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بررسی شرایط ترموینامیکی تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در حضور
بهبود دهنده نمکی  TBACدر غلظت باال
*6

سارا کیشان رودباری ،9حسن پهلوان زاده

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
2استاد گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
امروزه با توجه به مزایای استفاده از هیدرات در انتقال و ذخیره سازی گااز طبیعای ،ایا موضاو ماورد توجاه
محققی قرار گرفته است .همچنی با توجه به شرایط تشکیل هیدرات که در دمای پاایی و فشاار بااییی مای
باشد ،سعی شده است ای شرایط به شرایط محیطی نزدیک شود .برای ای کار از افزودنی هاایی اساتفاده مای
شود که ای نقاط ترمودینامیکی را تغییر می دهند .در ای پژوهش از بهبوددهنده ی نمکای تتارا–ان-بوتیال-
آمونیوم کلراید (TBAC)1در غلظت  %04وزنی که داده های تعادلی آن در مراجع موجود نیست اساتفاده شاده
است .داده های تعادلی در فشار های  14تا  04بار نشان می دهند که در غلظت بایی  TBACفشار اولیه تأثیر
بسیار کمی در نقاط تعادلی دارد .همچنی استفاده از درصد وزنی بایی  TBACدماای تشاکیل هیادرات گااز
کرب دی اکسید را به دمای محیط نزدیک می کند که در فرایندهای صنعتی ای نکته بسیار قابل توجه اسات.
نتایج نشان داده است که دمای اولیه رأکتور ،بر نقاط تعادلی بی تأثیر است.

کلمات کلیدی
هیدرات گازی ،بهبود دهنده های ترمودینامیکی ،نقاط تعادلی هیدرات

نکات برجسته پژوهش


به دست آوردن داده های تعادلی در غلظت بایی بهبود دهنده .TBAC



خطای پایی دستگاه اندازه گیری نقاط تعادلی که برای هیدرات کرب دی اکسید بدون بهبود دهناده ،نتاایج
مشابه با داده های موجود در مراجع را نشان داده است.



به دست آوردن شرایط تعادلی هیدرات با استفاده از روش حجم ثابت که مورد توجه اکثر محققی است.
pahlavzh@modares.ac.ir
Tetra-n-butyl ammonium chloride

*
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بررسی شرایط ترموینامیکی تشکیل هیدرات کربن دی اکسید

 -9مقدمه
ها2

هیدرات گاز طبیعی ترکیب کریستالی جامدی است که از ترکیب آب و گاز به وجود میآید و جزء خانواده کالتریت
محسوب میشود .مولکول های گازی (مهمان) درون حفرات شبکه آب (میزبان)،که از طریق پیوند هیدروژنی بی مولکول های
آب به وجود آمده است ،گیر میافتند .نمونه بارز ای مولکولهای گازی ،ترکیبات کوچکتر از پنتان موجود در گاز طبیعی از
قبیل متان ،پروپان و کرب دی اکسید میباشد .کالتریت ها به عنوان یک محلول جامد تلقی میشوند که در آنها مولکول های
گازی مهمان و گازهای تشکیل دهنده هیدرات در تماس با شبکه میزبان (آب) قرار میگیرند .بنابرای هیدرات گازی جز
جامدات غیراستوکیومتریک 0شناخته میشود .بی مولکول های آب در ساختار هیدرات پیوند هیدروژنی قوی وجود دارد ،در
حالیکه هیچ گونه بر هم کنش شیمیایی میان مولکول های مهمان -میزبان وجود ندارد و آنها تنها با نیروهای واندروالسی کنار
هم نگه داشته میشوند.
هیدرات گازی دارای ای خاصیت منحصر به فرد می باشد که می تواند در حدود  184برابر حجم گاز را در خود جای
دهد .نه تنها ای ظرفیت ذخیره سازی بای سبب توجه به ای پدیده در صنعت شده است ،بلکه استفاده از آن به دلیل داشت
محاسنی چون خروج آهسته گاز از هیدرات ،محبوس شدن گازهای آتش زا درون شبکه هیدرات و فشار ذخیره سازی پایی آن
مورد توجه قرار می گیرد .با ای وجود از هیدرات گازی در صنعت به دلیل وجود مشکالتی چون کند بودن سرعت تشکیل
هیدرات برای مصارف صنعتی ،جداسازی و بسته بندی دشوار ذرات هیدرات برای حمل و وجود مقدار آب درون شبکه ای
واکنش نداده که درصد زیادی از حجم داخل شبکه هیدرات را اشغال می نماید ،تاکنون استفاده نشده است.

