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هاي ترمودينامیكي ،فشار و دماي تشكیل هیدرات استفاده شده است .در ادامه اين تحقیق با توجه
به نمودارهاي بدست آمده ،متانول به عنوان بازدارنده ترمودينامیكي برتر انتخاب شده است .مقايسه
نتايج بدست آمده از اين مدل با نتايج نرم افزار  CSMHYDنشان دهنده دقت باالي اين مدل
مي باشد.
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با انتخاب مدل تمودينامیكي مناسب (معادله حالت تجمعیي در ايین تحقییق) جهیت پییب بینیي تشیكیل
هیدرات و همچنین استفاده از معادله اي مناسب جهیت تعییین ضیريب اکتیويتیه آب در فیاز میاي (روش
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1-Associated Fluid

بررسی معادله حالت تجمعی ( )AEOSدر

 -9مقدمه
هیدرات گازي ترکیب برفك گونه اي از آب و گاز طبیعي است که بسته به اندازه ي ملكولي گیاز میي توانید سیه نیوع
ساختار  Iو  H ، IIرا تشكیل دهد و در صورت تشكیل در خطوط لوله مي تواند پیامیدهايي از قبییل افیت فشیار ،انسیداد و يیا
ترکیدگي خطوط انتقال جريان داشته باشد .هیدرات ها تمايل زيادي براي متراکم شدن و چسبیدن به ديواره لولیه و در نتیجیه
مسدود نمودن خط لوله را دارند که در صورت تشكیل ،براي تجزيه و از بین بردن کريستال هاي هیدرات( بیا توجیه بیه فلسیفه
تشكیل هیدرات) نیاز به درجه حرارتي باالتر و فشار پايین تري مي باشد که در شرايط خاصي اعمیال چنیین تریراتیي ناکیافي
بوده ،بطوريكه نیازمند بكارگیري اقدامات ديگري است تا بتوان از پديده تشكیل هیدرات جلوگیري نمود[1-3].
بطور کلي راه هاي جلوگیري از تشكیل هیدرات در خطوط لوله عبارتند از:
 -1کاهب فشار
 -2افزايب دما (گرمايب)
 -3کاهب نقطه شبنم گاز از طريق ايجاد تاسیسات نم زدايي گاز در ورودي خطوط لوله
 -4استفاده از بازدارنده هاي تشكیل هیدرات
که در اين تحقیق ترییرات فشار -دماي تشكیل هیدرات در حضور بازدارنده هاي ترمودينامیكي (نمك ها ،گاليكیول هیا ،الكیل
ها) مورد بررسي قرار گرفته است.
بازدارنده هاي هیدرات ،مواد شیمیايي هستند که در فاز آب حل شده و مان از تشیكیل هییدرات میي شیوند.انیواع مختلفیي از
بازدارنده ها وجود دارند که با توجه به اثر هرکدام از آنها بر روي فرايند تشكیل هیدرات به دو دسته تقسیم مي شوند:
 -1بازدارنده هاي ترمودينامیكي ()Thermodynamic Inhibitors
 -2بازدارنده هاي سینتیكي ()Kinetic Inhibitors
بازدارنده هاي ترمودينامیكي به مقدار قابل توجهي به سیستم اضافه مي شوند و شرايط تعادل ترمودينامیكي سیسیتم را
به سمت کاهب دماي تشكیل هیدرات پیب مي برند .نمك ها ،گاليكول ها و الكیل هیا نمونیه هیايي از ايین نیوع بازدارنیده هیا
مي باشند .بازدارنده هاي سینتیكي مواد شیمیايي هستند که نرخ تشكیل هیدرات را کاهب مي دهند بنحوي که هیدرات هیاي
کوچك تشكیل شده اما از به هم چسبیدن کريستال ها به يكديگر و تشكیل ذرات بزرگتر جلوگیري مي کنند.
موادي که بتوانند به میزان زيادي در فاز آب حل شوند ممانعت کننده هاي خوبي بشمار مي روند .بطور کلي مكانیسم بازدارنده
هاي تشكیل هیدرات (نمك ها ،گاليكول ها ،الكل ها) به صورت زير مي باشد.
 -1نمك ها درمحلول با جذب دو قطبي هاي حاصل از مولكول هاي آب عمل مي کنند.اين مولكول ها بیشتر تمايل دارند که با
يون ها ترکیب شوند تا اينكه اطراف مولكول هاي گاز موجود در محلول ،شبكه تشكیل دهنید.بیدين ترتییب کیه در يیك فشیار
مشخص ،تشكیل شبكه هاي هیدرات از مولكول هاي آب به دماي کمتري نیاز دارد و به همین دلیل حاللیت گاز در آب کاهب
مي يابد.
 -2مكانیسم الكل ها به گونه اي است که توسط گروه هیدروکسیل خود با آب پیوند هیدروژني برقرار کنند و از طرفي اتم هیاي
هیدروکربني مولكول هاي الكل ،مولكول هاي آب را به سمت تشكیل خوشه هدايت مي کنند.
 -3گاليكول ها نسبت به الكل ها داراي يك عامل هیدروکسیل اضافي مي باشند و همین عامل سیبب شیده تیا توانیايي برقیرار
کردن پیوندهاي هیدروژني بیشتري را با مولكول هاي آب داشته باشند.
در اين تحقیق با توجه به اهمیت موضوع انسداد خطوط انتقال گاز در اثر تشكیل هیدرات و راههاي جلوگیري از
تشكیل اين پديده ،ترکیبات گازي میدان الوان(الوان )3-و میدان سلمان در حضور بازدارنده هاي ترمودينامیكي کلريد
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سديم ، 1برمید پتاسیم ،2منو اتیلن گاليكول ،3دي اتیلن گاليكول ،4تري اتیلن گاليكول 5و متانول 6مورد بررسي قرار گرفته
شده است  .در ادامه با توجه به نمودارهاي ارائه شده ،متانول به عنوان بازدارنده برتر انتخاب شده است .بدين منظور در ابتدا بر
اساس مدل ترمودينامیك آماري Vander Waals -Platteeuwو تئوري تك اليه اي ثابت جذب النگموير و همچنین
پارامترهاي بهینه  Kiharaو استفاده از معادله حالت تجمعي ( )AEOSجهت محاسبه فوگاسیته هر جزء در فاز گاز ،نمودار
تعادلي فشار دماي تشكیل هیدرات محاسبه شده است و در ادامه نیز به منظور تأثیر بازدارنده هاي ترمودينامیكي بر اساس
معادله  Vander Waals -Platteeuwو روش  ،UNIFACنمودارهاي تعادلي تشكیل هیدرات در حضور بازدارنده ها مورد
بررسي قرار گرفته است .مقايسه نتايج بدست آمده از اين مدل با نتايج نرم افزار  CSMHYDنشان دهنده دقت باالي اين
مدل مي باشد[4-12 ].

