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در ســال هاي اخير ايده اســتفاده از هيدرات گاز طبيعي براي 

ـت. بدين علت كه  ذخيره ســازي و انتقال گاز مطرح شده اـس

مي توان آن را در دمايي بســيار باالتر از گاز طبيعي مايع شده، 

توليد و منتقل نمود. هدف اصلي در اين تحقيق بررســي تأثير 

مواد فعال سطحي غير يوني Tween-20 و Tween-80۰ بر روي 

سرعت تشكيل هيدرات متان و ظرفيت ذخيره سازي آن است. 

 Tween-80 ۲۰۰۰ و ppm با غلظت هــاي ۱۰۰۰ و Tween-20

بــا غلظت هاي ۱۰۰ و ppm ۵۰۰ به كارگرفته شــده و نتايج با 

هيدرات تشكيل شــده در آب خالص و محلول آبي با غلظت 

ppm ۵۰۰ از SDS مقايسه شده است. غلظت هاي مختلف مواد 

فعال سطحي غير يوني، اثرات متفاوتي بر روي سرعت تشكيل 

هيدرات و ظرفيت ذخيره سازي آن داشت. از اين تحقيق نتيجه 

گرفته شــد كه ppm ۲۰۰۰ از Tween-20، ســرعت تشــكيل 

هيدرات و ظرفيت ذخيره سازي آن را باال مي برد. اين درحالي 

ـت كه وقتي ppm ۱۰۰۰ از اين ماده به كار گرفته شــد، به  اـس

 Tween-80 .صورت مؤثري از تشكيل هيدرات جلوگيري كرد

در هر دو غلظت به كار رفته، ســرعت تشكيل هيدرات را كم 
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 Tween-20 كرد و بيشترين ظرفيت ذخيره سازي مربوط به ماده

با غلظت ppm ۲۰۰۰ بود كه برابر (V/V) ۱۲۵ به دست آمد.

مقدمه
ـت       هيدرات گاز طبيعي تركيب كريســتالي جامدي اـس

كه از محبوس شدن مولكول هاي گاز در حفره هاي حاصل 

ـت مي آيــد و جزء خانواده  از پيوند هيدروژني آب به دـس

كالتريت ها محســوب مي شــود. بسته به شــرايط تشكيل 

هيدرات و اينكه مولكول گاز ميهمان چه مولكولي باشــد، 

ســاختارهاي متفاوتي از هيدرات شــناخته شــده است كه 

عبارتند از ســاختار مكعبــي ЅІ، ســاختار مكعبي ЅІI و 

ـت بيش از ۴۰ سال از  ســاختار شش وجهي ЅH. با گذـش

شناسايي دو ســاختار اول، اولين بار ساختار ЅH در سال 
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۱۹۸۷ ميالدي توسط ريپميستر۱ كشف شد [۱و۲]. 

    به دليل اين كه تشكيل هيدرات در لوله هاي انتقال گاز، 

عامل مزاحمي تلقي مي شــود، در ســال هاي گذشته توجه 

زيادي در صنايع نفت و گاز به شرايط تشكيل و روش هاي 

ـت. دقيقًا به هميــن دليل، توليد  جلوگيري از آن شــده اـس

هيدرات كمتر مد نظر بوده و توجه كمتري به شرايط توليد 

و عوامل موثر بر آن شده است. طي دو دهه اخير مطالعاتي 

در زمينه فرايند تشــكيل هيدرات و افزايش سرعت تشكيل 

ـت. امــروزه هيدرات نه تنها به عنوان  آن صورت گرفته اـس

يكي از منابع انــرژي، بلكه به عنوان يكي از راه هاي انتقال 

گاز مطرح است [۳]. بنش [۴] براي اولين بار در سال ۱۹۴۲ 

ايده اســتفاده ازهيدرات را براي ذخيره ســازي گاز مطرح 

نمود، اما به دليل مشــكالتي از قبيل ســرعت پايين و فشار 

باالي تشــكيل آن، تنها در حد آزمايشگاه باقي ماند. بعد از 

كشف خاصيت خودنگهداري ۲ هيدرات [۵-۷] اين ايده به 

صورت جدي تر مطرح گرديد.

