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چکیده
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 -9مقدمه
هیدرات های گازی ساده ،جامدات کریستالی شبیه یخ هستند که از مولکول های گاز احاطه شیده توسیط شیبکه ای از
مولکول های آب تشکیل شده و در دماهای پایی یا فشارهای باال شکل می گیرند ای هیدرات هیا جیزو خیانواده کالترییتهیا
میسوب مىشوند که در آنها مولکول هاى گازى مهمان درون حفرات شبکه آب (میزبان) که از طریید پیونید هییدروژنی بیی
مولکول هاى آب به وجود آمده است ،گیر می افتند [ ]1در ای نوع از هیدرات ها ،مولکول های میهمان که درون حفرات قیرار
میگیرند در ساختار شبکه ای هیدرات شرکت نمیکنند
در سال  ،1491برای اولی بار ساختار های جدیدی از هیدرات ها توسیط فیولر و همکیارانش کشی شید [ ]2ماهییت
ساختاری هیدرات های کش شده با هیدرات های گازی ساده تفاوت دارند در ای نوع از هیدرات ها ،مولکیول میهمیان عیالوه
بر اینکه درون حفرات هیدرات قرار میگیرند ،در ساختار شبکه ی هییدرات نییز شیرکت مییکننید بیه همیی دلییل بیه ایی
ساختارها ،شبه کالتریت گفته میشود موادی که هیدرات های شبه کالتریت را تولید میکنند ،نمک های تترا آلکییل آمونییوم
میباشند به ای دلیل به ای نوع هیدرات ها ،هیدرات های یونی نیز گفته میشود [ ]3یکی از مهمتری ویژگی های ایی نیوع
از هیدرات ها ،تسهیل قابل مالحظه ی شرایط تشکیل هیدرات است مرسوم تری ساختار های هیدرات های شبه کالتریت برای
نمک های تترا ان -بوتیل آمونیوم ،فوق ساختار مکعبی  ،)CSS-I( Iساختار چهار وجهی  )TS-I( Iو سیاختار شیش وجهیی I
( )HS-Iمیباشد []3
در مقالهی حاضر شرایط ترمودینامیکی هیدرات های شبه کالتریت تترا ان -بوتیل آمونیوم فلوراید ( )TBAFدر حضور
گاز های متان ،دی اکسید کرب و نیتروژن اندازه گیری شده است هییدرات هیای کالترییت ییونی  TBAFمییتوانید دو نیوع
ساختار مختل داشته باشد [ ]5-3که ای ساختارها و خواص آنها به صورت زیر اسیت سیاختار  CSS-Iعیدد هییدرات 24/7
()TBAF.29.7H2O؛ شبکهی واحد کریستالی دارای شش حفره بزرگ نوع ( Tچهارده وجهی) ،دو حفرهی کوچیک نیوع D
(دوازده وجهی) و  94مولکول آب ( )6T.2D.48H2Oسیاختار  TS-Iعیدد هییدرات)TBAF.32.8H2O( 32/4؛ شیبکهی
واحد کریستالی دارای چهار حفرهی بزرگ نوع ( Pپانزده وجهی) ،شانزده حفرهی بزرگ نیوع ( Tچهیارده وجهیی) ،ده حفیرهی
کوچک نوع ( Dدوازده وجهی) و  169مولکول آب ( )4P.16T.10D.164H2Oحفیرات بیزرگ در ایی سیاختار هیا توسیط
کاتیون تترا ان -بوتیل آمونیوم ( )TBA+اشغال میشود و حفرات کوچک  12وجهی میتواند توسط مولکول هیای آب ییا ییک
مولکول گازی کوچک میهمان پر شده و یا اینکه خالی بماند []5-3

 -6آزمایش
 -9-6مواد مورد استفاده
گازهای متان با درجه خلوص  ،44/445دی اکسید کرب با درجه خلوص  44/4و نیتروژن با درجه خلوص  44/45برای
تشکیل هیدرات گازی استفاده شد در آزمایشها ی تشکیل هییدرات آب مقریر میورد اسیتفاده قیرار گرفیت تتیرا ان -بوتییل
آمونیوم فلوراید با فرمول شیمیایی  (CH3CH2CH2CH2)4N+F-وخلوص  44درصد از شرکت فولیکا خریداری شد