 -6مدل سازی
براي توجیه پتانسیل بین مولكولي بین يك مولكول آب از ديواره حفره و يك مولكول حل شده (میهمان) ،در سال
 Vander Waals-Platteeuw ،1151از تاب پتانسیل  Lennard-Joneاستفاده کردند .در سال  Sinanoglu ،1163و
 McKoyپیشنهاد کردند که پتانسیل کروي  Kiharaبراي مولكولهاي بزرگتر و غیر کروي بهتر مي باشد.البته به شرط آن که
پارامترهاي اين پتانسیل از داده هاي آزمايشگاهي تجزيه هیدرات محاسبه شوند.انرژي پتانسیل،بین مولكول میهمان و هر يك
از مولكولهاي آب (،)Φبه نیروي  Fوارد از هر کدام به ديگري با رابطه  F    rمربوط مي شود r .فاصله دو مولكول از
هم است Φ .تابعي از فاصله بین مولكول ها مي باشد و براي تمام انواع مولكولها يكسان در نظر گرفته مي شود.اين تاب به
صورت زير است:
)(1

for

)(2

for

که  فاصله کره از انرژي پتانسیل صفر(که تمامي نیروهاي جاذبه و دافعه با هم برابرند)  ،شعاع هسته کروي  ،حداکثر
پتانسیل جذب (  ) r  6 2است.در واق اين همان پتانسیل  Kiharaاست Sinanoglu .و  McKoyمتوسط تمام بر
همكنب هاي بین جفت مولكولهاي میهمان و مولكولهاي آب ،براي  ziمولكول آب روي سطح حفره کروي را به صورت تاب
پتانسیل زير نشان دادند.
)(3

