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چکیده
در این مقاله ،یک فرایند برای تولید و حبه کردن پیوسته هیدرات گازی با هدف ذخیرره سرازی گراز عبی ری،
انتقال گاز عبی ی ،شیرین سازی آب ،جداسازی گازها و یا تغلیظ برخی محلولها بررسری و ارائره شرده اسرت
فرایند ودستگاههای این مطال ه عوری عراحی شده که گاز تشکیل دهنده هیدرات و آب به عنوان مرواد اولیره
به صورت پیوسته وارد سیستم میشوند در محفظه واکنش هیدرات گازی در شرایط عملیراتی مناسرو و بردون
استفاده از همزن و با استفاده از یک استوانه توخالی که نقش مکان هستهزایی و خارج کرردن گرمرای تشرکیل
هیدرات از سیستم را دارد ،تشکیل می شود با توجه به تشکیل هیدرات روی این استوانه ،نیازی بره جداسرازی
هیدرات و آب حذف شده و هیدرات تشکیل شده توسط سیستم حبهسازی به حبرههرای هیردرات تبردیل مری
شود سیستم حبه سازی عوری عراحی شده است که علیرغم خروج هیدرات حبه شده از سیستم ،گاز واکرنش
نداده از سیستم خارج نشده تا در سیستم افت فشار ایجاد نشود مهمترین نکته در فرایند ارائه شده حذف نیراز
به جداسازی فاز هیدرات و آب واکنش نداده به علت تاکید بر مکان هسته زایی است
کلمات کلیدی
هیدرات گازی ،انتقال گاز عبی ی ،شیرین سازی آب ،حبه سازی هیدرات ،مکان هستهزایی
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فرایند تولید وحبه سازی هیدرات گازی به صورت پیوسته ،با تاکید بر مکان هستهزایی
و حذف نیاز به جداسازی هیدرات

 -1مقدمه
هیدرات گازی جامدهای کریستالی هستند که یک ملکول مهمان (م موال گاز) در میان یک قفسی از ملکول های آب
که با پیوند هیدروژنی به هم متصل شدهاند ،قرار گرفته است [ .]1برای اولین بار مطال ه بر روی هیدرات گازی به علت
مشکالت حاصل از تشکیل هیدرات در خطوط انتقال مواد هیدروکربونی ،شروع شده و ماهیت تحقیق های انجام گرفته روی آن
با هدف جلوگیری از تشکیل هیدرات و حل مشکالت ایمنی و فرایندی حاصل از آنها بوده بوده است ] [3 ,2بررسیهای
آزمایشگاهی نشان دهنده این است که هیدرات گازی ظرفیت باالیی برای ذخیره سازی گاز عبی ی دارد] ،[4همچنین از
هیدر ات گازی در فرایند شیرین سازی آب ،تغلیظ محلولها ویا جداسازی برخی از گازها میتوان استفاده کرد] [8-5یکی دیگر
از کاربردهای پیشبینی شده برای هیدرات گازی ،استفاده از آن برای انتقال گاز عبی ی است ] [9با شناسایی شدن کاربرد-
های صن تی پیشنهاد شده برای هیدرات گازی تالش برای تولید آن با فرایندهای مختلف شروع شده است بررسیهای
اقتصادی که برروی استفاده از هیدرات در فرایندهای ذکر شده انجام شده اقتصادی بودن آنها را نشان میدهد علیرغم این
مطال ات استفاده از هیدرات گازی تا به امروز صن تی نشده است مقاالت مختلفی در ضمینه تسهیل شرایط ترمودینامیکی و
سینتیکی هیدرات مطال ه کرده اند] [11 ,11در این مقاالت س ی شده که با اضافه کردن مواد افزودنی شرایط عملیاتی برای
تولید هیدرات راحتتر شود باید توجه داشت که یک نقطه کلیدی در استفاده از هیدرات گازی در فرایندهای گوناگون تولید
پیوسته هیدرات گازی ،با حداقل انرژی مصرفی به ازای هر کیلوگرم هیدرات تولید شده و جداسازی کریستالهای هیدرات از
آب واکنش نداده است با توجه ویژگیها ومزایای فرایندهای پیوسته نیاز به ارائه فرایند ،دستگاهها و سیستم کنترلی برای
فرایندهای پیوسته تشکیل هیدرات گازی محسوس است با توجه به اهمیت حداقل شدن انرژی مصرف شده یه ازای تولید هر
کیلوگرم از هیدرات ،فرایند تولید هیدرات گازی باید عوری عراحی شود که کمترین مصرف انرژی و بیشترین عمر عملکرد را
داشته باشد ،در نتیجه استفاده از سیستم های مکانیکی مانند همزن ها و سلول های با حرکت رفت و برگشتی به منظور
کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش عمر دستگاه ها باید به حداقل برسد در منابع علمی فرایندهایی برای تولید هیدرات
گازی در سیستمهای مختلف بیان شدهاند] ، [22-12 ,8 ,4با این وجود ارائه فرایندها و دستگاههایی که هیدرات گازی را به
عور پیوسته تولید کند نیازمند توجه بیشتر است در این مقاله یک سیستم تشکیل و حبه سازی هیدرات آورده شده که درآن
همزن ویا سلول متحرک برای فرایند کرستالیزیسیون حذف شده و عراحی نوآورانهایی برای هستهزایی و تشکیل کریستال
هیدرات ارائه شده است

