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 4، محمد خلیلی3بختیاری امید ،*2 محمدی تورج ،1کاروان زادهآ

 ایران صنعت و علم دانشگاه مهندسی شیمی ارشد کارشناسی دانشجوی -1
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 گاز کردستان شرکتشاغل در  -4

Email: torajmohammadi@iust.ac.ir  

 

 چکیده

باید هیدرات،  ای مانند تشکیلگیری از پیامدهای ناخواستهو برای پیش گاز انتقال لوله خطوط پیش از فرستاده شدن به طبیعی گاز

 MMSCFmlb 7/با فرآیندهای گوناگون به اندازه استاندارد آن که  طبیعی گاز با همراهبخار آب  طبیعی گاز زدایی نمشود. در  زدایینم

رسد. یکی از این فرآیندهای که به تازگی برای زدودن بخار آب از طبیعی به کار گرفته شده است، فرآیندهای جداسازی غشایی، با می

 Matlab افزاررمشود و سپس با نمناسبی از یک مدول غشایی ارائه می مدلپیش رو ،  تحقیق درها، هستند. های بسیار آنتوجه به برتری

برای  رد نیاز غشاسطح مو ساحتتوان مشود. با مدل گسترش یافته، میاثر پارامترهای مختلف موثر بر کارکرد فرآیند غشایی بررسی می

 کرد. محاسبه را لوله خطوطدر گاز طبیعی برای تزریق به  آب مجاز درصد ترکیب به رسیدن
 

 سازیمدل ،غشایی یندآفر زدایی،نم هیدرات، کلیدی: واژگان

 

 

 مقدمه

 فرآیند طول در یانرژ مصرف کاهش و فرآیندها انجام سرعت افزایش سمت به مشابه، صنایع و شیمیایی صنایع در کنونی پیشرفتهای

 صنعتی یفرآیندها انجام برای باشد.می مختلف مواد جداسازی صنایعی، چنین در پرکاربرد و مهم فرآیندهای از یکی است. شده معطوف

 اکثر رد طرفی از شود. تخلیص و تفکیک نیز فرآیندها این از آمده دست به محصول و شده جدا هم از اولیه خام ماده اجزای باید اغلب

 خورد. می چشم به پیش از بیش جداسازی فرآیندهای لزوم زیستی، محیط قوانین گرفتن نظر در با صنایع،

 هایهزینه و ساخت هزینه جداسازی، هایهزینه تجهیزات، به دسترسی ها،روش آن بازده باید مناسب جداسازی روش یک انتخاب در

 فرآیند در زیاجداس اهداف باید نینچهم بگیرد، قرار کامل ارزیابی مورد سیاسی مسائل و محیطی زیست مسائل گرفتن نظر در با انرژی

 .[1] شود مشخص

 داسازیج روش اینکه با اند.یافته توسعه گاز و مایع و جامد حاالت در مواد از مختلفی هایگونه جداسازی برای غشاها، راستا این در

 استفاده در یریچشمگ گسترش اخیر، دهه دو طی استفاده سهولت و کارایی به توجه با ولی است جدیدتر هاروش دیگر به نسبت غشاها با

-سرمایه ریسک بودن باال به توجه با گیرد.می قرار استفاده مورد صنایع از بسیاری در غشایی جداسازی امروزه .است شده مشاهده آن از

 بازارهای ودوج به منوط امر این برای گذاریسرمایه است، ایران در غشاها انبوه تولید و کردن صنعتی برای اصلی موانع از یکی گذاری،

 ممکن ردگیمی انجام وسیعی حسط در که دریا آب سازی شیرین مانند جداسازی فرآیندهای از بعضی در غشاها از استفاده است. داخلی

 ایشگاهیآزم مقیاس در هنوز دنیا در هاحوزه از برخی در فناوری این باشد. داشته حوزه این در گذاری سرمایه برای اقتصادی توجیه است
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 شیرین نفت، نعتص هایپساب تصفیه هایزمینه در نیز فرآیند فناوری به دستیابی زمینه این در است، نرسیده صنعتی مرحله به و است

