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هیدرات متانتشکیل  اثر نانوذرات مثلثی نقره بر سرعت  
 

 3سیده فرزانه بشارت ،9، ابولفضل محمدی6حسن پهلوانزاده، *6مهرداد منطقیان، 9محبوبه رحمتی آبکنار

 
 دانشکده مهندسی شیمی -دانشگاه تربیت مدرس-پل نصر -بزرگراه جالل آل احمد -، ، تهرانمهندسی شیمی دانشجوی دکتری1

 دانشکده مهندسی شیمی -دانشگاه تربیت مدرس-پل نصر -بزرگراه جالل آل احمد -تهران، استاد دانشگاه2
 و مهندسیدانشکده فنی  -دانشگاه تربیت مدرس -پل نصر -بزرگراه جالل آل احمد -دانشجوی کارشناسی ارشد، تهران 3

 

 

 چکیده
های گازی در صنعت دو مانع اساسی وجود دارد که یکی باال بودن زماان در انتقال گاز طبیعی از طریق هیدرات

تشکیل هیدرات و دیگری پایین بودن حجم گاز به دام افتاده در بلورهای هیدرات است. به تازگی محققین برای 

های گازی باه اساتداده از ناانوار ات روی ه آب در هیدراتبهبود سرعت تشکیل و همچنین افزایش نسبت گاز ب

اناد. باه در این تحقیق از نانوار ات فلز نقره استداده شده است که به روش کاهش شیمیایی سنتز شده اند.آورده

در و باار  74فشاار  در هاییهای متان، آزمایشمنظور بررسی اثر نانوار ات سنتز شده بر سرعت تشکیل هیدرات

های مختلدی از سوسپانسیون نانوار ات نقره محتوی اشکال مثلثای فشار غلظت ایناند. در انجام شده C˚2دمای 

دهد که زماان با ثابت نگه داشتن حجم محلول نهایی به سیستم تزریق شده است. نتایج به دست آمده نشان می

ی و فشاری یکسان، نسبت به حالتی کاه تنهاا های متان در حضور نانوار ات نقره در شرایط دمایتشکیل هیدرات

 کاهش یافته است. %74بار حدود  74های با فشار اولیه آب خالص در سیستم حضور داشته باشد، برای آزمایش

 

 کلیدیکلمات 
 هیدرات، متان، نانوارات مثلثی نقره.

 

 نکات برجسته پژوهش

  یابد.افزایش میدر حضور نانوارات مثلثی نقره سرعت تشکیل هیدرات متان 

  کاهش یافته است. %74زمان القای تشکیل هیدرات متان در حضور نانوارات مثلثی نقره در حدود 

 یابد.با افزایش غلظت نانوارات، زمان القا ابتدا کاهش و سپس افزایش می 

 

 
 

                                                           
*anteghi@modares.ac.irm 
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  لثی نقره بر سرعت ...ثر نانوذرات مثا
 

 

 مقدمه -9

هاای توجه به تولید هیادراتامروزه های گازی است.نگهداری و انتقال گاز طبیعی، استداده از هیدراتهای یکی از روش

را  فرایند این شدن صنعتی است که مشکالتی از هیدرات پایین تشکیل سرعت و باال گازی در صنعت بیشتر از پیش باشد. فشار

توان میازان انتقاال حارارت و ی اصلی در تشکیل هیدرات این است که چگونه میبه عبارتی مسئله است. کرده مواجه مشکل با

برخای از محققاان  . ای صورت یافتاه اسات.برای رفع این مشکالت تحقیقات گسترده [.1مایع را افزایش داد ] -ل جرم گازانتدا

تااکنون [. 2] تواند مدید باشادهای گازی میی تشکیل هیدراتها به عنوان تسهیل کنندهاند که استداده از افزودنیگزارش داده

استداده از این ماواد .[7و 3] اندها مورد استداده قرار گرفتهبه عنوان این بهبود دهنده ی،، از جمله مواد فعال سطحمواد مختلدی