 -2تعریف مسئله
در این مطال ه فرایند تولید هیدرات را به دو گره تقسیم میکنیم
1,2

چگونه شرایط مناسو برای تشکیل هیدرات گازی را فراهم کنیم

شباهت زیادی بین عملیات کریستالیزاسیون یک نمک از محلول فوق اشباع آن و فرایند تولید کریستال هیدرات
وجود دارد و اساسا تشکیل هیدرات یک فرایند کریستالیزاسیون است ،اما م موال تلقی ذهنی ما از فرایند کریستالیزاسیون انجام
آن با کاهش دما در فشار ثابت و غالبا اتمسفریک است] [23در حالی که در فرایند کریستالیزاسیون هیدرات ،با کاهش دما و
افزایش فشار نیرو محرکه تشکیل کریستال فراهم میشود در فرایند کریستالیزاسیون ،ابتدا باید محلول فوق اشباع از مواد اولیه
حاصل شود تا فرایند شروع شود ایجاد کریستال خود منتج از دو فرایند هستهزایی و رشد است در یک سیستم مناسو برای
تشکیل هیدرات پارامتر های عراحی باید عوری انتخاب شوند که بیشترین سرعت تشکیل هیدرات در سیستم ایجاد شود
عوامل تاثیر گذار بر سرعت تشکیل کریستال هیدرات عبارتند از )1:فوق اشباع بودن بیشتر(سابکولینگ بیشتر ،فشار بیشتر و
غلظت اولیه بیشتر)  )2مقاومت انتقال جرم کمتر  )3مقاومت انتقال حرارت کمتر  )4مکان هستهزایی مناسو در عراحی این

فرایند ،شکل  ،1و عراحی محفظه واکنش ،شکل ، 2چهار عامل فوق ،در عراحی سهم داشتهاند با توجه به گرمازا بودن تشکیل
هیدرات ،باید گرمای تشکیل از سیستم خارج شود تا شرایط عملیاتی ثابت بمانند و نیروی محرکه تشکیل هیدرات کم نشود

شکل 1نمودار جریانی فرایند تولید هیدرات گازی به صورت پیوسته
نام گذاری ها )1(:واحد همزنش اولیه )2( ،واحد راکتور (کریستالیزور) )3( ،مخزن گاز )4( ،مخزن آب )5( ،جریان ورودی گاز به واحد ،1
( )6جریان ورودی گاز به واحد  )7( ،2جریان ورودی آب و گاز مخلوط شده به واحد  )8( ،2سیستم هدایت سنجی و اکتساب داده های
هدایت الکتریکی )9( ،سیستم اکتساب داده های دما – فشار  )11( ،واحد سرمایش (کنترل دما) )11( ،واحد تخلیه کریستال)12( ،
دوربین )13( ،کنترل کننده جریان

2,2

پس از این که کریستال هیدرات تشکیل شد چگونه آن را جدا کره و حبه نماییم

برای پایداری بیشتر ذرات هیدرات ،برای انتقال یا ذخیره سازی پیشنهاد شده است کریستالهای هیدرات به صورت حبه
در آیند] [25 ,24 ,16 ,14بدین منظور ب د از تشکیل هیدرات در راکتور و ورود ذرات جامد به سیستم حبه کننده با فشار
ایجاد شده توسط جک پنوماتیک هیدرات حبه شده و سپس از سیستم خارج میشود سیستم حبه کن عوری عراحی شده که
با وجود خروج هیدرات از سیستم ،گاز داخل راکتور از سیستم خارج نمیشود شکل ،3چهار مرحله از عملکرد این سیستم را
نشان میدهند
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شکل  ،2نمای از کنار محفظه واکنش به صورت باز شده