ω

)(4

N=4,5,10,11

که در آن ω(r) ،میانگین مجموع نیروها در حفره ها است که در اين مدل بر همكنشهاي بین مولكولي میهمان با نزديكترين
مولكولهاي آب که در همسايگي مولكول میهمان به صورت کروي در اطراف آن ،حفره را تشكیل مي دهند قرار دارند : z .عدد

NaCl-1
DEG- 4

KBr -2
TEG -5

MEG-3
MeOH-6

بررسی معادله حالت تجمعی ( )AEOSدر

کئورديناسیون (تعداد مولكول هاي آبي که يك حفره را تشكیل مي دهند) :R .شعاع حفره آزاد (با فرض کروي بودن حفره).
 :rفاصله مولكول میهمان از مرکز حفره.

الزم بذکر است که پارامتر هاي  ,و که به پارامترهاي  Kiharaمعروفند و از ضرايب ويريال بدست مي آيند و براي
هر مولكول میهمان يك مقدار معیني دارند و با تفاوت در نوع حفره ترییر نكرده و مقاديرشان با توجه به داده هاي تجربي در
تعادل هیدرات براي هر مولكول میهمان (گاز) تعیین ميشود .از طرف ديگر  Rو  zيك مقدار معیني براي هر نوع حفره دارند
که با نوع مولكول میهمان ترییر نكرده و با پراش اشعه  Xبدست مي آيد.
از نقطه نظر ترمودينامیكي ،تعادل هیدرات حالتي است که بین پتانسیل شیمیايي آب در فاز هیدرات  .....و پتانسیل شیمیايي
آب در فاز غني از آب يا يخ تساوي زير بر قرار باشد.
()5

)(6
)(7
و

به ترتیب اختالف پتانسیل شیمیايي بین

پتانسیل شیمیايي شبكه خالي هیدرات بعنوان يك حالت مرج .
آب و شبكه خالي هیدرات در فاز هیدرات و فاز غني از آب يا يخ مي باشد.
طبق مدل ترمودينامیك آماري واندروالس-پالتیو ( با فرض تشابه بین تشكیل هیدرات و جذب همدما ) براي اختالف پتانسیل
شیمیايي آب در فاز هیدرات و شبكه خالي داريم:
)(8
تعداد حفره هاي نوع  mبه ازاي مولكول هاي آب در شبكه ساختاري هیدرات و
به طوريكه
توسط مولكول گاز میهمان  jمي باشد و بر اساس تئوري ثابت جذب النگموير خواهیم داشت:

جزء پر شده حفره m

)(1
فوگاسیته جزء  iدر فاز گازي مي باشد.
در معادله فوق
نیز ثابت النگموير بوده و برهمكنب هاي میان آب-گاز در حفره )(mرا بیان مي نمايد که در اين تحقیق از رابطه
واندروالس-پالتیو بر اساس تئوري لنارد -جونز -ديونشاير بهره گرفته شده است که بدين منظور از روش حل انتگرال عددي
سیمپسون استفاده شده است.
4 R a
 (r ) 2
C 
) ].r .d ( r
 exp .[
mj KT 0
KT