    انتقــال گاز به صورت هيــدرات گازي داراي مزايايي از 

قبيل نياز به انرژي و تجهيزات كمتر جهت تشكيل و تجزيه 

هيدرات و همچنين انتقال ايمن تر با توجه به خطرات احتمالي 

انفجار گاز در فرآيندهاي LNG و CNG به خصوص هنگام 

بروز حادثه و تصادف براي كشتي مي باشد [۸].

    همان گونه كه بيان شد، سرعت پايين تشكيل هيدرات، 

صنعتي شــدن اين فرآيند را با مشكل مواجه ساخته است. 

برخي از محققين آب را به صورت اســپري داخل فاز گاز 

به كار بردند تا ســرعت تشــكيل هيدرات را افزايش دهند 

[۹]. از ميان روش هاي افزايش ســرعت تشكيل و ظرفيت 

ذخيره سازي گاز در هيدرات، افزودني ها بيشترين توجه را 

به خود معطوف كرده اند. 

    در حالت كلي در فرآيند تشــكيل هيدرات گازي، مواد 

افزودني با ويژگي هاي عملكردي متفاوت استفاده مي شوند. 

آن دسته از تركيباتي كه از تشكيل هيدرات ممانعت به عمل 

مي آورند، بازدارنده هاي تشكيل هيدرات۳ ناميده مي شوند. 

دسته ديگر از مواد افزودني كه سبب افزايش سرعت تشكيل 

هيدرات مي شــوند، تسريع كننده هاي تشكيل هيدرات۴ نام 

دارند كه مواد فعال سطحي۵ و هيدروتروپ ها۶ از اين قبيل 

مواد هســتند. در ســال هاي اخير افزايش سرعت تشكيل و 
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ظرفيت ذخيره ســازي گاز در هيدرات، توـسـط مواد فعال 

ســطحي و هيدروتروپ ها موضوع تحقيق برخي محققين 

شده است [۱۵-۱۰].

     هدف اصلي در اين تحقيق، بررســي سرعت تشكيل و 

ظرفيت ذخيره ســازي گاز در هيدرات، در حضور دو ماده 

فعال سطحي غير يوني بوده است.

روش كار
     تجهيزات مورد اســتفاده در اين تحقيق همان سيســتم 

گنجي و همكاران [۱۵] مي باشــد؛ فـقـط در اينجا تغييرات 

دما و فشار توســط كامپيوتر ثبت شده است. سيستم مورد 

استفاده از يك راكتور تحت فشار از جنس فوالد ضد زنگ 

مجهــز به همزن با قطر داخلــي cm ۶/۲ ، ارتفاع cm ۱۰ و 

ـت. ترموكوپلي با  حجم داخلي cc ۳۰۰ تشــكيل شــده اـس

دقت C° ۰/۱ و فشار سنجي با دقت psi ۱ براي اندازه گيري 

دما و فشار به راكتور متصل شده است. راكتور درون محيط 

ســرمايش متشــكل از آب و اتيلن گليكول با قابليت تنظيم 

دما، قرار داده شده است.