شکل ،3سیستم حبه سازی و خروج هیدرات از محفظه با هدف حداقل افت فشاردر محفظه ،در وض یت  :Aشیر ورود هیدرات به
سیستم حبه سازی بسته است و دو شفت متحرک در دو عرف قرار گرفتهاند سیستم حبه سازی در وض یت  : Bشفت سمت راست ثابت
است و شفت سمت چپ با ضربه ذرات هیدرات را به صورت حبه در میآورد  :سیستم حبه سازی در وض یت :Cهر دو شفت به سمت
راست حرکت کرده تا جایی که حبه هیدرات از سیستم به کمک جاذبه خارج شود سیستم حبه سازی در وض یت  : Dبرگشت هر دو
شفت به حالت اولیه و ورود مجدد محلول به راکتور برای تشکیل هیدرات

 -3شرح فرایند
نمودار جریانی فرایند تولید هیدرات گازی به صورت پیوسته
مطابق شکل 1گاز تشکیل دهنده هیدرات از مخزن گازی ( )3با یک فشار ثابت (در خط جریان  )5و آب از مخزن
ذخیره آب ( )4با استفاده از یک پمپ وارد واحد ( ) 1می شود مقدار گاز تزریق شده در این مرحله باید کمتر از مقدار ت ادلی
تشکیل هیدرات از گاز مربوعه باشد ،تا در این واحد تنها فرایند اشباع شدن آب از گاز اتفاق افتاده و تشکیل هیدرات را نداشته
باشیم ب د از فرایند اشباع ش دن گاز در آب ،با رساندن فشار گاز به باالتر از فشار ت ادلی تشکیل هیدرات توسط پمپ ،نیروی
محرکه ای برای فرایند تشکیل ایجاد شده و فرایند در واحد ( ) 2اتفاق می افتد خروجی آب و گاز با توجه به خط جریان ( )7و
گاز از خط جریان ( )6به واحد کریستالیزور (واحد  )2منتقل می شوند راکتور یک استوانه دو جداره است که در قسمت میانی
آن از یک ماده سردکننده برای تنظیم دمای مواد درون راکتور استفاده می شود مخلوط آب و گاز از جریان ( )7بر روی سطح
خارجی جداره داخلی می ریزد و فشار راکتور با ورود گاز از جریان ( )6بر روی فشار مورد نظر تنظیم می شود در این واحد
همزنی وجود ندارد بلکه مخلوط آب و گاز توسط یک پمپ (مسیر  ) 7مرتبا بر روی سطح خارجی راکتور در جریان است تا
تماس فازهای آب وگاز را افزایش داده و بر مقاومت انتقال جرم میان این دو فاز غلبه کند در مسیر ( )7از یک سیستم هدایت
سنج الکتریکی( 1شماره  ) 8استفاده می شود که سنسور آن باید در محلول آب و گاز قرار گیرد در صورت استفاده از این فرایند
برای شیرینسازی آب ،از آن جایی که این محلول با توجه به نوع گاز تشکیل دهنده هیدرات ،ممکن است در فشار نسبتا باالیی
باشد ،باید به منظور تجهیز کردن سیستم به یک اندازه گیری کننده هدایت الکتریکی آب از یک هدایت سنج با تحمل فشار
باال استفاده کرد ضمن فرایند تشکیل ،نمک ها در ساختار هیدرات قرار نمی گیرند ،لذا ب د از گذشت مدت زمانی از فرایند
انتظار می رود که هدایت الکتریکی آب باقی مانده در مسیر ( )7افزایش یابد نقطه افزایش هدایت الکتریکی را می توان شروع
فرایند تشکیل هیدرات دانست البته با ثبت داده های فشار و دما با سیستم اکتساب داده ها ،از روند افزایش ناگهانی دما و یا
افت شدید فشار نیز می توان هسته زایی و رشد کریستال ها را تشخیص داد

 -4ذکر کاربردها و مثالهای استفاده از فرایند و دستگاه
همانطور که بیان شد با توجه به اینکه که نقطه کلیدی در استفاده از هیدرات گازی در فرایندهای گوناگون تولید
پیوسته با حداقل انرژی مصرفی به ازای هر کیلوگرم هیدرات تولید شده و جداسازی کریستالها از آب واکنش نداده است؛ و
این مهم در عرا حی این فرایند مورد توجه بوده است ،برای هیدرات تشکیل شده در دستگاه عراحی و ساخته شده ،می توان
کاربرد های زیر را ذکر کرد

