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حالليت متان و اتان در آب خالص و محلولهاي نمکي
سديم کلريد و منيزيم کلريد در دماي پايين و شرايط غير تشکيل هيدرات
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چكيده :در اين پژوهش آزمايشها براي حالليت متان در آب خالص بين دماهاي  571/51تا  033/51کلوين و
فشارهاي  03 ،53و  03بار و در محلولهاي نمکي سديم کلريد و منيزيم کلريد به ترتيب با غلظتهاي 5/355 ،3/155
و  5/255موالل و  3/273 ،3/051و  5/305موالل ،بين دماهاي  571/51تا  553/51کلوين و فشارهاي  53و  03بار
انجام شدند .همچنين حالليت اتان در آب خالص بين دماهاي  570/51تا  585/51کلوين و فشارهاي  0 ،5و  2بار
و در محلول نمکي سديم کلريد با غلظتهاي  5/535و  0/353موالل بين دماهاي  570/51تا  578/51کلوين و فشارهاي
 0و  8بار و در محلول نمکي منيزيم کلريد با غلظتهاي  3/051و  3/755موالل بين دماهاي  575/51تا  581/51کلوين
و فشارهاي  0و  8بار بررسي شد .از مدلهاي ترموديناميکي دووان و همکاران و مائو و همکاران نيز براي محاسبه
حالليت گازهاي متان و اتان در محلولهاي نمکي سديم کلريد و منيزيم کلريد استفاده شد ميتوان گفت که
مدلهاي ترموديناميکي ارايه شده تطابق پذيري به نسبت خوبي را با نتيجههاي آزمايشگاهي نشان دادند.
واژههاي كليدي :حالليت گازها؛ متان؛ اتان؛ سديم کلريد؛ منيزيم کلريد.
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مقدمه

متان و اتان از مهمترين گازها در طبيعت هستند که
در گاز زغال سنگ و به ويژه گازهاي طبيعي [ 3ـ  ]1يافت ميشوند.
به دليل کاربردهاي زياد اين گازها در کاربردهاي ژئوشيميايي،
برآورد دقيق حالليت متان و اتان در آب خالص و محلولهاي
نمکي بسيار مهم است [ .]4 ,5بونسچ [ ]6نخستين بار در سال
 1555ميالدي حالليت متان را در آب خالص در شرايط اتمسفري
بررسي کرد .همچنين فروليچ و همکاران [ ]7براي اولين بار حالليت متان
در آب خالص را در فشارهاي متوسط و باالتر گزارش کردند.
برخي از پژوهشگران همچون لکوام و همکاران [ ،]5سانگ و
همکاران[ ،]9وانگ و همکاران ،چاپوي و همکاران حالليت متان
در آب خالص را بررسي کردهاند اما دادههاي حالليت متان
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جواد عبدی و همکاران

در اين پژوهش ،دادههاي آزمايشگاهي براي حالليت متان و اتان
در آب خالص و محولهاي نمکي سديم کلريد و منيزيم کلريد
در شرايط غير تشکيل هيدرات در دما ،فشار و غلظتهاي گوناگوني
اندازهگيري شده است.

دووان و همکاران [ ]11براي محاسبه حالليت متان در آب
خالص و محلول نمکي سديم کلريد و مائو و همکاران براي
حالليت اتان در آب خالص و محلول نمکي سديم کلريد با
برابر قرار دادن پتانسيل شيميايي بين فاز بخار و فاز مايع به معادله ()1
رسيدند.
y P l(0)  T, P  iv(0)  T 
()1
ln i  i
 ln i  T, P, y  
RT

mi

ln  i  T, P, m 

که ) il(0پتانسيل شيميايي استاندارد متان و اتان در فاز مايع،
) iv(0پتانسيل شيميايي استاندارد متان و اتان در فاز بخار yi ،کسر
مولي متان و اتان در گاز mi ،موالليته متان و اتان در محلول،
 iضريب فوگاسيته متان و اتان است که با استفاده از معادله حالت
دووان و همکاران [ ]11 ,11به دست ميآيد .همچنين ln  i
با استفاده از بسط ويريال انرژي گيبس اضافي معادله پيتزر []13
محاسبه ميشود.
ln i  c 2i c mc  c 2i a ma c a i a c mc ma