 -6-6دستگاه
در شکل  1نمایی کلی دستگاه به کار رفته نمایش داده شده است مخزن اصلی هیدرات ،از جنس استیل ضد زنی ،،دو
جداره ،و دارای حجم مفید  961سانتی مترمکعب میباشد از یک حمام قابل برنامهریزی (ساخت شیرکت  loudaآلمیان میدل
 RE-106با دقت  ) ±1/1 Kحاوی آب  +ضد یخ ،برای کنترل دما استفاده شده است یک سنسور دمیای پالتینیی از نیوع Pt-
 100با دقت  ±1/11 Kبرای اندازه گیری دمای داخل راکتور به کار گرفته شد فشار مخزن با یک سنسور فشار از نوع  BDبیا
دقت حدود  1/11مگاپاسکال اندازه گیری شد تمامی مقادیر سنسورها در بازه های زمانی  21ثانیه در ییک کیامویوتر شیدند از
یک همزن االکلنگی برای ایجاد اختالط مناسب در مخزن اصلی تشکیل هیدرات استفاده شد برای ایجاد خأل درون سل ،از یک
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پمپ خأل مدل ( JBبا قابلیت ایجاد خأل تا فشار  -1/14مگاپاسکال) ساخت آمریکا استفاده شد

شکل  :9شماتیک دستگاه مورد استفاده برای تشکیل هیدرات

 -3-6روش انجام آزمایش ها
برای به دست آوردن داده های تعادلی تجزیهی هیدرات از روش هم حجم ( )isochoricاستفاده شده اسیت در ابتیدا
سل توسط یک سیستم چرخشی پیوسته به مدت یک ساعت با آب شهر شست و شو داده شد و سوس با آب مقرر آبکشی شد
 111سانتی متر مکعب میلول مورد نظر با غلظت های  5 ،2و  15درصد وزنی از  TBAFآماده و بیه درون سیل تزریید شید
پس از تزر ید میلول مورد نظر ،هوای داخل سل توسط یک پمپ خأل خارج شید و فشیار نسیبی سیل بیه  -1/14مگاپاسیکال
رسانده شد گاز مورد نظر به سل تزرید شد و همزن االکلنگی با سرعت  25دور بر دقیقه روش شد بیا دادن برنامیه بیه حمیام
آب ،و ثبت دما و فشار سل ،نقاط تعادلی اندازه گیری شدند با توجه به گران قیمت بودن  TBAFبعد از هر آزمیایش ،میلیول
مورد نظر مجدداً مورد استفاده قرار گرفت برای حصول اطمینان از خارج شدن گاز قبلی ازمیلول ،از سیستم هوادهی اسیتفاده
شد بدی صورت که ابتدا به مدت  31دقیقه همزن در فشار نسبی صفر اتمسفر به کار گرفته شد و گاز تولییدی در ایی زمیان،
طی مراحلی چند دقیقه ای از سل خارج شد سوس به مدت  5دقیقه از گاز جدید برای گاز زدایی از میلول استفاده شد بیدی
ترتیب که گاز جدید با فشار کم و به صورت پیوسته از قسمت پایی سل تزرید و با باز گذاشت شیر بیاالی سیل ،ایی گیاز بیه
همراه گاز قبلی به دام افتاده درون میلول ،از سل خارج شد