های دیگری که برای سارعت بخشایدن شود. از روشهای گازی میباعث کاهش زمان القا و همچنین افزایش نرخ رشد هیدرات

 [6های مغناطیسای ][ و استداده از میدان5ایجاد اختالط ]توان به اند، میهای گازی مورد بررسی قرار گرفتهبه تشکیل هیدرات

 ها دارند. ای در تسهیل تشکیل هیدراتها اثرات قابل مالحظهاشاره نمود. تمامی این روش

 باشاد.های گازی پرداخته شده است بسیار کم و محادود مایتعداد کارهایی که به اثر نانوارات بر روی تشکیل هیدرات

های گازی یا  گااز مبارد ی تشکیل هیدراتمیالدی از نانوارات مس به عنوان تسهیل کننده 2006در سال برای نخستین بار 

های کربنی اساتداده های متان از نانولولهمیالدی برای تسهیل تشکیل هیدرات 2010. بعد از آن در سال [4]استداده شده است 

ها، لازوم بررسای اثار ایان ارات بار روی مساحت سطح باالی آن با توجه به خواص حرارتی نانوارات و همچنین[.8شده است ]

یکی دیگر از نانواراتی که برای تشکیل هیدرات متان مورد بررسی قرار گرفته است گردد.های گازی احساس میتشکیل هیدرات

فلز نقره در جدول تناوبی عنصرها باالترین  .[1باشد ]تر میهای کربنی سادهباشد که سنتز آن نسبت به نانولولهنانوارات نقره می

در این کار سعی شده است از روشی برای سنتز نانوار ات استداده شود که شکل غالب نانوار ات ضریب انتقال حرارت را داراست. 

ده مثلثی باشد. علت انتخاب این شکل افزایش احتمالی میزان انتقال حرارت باه علات داشاتن گوشاه در سوسپانسیون ایجاد ش

 بگذارد. متان های گازیشود اثر تسهیل کنندگی بیشتری بر روی تشکیل هیدراتبینی میباشد که پیشمی

 

 های متانبررسی اثر نانوذرات مثلثی نقره در تشکیل هیدرات -6

 مثلثی نقره سنتز نانوذرات -9-6
ارائه گشته، استداده شاده [ 7برای سنتز نانوار ات مثلثی شکل نقره از روش کاهش شیمیایی که توسط قادر و همکاران]

ماوالر میلای 37لیتر محلاول میلی 5موالر به همراه میلی 1/0لیتر محلول نیترات نقره میلی 100برای سنتز نانوار ات نقره .است

موالر قطاره قطاره باه آن اضاافه میلی 2لیتر محلول هیدرازین میلی 5شود و در ادامه بت هم زده میسیترات سدیم با سرعت ثا

ی باشاد باا اداماهگراید که ناشی از تشکیل نانوارات کروی نقره در محلول مایگردد، بعد از چند دقیقه محلول به زردی میمی

ی تولیاد ناانوار ات گردد که نشاان دهنادهی، رنگ سبز غالب میشود که با گذشت دقایقزدن رنگ سبز در محلول ایجاد میهم

گاردد. در سوسپانسایون ها هیچ رسوبی از آن تشکیل نمیباشد. نانوارا ت تولیدی بسیار پایدار هستند و تا هدتهمثلثی شکل می

دقیقاه  20یون حاصل به مدت ایجاد شده عالوه بر ار ات مثلثی، ار ات کروی نیز وجود دارد. برای کاهش ار ات کروی سوسپانس

شوند و پس از افزودن آب مقطر به صاورت معلاق در ها در ته ظرف جمع میگردد. نانو مثلثسانتریدیوژ می rpm 6000با دور 

بار  UV-visو  SEMهاای باشاد و آزماونها میی آزمایشی به دست آمده سوسپانسیون اصلی برای انجام ادامهآیند. نمونهمی