)(11


 kثابت بولتزمن  (r ) ،تاب پتانسیل حفره متقارن کروي است که تاب شعاع حفره ،عدد کئورديناسیون و نوع بر همكنب
هاي مهمان -میزبان مي باشد( r.)3فاصله شعاعي از مرکز حفره تا مرکز مولكول مهمان R ،شعاع حفره کروي در هیدرات و a
شعاع مولكول مهمان است و در روابط ( )1( -)4به اين مقوله اشاره شده است.
متداول ترين مدل ترمودينامیكي که براي پیب بیني خواص يك فاز گازي استفاده مي شود معادله حالت است که
ارتباط بین کمیت هاي فشار ،دما و حجم يك گاز را براي يك ماده خالص و يا يك مخلوط گازي برقرار مي کند ،به همین
منظور در اين تحقیق از معادله حالت تجمعي براي محاسبه فوگاسیته هر جزء در فاز گازي استفاده شده است .در حالت کلي
سیاالتي که داراي پیوند هیدروژني هستند را سیاالت تجمعي ( )Associated Fluidمي گويند .معادالت حالت
تجمعي( )AEOSبراي مخلوط هايي که يك جزء تجمعي داشته باشند جواب هاي دقیقتري نسبت به معادالت حالت معمولي
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ارائه مي دهند .در تئوري سیال تجمعي فرض مي شود که ضريب تراکم پذيري از دو بخب فیزيكي (  ) Z phو شیمیايي ( ) Z ch
تشكیل شده است .براي بخب فیزيكي مي توان از معادالت حالت مختلف مانند معادله حالت ( Peng-Robinsonدر اين
تحقیق)  RK ،SRK،و غیره استفاده کرد و بخب شیمیايي را نیز مي توان از مقاالت مختلف استخراج نمود[12-18،15-22 ].
صرفاً تابعي از فشار و دما است طبق رابطه ترمودينامیكي کالسیك بر پايه معادله پیاريب -پرازنیتیز خیواهیم
از آنجايیكه
داشت:
)(11

) T hw (T
) P Vw (T
 T
dT  P
) dP  Ln( w .xw
2
0 RT
0 RT

H
)  w (T0 , P0



H
)  w (T , P
RT

RT0

در
برابر مقدار ثابت
اختالف حجم مولي براي آب يا يخ با فاز هیدرات است که در اين تحقیق
در معادله ()11
اختالف آنتالپي مولي براي آب يا يخ با فاز هیدرات است و به صورت معادله ( )12بیان
نظر گرفته شده است .همچنین
مي شود.
)(12
)C pw  38.12  0.0336(T  273.15

)(13

به منظور محاسبه معادله ( )11از پارامترهاي تجربي اسلون( )1118و همچنین فشار مرج نیز از معادله پاريب و پرازنیتز
استفاده شده است .در معادله ( )11در شرايطي که در فاز ماي هیچ حل شونده اي وجود نداشته باشد ،ضريب اکتیويته آب در
فاز ماي را مي توان بدون ايجاد خطاي قابل مالحظه اي برابر يك فرض نمود.در صورتیكه هر نوع ماده افزودني از قبیل
بازدارنده ها(ترمودينامیكي ،الكترولیتي و  ).......و يا مواد بهبود دهنده در سیستم وجود داشته باشد ،ضريب اکتیويته آب در فاز
ماي را بايد با استفاده از مدل هاي متداول محاسبه ضريب اکتیويته که در اين تحقیق با توجه به حضور بازدارنده هاي
ترمودينامیكي(نمك ها ،گاليكول ها ،الكل ها) از روش 1UNIFACاستفاده شده است ،تعیین نمود  .بطوريكه  x wترکیب
درصد آب در فاز ماي و   wضريب اکتیويته آب مي باشد و طبق رابطه زير خواهیم داشت[15-17 ،21،21 ].
)(12
X w  1  X I
 xiترکیب درصد جزء گازي  iدر فاز آب مي باشد که با توجه به تشكیل شدن هیدرات در فشارهاي باال براي حاللیت مولكول
میهمان در فاز آب طبق رابطه  Karsarnovsky -Krichevskyخواهیم داشت.
fi

)(13


Vi P
(H iW exp
)
RT

X 
i

با جايگذاري رابطه ( )13در معادله ( )12ترکیب درصد آب در فاز ماي به صورت معادله زير خواهد شد.
fi

)(14


Vi P
(H iW exp
)
RT

Xw  1 

 H iwثابت هنري بر حسب اتمسفر بوده که براي حاللیت گازهاي مختلف به صورت تابعي از دما در معادله( )15بیان شده
است.
)(15