در چند سال اخیر از بهبود دهنده های مختلفی استفاده شده است که از مهمتری گروه آنها می توان به تترا -ان-
بوتیل آمونیوم هالیدها ( )TBAXاشاره کرد که در فشار اتمسفریک و دمای محیط پایدار هستند .آنیونهای هالید توسط پیوند
هیدروژنی به مولکول آب متصل می شوند و در نهایت به مولکول مهمان اتصال پیدا می کنند که کاتیون تترا -ان -بوتیل
آمونیوم را در بر می گیرند .آقای اسماعیل منش و همکاران داده های آزمایشگاهی و مدل اصالح شده ای را برای  TBABدر
حضور گازهای مختلف ارائه کردند[ .]1در مقاله ای دیگر داده های آزمایشگاهی را برای هیدرات کرب دی اکسید در حضور
بهبود دهنده های  0TBACو  TBACدر غلظت های پایی بیان کردند[ .]2در مقاله ای دیگرداده های تعادلی را برای بهبود
دهنده هایی چون  1،0 -dioxolaneو 1،0-dioxaneو استون ارائه کرده اند[.]0

 -6بهبود دهنده های ترمودینامیکی
هیدرات گازی برای تشکیل ،به فشار بای و دمای پایی نیاز دارد که اضافه نمودن مقدار کمی افزودنی های خاص باعث
تشکیل هیدرات در فشارهای پایی تر و دماهای بایتر می شود .برخی از ای ترکیبات محلول در آب و برخی غیر محلول در
آب و برخی نیز که اخیراً مورد توجه قرار گرفته اند ،ترکیبات نمکی می باشند .دیدگاههای ایمنی ،اقتصادی و زیست محیطی
در استفاده از ای افزودنی ها در انتقال  ،ذخیره سازی و جداسازی ترکیبات هیدرات ،اهمیت فراوانی پیدا کرده اند .ای ترکیبات
به عنوان بهبود دهنده های ترمودینامیکی هیدرات شناخته شده اند.