که  λو  ζبه ترتيب پارامتر بين مولکولي درجه دو و درجه سه
هستند .با جايگذاري معادله ( )4در معادله ( )3و با استفاده از
فرضيههاي ارايه شده در مدلسازي دووان و همکاران و مائو و
همکاران ،معادله ( )5به دست ميآيد.
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بر اساس معادله پيتزر و همکاران [ ،]14دووان و همکاران
از معادله ( )6براي بهدست آوردن پارامترهاي  λو  ζو
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همچنين مائو و همکاران از معادله ( )7براي بهدست آوردن
پارامترهاي ذکر شده استفاده کردند.
()5

c6 P c7

T2 P

 c 4T 2  c 5P 

c3
T

Par  T, P   c1  c 2T 

بخش تجربي

مدلسازي
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c 6 P  c7 PT 

آزمايشهاي انجام شده در اين پژوهش با استفاده از دستگاه
آزمايشگاهي نجفي و همکاران [ ]15در يک حجم تعادلي انجام شده
که نمايي از آن در شکل  1نشان داده شده است.
نتيجهها و بحث
حالليت متان در آب خالص و محلولهاي نمکي سديم کلريد و
منيزيم کلريد

براي اطمينان از عملکرد دستگاه آزمايشگاهي ،دادههاي
آزمايشگاهي براي حالليت متان در آب خالص در دماهاي بين
 175/15تا  311/15کلوين و فشارهاي  31،11و  41بار اندازهگيري شد
و با نتيجههاي مدل ترموديناميکي دووان و همکاران مقايسه شد.
دادههاي اندازهگيري شده براي آب خالص در شکل  1نشان داده
شده است .حالليت متان در محلولهاي نمکي سديم کلريد و
منيزيم کلريد به ترتيب با غلظتهاي  1/191 ،1/519و  1/691موالل
و  1/671 ،1/315و  1/139موالل ،بين دماهاي  175/15تا  191/15کلوين
و فشارهاي  11و  31بار انجام شدند و با نتيجههاي مدل مقايسه و
در شکلهاي  5-3نشان داده شده است .غلظتهاي موالل
محاسبه شده ،بر اساس مقدار انحالل ضراب درستي از جامد (گرم)
در آب ميباشند.
حالليت اتان در آب خالص و محلولهاي نمکي سديم کلريد و
منيزيم کلريد

همانند آزمايشهاي متان ،دادههاي آزمايشگاهي براي
حالليت اتان در آب خالص در دماهاي بين  174/15تا 151/15
کلوين و فشارهاي  4 ،1و  6بار اندازهگيري شد و با نتيجههاي
مدل ترموديناميکي مائو و همکاران مقايسه شد .دادههاي اندازهگيري شده
براي آب خالص در شکل  9نشان داده شده است .حالليت اتان
در محلول نمکي سديم کلريد با غلظتهاي  1/911و 3/111
موالل بين دماهاي  173/15تا  175/15کلوين و فشارهاي
 4و  5بار و در محلول نمکي منيزيم کلريد با غلظتهاي 1/315
و  1/791موالل بين دماهاي  179/15تا  155/15کلوين و
کوتاه پژوهشي
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شکل 3ـ نمايي از دستگاه آزمايشگاهي )3( :سل تعادلي ( )2مخزن ذخيره گاز ( )6پمپ خالء ( )4گرمايش و سرمايش جهت کنترل
دمای سامانه ( )1ميکرو فيلتر ( )3الکتروموتور ( )1همزن ( )8شير کنترل شدت جريان ( )9سوئيچ قابل برنامهريزی برای کنترل سرعت چرخش
الکتروموتور ( )31کنترلکننده قابل برنامهريزی برای کنترل دمای سامانه ( )33فشارسنج ( )32شاخص دما ( )36شير اطمينان
( )34مبدل فشار ( )31ارلن ( )33همزن مغناطيسي ( )31بورت وارون پرشده از آب.
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شکل 4ـ نتيجههای مدل و حالليت اندازهگيری شده متان در محلول نمکي
سديم کلريد  3/192موالل .
1/1413