مواد مورد استفاده 

     متان با خلوص ۹۹/۹٪ از شركت رهام گاز براي تشكيل 
ـت.  هيدرات در آب ديونيزه مورد اســتفاده قرار گرفته اـس

مواد افزودني مورد استفاده در اين آزمايش ها عبارتند از:

۱- توئين ۲۰(Tween-20) با فرمول شيميايي C58H114O26 از 

شركت مرك آلمان

 C64H124O26 با فرمول شــيميايي (Tween-80) ۸۰ ۲- توئين

از شركت مرك آلمان

۳- سديم دودســيل سولفات (SDS) با فرمول شيميايي 

C12 H25 O4 SNa از شركت مرك آلمان

تعيين سرعت تشكيل هيدرات

     ابتدا راكتور با آب ديونيزه كامًال شســته شــده و سپس 

cm3 ۷۵ از محلــول آبــي بــا غلظت هاي مختلــف از مواد 

افزودني كه در جدول ۱ آمده است، داخل آن مي ريزيم.
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جدول۱- محلول هاي مورد استفاده در آزمايش

(ppm) غلظت نام ماده افزودني نام نمونه

۱۰۰ Tween-80 ۱

۵۰۰ Tween-80 ۲

۱۰۰۰ Tween-20 ۳

۲۰۰۰ Tween-20 ۴

۵۰۰ SDS ۵

     ســپس با باز كردن شير ورودي گاز متان، فشار راكتور 

را در دمــاي C° ۲۵ بــه حدود psi ۱۶۰۰ مي رســانيم. بعد 

از آنكه سيســتم به حالت تعادل رســيد، دماي راكتور را به 

C° ۲ كاهــش داده و در اين زمان كه زمان صفر مي باشــد 

همزن را با ســرعت rpm ۲۰۰ به راه مي اندازيم. با ثبت دما 

و فشار راكتور با گذشت زمان، تشكيل هيدرات را پيگيري 

مي نماييم. در لحظه تشــكيل هيدرات (انتهاي زمان تأخير)، 

فشــار شــروع به افت ناگهاني كرده و به دليل گرمازا بودن 

واكنش، دما مقــداري افزايش مي يابد. مقدار گاز باقي مانده 

داخل راكتور از رابطه ۱ قابل محاسبه است:

n=PV/ZRT                                                     (۱)

ـب فشــار ، حجم و       در ايــن رابطــه P ،V وT بــه ترتـي

دماي گاز مي باشــد. R ثابت گازها و Z فاكتور تراكم پذيري 

مي باشــد كه از رابطه Peng Robinson محاسبه شده است. 

هنگامي كه فشــار سيستم به فشار تعادل سه فازي در دماي 

C° ۲ رســيد و تقريبًا به مدت ۱ ساعت ثابت ماند، تشكيل 

هيدرات متوقف مي شود.

تعيين درصد گاز هيدرات (ظرفيت ذخيره سازي)

     با محاســبه مقدار گاز مصرفي در هر لحظه، حجم گاز 

در هر حجم از هيدرات در شــرايط استاندارد با استفاده از 

رابطه ۲ تعيين مي شود [۱۶]:

                                    (۲)

     كه در اين رابطه Mw جرم مولكولي آب، ρw دانسيته آب و 

ΔV تفاوت حجم مولي آب در هيدرات و فاز مايع مي باشد. 

همچنيــن nH عدد هيدرات نام دارد كه به صورت نســبت 

مول هاي آب به مول هاي گاز در هيدرات تعريف مي شود. 

                                                                                       ۴/۶ cm3/mol برابر ЅІ براي هيدرات ســاختار ΔV مقدار

گزارش شــده است [۱۷]. همان گونه كه توضيح داده شد، 

ـت زمان از رابطه ۱ محاسبه  ميزان مول گاز مصرفي با گذـش

شــده و با تقســيم آن بر مول آب، عدد هيدرات محاســبه 

ـت زمان، عدد هيدرات كم شده و ميزان  مي شــود. با گذـش

ظرفيت ذخيره سازي افزايش مي يابد.

نتايج و بحث
     براي تعيين ســرعت تشــكيل هيدرات متان از تغييرات 

فشــار با زمــان و ارتباط آن به مقدار مــول مصرف گاز از 

روشــي كه در بخش قبلي توضيح داده شد، استفاده گرديد. 

همچنين عالوه بر سرعت تشكيل هيدرات متان، درصد گاز 

آن نيز مورد مطالعه قرار گرفته است.