 -4نتایج و بحث
شکل های  3 ،2و  ،9دما و فشار تجزیه ی هیدرات های شبه کالتریت را برای سیستم های آب  5 ،2( TBAF +و 15
درصد وزنی)  +گاز (متان ،دی اکسید کرب و نیتروژن) نشان میدهد ای داده ها به صورت جیدول و در جیدول  1آورده شیده
اند همانرور که مشاهده میشود ،استفاده از  TBAFدمای تجزیهی هییدرات را بیه مییزان قابیل تیوجهی افیزایش مییدهید
همچنی با افزایش غلظت  TBAFدمای تشکیل هیدرات به میزان بیشتری افزایش مییابد همچنیی مشیاهده مییشیود کیه
برای هر سیستم و در هر غلظت از  ،TBAFدر رنج وسیعی از فشار ها ،دماهای تعادلی دارای میدودهی مییدودی مییباشیند
به عنوان مثال برای سیستم آب  2( TBAF +درصد وزنی)  +متیان در رنیج فشیاری  11 -2/4مگاپاسیکال ،تغیییررات دمیای
تجزیه بی  247/9 -245/1کلوی است باریک بودن رنج دمایی به خاطر کم بودن ظرفیت ذخیره سازی گازها در ای سیسیتم
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ها می باشد که نشان دهنده ی ای است که تعداد کمی از حفرات دوازده وجهی توسط گاز پر شده است و تعداد زییادی از ایی
حفرات خالی است و یا توسط مولکول های آب پر شده اند []9

شکل  :6دما و فشار تجزیه ی هیدرات شبه کالتریت برای سیستم آب  2 ،6( TBAF +و  92درصد وزنی)  +متان .نقاط توپر
داده های آزمایشگاهی در کار حاضر را نشان میدهند و نقاط توخالی داده های آزمایشگاهی محققان مختلف برای سیستم
آب  +متان را نشان میدهند.

شکل  :3دما و فشار تجزیه ی هیدرات شبه کالتریت برای سیستم آب  2 ،6( TBAF +و  92درصد وزنی)  +دی اکسید
کربن .نقاط توپر داده های آزمایشگاهی در کار حاضر را نشان میدهند و نقاط توخالی داده های آزمایشگاهی محققان
مختلف برای سیستم آب  +دی اکسید کربن را نشان میدهند.
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شکل  :4دما و فشار تجزیه ی هیدرات شبه کالتریت برای سیستم آب  6( TBAF +و  92درصد وزنی)  +نیتروژن .نقاط توپر
داده های آزمایشگاهی در کار حاضر را نشان میدهند و نقاط توخالی داده های آزمایشگاهی محققان مختلف برای سیستم
آب  +نیتروژن را نشان میدهند.
جدول  :9دما و فشار تجزیه ی هیدرات شبه کالتریت برای سیستم آب  2 ،6( TBAF +و  92درصد وزنی)  +گاز
(متان ،دی اکسید کربن و نیتروژن)
P/MPa

system
Water + CH4 + TBAF 2%wt

7.8
9.12
10.04
5.77
4.26
2.91

T/K
287.0
287.2
287.4
286.0
285.5
285.1

Water + CH4 + TBAF 5%wt
292.6
292
291.3
290.8
290.3
290

9.62
8.29
6.26
4.38
3.49
2.97
Water + CH4 + TBAF 15%wt

300.1
299.4
298.3
297.5
296.4

8.16
5.23
2.94
2.0
1.05
Water + CO2 + TBAF 2%wt
4.98
3.67
2.77

287.8
286.35
285.15
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ادامه جدول 9
Water + CO2 + TBAF 5%wt
291.8
291.21
290.5
290.2
289.3
287.9

