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

مطالعه آزمایشگاهی تشکیل هیدرات نیمه کالتریت متان در حضور مایع یونی
تترا بوتیل آمونیوم برماید
2

حمیده ایران نژادپاریزی ،9جعفر جوانمردی ،*6حسین پرهیزگار ،3امیرحسین محمدی ،4علی اسالمی منش
1و3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی شیراز ،شیراز ،ایران
2دانشیار مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی شیراز ،شیراز ،ایران
4دانشگاه پاریس تک ،فرانسه
5دانشگاه کالرکسون ،نیویورک ،آمریکا

چکیده
تشکیل هیدرات های گازی عالوه بر ضررها ،فوایدی همچون جداسازی ،انتقال و ذخیره سازی گاز نیز دارد.
بنابراین تعیین تسریع کننده مناسب برای تشکیل هیدرات گازی به اندازه یافتن بازدارنده ،حائز اهمیت است.
یکی از تسریع کننده های ترمودینامیکی ،تترا بوتیل آمونیوم برماید) (TBABمی باشد .این نمک به دلیل قیمت
مناسب و نداشتن اثرات مخرب زیست محیطی ،یکی از پرکاربرد ترین نمک هایی است که در زمینه تشکیل
ساختار هیدرات نیمه کالتریت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .در این کار ،شرایط تعادلی تشکیل
هیدرات نیمه کالتریت برای سیستم متان+تترا بوتیل آمونیوم برماید( 4/22درصد وزنی)+آب بررسی شده است.
این آزمایش ها در سلول فشار باال و با روش جستجوی فشار ،در محدوده دمایی ( )223-227 Kو تا فشار  60بار
اندازه گیری شده اند .نتایج نشان می دهد که این مایع یونی نمودار تعادلی تشکیل هیدرات متان را به سمت
فشار کمتر و دمای بیشتر هدایت می کند .در پایان ،برای اطمینان از نتایج آزمایش ها ،آنها را با داده های موجود
در منابع علمی ،مقایسه کرده و تطابق قابل قبولی مشاهده شده است.
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مطالعه آزمایشگاهی ،هیدرات گازی ،نیمه کالتریت ،متان ،تترا بوتیل آمونیوم برماید.

نکات برجسته پژوهش


داده های آزمایشگاهی هیدرات نیمه کالتریت متان در حضور  TBABاندازه گیری شده است.



نتایج ،با داده های ارائه شده در منابع علمی ،هم خوانی قابل قبولی دارد.



از این نتایج ،می توان در زمینه مدل سازی هیدرات و همچنین ذخیره سازی گاز متان استفاده کرد.
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مطالعه آزمایشگاهی تشکیل هیدرات نیمه کالتریت...

 -9مقدمه
هیدرات های گازی جامدهای کریستالی هستند که در صورت وجود آب و گاز و شرایط دمایی و فشاری مناسبب تشبکیل
می شوند .نقش مولکول های آب در تشکیل هیدرات ،این است که با پیونبدهای هیبدروینی خبود ،حفبره هبایی مبی سبازند کبه
مولکول های گاز درون آن ها به دام می افتند .شرایط مناسب برای تشکیل هیدرات عموما در دماهای پایین و فشارهای باال اتفاق
می افتد .سه ساختار متداول  II ،Iو  Hبرای هیدرات وجود دارد .ساختار های موجود شامل ترکیبی از چندین نوع حفره هسبتند
و بسته به مولکول های گازی به دام افته ،یکی از این ساختارها ایجاد می شوند .به طبور مابال متبان ،اتبان ،کبربن دی اکسبید و
هیدروین سولفید ساختار  Iرا تشکیل می دهند .یکی از ساختارهای غیر معمول هیدرات توسط نمک هبای تتبرا آلکیبل آمونیبوم
شکل می گیرد .هیدرات این نمک ها ،در ابتدا توسط فبولر و همکباران ( )1240شناسبایی شبد و سبمس مبک مبوالن و جفبری
( )1252و دایادین و همکاران ( ) 1222با استفاده از اشعه ایکس آزمایشاتی روی آن انجام دادنبد .هیبدرات تتبرا بوتیبل آمونیبوم
برماید) (TBABنیمه کالتریت می باشد .این نامگذاری به این دلیل است که بخشی از حفره های ساخته شده ببا مولکبول هبای
آب ،توسط مولکول بزرگ تترا بوتیل آمونیوم برماید شکسته می شود] .[1کاتیون تترا بوتیل آمونیوم به دلیل بزرگ بودن ،شببکه
کریستالی را می شکن د و در مرکز چهار حفره بزرگ قرار می گیرد و آنیون برم در ساختار حفره ،با مولکول های آب پیوند برقبرار
می کند .در شکل  ، 1یک سلول واحد از این هیدرات دیده می شود که هر یک از کاتیون های تترا بوتیل آمونیوم در مرکبز چهبار
حفره قرار گرفته است .قسمت هایی از حفره ها که شکسته شده اند ،با خط چین نمایش داده شده است و اتم های برم به صورت
کره های تیره رنگ می باشند].[2