  .[2] است انجام حال در غشاها از استفاده با نفتی برشهای و هاحالل کیفیت ارتقای و ترش گازهای سازی

 محسوب هاکالتریت خانواده جزء و آید می وجود به گاز و آب ترکیب از که است جامدی کریستالی ترکیب ،طبیعی گاز هیدرات

 ،است آمده وجود به آب هایلکول مو نایم هیدروژنی پیوند طریق از که آب، شبکه حفرات درون مهمان گازی هایمولکول شود.می

اکسید دی و پروپان ن،اتا متان، قبیل از طبیعی گاز در موجود پنتان از کوچکتر ترکیبات گازی هایمولکول این بارز نمونه افتند. می گیر

 .[3] باشد داشته وجود باید زیر شرایط شود، تشکیل هیدرات اینکه برای کلی طور بهاست.  کربن

 

 ،یخ یا آب حضور -1

 و مناسب اندازه با قطبی اندکی یا قطبی غیر گازی هایمولکول حضور -2

 .مناسب دمایی و فشار شرایط -3

 

  گردد. می لوله خطوط در زدگی یخ و هیدرات تشکیل خوردگی، احتمال کاهش موجب آبحذف 

 

 گاز و نفت صنعت در معضلی عنوان به هیدرات

 به توجه با .است شده گازی راتدهی صنعتی اهمیت افزایش سبب شمالی امریکای در بخصوص گاز و نفت صنعت سریع پیشرفت

 ینیس شیرها، ها، نازل لوله، خطوط در گرفتگی ایجاد باعث تواند می دارد، وجود آب انجماد از باالتر دمایی در گازی هیدرات اینکه

 تشکیل فشار و دمایی شرایط زمینه در اطالعات وریگردآ به زمینه این در مطالعات بیشتر .گردد مربوطه تجهیزات سایر و تقطیر برج های

 آوردن نپایی دما، داشتن نگه باال مخلوط، در آب میزان کاهش از عبارتند هیدرات تشکیل از جلوگیری هایروش .اندپرداخته هیدرات

 پایین دمای در صمشخ فشار در هیدرات شوند می سبب که هستند موادی ترکیبات این ،سیستم به  بازدارنده مواد تزریق و سیستم فشار

 .[3] هستند مواد این از هایینمونه هانمک و هالوگالیک ها،الکل .شود تشکیل تری

 

 غشا توسط طبیعی گاز از زدایی نم

 گازهای کردن خشک .میباشد گلیکول جذب جاری، تکنولوژی مورد این در که دگرد خشک استفاده ازید پیش اب طبیعی گاز اساساً

 فرستاده گاز انتقال لوله خطوط به که طبیعی گازه شد گفتگونه که  همانیی است. غشا تکنولوژیبه کارگیری  برای خوبی فرصت طبیعی

 آب حذف .است بخار شکل به که طبیعی گاز با همراه آب حذف از عبارتست طبیعی گاز زدایی نم .گردد زدایی نم بایستی شود می

 .[4د ]گرد می لوله خطوط در یخزدگی و هیدرات تشکیل خوردگی، احتمال کاهش موجب

 MMSCFmlb 7/ آب مجاز مقدار .گردد خارج مطلوب حد به محصول گاز شبنم نقطه رساندن برای بایستی موجود رطوبت همچنین

 جاذب یک سطح روی بر سطحی جذب یا و جذب طبیعی، گاز زدایی نم منظور به متداول فرآیندهای .است طبیعی گاز از(  04000147)

 اذبج یک سطحی، جذب فرآیند در و شد می استفاده بخارآب حذف برای گالیکول مانند حالل یک از جذب فرآیند در باشد.می

 نیز و دارند ییباال انرژی به نیاز فرآیندها این ولی .گرددمیاز گاز طبیعی  بخارآبزدایش  نتیجه درجذب و چگالش یافتن و  بسب جامد

 .باالست آنها در BTEX  ترمهم همه از و فرار آلی مواد مونوکسیدکربن، نیتروژن، اکسیدهای چون موادی انتشار میزان
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 ودنب مدوالر دلیل به کم فضای به نیاز، پایین دارینگه هایهزینه کم، انرژی مصرف دلیل به غشاها از استفاده اخیر های دهه در

