
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران                   

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان، 9316 اردیبهشت 62-62                   
 

 

 

 

 های گازیدر تسهیل تشکیل هیدرات نانوذراتاثر 

 
 

 *علی وطنی1و ن ایزهرا فخروئ2،سجاد عطائی1
 های فنی دانشگاه تهرانپردیس دانشکده ،دانشکده مهندسی شیمی1

 دانشگاه تهران یفن یهادانشکده سیپرد،انستیتو مهندسی نفت2
avatani@ut.ac.ir 

 

 

 

 چکیده
د وجووهای آب بههای گاز در مولکولکولدام افتادن مولجامدهای کریستالی هستند که از بههای گازی هیدرات

ها فوایدی هم دارند کوه از آن اما هیدرات ،شناسندمی دلیل ضررهای آنرا بیشتر به آیند. در صنعت هیدراتمی

هیودرات بورای اصولی اشاره کورد. از مشوک ت صورت هیدرات به آنانتقال سازی گاز و ذخیرهتوان به جمله می

های انتقال ر روشتشکیل و حجم کم گاز ذخیره شده در آن نسبت به سایزیاد برای توان به زمان انتقال گاز می

تشکیل هیدرات  بهبود زمان القاء منظور به ZrO2CNT,ZnO,TiO,2 نانوذراتاز تحقیق  ایندر گاز اشاره کرد. 

نسوبت بوه  %9999، %91، %9، %22ترتیب ه از این نانوذرات زمان القاء بههنگام استفاد .شده است استفاده متان

شوود کوه کاهش زمان القاء این است کوه وجوود نوانوذرات باعو  می یکی از دالیل آب خالص کاهش پیدا کرد.

، دلیل دیگر این اسوت کوه حروور زیادی نسبت به سیال پایه افزایش یابد میزانارت سیال به ضریب انتقال حر

 .زنی ناهمگن هیدرات فرآهم شودهای جدید و مناسبی برای جوانهگردد محلنانوذرات در سیال سبب می
 

 کلیدیکلمات 
 ، افزایش انتقال حرارتهیدرات، متان، نانوذرات، زمان تشکیل

 

 نکات برجسته پژوهش
 های گازی متان در حرور نانوذرات مختلفتسهیل تشکیل هیدرات 

 های گازی متان با افزایش غلظت نانوذراتکاهش زمان القاء تشکیل هیدرات 

  2ساخت و طراحی نانوسیاالت در نوآوری, ZrO2CNT, ZnO, TiO یگاز برای تشکیل هیدرات 
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 مقدمه -9

سازی و انتقال گاز طبیعی مورد مطالعه منظور ذخیرههای متان را بهایط تشکیل هیدراتبسیاری از محققین شر اخیراً

 ن استفاده از این فناوری مطرح است.عنوان مانع اساسی در صنعتی شدبههای گازی هیدراتنرخ پایین تشکیل  .[1]اندقرار داده

توان میزان انتقال های گازی این است که چگونه میوسیله هیدراتهای ذخیره انرژی بهعبارتی مساله فنی عمده در سامانهبه

 .[2]آب را افزایش داد -نتقال جرم گازحرارت و ا

های مساحت ویژه و انرژی دلیل فراهم کردن سطوحی بابه ،100nmعنوان موادی جدید با ابعاد زیر نانو ساختارها به

تشکیل هیدرات یک پدیده  ۀهای مختلف باشند. پدیدامانهتوانند عامل موثر در تشدید انتقال جرم و انتقال حرارت در سزیاد می

گاز افزایش دهد، نرخ تشکیل -بین سطحی است و هر عاملی که بتواند انتقال جرم و حرارت را در بین فصل مشترک آب

برابر هدایت حرارتی  077طور مثال هدایت حرارتی فلز مس در دمای اتاق ههیدرات و انح ل گاز در آن را تسریع خواهد کرد. ب

شمار نظیر مس عایق حرارتی به که در مقایسه با فلزاتی 3O2(Al(های فلزی نظیر اکسید آلومینیوم آب است. حتی اکسید