سرعت تشكيل هيدرات

     شــكل ۱ تغييرات فشــار و مول هاي مصرفي گاز متان 

در حضور آب خالص را با گذشت زمان نشان مي دهد. كم 

شــدن فشــار رآكتور از حدود ۱۶۰۰ به psi ۱۴۰۰ به دليل 

ســرد شــدن رآكتور از C° ۲۵ تا دماي مورد نظر مي باشد. 

مالحظه مي شــود كه در شرايط آزمايش، حدود ۶۰ ساعت 

طول مي كشــد تا سيســتم به حالت تعــادل ترموديناميكي 

برســد و تشــكيل هيدرات متان كند مي باشد. البته سرعت 

تشــكيل هيدرات به عواملي از قبيل سرعت هم خوردگي، 

دما و فشــار تشكيل وابســته است. در هر صورت، سرعت 

تشــكيل هيدرات متان در شــرايط مختلف پايين مي باشد. 

براي افزايش ســرعت هيدرات از تســريع كننده ها استفاده 

شده است. براي بررسي اثر مواد افزودني بر سرعت تشكيل 

هيدرات، تمامي آزمايش ها در شــرايط يكســان انجام شده 

است.

اثر افزودني ها بر سرعت تشكيل هيدرات

    در ايــن قســمت اثــر دو ماده فعال ســطحي غير يوني 

Tween-20 و Tween-80 بر سرعت تشكيل هيدرات متان، 

مورد بررســي قرار مي گيرد. همچنين از ماده فعال سطحي 

آنيونــي SDS با غلظت ppm ۵۰۰ براي مقايســه اســتفاده 

ـت. شكل ۲ اثر مواد افزودني اســتفاده شده را در  شده اـس

غلظت هاي مشخص بر سرعت تشكيل هيدرات متان نشان 

مي دهد.  
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۱۶۰۰

۱۴۰۰

۱۲۰۰

۱۰۰۰

۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۰

زمان (ساعت)
شكل ۱- تغييرات فشار و مصرف گاز متان در اثر تشكيل هيدرات در آب خالص

مول مصرفي
فشار

الف

۱۲ ۲۸۲۴۲۰۱۶۸۴۰
زمان (ساعت)

Pure Water
Tween-80(100 ppm)
Tween-80(500 ppm)
Tween-20(1000 ppm)
Tween-20(2000 ppm)

۱۶۰۰

۱۴۰۰

۱۲۰۰

۱۰۰۰

۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۰

ب

۱۵ ۳۰۲۵۲۰۱۰۵۰
زمان (ساعت)

۰/۲

۰/۶

۰/۵

۰/۴

۰/۳

۰/۱

۰/۰

Pure Water
Tween-80(100 ppm)
Tween-80(500 ppm)
Tween-20(1000 ppm)
Tween-20(2000 ppm)

شكل ۲- اثر مواد فعال سطحي غير يوني بر سرعت تشكيل هيدرات متان برحسب الف) تغييرات فشار و ب) تغييرات مصرف گاز
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     همان گونه كه مشاهده مي شود به غير از محلول ۵ كه در 

تحقيقات پيشــين بارها به عنوان تسريع كننده مورد استفاده 

قرار گرفته، تنها محلول ۴ كه در جدول ۱ آمده است، نقش 

تســريع كنندگــي دارد و دو محلــول ۲ و ۳ بازدارنده هاي 

تشــكيل هيدرات مي باشــند. به طوري كــه Tween-20 در 

غلظت ppm ۱۰۰۰ نقش بازدارندگي در تشــكيل هيدرات 

ايفا نموده و بعد از گذشت ۲۸ ساعت، تنها ۰/۶% از كل گاز 

ـت. غلظت ppm ۲۰۰۰ از همين ماده با  را مصرف كرده اـس

ـت مدت زمان مشابه، سبب مصرف ۴۶/۵% از متان شد.  گذـش

اين درحالي است كه در غياب مواد افزودني، ۳۵/۵% ازكل متان 

مصرف شده بود. همچنين ماده Tween-80 با غلظت ppm ۵۰۰ اثر 

بازدارندگي شديدتري نسبت به غلظت ppm ۱۰۰ داشت.

