دوربکین
فیلمبرداری برای مشاهدهی هیدراگ تشکی شده در راکتور و دو مخزن جداگانه برای ذخیرهی گکاز و آب اسکتفاده شکدهاسکت.
وسای اندازهگیری نصب شده بر روی راکتور شام دماسنج و فشار سنج است .بکرای انکدازهگیکری دمکا از یکک لولکه تکه بسکته
استفاده میشود .ارتفاع آب درون راکتور باید به گونهای باشد که با انتهای این لوله در تماس باشد تا دمای قرائکت شکده ،دمکای
واقعی مایع باشد .از یک  PT100با دقت  0/1درجه سلسیوس و سه سیم ساخت شرکت جامو 1که در داخ لوله ته بسته قرار
میگیرد و به نمایشگر لمسی متص است ،برای اندازهگیری دما استفاده میشود .برای اندازهگیری فشار از دو فشارسنج آنکالوگ
1
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و دیجیتالی استفاده میشود که فشارسنج آنالوگ در محدود  0-100بار با دقت  2بار صکرفاً بکرای خوانکدن فشکار بکه صکورگ
چشمی و رعایت مسائ ایمنی و فشارسنج دیجیتالی با دقت  0/1بار برای نمایش فشار در سیستم نمایشگر لمسی است.

شکل  :9دستگاه آزمایشگاهی تشکیل هیدرات مورد استفاده در این تحقیق

 -3-6روش انجام آزمایش
به منظور انجام آزمایش ،پ از رسیدن دمای حمام سردکن به دمای موردنظر و آمادهسازی اولیه راکتور (شکام خکالء
کردن و شستشو) ،آب مقطر به میزان  300میلی لیتر به درون راکتور تزریق میشود .مخلوط گازی در نسبت مولی مکورد نظکر
در یک مخزن ذخیره ساخته شده ،سپ به سیستم متص میشود .پ از قرار گرفتن دما بر روی دمکای طراحکی شکده بکرای
انجام آزمایش ،فشار راکتور با تزریق گاز به فشاری باالتر از فشار تعادلی هیدراگ و پایینتر از فشار اشباع گکاز ،رسکیده و سکپ
همزن روشن میشود .با شروع به کارهمزن با سرعت  ،000 rpmگاز در داخ مایع ح میشود تا فاز مایع از مولکولهای گکاز
فوق اشباع شود .بعد از فوق اشباع شدن فاز مایع از مولکولهای گاز مدتی طول خواهد کشکید تکا اولکین هسکتههکای هیکدراگ
تشکی شوند .بعد از تشکی هستههای اولیه ،فاز هیدراگ شروع به تشکی مکیکنکد و هسکتههکا شکروع بکه رشکد مکیکننکد و
مولکولهای گازی در حفرهها حب می شوند .بنابراین با تشکی هیدراگ فشار گاز به صورگ ملموسی کاهش مییابد .افت فشار
گاز تا زمان رسیدن به تعادل ادامه مییابد و پ از رسیدن به تعادل فشار گاز ثابت میماند .آزمایشاگ در دمای ثابکت عملیکاتی
 277/15کلوین انجام شدهاند.

 -3تئوری
در حین تشکی هیدراگ گازی ،ترکیب مخلوطهای گازی در هر لحظه همراه با افت فشار گاز درون راکتور تغییر
میکند .بنابراین برای به دست آ وردن ترکیب نهایی در لحظه تعادل فرایند تشکی هیدراگ مخلوط گازی ،از کسر اشغال
حفراگ که بر اساس مدل جذب سطحی النگمویر است] ،[2استفاده میشود که رابطه آن به صورگ زیر است:
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 θi,cکسر اشغال حفراگ Ci,c ،دریب النگمویر ƒi ،فوگاسیته گاز در سطح مشترک گاز-مایع است .در روابط زیرنوی های  c ،iو
 mبه ترتیب نشان دهنده جزء گازی ،نوع حفره و تعداد ک اجزاء میباشند .پاریش و پرازنیتز بیان سادهای را برای محاسبه
دریب النگمویر ارائه دادند]:[7
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که Tدمای آزمایش و Ai,cو  Bi,cثوابتی هستند که مقادیر آنها به وسیله مانک و همکاران ارائه شده است] .[0برای محاسبه
 ،ƒiفرض میشود هر لحظه از تشکی هیدراگ گازی یک مرحله شبه تعادلی است و فشار مربوط به آن لحظه ،فشار تعادلی در
نظر گرفته میشود و با استفاده از معادله حالت پن -رابینسون و قوانین اختالط واندروال  ،فوگاسیته گاز در هر لحظه محاسبه
میشود .برای به دست آوردن مقدار مول گازی در مولکولهای آب فاز هیدراگ ،از رابطه زیر استفاده میشود:
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که  vcتعداد حفراگ نوع  cبر تعداد مولکولهای آب و  nwعدد هیدراگ است که در هر ساختار کریستال هیدراگ متفاوگ است.
نسبت گازها در فاز هیدراگ نیز به صورگ زیر محاسبه میشود:
ni
m