)(3
H iw
RT



)(2
H iw
R



)(1
H iw
RT



0
H iw
R

 Ln.H iw 

1- UNIversal Functional Activity Coefficient

بررسی معادله حالت تجمعی ( )AEOSدر

 H iwمقادير ثابت در معادله ( )15مي باشند ، .و از آنجايیكه تعیین مقدار  Viبراي گازهاي مختلف کاري مشكل است ،معموال
از مقدار


V  35cc / mol
i

براي هیدروکربن هاي سبك استفاده مي کنند که در اين


تحقیق Vi

برابر  V w0در نظر گرفته

شده است .با بكار گیري روابط فوق و ترکیب معادله ( )8و ( )11مي توان فشار تشكیل هیدرات در حضور بازدارنده هاي تشكیل
هیدرات در دماي مورد نظر را بدست آورد.
با توجه به مطالب فوق ،در ادامه با استفاده از اين مدل نمودار تعادلي تشكیل هیدرات چاه هاي گازي میدان الوان(الوان )3-و
میدان سلمان در حضور بازدارنده هاي ترمودينامیكي شكل ( )1 -4که هدف اصلي اين تحقیق مي باشد ،ارائه شده است .در
ادامه نمودار تعادلي تشكیل هیدرات میدان گازي الوان و سلمان شكل ( )5 -6در حضور متانول با درصدهاي وزني متفاوت
بعنوان ممانعت کننده برتر در راستاي کاهب شرايط تشكیل هیدرات ارائه گرديد ،مقايسه نتايج بدست آمده از اين مدل با
نتايج نرم افزار  CSMHYDنشان دهنده دقت باالي اين مدل مي باشد.
آنالیز مربوط به ترکیبات گازي میدان الوان(الوان )3-و میدان سلمان بر اساس روش هاي  UOP-9و  ASTM D-1945در
جداول ( )1و ( )2ارائه شده است.
جدول ( : )9ترکیبات چاه گازی الوان 3-
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 -3نتیجه گیری
 -1با توجه به اينكه قدرت بازدارندگي کلريد سديم و متانول بسیار نزديك به هم مي باشد (شكل  ،)1-4اما غلظت نمك
تزريقي در جريان ورودي به خط لوله بدلیل باال بودن دماي جريان در آن نقاط افزايب يافته به طوريكه پس از رسیدن به نقاط
سرد خط لوله رسوب مي نمايد .به عبارت ديگر اين گونه ممانعت کننده ها در جائیكه احتمال تشكیل هیدرات افزايب مي يابد
با غلظت کمتري وارد عمل مي شوند .همچنین نسبت به ساير ممانعت کننده ها داراي خاصیت خورندگي بیشتري مي باشند.
 -2با توجه به مطالب فوق مي توان نتیجه گرفت که گاليكول ها و الكل ها بدلیل خورندگي کمتر ،عدم رسوب گذاري و عدم
واکنب هاي جانبي داراي کارايي بیشتري نسب به نمك ها مي باشند.همچنین الكل ها (متانول) بدلیل قدرت بازدارندگي
بیشتر با درصد جرمي برابر در فاز آب (شكل  )1-4و مقرون به صرفه بودن آن از لحاظ اقتصادي نسبت به گاليكول ها با در
نظر گرفتن شرايط عملیاتي فرايند مي توانند به عنوان بازدارنده برتر در صنعت مورد استفاده قرار گیرند.
 -3انتخاب مدل ترمودينامیكي مناسب بخصوص انتخاب معادله حالت در تعیین فوگاسیته هر جزء در فاز گاز (معادله حالت
تجمعي ( )AEOSدر اين تحقیق) به عنوان گام اول در پیب بیني شرايط تشكیل هیدرات که بسیار حائز اهمیت است و
همچنین استفاده از معادله اي مناسب جهت تعیین ضريب اکتیويته آب در فاز ماي (روش  UNIFACدر اين تحقیق)
مي تواند خطاي پیب بیني شرايط تشكیل هیدرات در حضور ممانعت کننده ها تا حد زيادي کاهب دهد( .شكل. )5-6

) درAEOS( بررسی معادله حالت تجمعی
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