بسیاری  هتوج مورد شرایط خوراک تغییرات برابر در الزمانعطاف  قابلیتنیز برخوداری از  و (شده صنعتی واحدهای حجم و وزن کاهش)

 از .باشدها ذببر جا جذب هایفرآیند برای مناسب جایگزین یک تواند می طبیعی گاز زدایینمرای ب غشائی فناوری .ستا گرفته قرار

 کاهش نیز و های جاذببی نیاز بودن از حالل ،BTEX انتشار کاهش زدایی،نم شهای رو دیگر با مقایسه در غشائی فناوریها برتری جمله

 اییتراو هاغشا از بسیاری لذا ،پذیر استچگالش و کوچک ترکیب یک آب آنجاییکه از .باشدمیزدایی نم تأسیسات وزن، و اندازه در

 آبزدودن  در اساسی کلاز این رو مش ،است صد چنددر حد  نیز متان بهنسبت  آب یگرگزینش همچنین و دارند آب به نسبت باالیی

 .[6و  5] ندارد وجود گازی خوراک از

 

های گذشته هده رد هاییمدل .است غشاکارکرد  بر عملیاتی پارامترهای تاثیر و جریان رفتار بینیپیش نیازمند غشایی واحدهای طراحی

 موازنه ،انتقالهای معادلهبر  ریاضیی هااین مدل یهاپ .[7-10] ندکنمیبیان  را غشاها در جداسازی دکرکار قدقی طور به کهاند شده منتشر

 های ویژه خود دارند.لنیاز به ح معموالو  استاستوار  غشا طول درانرژی  موازنه و فشار افت جرم،

 

 .[7]ارائه شد  گاز ییدوتا ترکیب برای ایمرحله یک جداکننده در استینر و والر توسط غشا کردکار آنالیز در تحلیلی دیدگاهنخستین 

و  8] واالندر و استرن[. 9فت ]رگ کار بهنیز  چندتایی مخلوط برای را آن برابکر و [10] یافت گسترش کامرمیر و زنهاکی توسط مدل این

 بیان یعرض جریان و متقاطع جریان در تایی چند رکیباتت برای جداکننده غشا کارکرد توصیف برای مدلی و جامع حل راه یک[ 12

 .گنجاندند شانمعادله در را فشار افت نخستین بار برای[ 11] دوهابگ و پن کردند.

 

شرایط  1در جدول  .شودمی ئهاار طبیعی گاز زدایینممدول غشایی در  کارکرد بینیپیشبرای  ایساده مدلپیش رو  تحقیق در

نیاز به انجام  نتریکماست و  دقیقبه نسبت  و ساده شده گرفته نطر در مدل دهد.می شماین را تحقیق این در شده گرفته رظدرنازی سمدل

 رود. ارک به غشایی فضایی تنوع و جزئیات گرفتن نظر دری ب غشایی واحدهای همه برای کهدارد  را تواناییدارد و این  ار محاسبات

 

 مایش داده شده است و براین شماتیکی صورت بههای میان تهی در نمودار میان غشای رشته از تایی دوگازی  مخلوط یکتراوش 

 به شاغسطح  تقسیم باه کارکرد عبور جریان از میان غشا را ک[ بهره گرفته شده است 12و  8]  نراست و واالندرمدل کردن آن از روش 

 .است کامل اختالطفرض بر  قسمتمی آورد و در هر  دسته ببرابر  قسمت چندین

 
 در مدل ارائه شده کنونی فرآیند شرایط :1جدول

 اندازه پارامتر اندازه پارامتر
 C 45 خوراک دمای bar 80 خوراک فشار

 500 آب/متانگری گزینش bar 1 یافته تراوش فشار

 Barrer  4060 تراوش پذیری آب 2mc 50 (𝐴∆)غشا مساحت المان

 mol/s 042 دبی خوراک 040013 کسر مولی آب در جریان ورودی
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 غشااز میان  یای گازهیک مدول غشایی و تراوش سازنده شماتیکنمای  :1 شکل