 نه انجام یافته است.روی این نمو

 1های متداوتی هستند. به عنوان مثال نانوار ات کاروی نقاره دارای یا  قلاهدارای قله vis-UVنانوار ات نقره در آنالیز 

 جاذب درطیفهساتند. [ در طیف جاذب12ی کوچ  ]ی اصلی و ی  قلهنقره دارای دو قله 2ای[ و نانوار ات استوانه11و  10]

                                                           
1 Peak  
2Nanorod 
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- .گارددمای حاصال ،شودمی تابیده آن بر که نوری با نانواره هایالکترون تشدید اثر در داردکه وجود قله چهار مثلثی اتنانوار 

 nmو  nm 356 ،nm 707 ،nm 530دهد. در طیف جذب چهاار قلاه در طیف جذب نانوار ات مثلثی نقره را نشان می 1شکل 

 [.12] باشدشود که منطبق با نتایج کارهای دیگران میمشاهده می 410

 

 

 نانوذرّات مثلثی نقره. UV-visطیف جذب  :9شکل 

 
نانوار ات سنتز شاده باا ی نانوار ات تولید شده نشان داده شده است. میانگین اندازه SEMای از عکس نمونه 2 در شکل

 .نانومتر بدست آمده است Image J ،20افزار استداده از نرم

 

 

 .ازنانوذرّاتسنتزشده SEM عکس: 6شکل 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

300 400 500 600 700 800

A
b

s.

wavelenght(nm)

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  لثی نقره بر سرعت ...ثر نانوذرات مثا
 

 

 های متانهای تشکیل هیدراتآزمایش -6-6
استداده شده  3cm760دار از جنس فوالد ضد زنگ به حجم داخلی ها از ی  رآکتور ژاکتبه منظور انجام آزمایش

باشد. جهت تزریق و تخلیه آب و گاز می Psi6000ی داخلی این رآکتور مجهز  به دو شیر سوزنی با تحمل فشار است. محدظه

ها از الکل صنعتی بعنوان ی سرد کننده تعبیه شده است. در این آزمایشدر جدار خارجی نیز دو مندذ برای ورود و خروج ماده

ای طراحی استداده شده است.  به منظور افزایش ضریب انتقال جرم و ندوا گاز درون آب، دستگاه به گونهماده خن  کننده 

ی ریزان باشد. برای این منظور با استداده از ی  الکتروموتور ، چندین اهرم و مانند الیه 3شده که جریان مایع درون سل

توانند حضور شود تا فازهایی که در راکتور میحرکت رآکتور باعث میشود. بلبرینگ حرکت نوسانی رآکتور )الکلنگی( فراهم می

-ها ضروری میداشته باشند )هیدرات ، آب مایع و گاز( همواره با هم در تماس باشند که این مسئله برای انجام صحیح آزمایش

رون راکتور از پمپ خالء استداده ی هوای دشود. برای تخلیهباشد.برای شروع هر آزمایش ابتدا راکتور با آب مقطر شسته می

گردد. بعد از آن حمام دما روشن شده تا دمای راکتور شود. سپس آب مقطر و یا سوسپانسیون نانوار ات به راکتور تزریق میمی

شود تا فشار به مقدار مطلوب برسد. به مقدار مورد نظر برسد. در این مرحله گاز متان به راکتور تولید هیدرات تزریق می

توان الکتروموتور روشن شده تا گاز و آب برای تولید هیدرات به خوبی مخلوط شوند. تشکیل هیدرات را با کاهش فشار می

دلیل گرمازا بودن تشکیل هیدرات در زمان تشکیل هیدرات اندکی افزایش دما در داخل راکتور بینی نمود. همچنین بهپیش

 مشاهده خواهد شد. 

شود کاه فرض می بار به ازای هر ساعت، 5/0ار داخل رآکتور با زمان بسیار ناچیز بود، در حدود بعد از آنکه تغییرات فش

 تشکیل هیدرات پایان یافته است.