فلزی معلق که االت حاوی ذرات جامد فلزی یا غیر. بنابراین این سیرابر هدایت آب در آن استده ب آن آیند، هدایت حرارتیمی

 منتقل (Base Solution)  رت را بسیار بهتر از سیال پایه خودشوند، حرانامیده می (Nano-Fluids)در اصط ح نانو سیال 

آید. برخی شمار میای جدید بههای گازی ایدههیدراتعنوان تسهیل کننده برای تشکیل ستفاده از نانوذرات بها. [2]دکننمی

همچنین  .[2]نداهاستفاده کرد HFC134aهای گازیهیدراتس برای تسهیل تشکیل فلزی همچون م محققین از نانوذرات

 ،اندرا مورد بررسی قرار داده های متاندر تسهیل تشکیل هیدرات2SiO-Ag-2TiOاثر نانوذرات سه گانه برخی دیگر از محققین 

 ،درصد افزایش یافته است و زمان القاء هیدرات متان به مقدار اندک 22های مصرف شده گاز حدود مولدر این حالت تعداد 

نیز مورد بررسی قرار گرفته  های متانهای کربنی در تسهیل تشکیل هیدراتاثر نانو لوله .[3]کاهش یافته است ،درصد 0/11

باشد و زمان القاء درصد افزایش یافته است که بسیار قابل توجه می 377است و حجم گاز ذخیره شده در هیدرات در این حالت 

توان به هایی که در ایران انجام شده است میمله تحقیقاز ج .[2]درصد کاهش یافته است 92تشکیل هیدرات در این حالت 

تحقیق زمان القاء تشکیل  د. در آنهای متان در حرور نانوسیال آبی حاوی نانوذرات نقره اشاره کرتسهیل تشکیل هیدرات

 .[9]درصد کاهش یافته است 20های متان حدود هیدرات

ای از خود نشان اثر تسهیل کنندگی قابل توجه ZnO, ZrO2CNT, TiO ,2در این تحقیق مشاهده شده است که نانوذرات 

انجام شده  لیترمیلی 127ها در حجم های متان آزمایشمنظور بررسی تاثیر این نانوذرات بر زمان القاء تشکیل هیدراتاند. بهداده

 است. مورد استفاده قرار گرفته ZnOاست. همچنین برای بررسی اثر غلظت نانوذره 

 

  ZnO, ZrO2CNT, TiO ,2نانوذراتدر حضور  متانل تشکیل هیدرات تسهی -6

برداری میکروسکوپ الکترونی عکس ،های گرفته شدهآزمونبه کمک  های آنروش سنتز نانوذرات و مشخصه ابتدا          

های انجام شده برای بررسی اثر نانوذرات بر شود. سپس آزمایشبررسی و ارائه می XRDو پراش پرتو ایکس  SEMروبشی 

 شود.میتشکیل هیدرات متان ارائه و نتایج حاصل ارزیابی 

 

 سنتز نانوذرات -6-9
های احتراق در محیط قلیایی )نانوذرات اکسید روی(، سل ژل )نانوذرات اکسید تیتانیوم و در این تحقیق نانوذرات به روش

 ترینو خریداری شده است.واز شرکت ن CNTاند. نانوذرات اکسید زیرکونیوم( سنتز شده
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 مشخصه یابی و آنالیز نانوذرات سنتز شده -6-6
SEM : نالیز و پراکندگی نانوذرات از آبرای بررسی شکل نانوذراتSEM  استفاده شده است. تصاویرSEM در 

 اند.شده نشان داده 2تا   1هایشکل

 

 
 .CNT ای شکلنانوذرات مهره (9شکل

 

 
 .ZnOنانوذرات کروی شکل ( 6شکل

 

 
 .2ZrOنانوذرات کروی شکل ( 3شکل 
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 .2TiOکروی شکل  نانوذرات( 4شکل 

 
XRD :آید.دست میفاصله صفحات کریستال و . . . به ،کریستالیمربوط به جنس ماده، ساختار  تااز این آنالیز اط ع 