() 4

ni



g

ri


i1
i w

در این روش فرض میشود که ترکیب فاز مایع همواره ثابت بوده و تمام گاز مصرف شده در فاز گاز وارد فاز هیدراگ
میشود .با توجه به این نکته ،تغییراگ تعداد مول مصرفی گاز را در هر لحظه محاسبه کرده و ترکیب فاز گاز در لحظه بعدی به
دست آورده میشود .الزم به ذکر است که برای محاسبه تعداد مولهای گازی در فاز گاز از رابطه قانون گاز ایدهال استفاده
میشود .الگوریتم فوق تا رسیدن به لحظه تعادل تشکی هیدراگ تکرار میشود.

-4نتایج
برای بررسی تشکی هیدراگ مخلوط گازی متان-پروپان ،مخلوطهای گازی بکا کسکرهای مکولی اولیکه  0/7 ،0/5 ،0/3و
 0/9متان تهیه و در دمای ثابت  277/15کلوین بررسی شدهاند .دادههای به دست آمده در این کار ،منحنیهای تغییراگ فشکار
درون راکتور تشکی هیدراگ بر حسب زمان است .این منحنیها در شک شماره  2نشان داده شدهاند.
با استفاده از الگوریتم بیان شده در این تحقیق ،ترکیب فاز گاز طی تشکی هیدراگ مخلکوطهکای گکازی محاسکبه و در
شک شماره  3بر روی نمودار تعادلی به دست آمده توسط باالرد و اسلون برای تشکی هیدراگ گازی مخلوط متان-پروپکان در
دمای  277/2کلوین ] ،[9نشان داده شدهاند که نقاط سبز رن شروع تشکی هیدراگ گازی و نقاط قرمز رنک خاتمکه فراینکد
تشکی هیدراگ گازی را نشان میدهند.
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شکل  :6منحنی تغییرات فشار بر حسب زمان در تشکیل هیدرات مخلوطهای گازی متان-پروپان در دمای 622/92
کلوین

با توجه به شک شماره  ،3نقاط اولیه انتخاب شده ساختار  IIهیدراگ گازی متان-پروپان را تشککی مکیدهنکد .نتکایج
نشان میدهند که در کسرهای مولی اولیه  0/3و  0/5متان در مخلوط ،با تشکی هیدراگ فاز گاز به سمت غنی شدن پروپکان و
در کسرهای مولی اولیه  0/7و  0/9متان در مخلوط ،فاز گاز به سمت غنی شدن متان پیش میرود .به طوری ککه در کسکرهای
مولی اولیه  0/3و  0/9متان ،در نهایت دو گاز به طور کام از یکدیگر جدا میشوند.

شکل  :3نمودار تعادلی تشکیل هیدرات گازی مخلوط متان-پروپان در دمای  622/2کلوین ] [1و منحنی تغییرات
ترکیب فاز گاز طی تشکیل هیدرات

نتایج حاص از آزمایش و نیز ترکیب فاز گاز حین تشکی هیدراگ گازی ،به دست آمده از روش فوق در جکدول شکماره
 1آورده شده است.

... پروپان با-جداسازی مخلوطهای گازی متان

پروپان- نتایج تجربی و تئوری به دست آمده در تشکیل هیدرات مخلوط گازی متان:9 جدول
فشار تعادلی

فشار تشکی هیدراگ

فشار اولیه

)Mpa(

)Mpa(

)Mpa(
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ترکیب نهایی (نسبت
)متان در مخلوط
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 نتیجه گیری-2
پروپان مورد بررسی قرار گرفته و نیز یک روش جدید- تشکی هیدراگ گازی مخلوطهای دو جزئی متان،در این کار
 برای بیان رفتار سیستم و محاسبه ترکیب فاز گاز در.جداسازی مخلوط گازها بر اساس تشکی هیدراگ گازی معرفی شده است
 بر اساس نتایج به دست. الگوریتمی بر مبنای مدل جذب سطحی النگمویر پیشنهاد شده است،حین تشکی هیدراگ گازی
 تمای به غنی، متان در حین تشکی هیدراگ گازی0/5  و0/3  مخلوطهای گازی با کسر مولی اولیه،آمده از این الگوریتم
. تمای به غنی شدن متان در فاز گاز دارند، متان0/9  و0/7 شدن پروپان در فاز گاز و در مخلوطهای با کسر مولی اولیه
.بنابراین این روش میتواند به عنوان یکی از روشهای مفید جداسازی مخلوطهای گازی مورد استفاده قرار گیرد

سپاسگزاری
.از شرکت گاز استان سمنان به جهت حمایت مالی از این پروژه تشکر و قدردانی مینماییم
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