 -9-6انواع بهبود دهنده ها
 -9-9-6ترکیبات محلول در آب
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Non-Stoichiomettric
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برای بهبود بخشیدن به شرایط تشکیل هیدرات ،می توان از ترکیبات محلول در آب استفاده نمود .ای ترکیبات از نظر
ترمودینامیکی ،تشکیل هیدرات را در دماهای بایتر امکان پذیر می نمایند .ای ترکیبات که براحتی در آب حل می شوند
معمویً ساختار  IIتشکیل می دهند .از جمله ای ترکیبات می توان از تتراهیدروفوران)1 ،(THFو -0دی اکسان (-Dioxane
1 ،)0،1و -0دی اکسان( 1 ،)0،1-Dioxaneو -0دی اکساین) ،(0،1 -Dioxalaneاستون و فوران) (Furaneنام برد .ای
بهبود دهنده های ترمودینامیکی محلول در آب فشار تعادلی تشکیل هیدرات را کاهش داده و دمای تعادلی آن را افزایش می
دهند که مقدار ای بهبود دهندگی به غلظت اولیه محلول آبی ای ترکیبات بستگی دارد.
 -6-9-6ترکیبات غیرمحلول در آب
یک نو از بهبود دهنده های ترمودینامیکی که باعث می شود شرایط تشکیل هیدرات به شرایط محیطی نزدیک شود،
ترکیبات غیر محلول در آب می باشد .ای ترکیبات بدلیل اینکه دارای ساختار غیر قطبی و آلی می باشند ،در آب حل نمی
شوند .ای ترکیبات آلیغیر محلول در آب ،با توجه به اندازه مولکولی به دو دستهتقسیم می شوند.
دستهنخستشاملسیکلوبوتان ) ،(CBسیکلو هگزان( ،(CHسیکلوپنتان ) ،(CPتتراهیدروپیرا ) (THPو نئو
پنتان) (nPمی باشند که ساختار  IIتشکیل می دهند و بدلیل غیر محلول بودن درآب ،اثر غلظت بر بهبود دهندگی آنها مؤثر
نمی باشد .ای ترکیبات نیز مانند ترکیبات محلول در آب هیدرات های دو گانه تشکیل می دهند .بدی صورت که حفرات
کوچک توسط مولکول های گاز اشغال می شود و حفرات بزرگ توسط ای ترکیبات پر می شود و با ای تغییر ساختار ایجاد
شده نسبت به گاز خالص نقاط تعادل  0فازی را به شرایط فشار های پایی تر و دماهای بایتر انتقال می دهد .دسته دیگری از
ترکیبات آلی غیر محلول در آب وجود دارد که بدلیل اندازه مولکولی بزرگتر ،ساختار  Hایجاد می نمایند .در ای ترکیبات
حفرات کوچک و متوسط توسط مولکولهای گاز و حفرات بزرگ توسط ای ترکیبات آلی اشغال می شوند .برخی ازای ترکیبات
عبارتند از  :متیل سیکلو هگزان) ،(MCHمتیل سیکلو پنتان) ،(MCPسیکلو هگزا پنتان ( ،)CHPنئو هگزان (1 ،)nHو -1دی
متیل سیکلو هگزان( ،)1,1-DMCHسیکلو اکتان ( ،)COترشیو بوتیل متیل اتر و 0و -0دی متیل .یزم به ذکر است ای
ترکیبات اثر کمتری در بهبود دهندگی ترمودینامیکی نسبت به ترکیبات غیر محلولی که ساختار IIایجاد می کنند دارند .اما
ای ترکیبات دارای ظرفیت ذخیره سازی بایتری نسبت به سایر ساختار ها هستند.
 -3-9-6ترکیبات نمکی
نو دیگری از بهبوددهنده های ترمودینامیکی ترکیبات نمکی می باشند .ای ترکیبات در حضور آب وگاز ،تشکیل
هیدراتی می دهند که دارای ساختاری متفاوت با ساختار هیدرات گازی می باشد و ای ترکیبات در ساختار هیدرات فقط جزء
مهمان نیستند .بلکه در تشکیل هیدرات نیز دخیل می باشند و بدلیل نفوذ مولکول های گازی در داخل حفرات باعث افت
فشار می شوند .از جمله ای ترکیبات نیمه کریستالی می توان از تترا–ان-بوتیل-آمونیوم بروماید) (TBABو تترا–ان-بوتیل-
آمونیوم کلراید) (TBACو تترا–ان-بوتیل-آمونیوم فلوراید) (TBAFنام برد[.]0
ای ترکیبات بدلیل اینکه قابلیت استفاده مجدد در فرایندهای تشکیل و تجزیه هیدرات را دارا می باشند ،مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته اند .آزمایشهای محدودی بر روی مواد فوق انجام شده و نشان داده شده است که ای مواد توانایی
کاهش فشار تعادلی را دارند و بیشتری اثر آنها در نسبت استوکیومتری اتفاق می افتد که به ترتیب ،ای غلظت های وزنی %03
و  %00و %00می باشند[.]5
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 -3سیستم مورد استفاده برای آزمایش
در ای تحقیق دستگاهی برای اندازه گیری دما وفشار تعادلی تشکیل هیدرات ساخته شده است .ای دستگاه دارای دو
دریچه شیشه ای برای مشاهده درون راکتور می باشد .مقادیر دما و فشار داخل راکتور در هر لحظه بصورت برخط)(online
توسط سنسورهایی به رایانه منتقل می شود .برای کنترل دمای سیستم از یک سیرکویتور کنترل دار استفاده شده است .گاز
مورد استفاده که درون کپسول می باشد ،توسط اتصایت به راکتور متصل می گردد .شماتیک کلی دستگاه در شکل شماره
1نشان داده شده است.
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شکل  : 9شمای کلی دستگاه اندازه گیری دما و فشار تعادلی تشکیل هیدرات

راکتور تشکیل هیدرات گازی ،از یک لوله استیل دو جداره با طول تقریبی 24سانتیمتر و حجم 394سانتیمتر مکعب ساخته
شده است که تا فشار تقریبی154بار مورد استفاده قرار می گیرد .در داخل راکتور گاز و آب در تماس قرار می گیرند تا هیدرات
تشکیل شود و در جداره خارجی لوله ،سیال مبرد جریان می یابد تا دمای مورد نظر جهت تشکیل هیدرات تامی و کنترل
شود .در قسمت بایی راکتور دو ورودی برای مایع وگاز تعبیه شده است و همچنی یک خروجی در کف راکتور برای خروج
مایع در نظر گرفته شده است .دو حسگر دما درون یک غالف فلزی در داخل راکتور قرار دارند و دمای درون راکتور را در دو
ناحیه (فاز مایع و فاز گاز) اندازه گیری می کند و یک حسگر فشار در قسمت ورودی گاز تعبیه شده است .جهت همزدن مواد
داخل راکتور از یک سیستم پره دار مغناطیسی استفاده شده که افت فشار را به حداقل می رساند .قسمت اصلی دستگاه که
محفظه اصلی (راکتور) می باشد در شکل شماره  2نشان داده شده است.
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شکل  : 6رأکتور مورد استفاده برای تشکیل هیدرات