 است.آورده شده 9در شکل مربوط به نانوذرات مورد استفاده XRDنمودار

 

 
 a )CNT ،b )2TiO ،c )ZnO ،d )2ZrO. نانوذرات XRDمودار ن( 2شکل 

 
و ZnO2, ZrO2TiO ,شود که نانوذرات مشخص می XRDهای استاندارد آنالیز های نمودارها با کارتاز مقایسه پیک

CNT تطابق   0415-008-00و 1510-078-01، 0941-083-01، 0578-075-01های استاندارد تر تیب با کارتبه

 باشد.روتایل تتراگونال و هگزاگونال میهگزاگونال، مونوکلینیک، دارند که مربوط به ساختارهای  خوبی
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 ها و نتایجآزمایش -6-3
شوند. از این رو در این تحقیق باال و دماهای پایین تشکیل می های گازی در فشارهای نسبتاًاست که هیدرات بدیهی

. در مرحله انتخاب شدنددرجه سانتیگراد  2بار و دمای  17برای بررسی اثر نانوذرات در تسهیل تشکیل هیدرات متان فشار 

شود. با تزریق گاز ، سپس در راکتور خ ء ایجاد میه استاز آب مقطر به درون راکتور تزریق شد لیترمیلی 127نخست ابتدا 

و دمای  مشخصات گاز متان مورد استفاده آمده است( 1جدول در شودبار رسانده می 17به  امانهمتان به درون راکتور فشار س

صورت مغناطیس امانه اخت ط بهس گراد( برساند.سانتی ۀدرج 2تا دمای راکتور را به دمای هدف ) شودتنظیم میسیرکوالتور 

ک بار به کمک ثانیه ی 27های دما و فشار درون راکتور هر آمپر تنظیم شده است. داده 17روی جریان الکتروموتور بر باشد ومی

رسم  به کمک نرم افزار اکسل امانهپس از اتمام آزمایش اط عات دما و فشار س شود.ثبت می رایانهروی نرم افزار مناسب بر

 شود.مشاهده می  0و  1های شکل اند که حاصل آن درشده

 
 درصد 11/12خلوص  ۀهای گاز متان مورد استفاده با درج: مشخصات و میزان ناخالصی9جدول

 غلظت ناخالصی

 >ppm 100 نیتروژن

 >ppm 20 اکسیژن

 >ppm 350 اتان

 >ppm 50 هادیگر هیدروکربن

 >ppm 5 رطوبت

 >ppm 500 هاکل ناخالصی

 گازی فاز آنالیز شده

 
به میزان  سامانهدمای  زنیجوانهرود به محض های گازی گرمازاست، لذا انتظار میزنی هیدراتاز آنجا که فرآیند جوانه

کمی افزایش یابد . پس از آن به موجب گردش آب سرد درون جداره راکتور، دوباره دمای راکتور به همان دمای هدف بازگردد. 

قابل روئیت  سامانهافتد که این پدیده از طریق افت فشار ناگهانی در دام میهای هیدرات بهدر ساختار کریستالهمزمان گاز 

زمان یا  -زمانی است که در نمودار فشار t)1(نخست ۀدست آورد. لحظهتوان از اخت ف زمان دو لحظه باست. زمان القاء را می

زمان یا افزایش  -زمانی است که افت شدید فشار در نمودار فشار t)2(دوم ۀشود و لحظترتیب فشار و دما ثابت میزمان به –دما 

 ن ترتیب برای آب مقطر زمان القاء عبارت است از:شود. بدیزمان مشاهده می -اندک دما در نمودار دما

 = زمان القاء 232 -90= 300(                                                                             دقیقه 1)
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و حجم  bar26 ۀو فشار اولی  C6˚های متان در حضور آب مقطر، در دمای هدف زمان تشکیل هیدرات -نمودار فشار( 2شکل 

 میلی لیتر 966

 

 
و حجم  bar26 ۀو فشار اولی C6˚های متان در حضور آب مقطر، در دمای هدف زمان تشکیل هیدرات -نموداردما( 7شکل 