 بحث و نتایج -9-6-6

لیتار ماایع انجاام یافتاه اسات کاه غلظات میلای 100ها بار مبناای هیدرات تمام آزمایش تشکیل برای بررسی سرعت

لیتار آب مقطار بادون حضاور میلای 100برای بررسی اثر حضور نانوارات ابتدا آزمایش با باشد.میسوسپانسیون در آن متداوت 

گردد. سپس گاز متاان باا درجاه لیتر آب مقطر درون سل تشکیل هیدرات تزریق میمیلی 100نانوارات انجام یافته است. ابتدا 

گراد و دور الکتروموتور روی درجه سانتی 2دمای سل روی  بار برسد. 74شود تا فشار سل به به راکتور تزریق می 77/77خلوص 

rpm 25  .تنظیم شده است 

افازاری ثانیاه یا  باار باه کما  نارم 10با روشن شدن الکتروموتور به طور همزمان ثبت دما و فشار درون راکتور هر 

 .آورده شده است 7و  3شود. نتایج این آزمایش در شکل مناسب بر روی کامپیوتر شروع می

زمان القا در تشکیل هیدرات به صورت تجربی از بررسی نمودارهای فشار بر حسب زمان و دما بر حسب زمان به دسات 

شود که به علت سارمایش گردد، اندکی افت فشار و دما مشاهده میی تشکیل هیدرات تزریق میآید. زمانی که گاز به سامانهمی

شاود کاه دماای رون آب و یا سوسپانسیون است. کاهش دما تا جایی مشاهده میگاز درون رآکتور و حل شدن مقداری از گاز د

ماند که این مدت زمان باه است برسد. بعد از آن فشار و دما مدتی ثابت می C2˚سامانه به دمای مایع خن  کننده که در اینجا 

نتیجه در پایان زمان القا و آغاز رشاد هیادرات باشد در شود. فرایند تشکیل هیدرات گرمازا میعنوان زمان القا در نظر گرفته می

ی رآکتور، دمای ساامانه دوبااره گردد که با توجه به حضور مایع خن  کننده در جدارهاندکی افزایش دما در سامانه مشاهده می

ر حدود دو بار ی آغازی پس از تزریق گاز دنمودار مشخص است در پنجاه دقیقه دو گردد. همان طور که ازباز می C2˚به دمای 

دقیقاه فشاار ثابات  702باشد. سپس باه مادت شود که به علت حل شدن گاز درون آب میکاهش فشار در سامانه مشاهده می

باشاد و گردد که با مصرف گاز همراه میآغاز می گردد. بعد از آن رشد هیدراتماند که این زمان به عنوان زمان القا تعبیر میمی

یابد و بعاد از آن دوبااره فشاار شود. این کاهش فشار تا رسیدن به تعادل در سامانه ادامه می مشاهده می کاهش فشار در سامانه

 گردد.ماند و فرایند تشکیل و رشد هیدرات متوقف میثابت می

                                                           
3 Cell  
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لیتر آب میلی 911گراد و در حضور درجه سانتی 6بار و دمای  74زمان هیدرات متان در فشار اولیه  -: نمودار فشار3شکل 

 خالص.

 

 

لیتر آب میلی 911گراد و در حضور درجه سانتی 9بار و دمای  74هیدرات متان در فشار  تشکیلزمان  -: نمودار دما7شکل 

 خالص.

 
از نانوار ات نقره اساتداده شاده  مختلدیهای با غلظتهای های مربوط به تعیین زمان القا از سوسپانسیونبرای آزمایش

نمودارهاای  5در شاکل آمده است.  1های نانوار ات به صورت حجمی بوده که در جدول سازی سوسپانسیونی آمادهاست. نحوه

-آورده شده است.مشااهده مای گراددرجه سانتی 2بار و دمای  74ی زمان القا برای مقادیر مختلف نانوار ات نقره در فشار اولیه