     يــك مــاده هنگامــي مي تواند باعث تســريع تشــكيل 

هيدرات شود كه بتواند حالليت گاز در آب را افزايش داده 

ـث تقويت پيوندهاي هيدروژنــي آب براي ايجاد  و يا باـع

حفره هاي هيدرات گردد. به نظر مي رســد كه نقش اساسي 

مواد فعال سطحي در تســريع كنندگي تشكيل هيدرات به 

افزايــش حالليت گاز در آب مربوط باشــد و شــايد بتوان 

اثــر مثبت مواد فعال ســطحي را به جاذبــه الكتريكي آن با 

هيدروژن متان نسبت داد كه حبس آنها را در حفره هاي آب 

آســان تر مي كند. البته مكانيسم تشكيل هيدرات در حضور 

ـت و نمي تــوان آن را كامًال  افزودني ها بســيار پيچيده اـس

شرح داد. اين مكانيســم مي تواند توسط ساختار مولكولي 

و خصوصيات فيزيكي شيميايي افزودني ها تحت تأثير قرار 

گيرد [۱۸]. 

     مشاهده شده كه اگر مواد فعال سطحي در غلظتي باالتر 

از غلظت بحراني مايســل ها۱ (CMC) مورد اســتفاده قرار 

گيرنــد، باعث افزايش حالليت متــان در آب مي گردند، اما 

در غلظت پايين تر ازآن حالليت تغيير زيادي نمي كند [۱۹]. 

البتــه بعد از غلظتــي كه در آن بيشــترين افزايش خاصيت 

تســريع كنندگي اتفاق مي افتد، به علت پوشيده شدن سطح 

مشــترك گاز- آب با مواد فعال ســطحي، سطح ويژه براي 

تشــكيل هيدرات كم شــده و ســرعت تشــكيل هيدرات 

كاهش مي يابد [۲۰]. غلظت CMC يك ماده فعال ســطحي 

ـت كه در آن يك تغيير  بنا به تعريف اســتاندارد غلظتي اـس

محســوس در خواص فيزيكي محلول مانند كشش سطحي 

مشاهده شــود [۲۱]. بعضي از محققين هيدرات، CMC را 

بــه زمان تاخير تشــكيل هيدرات رـبـط داده اند و CMC را 

به عنوان غلظتي درنظــر گرفته اند كه در باالتر از آن، زمان 

تاخير، كاهش چشمگيري دارد [۲۲]. 

     از طرفي طول زنجير هيدروكربني در گروه هيدروفوب 

ماده فعال ســطحي (گروه آب گريز يا R) سبب كاهش اثر 

تسريع كنندگي در موادي كه داراي گروه هيدروفيل (گروه 

آب دوست يا x) يكسان مي باشند، مي شود [۲۰].