 تریل یلیم 966

 
شوود و باشد. هنگامی کوه دموا ثابوت میبه دو دلیل کاهش دما و انح ل گاز متان در آب می 1در شکل فشار ۀافت اولی

باشد. افت فشار بعدی مربووط می 1tشود که این لحظه همان شود تغییرات فشار با زمان ثابت میانح ل به حد اشباع انجام می

تشوکیل  ۀکنود و چوون پدیودار به شودت افوت پیودا میکند و در این زمان فشبه زمانی است که هیدرات شروع به تشکیل می

شوود توا سورعت تشوکیل هیودرات یابد. این افزایش دما سبب مویگراد افزایش مییتسان ۀدرج 2تا  1هیدرات گرمازاست، دما 

 ،گرفته شوود سامانهو زمانی که گرمای آزاد شده از  شود تا فشار با سرعت کمتری کاهش یابدکاسته شود، و این اتفاق باع  می

 شود.یابد و افت فشار نیز شدیدتر میسرعت تشکیل هیدرات باردیگر افزایش می
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شرایط با حالت قبل  ۀکنیم. کلیهای سنتز شده استفاده میهای متان از نانوسیالبعد برای تشکیل هیدارت ۀدر مرحل

 نتایج سایر نانوسیاالت آورده شده است. .Error! Unknown switch argumentدر  باشد.یکسان می

 زمان القاء برابر است با: 2.66× 10-4با غلظت )گرم محلول/گرم نانوذره(   CNTبرای نانو سیال 

 = زمان القاء272 –90= 191دقیقه                                                          (                                      2) 

 
  62.6× 10-4)گرم محلول/گرم نانوذره(  با غلظت سیاالت مختلفهای متان در حضور نانویل هیدراتزمان القاء تشک: 6جدول

 نانوسیالتریل یلیم 966و حجم  bar26 فشار اولیۀو  C6˚در دمای 

 درصد کاهش زمان القاء زمان القاء )دقیقه( 

water 377 - 

CNT 151 59.9% 

2TiO 343 9% 

ZnO 337 10.6% 

2ZrO 68 82% 

 
تشکیل هیدرات متان، زمان القاء بسیار کاهش یافته است. در واقع  ۀسامانبه که با ورود نانوذرات  شودهده میمشا

 شود:های متان میدالیل زیر موجب تسهیل تشکیل هیدراتبه نانوذراتحرور 

 جا اهمیت پیدا ین مسئله از آنکنند. اسیالی با ضریب انتقال حرارت بسیار باالتری تبدیل مینانوذرات آب را به نانو

ب شود جذ سامانههای گازی گرمازاست و هر چه بهتر این گرمای آزاد شده از زنی هیدراتکند که فرآیند جوانهمی

 بهتر فرآهم خواهد شد. زنیجوانهفرآیند  ۀشرایط برای ادام

 های متان زنی ناهمگن هیدراتهای مناسبی را برای جوانهذرات در آب، محلدلیل دیگر آن است که حرور نانو

نیاز همگن  زنیجوانهتری نسبت به صورت ناهمگن کار بسیار کمهای گازی بهزنی هیدارتجوانهآورد. وجود میبه

پذیرد. در نتیجه زمان الزم برای تر صورت میراحت زنیجوانههمین دلیل در محلول حاوی نانوذرات به .[1]دارد

 های متان یا همان زمان القاء کاهش خواهد یافت.زنی هیدراتجوانه

 .توان گفت که تنها دالیل این اثر تسهیل کنندگی محدود به موارد فوق استطور قطع نمیبه هر حال به

 آورده شده است. 11 تا 2 هایکلش در نانوذراتزمان برای سایر  -ازمان و دم -نمودار فشار
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سیال نانو .662× 10-4)گرم محلول/گرم نانوذره( تشکیل هیدرات متان در حضور  زمان -و دما زمان -( نمودار فشار8شکل 

CNT ، در دمای˚C6  فشار اولیۀوbar 26  نانوسیال تریل یلیم 966و حجم 

 

 
سیال نانو 2.66× 10-4)گرم محلول/گرم نانوذره( تشکیل هیدرات متان در حضور  زمان -و دما زمان -نمودار فشار( 1شکل 