4.26
3.61
2.88
2.62
1.96
1.35
Water + CO2 + TBAF 15%wt

298.9
298.7
298.5
297.8
296.1
294.3

4.95
3.98
3.05
2.28
1.43
0.89
Water + N2 + TBAF 5%wt

290.9
290.65
290.5

10.15
8.28
6.0
Water + N2 + TBAF 15%wt
10.24
8.37
6.33
4.88
3.91

297.7
297.3
296.7
296.35
296.25

درشکلهای  6 ،5و  ،7دما و فشار تجزیهی هیدرات های شبه کالتریت متان ،دی اکسید کرب و نیتروژن در هر غلظیت
از  TBAFبا هم مقایسه شده اند با توجه به شکل های  6و  ،7میدودهی تغییرات دمای تجزیهی هیدرات گاز نیتروژن نسیبت
به متان و دی اکسید کرب کمتر است که نشان دهنده ی پایی بودن مقیدار گیاز نیتیروژن بیه دام افتیاده در حفیرات کوچیک
هیدرات شبه کالتریت  TBAFنسبت به دو گاز دیگر میباشد مقایسهی رنج تغییرات دمایی در ای سه شکل نشیان دهنیدهی
ای است که گاز دی اکسید کرب که بیشتری رنج دمایی را دارد ،دارای باالتری میتوای گازی میباشد
مقایسهی شکل های  5و  6برای متان و دی اکسید کرب (غلظت های  2و  5درصد وزنی  )TBAFنشان میدهید کیه
دمای تجزیهی ایزوباریک (دمای تجزیه در فشار ثابت) برای دی اکسید کرب باالتر از متان است که ای روند در هییدرات هیای
سادهی گازی نیز مشاهده میشود اما همانرور که در شکل  7نیز مشاهده میشود ،دمیای تجزییهی ایزوبارییک بیرای گازهیای
متان و دی اکسید کرب در غلظت  15درصد وزنی  TBAFنزدیک به یکدیگر میباشند علیت ایی پدییده را مییتیوان بسییار
پایی بودن میتوای گازی در ای غلظت از  TBAFدانست مهمتری دلیل پایی بودن میتوای گازی هیدرات در غلظت های
باالی  ،TBAFلزجت باالی میلول در غلظت های باالی  TBAFمیباشد که باعث افزایش کشش سریی و در نتیجه کاهش
میزان به دام افتادن گازها خواهد شد
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شکل  :2دما و فشار تجزیهی هیدرات های شبه کالتریت متان و دی اکسید کربن در غلظت  6درصد وزنی TBAF

شکل  :2دما و فشار تجزیهی هیدرات های شبه کالتریت متان ،دی اکسید کربن و نیتروژن در غلظت  2درصد وزنی TBAF

داده های تعادلی هیدرات های شبه کالتریت ...

شکل  :2دما و فشار تجزیهی هیدرات های شبه کالتریت متان ،دی اکسید کربن و نیتروژن در غلظت  92درصد وزنی TBAF

 -7نتیجهگیری
در ای مقاله داده های تجزیهی هیدرات های شبه کالترییت  TBAFبیرای سیسیتم هیای آب  5 ،2( TBAF +و 15
درصد وزنی)  +متان /دی اکسید کرب  /نیتروژن اندازه گیری شد و ای داده ها با هیدرات های سیادهی گیازی (هییدرات هیای
کالتریت) مقایسه شدند استفاده از  TBAFدمای تجزیهی هیدرات های گازی را به مقدار قابل مالحظیه ای افیزایش داد و بیا
افزایش غلظت  TBAFدمای تجزیه افزایش یافت برای هر سیستم و در هر غلظیت از  ،TBAFدر رنیج وسییعی از فشیار هیا،
دماهای تعادلی دارای میدودهی میدودی است که علت آن پایی بودن میتوای گازی در هیدرات های شبه کالتریت میباشد
میتوای گازی برای هیدرات شیه کالتریت  + TBAFنیتروژن نسبت به دو گاز متان و دی اکسید کرب کمتر بوده کیه
باعث میدود شدن رنج تغییرات دمای تجزیه در ای سیستم میشود همچنی در غلظت های پایی  ،TBAFدمای تجزییهی
هیدرات سیستم  + TBAFدی اکسید کرب نسبت به سیستم  + TBAFمتان باالتر بوده کیه مشیابه هییدرات هیای سیادهی
گازی میباشد ولی در غلظت های باالی  TBAFبه علت لزجت زیاد میلول آبی ،میتوی گازی به شدت کاهش یافتیه و باعیث
میشود دمای تجزیه برای ای دو سیستم مقادیر نزدیکی داشته باشند

سپاسگزاری
بدی وسیله از شرکت ملی گاز ایران و همچنی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جهت حمایت مالی از ای پروژه تقدیر و
تشکر میشود
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