 1,4انتقال و ذخیرهسازی گاز عبی ی
حبههای تولید شده برای انتقال و ذخیرسازی مناسو هستند از آن جا که هر متر مک و هیدرات گازی جامد میتواند
در حدود  151متر مک و گازعبی ی ( در شرایط اتمسفریک ) را در خود جای دهد میتواند زمینه خوبی برای ذخیره سازی گاز
عبی ی در فشار های متوسط باشد حال با توجه به مشکالت موجود در زمینه تأمین گاز در فصل سرما و مواقع بحرانی می
توان از این موضوع استفاده کرد و در تابستان (شرایط مصرف کم گاز) گاز عبی ی را به صورت هیدرات درآورده ،سپس با تأمین
شرایط نگهداری ،آن را برای فصل زمستان (شرایط مصرف زیاد گاز) ذخیره کرد و در فصل پر مصرف با کاهش فشار و تجزیه
هیدرات دوباره آن را مصرف کرد

 2,4شیرین سازی آب
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یکی از کاربردهای پیشنهاد شده برای هیدرات ،استفاده از آن در فرایند نمک زدایی از آب های شور است زیرا در
ضمن تشکیل هیدرات ،نمک ها و ناخالصی ها در ساختارهای هیدرات قرار نمی گیرند مشکالت آزمایشهای تولید هیدرات در
فرایند شیرین سازی آب ،در جداسازی کریستالهای تولید شده از محلول آب باقی مانده است زیرا فاز هیدرات در محدوده
دمایی و فشاری خاصی پایدار است و اگر شرایط اندکی تغییر کند ،فاز هیدرات از بین می رود شیرین سازی مبتنی بر هیدرات
با عراحی دستگاهی پیشنهاد شده است که بتواند هیدرات گازی را از راکتور محتوی دوغاب جدا کند در سیستم ارائه شده
هیدرات بر روی مکان هستهزایی  ،تشکیل می شود در تشکیل هیدرات به منظور شیرینسازی آب دیگر نیازی به حبهسازی
هیدرات نیست و ب د از تشکیل هیدرات و جداسازی هیدرات از آب شور باقی مانده ،با ذوب کریستالها و تجزیه هیدرات آب
شیرین حاصل می شود که باید با انجام آنالیزهایی بر روی محصول نهایی ،تاثیر عواملی چون غلظت اولیه نمک ،نوع یون ها ،بار
یون و اندازه آن ها بر راندمان فرایند شیرین سازی با استفاده از هیدرات گازی بررسی شود

 3,4جدا سازی به کمک هیدرات
تشکیل هیدرات میتواند مانند فرایند تبخیر ،باعث تغلیظ محلولها شود] [26مطال اتی برای تغلیظ آبمیوههاو قهوه
به کمک هیدرات وجود دارد همچنین در کارخانههای صن ت قند میتوان به جای فرایند تبخیر از تشکیل هیدرات برای تغلیظ
شربت استفاده کرد همچنین از اختالف تمایل گازهای مختلف برای تشکیل هیدرات میتوان به عنوان یک فرایند جداسازی
محلولهای گازی استفاده کرد در فرایند ارائه شده ب د از تشکیل هیدرات بر روی سطح ،محلول باقیمانده تغلیظ میشود

بحث ونتیجهگیری
ی کی از مهم تررین نکات عراحی یک فرایند برای تولید هیدرات ،جداسازی مخلوط هیدرات از مواد اولیه واکنش نداده در
سیستم است با توجه به اختالف چگالی اندک کریستال هیدرات و آب ،جداسازی این دوفاز مشرکل بره نظرر میرسرد ایجراد و
تجمع کریستال هیدرات بر روی یک مکان هستهزایی میتواند مشکالت جداسازی را کم ویا برعرف کند به علت گرمرازا برودن
واکنش تشکیل ،خارج کردن گرمای ایجاد شده از سیستم و از بین بردن مقاومت انتقال حرارت ،در عراحی ایرن مکران هسرته-
زایی باید لحاظ شود با توجه به سریع تر بودن هسته زایی و رشد کریستال به صورت غیر همگرن ،وجرود مکران مناسرو بررای
هسته زایی باعث بهتر شدن سینتیک واکنش میشد در عراحی انجام گرفته با حذف همزن از راکتور ،و اضافه کردن یک استوانه
فلزی تو خالی به منظور ایجاد مکان هستهزایی و خارج کردن گرمای تشکیل توسط این استوانه ،س ی شد هر سه مشکل فرایند
بر عرف شوند در این سیستم کریستال هیدرات بر روی مکان هستهزایی تجمع میکندو ب د از رسریدن قطرر هیردرات تشرکیل
شده به قطری مشخص ،جریان مواد اولیه به راکتور قطع شده و کریستالها از راکتور خرارج و در سیسرتم حبره کننرده ریختره
میشوند این فرایند تشکیل هیدرات برای انتقال گاز عبی ی ،ذخیرهسازی گاز عبی ی ،تغلیظ محلولها و شیرین سازی گرازهرا
سازگار است
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