2TiO ،یدماC ˚6  فشار اولیۀوbar 26  الینانوس تریل یلیم 966و حجم 

 

 

سیال نانو 66.2× 10-4)گرم محلول/گرم نانوذره( تشکیل هیدرات متان در حضور  زمان -و دما زمان -نمودار فشار (96شکل

ZnO ، در دمای˚C6 فشار اولیۀو  bar26  نانوسیال لیترمیلی966و حجم 
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سیال نانو 2.66× 10-4)گرم محلول/گرم نانوذره( تشکیل هیدرات متان در حضور  زمان -و دما زمان -( نمودار فشار99شکل

2ZrO ، در دمای˚C6  فشار اولیۀوbar26  الینانوس تریلیلیم966و حجم 

 
مورد بررسی قرار بار  17 فشار اولیۀگراد و سانتی ۀدرج 2را در دمای  ZnOهای مختلف نانوذرات غلظتبعد  ۀدر مرحل

 38/3×10-4و 5.33 ×10-4،  2.66 ×10-4   هایدر غلظت ZnOهای مشخصی از نانوذرات . برای این منظور مقدارگرفت

 نمودارهای مربوط در آمده است. 3جدول  دست آمده درهاست. نتایج ب)گرم محلول/گرم نانوذره( مورد استفاده قرار گرفته 

 است.آورده شده  13و  12هایشکل

 
و  bar26 فشار اولیۀو  C6˚در دمای  ZnOهای متفاوت نانوذرات های متان در غلظت: زمان القاء تشکیل هیدرات3جدول

 الینانوس تریلیلیم 966حجم 
 ZnOهای نانسیاالت غلظت

 )گرم محلول/گرم نانوذره(  

 زمان القاء

 )دقیقه(

میزان کاهش زمان القاء بر 

 حسب درصد
4-10×2.66 330 10.6% 

4-10×5.33 201 26.8% 

4-10×8.33 31 91.8% 

 

 
سیال نانو 5.33× 10-4)گرم محلول/گرم نانوذره( تشکیل هیدرات متان در حضور  زمان -و دما زمان -( نمودار فشار96شکل

ZnO ، در دمای˚C6  فشار اولیۀو bar26  الینانوس تریلیلیم966و حجم 
 

 



  نانو ذرات در تسهیل تشکیل . . . اثر             اث

  
 

 
سیال نانو 8.33× 10-4)گرم محلول/گرم نانوذره( تشکیل هیدرات متان در حضور  زمان -و دما زمان -نمودار فشار( 93شکل

ZnO ، در دمای˚C6  فشار اولیۀو bar26  الینانوس تریلیلیم966و حجم 

 نتیجه گیری -3
ها که یکی از مهمترین آنپذیرفت های مختلفی صورت میهای گازی به روشپیش از این تسهیل تشکیل هیدرات

سطحی، کاهش اثر خود  ۀموجود در استفاده از عوامل فعال کنند تمشک باشد. از استفاده از مواد فعال کننده سطحی می

 توان گفتدست آمده میهاساس نتایج ببر. [0]پایدرای آن استنگهداری در هیدرات و افزایش نرخ تجزیه و در نتیجه کاهش 

ل زمان القاء تشکی ای کهگونههای متان داشته است بهی بر تشکیل هیدراتاتوجهندگی قابل که نانوذرات اثر تسهیل کن

نسبت به آب خالص کاهش  %99/9، %17، %9، %22ترتیب به ZrO2CNT,ZnO,TiO,2ذرات های متان  در حرور نانوهیدرات

ها از این یافتهکاهش یابد.  %92باع  شده است که زمان القاء   ZnOمچنین افزایش اندک غلظت نانوذره ه. پیدا کرده است

توانند نانوذرات میاساس این نتایج، رب باشند.های گازی میهیدرات ۀهای اساسی در تشکیل بهیننظر فرآیندی و اقتصادی گام

 .های تسهیل تشکیل هیدرات شوندروشسایر در آینده جایگزین 
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