     همان طور كه در اينجا مشــاهده مي شــود، غلظت هاي 

متفاوت يك ماده فعال ســطحي، نقش مؤثري در تســريع 

كنندگــي يــا بازدارندگي تشــكيل هيــدرات دارد و گمان 

مي رود غلظت CMC ماده Tween-20 در شــرايط تشــكيل 

هيــدرات متان، باالتر از ppm ۱۰۰۰ باشــد. همچنين براي 

مــاده Tween-80 نيز به نظر مي رســد كه غلظت CMC آن 

ـت كه با  كمتر ازppm ۵۰۰ باشــد. نكته قابل توجه اين اـس

افزايش غلظت، كاهش اثر تسريع كنندگي به علت پوشيده 

 Tween-80 شدن سطح مشــترك گاز- آب با مولكول هاي

اتفــاق مي افتــد. از طرفي هر دو ماده فعال ســطحي به كار 

ـت يكســان  رفته در اين تحقيق، داراي گروه هاي آب دوـس

و آب گريز متفاوت مي باشــند و ايــن افزايش طول زنجير 

هيدروكربني در Tween-80 احتماًال سبب كاهش اثر تسريع 

كنندگي و افزايش اثر بازدارندگي آن شــده است. از طرفي 

مي توان ميزان تأثير مواد فعال ســطحي مورد آزمايش را به 

 Tween-20 اندازه آنها نيز مربوط دانست. جرم مولكولي مواد

                                                                   ۱۳۱۰ g/mol ـب برابــر ۱۲۲۷/۵۴ و و Tween-80 بــه ترتـي

مي باشــد. با بزرگ تر شدن مولكول، نفوذ آن كاهش مي يابد 

كه ممكن است يكي از علل كم شدن تاثير تسريع كنندگي 

ماده فعال ســطحي باشد. همچنين همان گونه كه مشخص 

ـت ppm ۵۰۰ از ماده فعال ســطحي آنيوني SDS تأثير  اـس

مثبت بيشــتري را نســبت به مواد فعال ســطحي غير يوني 

Tween-20 و Tween-80 داشــته كــه يكي از داليل اين امر 

را مي تــوان به آنيوني بــودن SDS و ايجاد جاذبه الكتريكي 

بيشــتر آن با هيدروژن متان نســبت داد كــه حبس آنها را 

در حفره هاي آب نســبت به مواد فعال ســطحي غير يوني 

آســان تر مي كند. همچنين بزرگ شدن مولكول مواد فعال

1. Critical Micelle Concentration
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ســطحي غيريوني به كار رفته نســبت به SDS و كم شدن 

نفوذ آن يكي ديگر از داليل اين امر مي تواند باشد.

درصد گاز در هيدرات

     فاكتور نهايي در اســتفاده از هيدرات براي ذخيره سازي 

ـت. اين فاكتور  و انتقال گاز، ظرفيت ذخيره ســازي گاز اـس

معموًال بر اســاس نسبت حجم گاز موجود در هيدرات در 

شرايط استاندارد به واحد حجم هيدرات بيان مي شود. ميزان 

تئوري اين فاكتور براي هيدرات ЅІ برابر ۱۸۰ مي باشد [۲ 

و ۲۳]. ظرفيت ذخيره ســازي هيدرات متان تشكيل شده در 

حضور افزودني با اســتفاده از رابطه ۲ محاســبه گرديد كه 

نتايج آن در شكل ۳ رسم شده است. در واقع براي محاسبه 

V/VH، بايــد nH از روي مــول گاز مصرفــي در هر لحظه 

محاسبه گردد. 

    همان گونه كه اين شكل نشان مي دهد، محلول ۵ باعث 

افزايش ظرفيت ذخيره ســازي هيدرات متان بعد از گذشت 

۳۰ ساعت شده است. 

     بــه دليل حالليت كــم گاز در آب، هيدرات معموًال در 

سطح تماس گاز/آب تشــكيل مي شود و به خاطر سبك تر 

بودن هيدرات نسبت به آب، هيدرات تشكيل شده به سطح 

آب آمــده و مانع نفــوذ راحت گاز درون آب مي شــود. با 

اســتفاده از مواد فعال سطحي، حالليت گاز در آب افزايش 

يافته و ذرات ريز هيدرات عالوه بر ســطح، درون آب نيز 

تشــكيل مي شــوند. اين امر باعث افزايش ســطح تماس و 

سرعت بيشتر انتقال جرم شده و موجب مي گردد كه مقدار 

آب كمتري در فضاي بين هيدرات گير بيفتد [۱۵]. در اينجا 

بيشــترين ميزان ظرفيت ذخيره سازي در حضور محلول ۴ 

 ۱۲۵ (V/V) ـت آمده كه بعد از ۳۰ ســاعت، برابــر به دـس

ـت كه در شرايطي مشابه با آب  مي باشــد. اين در حالي اـس

خالص، اين فاكتور برابر ۹۷/۶ به دست آمد. 