-دهد، بیشتر مایهای دیگر که در حضور سوسپانسیونی از نانوار ات نقره رخ میشود که زمان القا در حضور آب خالص از حالت
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های زمان القای مربوط به غلظت 2یابد. در جدول زایی و تشکیل هیدرات افزایش میباشد. با اضافه شدن نانوار ات سرعت هسته

 است.نقره آورده شده مختلف نانوار ات 
 

 های مربوط به زمان القا.ی موجود در آزمایشمیزان نقره :9جدول 

 (ppb)غلظت سوسپانسیون نهایی  (ml)میزان آب مقطر افزوده شده  (ml)میزان سوسپانسیون نانوار ات نقره 

0 100 0 

5 75 855 

10 70 1550 

20 80 3120 

30 40 7640 

70 60 6270 

 

 

 گراد در حضور مقادیر مختلف نانوذرات.درجه سانتی 6بار و دمای  74مقایسه زمان القا در فشار اولیه  :2شکل 

 
های مختلف سوسپانسیون نانوذرّات نقره محتوی اشکال مثلثی در : زمان القای تشکیل هیدرات متان در غلظت6جدول 

 گراد.درجه سانتی 6بار و دمای  74ی های با فشار اولیهآزمایش

 (min)زمان القای تشکیل هیدرات متان  (ppb)غلظت سوسپانسیون نانوار ات نقره  ی آزمایششماره

1-1 0 702 

1-2 855 7/37 

1-3 1550 5/21 

1-7 3120 2/12 

1-5 7640 17 

1-6 6270 4/21 
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 دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران 

  مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمناندانشکده ، 9316 اردیبهشت 62-62                   
 

 

شاود. حضاور ناانوار ات ی زمان القا در سامانه ماینقره موجب کاهش قابل مالحظهشود که حضور نانوار ات مشاهده می

 های متان می شود:نقره به دالیل زیر موجب تسهیل تشکیل هیدرات

 [ که 1کنند. در کار مشابه ]این نانوار ات فلزی آب را به نانوسیالی با ضریب انتقال حرارت بسیار باال تبدیل می

گردد اماا بار انجام شده نیز کاهش زمان القا مشاهده می 74ی با استداده از نانوار ات کروی نقره در فشار اولیه

ات انتقال حرارت به علت باشد. با توجه به شکل این نانوار این کاهش در حضور نانوار ات مثلثی نقره بیشتر می

یاباد کاه افتد. این موضاوع از ایان جهات اهم ی ات مایتر اتداق میتر و سریعوجود گوشه در این حالت راحت

ست. در این شرایط هار های متان گرمازازایی( و از جمله هیدراتهای گازی )هستهزنی هیدراتی جوانهپدیده

زنای بهتار فاراهم خواهاد ی فرآیند جوانهشود، شرایط برای ادامهچه بهتر گرمای آزاد شده در سیستم پخش 

ی موجاود در شود، مایع خن  کننادهتر در سیستم پخش میشد. در واقع هنگامی که گرمای آزاد شده سریع

 تر می تواند دما را پایین آورده و دوباره شرایط را برای جوانه زنی فراهم آورد.ی راکتور نیز سریعدیواره

 های متان عمل مایزنی ناهمگن هیدراتهای مناسب جدیدی جهت جوانهر ات نقره خود به عنوان محلنانوا-

تری نسابت باه جواناه زنای همگان نیااز های گازی به صورت ناهمگن کار بسیار کمزنی هیدراتکنند. جوانه

پذیرد. در نتیجه زماان تر صورت میزنی راحت[. به همین دلیل در محلول حاوی نانوار ات نقره جوانه13دارد]

 های متان یا همان زمان القا کاهش خواهد یافت.زنی هیدراتالزم برای جوانه

 یابد. در نتیجاه در فصال مشاتر  نسبت سطح به حجم ار ات در مقیاس نانو به طور قابل توج هی افزایش می

خواهاد یافات. ایان امار باشد، بسایار افازایش آب/گاز، سطح در دسترس گاز، که همان سطح انتقال جرم می