در روش حجم ثابت که مورد بررسی قرار می گیرد هم دما و هم فشار تغییر می کنند و حجم راکتور ثابت می باشد .در
ای روش دمای محلول کاهش داده می شود که بدلیل حجم ثابت ،فشار به آرامی کاهش می یابد و هیدرات تشکیل می شود.
بعد از ثابت شدن فشار و تکمیل تشکیل هیدرات ،دما به آرامی افزایش داده می شود تا هیدرات تجزیه شود .در نمودار دما-
فشار ،نقطه برخورد منحنی سرمایش وگرمایش ،نقطه تجزیه هیدرات یا نقطه تعادلی هیدرات می باشد.

 -4تفسیر نتایج
برای اطمینان از صحت نتایج آزمایشگاهی  ،سیستم گاز خالص کرب دی اکسید و آب در فشار اولیه 00بار و دمای
محیط به رأکتور تزریق شد .منحنی فشار-دمای ای سیستم در شکل شماره  0نشان داده شده است که نقطه تعادل به دست
آمده با داده های آزمایشگاهی موجود در مراجع ،که دمای تعادلی را  282/52کلوی و فشار را  0/42مگا پاسکال ( 09/73بار)
گزارش داده اند ،همخوانی دارد[.]7
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شکل  : 3منحنی فشار-دمای سیستم تشکیل هیدرات کربن دی اکسید
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پس از اطمینان از دقت دستگاه ،محلول  %04وزنی  TBACرا به رأکتور تزریق و فرآیند تشکیل هیدرات را با کاهش
دما آغاز کرده و فرآیند تجزیه طی  20ساعت و به کندی صورت گرفت .پس از رسم نمودار فشار-دما ،نقاط تعادلی را در
فشارهای اولیه مختلف به دست آوردیم .در شکل شماره  0نقطه تعادلی در فشار اولیه 28بار بدست آمد.
بدون تغییر غلظت در فشار بی  14تا  04بار ،چندی آزمایش انجام شد و داده های تعادلی آنها ،که در مراجع موجود
نمی باشد ثبت و در جدول شماره  1گزارش شده است.

29.7
28.7
26.7
)  2 9 1 .1 0 4 ( K
)  2 6 .4 6 5 (b a r

q

Te

q

Pe

25.7
24.7

)Pressure(bar

27.7

23.7
22.7

307

297

277

287

267

)Temperature(K

شکل  : 4منحنی فشار-دمای سیستم تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در غلظت  %44بهبود دهنده در فشار اولیه  62بار

جدول  : 9داده های تعادلی برای سیستم تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در غلظت  %44بهبود دهنده
فشار تعادلی(بار)

دمای تعادلی(کلوی )

9/5105

289/010

17/1000

294/083

18/9023

294/393

21/3511

294/899

27/0752

291/140

نتایج نشان می دهد که با تغییر فشار اولیه  ،دمای تعادلی تغییر بسیار کمی خواهد داشت و نمودار فشار-دمای بدست
آمده دارای شیب بسیار کمی خواهد بود.

 -2نتیجه گیری
نیاز به گاز طبیعی در سراسر دنیا با کمتری هز ینه سبب شده است که یک روش جدید بر ای ذخیره سازی و حمل
گاز طبیعی به شکل هیدرات ظهور یابد .تکنولوژی تولید هیدرات یک پیشنهاد مناسب برای جایگزی شدن به جای
تکنولوژی گاز طبیعی مایع شده ،در شرایطی که حجم کمی از گاز باید جابه جا شود ،میباشد .
نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزودن بهبود دهنده های ترمودینامیکی نقاط تعادلی تشکیل هیدرات را به

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
 نفت و گاز دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی،9316  اردیبهشت62-62

 تکرار آزمایش در دمای اولیه مختلف.شرایط محیطی نزدیک می کند که برای استفاده صنعتی بسیار مورد توجه است
 با توجه به اینکه رفتار بهبود.نشان داد که دمای اولیه بر شرایط تعادلی بی تأثیر است و نقاط تعادلی یکسان بدست آمد
دهنده ها در حضور گاز های مختلف متفاوت می باشد پیشنهاد می گردد کار حاضر در حضور گازهای مختلف نظیر
پروپان و سولفید هیدروژن در غلظت های مختلف بهبود دهنده انجام شود و مدل مناسب برای داده، اتان،  متان،نیتروژن
.های تعادلی ارائه شود
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