1/1311
1/1191

1/1681
1/1662
1/1219
1/1223
292 291

283 289

214

موالليته (کيلوگرم/مول)

1/1468

1/1698

1/1316
213

دما (کلوين)

شکل 3ـ نتيجههای مدل و حالليت اندازهگيری شده متان در محلول نمکی
سدیم کلرید  0/925موالل.
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شکل  2ـ نتيجه های مدل و حالليت اندازه گيری شده متان
در آب خالص.
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شکل  9ـ نتيجههای مدل و حالليت اندازهگيری شده متان در محلول نمکي
سديم کلريد  3/392موالل.
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شکل 9ـ حالليت اتان در آب خالص.
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شکل 7ـ نتيجههای مدل و حالليت اندازهگيری شده متان در محلول نمکي
منيزيم کلريد  1/311موالل.

شکل 00ـ حالليت اتان در محلول نمکي سديم کلريد  3/913موالل.
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شکل  8ـ نتيجههای مدل و حالليت اندازهگيری شده متان در محلول نمکي
منيزيم کلريد  3/169موالل .
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شکل  3ـ نتيجههای مدل و حالليت اندازهگيری شده متان در محلول نمکي
منيزيم کلريد  1/621موالل .
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شکل 33ـ حالليت اتان در محلول نمکی سدیم کلرید  3/020موالل .
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شکل  32ـ حالليت اتان در محلول نمکی منيزیم کلرید  0/329موالل .

فشارهاي  4و  5بار اندازهگيري و با نتيجههاي مدل مقايسه شد.
براي درک بهتر نسبت به رابطه بين حالليت اتان با دما ،فشار و
غلظت ،دادههاي اندازهگيري شده و محاسبه شده توسط مدل
در شکلهاي  11و 13و جدولهاي  7و  5نشان داده شده است.
همانگونه که در شکلهاي  1الي  5و  9الي  11ديده ميشود،
دقت مدل مورد استفاده در اين (مدل دووان و همکاران) پژوهش
تطابق خوبي با نتيجههاي آزمايشگاهي دارد و نشان ميدهد
ميتوان از اين مدل براي پيشبيني حالليت گازهاي سبک
در محلول نمکي استفاده نمود .مهمترين نتيجه به دست آمده در اين
پژوهش اطمينان از صحت پيشبيني مدل ترموديناميک تعادلي
ارايه شده توسط دووان و همکاران ميباشد .از آنجا که توليد گاز
از مخازن هيدراتهاي گازي و کاربردهاي جداسازي با استفاده
از اين پديده به صورت گستردهاي در حال مطالعه و بررسي است،
اطالع از مقدار گاز موجود در آب آزاد توليد شده ،بسيار مهم و
ضروري ميباشد.

شکل 03ـ حالليت اتان در محلول نمکی منيزیم کلرید  0/750موالل.

نتيجهگيري

در اين پژوهش ،يک دستگاه آزمايشگاهي براي اندازهگيري
حالليت متان و اتان در آب خالص و محلولهاي نمکي سديم کلريد و
منيزيم کلريد در شرايط غير تشکيل هيدرات در دما ،فشار و
غلظتهاي گوناگون استفاده شده است .در همه آزمايشها
ديده شد که حالليت متان و اتان در محلول نمکي سديم کلريد
در يک دما ،فشار و غلظت مشخص ،بيشتر از حالليت متان و
اتان در محلول نمکي منيزيم کلريد است .همچنين ميتوان نتيجه گرفت
که مدلهاي ترموديناميکي ارايه شده تطابق به نسبت خوبي
با نتيجههاي آزمايشگاهي دارد .از اين نتيجهها ميتوان در مدلسازي
حالليت گازها در شرايط غير تشکيل هيدرات و همچنين سادهسازي
محاسبات مدلسازي سينتيکي استفاده کرد.
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