شکل :9یک سلول واحد از هیدرات نیمه کالتریت تترا بوتیل آمونیوم برماید][6

هیدرات تترا بوتیل آمونیوم برماید می تواند ،مولکول های گازی کوچکی ماننبد متبان ،هیبدروین و نیتبروین را در حفبره
کوچک خود جای دهد .این نوع هیدرات ،دو ساختار  Aو  Bدارد که عدد هیدرات آنها به ترتیب  26و  32مبی باشبد .ایبن ببدین
معنی است که به طور ماال برای نوع  ،Bیک مولکول  TBABو  32مولکول آب ،کریستال هیدرات را تشکیل مبی دهنبد .دمبای
ذوب هیدرات های نوع  Aو  Bبه ترتیب  225/35و  223کلوین می باشد .با توجه به دمای سیستم و نسبت جرمبی  TBABببه
آب در محلول ،یکی از ساختارهای نیمه کالتریت ایجاد می شود .برای هر دو نوع ساختار هیدرات نیمه کالتریت ،یک سلول واحد
از دو مولکول  TBABساخته می شود .در جدول  ،1خصوصیات هندسی هیدرات نیمه کالتریت برای یک سلول واحد آورده شده
است].[2،3،4
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جدول  :9خصوصیات هندسی هیدرات نیمه کالتریت][6،3
ساختار نیمه کالتریت

ساختار هیدرات
اندازه حفره

حفره کوچک

حفره بزرگ

حفره بزرگ

نوع حفره

512

51262

51263

تعداد حفره موجود در ساختار

6

4

4

تعداد مولکول های آب در نوع A

52

تعداد مولکول های آب در نوع B

76

تترا بوتیل آمونیوم برماید ،به عنوان تسریع کننده در فرآیندهای انتقبال ،ذخیبره سبازی و جداسبازی گباز ببا اسبتفاده از
تکنولویی هیدرات ،مورد استفاده قرار می گیرد .برای سیستم متان و تترا بوتیل آمونیوم برماید ،اولین داده های تعبادلی هیبدرات
نیمه کالتریت ،توسط لی و همکاران [5] 1در سال  2007اندازه گیری شد .سمس ارجمندی و همکاران [6] 2در همان سال و بعد
از آن اویاما و همکاران [7] 3در سال  2002داده های خود را ارائبه کردنبد .در سبال  2002محمبدی و ریچبون [2] 4و در سبال
 2010سان و سان [2] 5داده های اندازه گیری شده خود را گزارش کردند .در ادامه لی و همکاران[10] 6در سال  2011و بعد از
آن محمدی و همکاران [11] 7در همان سال به تحقیقات آزمایشگاهی در این زمینه پرداختند .به دلیل افبزایش ررفیبت ذخیبره
سازی و تشکیل هیدرات متان در فشار اتمسفریک و پایداری آن در دماهای باالتر در حضور افزودنی تترا بوتیبل آمونیبوم برمایبد،
این تحقیقات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

 -6بخش تجربی
 -9-6مواد
متان با خلوص  %22/25از شرکت  Air productتهیه شده است .تترا بوتیل آمونیوم برمایبد ببا خلبوص ببیش از  %22از
شرکت  Merckآلمان مورد استفاده قرار گرفته است .برای تهیه آب مورد نیاز برای تشکیل هیدرات ،از دسبتگاه تقطیبر اسبتفاده
شده است.

 -6-6تجهیزات آزمایشگاهی
برای محاسبه داده های تعادلی ،راکتوری از جنس فوالد ضد زنگ  SS-316وجود دارد که تبا فشبار  150ببار مبی توانبد
تحمل کند .حجم داخلی مورد استفاده برای تزریق مواد به درون راکتور 75 ،سی سی می باشد .دریچه هبایی شیشبه ای نیبز ببه
منظور مشاهده درون سلول تعادلی ،روی دستگاه در نظر گرفته شده است .درون این سلول یک همزن مغناطیسی قرار دارد که با
سرعت  1000دور در دقیقه می چرخد .در شکل  ،2نمایی از این سلول تعادلی نشان داده شده است.
1
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شکل  :6سلول تعادلی مورد استفاده