 

 ارظانت نابراینب .گرفت نظر در دیفرانسیلی صورت بهرا  مرحلهآن  کارکردتوان می ،باشد کوچک کافی اندازه به مرحله هر الماناگر 

 داخل در معقولی دقت که رودمی  انتطار روش این در است. کوچک اشباع  100 % طبیعی گاز از زدایینم برای ایمرحله برش که رودمی

 یابد:زیر گسترش می فرضیاتمدل بر پایه  .باشد داشته وجود شده، گرفته نطر در ایمرحله برش

 کند،پیروی می فیک قانون از نفوذ -

 است، ناچیز غلظتی پالریزاسیون -

 ،است یزناچ ایمرحله برش از ناشی فشار افت -

 برقرار است، عرضی صورت به گاز جریان -

 است و نشده گرفته نظر دربر آن  گاز بخار ترکیبات و دما فشار، یاهاثر و شده فرض ثابت نفوذ -

 .متان( و آب بخار ) استمخلوط گازی دوتایی  -

 
 زیر است.به صورت  فوگاسیته ترم گرفتن نظر دری بتایی دو ترکیب برای نفوذ معادله

 

𝑦𝑛

∆𝑣

∆𝐴
=

p1

𝑙
(𝑝ℎ . 𝑥𝑛−1 − 𝑝𝑙 . 𝑦𝑛)                                                                                                                                (1)  

(1 − 𝑦𝑛)
∆𝑣

∆𝐴
=

𝑝2

𝑙
(𝑝ℎ . (1 − 𝑥𝑛−1) − 𝑝𝑙 . (1 − 𝑦𝑛))                                                                                             (2) 

 

.مانده استسر مولی آب در جریان باقیک 𝑥𝑛−1آب در سمت جریان تراوشی و کسر مولی  𝑦𝑛 در رابطه باال
p1

l
و    

p2

l
نشان دهنده   

 A∆جریان تراوشی و  یمولدبی   𝑣∆ فشار در جریان تراوشی است.  𝑝𝑙مانده و جریان باقیفشار در   𝑝ℎ .آب و متان است گریگزینش

 .مساحت المان در نظر گرفته است

 آید:به دست می( 3) رابطه باال رابطه دو تقسیم از
𝑦𝑛

1 − 𝑦𝑛
=

∝ (𝑝ℎ . 𝑥𝑛−1 − 𝑝𝑙 . 𝑦𝑛)

𝑝ℎ . (1 − 𝑥𝑛−1) − 𝑝𝑙 . (1 − 𝑦𝑛)
                                                                                                                 (3) 

 

 ورودی زگا تظغل از تابعی عنوان بهو  است تراوشی جریان در غلظت به مربوط که دآیدست می به یامعادله ،باال معادالت ترکیببا 

 آید:م در میدو درجه معادله صورت به باال ابطهاین معادله پس از نوآرایی به ر .دوشمی بیان دیفرانسیلی المان در
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𝑦𝑛
2(𝑝𝑙 − 𝛼𝑝𝑙) + 𝑦𝑛(𝑝ℎ − 𝑝ℎ𝑥𝑛−1 + 𝛼𝑝𝑙+∝ 𝑝ℎ𝑥𝑛−1 − 𝑝𝑙)−∝ 𝑝ℎ𝑥𝑛−1 = 0                                                    (4) 

 

 ند:وشیمهای کلی و جزئی موازنه جرم روی هر المان به صورت زیر نوشته معادله

 

𝑥𝑛−1𝑙𝑛−1 = 𝑥𝑛𝑙𝑛 + 𝑦𝑛∆𝑣                                                                                                                                            (5) 

𝑙𝑛 = 𝑙𝑛−1 − ∆𝑣𝑛                                                                                                                                                            (6) 

 :آیدمی دست به زیر رابطه ازنیز  vn∆و 

∆v𝑛 =
∆𝐴

𝑦𝑛
(

𝑝1

𝑙
) (𝑝ℎ𝑥𝑛−1 − 𝑝𝑙𝑦𝑛)                                                                                                                              (7) 