     دليل روند تغييرات ميزان ظرفيت ذخيره ســازي كه در 

شكل ۳ ارائه شده را مي توان به صورت زير توضيح داد:

     در مورد تشكيل هيدرات با نمونه ۵ كه تسريع كننده اي 

ـت، پس از زمان تأخير بســيار كم (در حدود چند  قوي اـس

دقيقه)، رشــد سريع هيدرات با شــيب زياد اتفاق افتاده و 

ـت حدود يك ســاعت، هيدرات بــه حالت تعادل  با گذـش

مي رسد در اين مرحله و رشد متوقف شده و منحني تخت 

مي شود. اين موضوع در شكل كامًال مشخص است. 

     در مورد تشكيل هيدرات در آب خالص پس از سپري 

شــدن زمان تأخير، مرحله رشــد آغاز مي گردد كه با شيب 

ـت و پس از اين مرحله، رشــد هيدرات با  كمي همراه اـس

ســرعت كم ادامه مي يابد. در اين بيــن در برخي از مواقع، 

ـت. مثًال در فاصله  روند رشــد با تغييرات اندكي همراه اـس

زماني ۲۱ و ۲۲ ساعت كه اين موضوع را مي توان به ماهيت 

تصادفي هسته زايي و رشد هسته ها نسبت داد. 

     در مــورد نمونــه ۴، زمان تأخير، كمــي از آب خالص 

ـت، ولي ســرعت رشــد بيشــتر مي باشد. به  طوالني تر اـس

گونه اي كه پس از ســپري شــدن حدود ۱۳ ساعت، ميزان 

ظرفيت ذخيره ســازي هيــدرات در حضور اين ماده از آب 

خالص پيشي مي گيرد. پس از سپري شدن ۳۰ ساعت، رشد 

هيدرات متوقف شده و منحني تخت مي شود.

نتيجه گيري
     با بررسي دو ماده فعال سطحي غير يوني مشخص شد 

كه تنها Tween-20 در غلظت ppm ۲۰۰۰ قادر است سرعت 

 ۱۰۰۰ ppm تشكيل هيدرات را افزايش دهد، اما در غلظت

به صورت مؤثري از تشــكيل هيــدرات جلوگيري مي كند، 

ـت ۲۸ ساعت، تنها ۰/۶% از كل  به گونه اي كه بعد از گذـش

متان مصرف شــده است. درحالي كه غلظت ppm ۲۰۰۰ از 

ـت مدت زمان مشــابه، سبب مصرف  همين ماده و با گذـش

۴۶/۵%از متان گرديد، در صورتي كه بدون افزودني، %۳۵/۵ 

از كل متان مصرف مي شود. Tween-80 در هر دو غلظت به 

                                   ۵۰۰ ppm كار رفته، سرعت تشكيل هيدرات را كم نمود و

از Tween-80 اثر بازدارندگي شــديدتري از ppm ۱۰۰ آن 

دارد. اثــر مواد فعال ســطحي غير يوني بــه كار رفته از اثر 

ppm ۵۰۰ از SDS كمتر مي باشد. همچنين بيشترين ظرفيت 

ذخيره ســازي مربوط به ppm ۲۰۰۰ از Tween-20 است كه 

برابر (V/V) ۱۲۵ به دست آمد.

تشكر و قدرداني
     اين تحقيق در پژوهشــگاه صنعت نفت انجام شــده و 

نويسندگان مقاله كمال تشــكر را از آقايان محمد كاملي و 

حسين رحيمي مفرد بابت كمك هاي بي دريغشان دارند.
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