تواناد شود تا میزان انتقال جرم از فاز گاز به آب به شد ت افزایش یابد که این موضوع ناه تنهاا مایموجب می

های هیادرات را های متان را کاهش دهد، بلکه حجم گاز به دام افتاده در کریستالزمان القای تشکیل هیدرات

مقدار بیشاتری از گااز باه درون آب نداوا کناد احتماال تشاکیل . در واقع هنگامی که هم افزایش خواهد داد

 رود.های آن گاز نیز باال میهای هیدراتجوانه
-دهد، توضیح مایهای متان رخ میچه را که در حضور نانوار ات نقره در راکتور تشکیل هیدراتآندالیل باال به خوبی 

 ی محتوی اشکال مثلثی را محدود به این موارد دانست.نانوار ات نقرهدهند. اما به طور قطع نمیتوان اثر تسهیل کنندگی حضور 

هاای ی زماان القاا و ساپس افازایش آن در غلظاتروند کااهش اولیاهها مشخص است، طور که از نتایج آزمایشهمان

ینه، شرایط بارای باه شود. با افزایش غلظت نانوار ات سنتز شده پس از مقدار بهمختلف سوسپانسیون نانوار ات نقره مشاهده می

های باالتر تعاداد ار ات موجاود در محایط بیشاتر باوده و در تر است. به عبارت بهتر در غلظتهم پیوستن نانوار ات نقره فراهم

رود که ار ات کلوخه شده و رود. در چنین شرایطی انتظار میها با یکدیگر و به هم پیوستنشان باال مینتیجه احتمال برخورد آن

به عناوان  ابتداهای متان کاسته شود. کلوخه شدن ار ات بر هر سه عاملی که در ها در تشکیل هیدراتکنندگی آنتسهیل از اثر

تر نقره سایالی باا هادایت حرارتای گذارد. در واقع ار ات درشتکنندگی نانوار ات نقره برشمرده شد، اثر مندی میدالیل تسهیل

هاای زنی نااهمگن هیادراتزنی کمتری جهت جوانههای جوانهر با کلوخه شدن ار ات، مکانآورند. از سوی دیگتر پدید میپایین

یابد. به هماین دلیال ناه ها کاهش میمتان در دسترس خواهد بود. عالوه بر این با افزایش اندازه ار ات نسبت سطح به حجم آن

های باال به عنوان سدی در برابر انتقاال گااز باه آب غلظت توانند سطح انتقال جرم را افزایش دهند بلکه حت ی درتنها دیگر نمی

هاای تر وارد آب شده و احتماال تشاکیل جواناههای پایینکنند. در چنین شرایطی مقدار گاز کمتری نسبت به غلظتعمل می

اهش نسبت ساطح باه یابد. کهای متان نیز افزایش میآید. بدین ترتیب زمان القای تشکیل هیدراتهای متان پایین میهیدرات

 شود.های متان نیز میزنی هیدراتحجم ار ات موجب کاهش میزان سطح در دسترس برای جوانه
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  لثی نقره بر سرعت ...ثر نانوذرات مثا
 

 

 گیرینتیجه -3
هاای متاان شاده اسات  باه اشکال مثلثی به رآکتور موجب کاهش زمان القای هیادراتافزودن نانوارات نقره محتوی 

ناانواره، ایان  ppb 3120بار آغاز شاده اناد در حضاور سوسپانسایون  74ی هایی که در فشار اولیهطوری که در گروه آزمایش

باا افازایش غلظات  همچناین کاهش یافتاه اسات. %74در حدود  متغیر نسبت به حالتی که تنها آب مقطر خالص حضور دارد،

یابد بلکه افزایش پیادا کاهش نمی یابد ام ا از مقداری به بعد دیگر این متغیر نه تنهانانوارات در محیط ابتدا زمان القا کاهش می

 باشد.تر از مقدار آن در حضور آب خالص میالبته باز هم مقدار زمان القا بسیار کم کند.می
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