 

 نتایج و بحث
پیش  غشامیان  ازگذرای عرضی  جریان ،Matlabها با نرم افزار و حل آن ها پرداخته شدهایی که در باال بدانبه کارگیری رابطه با

از  )نسبت جریان گذشته ایمرحله برشبر ابر ردمانده باقیهای آب و متان در جریان روند تغییرات کسر مولی 2در شکل شود. بینی می

 جریان در آب مولی کسرای با افزایش برش مرحله کهشوددیده مینمایش داده شده است. غشا به خوراک ورودی به مدول غشایی( 

ن تراویده و جریا کندمی میل یک سمت به  مانده باقی انیجر در متان مولی کسر و یابدمی کاهش ای مرحله برش افزایش با ماندهباقی

 .رودبازمانده به سوی خشک شدن و کاهش خطر تشکیل هیدرات پیش می

 

 
 اییک واحد غشایی در برابر برش مرحله ماندهباقی جریان در متان و آب مولی کسر تغییراتروند  :2 شکل

 

در برابر مساحت سطح موثر غشا نمایش داده شده است.  تراوشی و ماندهباقیهای انجری در آب مولی کسر تغییراتروند  3 شکل در

)مانند استاندارد خط لوله( با متغیرهای  مانده باقی جریان در آب از 04000147کسر مولی  به رسیدن رایگونه که از نمودار پیداست ب مانه

خواه دیگر آب در جریان محاسبه سطح غشا برای رسیدن هر درصد دلاست.  نیاز غشا سطحاز 2m 58، به حدود 1گزارش شده در جدول 
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را در نظر محاسبه سطح غشا  "1حاشیه امن"بازمانده با این مدل شدنی است. البته باید توجه داشت که برای موردهای صنعتی فاکتور 

 داشت.
 

 
 یک واحد غشایی در برابر سطح غشا تراوشی و ماندهباقی جریان در آب مولی کسر تغییراتروند  :3 شکل

 

  .نمایش داده شده است ایمرحله برش اساس بر تراوشی جریان در متان مولی کسر تغییراتروند  ،4شکل  نمودار در
 

 
 ایدر برابر برش مرحله تراوشی جریان در متان مولی کسر تغییراتروند  :4 کلش

 

 

ان بدتغییرات برش مرحله ای بر حسب سطح غشا ارائه شده است. همان گونه که دیده می شود، این نمودار خطی است و  5در شکل 

 کند. ای، سطح غشا نیز افزایش پیدا میبا افزایش برش مرحلهمعنی است که 

                                                 
1- Safe Margin  
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 غشا سطح موثر مساحت مقابل در ایمرحله برش تغییراتروند  :5شکل

 

 گیری نتیجه

 بهتری کارکرد ،تیننخس نسل غشاهای به نسبت ترباال یگرنشیگز با یغشاها از یرگیبهره لیدل به ییغشا یآورفن اینکه به توجه با

 و نصب سادگی دیگر، فرآیندهای به نسبت ترنییپا یانرژ مصرف با آن، پیامدهای و نهیهز و ییایمیش مواد افزودن از نیازبی و اندیافته

 مطالعه این در .دانها به راندمان باالتری رسیدهو در کنار آن اندشده پیشین فرآیند جایگزین ای یفرآیندهای صنعت از یاریبس در بریراه

ل غشایی بررسی کارکرد مدوبر ارائه شد و اثر پارامترهای گوناگون  یفرآیند غشای با طبیعی گاز زدایینممدل ساده و به نسبت دقیقی از 

 نم یزانم رساندن هدف و شد گرفته نظر در بخارآب از اشباع صورت به خوراک گاز جریان ده،ش سازی مدل یغشای ساختار در گردید.

. مدل توانایی محاسبه است بوده طبیعی گاز MMSCFmlb 7/ حدود یعنی لوله خطوط دراستاندارد  هانداز به طبیعی گاز جریان در موجود

 این کار را به خوبی دارد.سطح تئوری مورد نیاز برای انجام 
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