یک حمام الکل ،برای کنترل دمای سیستم تعبیه شده است که قابلیت برنامه ریزی با دقبت  ±0/1کلبوین را دارد .فشبار
سیستم نیز توسط یک ترانسمیتر کنترل می گردد .داده های آزمایشگاهی هر چند ثانیه به وسیله یک رابط ببه کباممیوتر انتقبال
داده و ذخیره می شوند .شکل  ،3نمای کلی از تجهیزات آزمایشگاهی مورد اسبتفاده را نشبان مبی دهبد .در ایبن شبکل ،اجبزای
سیستم شامل سلول تعادلی ،حمام الکل ،سیستم هوشمند کنترل دما ،دستگاه کاممیوتر جهت ذخیره سازی اطالعات ،پمپ خالء،
سنسور های تعیین فشار و دما ،کمسول های گاز و اتصاالت نمایش داده شده است.

 -3-6نحوه انجام آزمایش
ابتدا سلول تعادلی را با آب مقطر شسته و کامال آن را خشک می کنیم .سمس محلول آبی  4/22درصد وزنبی  TBABرا
با اندازه گیری وزن مقدار مشخصی از آن توسط ترازو ،تهیه می کنیم و با توجه به اینکه این نمک قابلیبت انحبالل بباالیی در آب
دارد ،نیازی به استفاده از همزن برای انحالل کامل نمی باشد .قبل از اینکه محلول مورد نظر را به دسبتگاه تزریبق کنبیم ،هبوای
درون راکتور را توسط پمپ خال ،تخلیه می کنیم .بعد از تزریق  30سی سی از محلول آبی حاوی تترا بوتیل آمونیوم برماید ،با باز
کردن شیر مربوط به سیلندر حاوی گاز متان ،فشار سیستم را تنظیم می کنیم .سمس دمایی را که به اندازه کافی از نقطه تعادلی
تشکیل هیدرات دور باشد ،انتخاب می کنیم و دما را به آرامی کاهش می دهیم تا زمانی که با تشبکیل هیبدرات در دمبای ثاببت،
فشار به طور ناگهانی افت کند .سمس برای تجزیه هیدرات نیمه کالتریت تشکیل شده ،دمبا را ببا سبرعت  0/1کلبوین در سباعت
افزایش می دهیم و در هر مرحله ،دما را به اندازه کافی ثابت نگه می داریم تا در سبلول ،تعبادل حاصبل گبردد .در طبول تجزیبه
کریستال های هیدرات ،با افزایش دما ،فشار سیستم هم به دلیل آزاد شدن مولکول های گاز از شبکه های کریسبتالی ،زیباد مبی
شود .با این حال ،بعد از گذشت زمان معینی ،افزایش دما تاثیر محسوسی روی فشار نمی گذارد ،زیرا تمام مولکول های گاز از فباز
هیدرات جدا شده اند .در نتیجه ،زمانی که شیب نمودار فشار-دما به طور ناگهانی تغییر کند ،نقطبه تجزیبه هیبدرات پدیبدار مبی
شود .این اطالعات مربوط به تغییرات دما و فشار در کاممیوتر ثبت می شود.

 -3نتایج
در شکل  ،3داده های تعادلی اندازه گیری شده در این کار ،با داده های ارائه شده توسط دیگر محققین مقایسه شده است
و همانطور که در شکل می بینید ،نتایج قابل قبولی حاصل شده است .تترا بوتیل آمونیوم برماید نمودار تعادلی هیدرات متان را به
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سمت فشار کمتر و دمای بیشتر تغییر داده است .این همان اثر تسریع کننده های ترمودینامیکی است که باعث می شوند
هیدرات در شرایط مناسب تری از دما و فشار تشکیل شود.
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شکل  :3نقاط آزمایشگاهی تجزیه هیدرات متان در حضور تترا بوتیل آمونیوم برماید
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در این کار داده های تعادلی هیدرات نیمه کالتریت متان در حضور محلول آبی با  4/22درصد وزنی تتبرا بوتیبل آمونیبوم
برماید گزارش شده است .نتایج نشان می دهد که داده ها با داده های دیگر محققین هماهنگی خوبی دارنبد .ببا توجبه ببه اینکبه
نمک  ،TBABبا شکستن قسمتی از حفره ها ،درون آنها قرار می گیرد ،ررفیت ذخیره سازی هیدرات های گازی را افبزایش مبی
دهد .همچنین تشکیل هیدرات گازی در شرایط فشار پایین تر و دمای باالتر موجب کاهش هزینه ها در زمینبه ذخیبره سبازی و
جداسازی گازها می شود .پس مطالعه و تحقیقات بیشتر در این زمینه و یافتن تسریع کننده مناسب بسیار سودمند است.
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