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هیدرات کربن دی اکسید در حضور تشکیل بررسی شرایط ترموینامیکی 

 در غلظت باال  TBAC نمکی دهندهبهبود 

  

 6*، حسن پهلوان زاده9یسارا کیشان رودبار
 

 تهران تربیت مدرس، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی1
  دانشگاه تربیت مدرس  ،استاد گروه مهندسی شیمی2

  

 

 چکیده         
 توجاه ماورد موضاو  ایا  طبیعای، گااز سازی ذخیره و انتقال در استفاده از هیدرات مزایای به توجه با امروزه

 مای بااییی فشاار و پاایی  دمای در که هیدرات تشکیل شرایط به توجه با همچنی  .است گرفته قرار محققی 

 مای اساتفاده ییهاا افزودنی از کار ای  شود. برای نزدیک محیطی شرایط به شرایط ای  است شده سعی ،باشد

 -بوتیال-ان–د. در ای  پژوهش از بهبوددهنده ی نمکای تتارانده می تغییر را ترمودینامیکی نقاط ای  که شود

راجع موجود نیست اساتفاده شاده وزنی که داده های تعادلی آن در م %04در غلظت  (TBAC)1آمونیوم کلراید

ر تأثیاولیه فشار  TBACبار نشان می دهند که در غلظت بایی  04تا  14. داده های تعادلی در فشار های است

هیادرات گااز دماای تشاکیل  TBACدرصد وزنی بایی استفاده از . همچنی  بسیار کمی در نقاط تعادلی دارد

 .عتی ای  نکته بسیار قابل توجه اساتکه در فرایندهای صن د را به دمای محیط نزدیک می کندکرب  دی اکسی

 بر نقاط تعادلی بی تأثیر است. ،نتایج نشان داده است که دمای اولیه رأکتور

 

 کلیدیکلمات          
 هیدرات تعادلی ، نقاطترمودینامیکی های دهنده ، بهبودگازی هیدرات

 

 نکات برجسته پژوهش
  به دست آوردن داده های تعادلی در غلظت بایی بهبود دهندهTBAC. 

 نتاایج  ،خطای پایی  دستگاه اندازه گیری نقاط تعادلی که برای هیدرات کرب  دی اکسید بدون بهبود دهناده

 مشابه با داده های موجود در مراجع را نشان داده است. 

  تعادلی هیدرات با استفاده از روش حجم ثابت که مورد توجه اکثر محققی  است.به دست آوردن شرایط 

                                                           
* pahlavzh@modares.ac.ir 
1 Tetra-n-butyl ammonium chloride 
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 مقدمه -9

 2خانواده کالتریت ها ءآید و جزهیدرات گاز طبیعی ترکیب کریستالی جامدی است که از ترکیب آب و گاز به وجود می

مولکول های  طریق پیوند هیدروژنی بی ،که از (درون حفرات شبکه آب )میزبان (مهمان)مولکول های گازی  .شودمحسوب می

موجود در گاز طبیعی از ترکیبات کوچکتر از پنتان  ،نمونه بارز ای  مولکولهای گازی. افتند، گیر میآب به وجود آمده است

های شوند که در آنها مولکول کالتریت ها به عنوان یک محلول جامد تلقی میباشد. ، پروپان و کرب  دی اکسید میقبیل متان

. بنابرای  هیدرات گازی جز گیرنددر تماس با شبکه میزبان )آب( قرار می گازی مهمان و گازهای تشکیل دهنده هیدرات

، در ات پیوند هیدروژنی قوی وجود دارد. بی  مولکول های آب در ساختار هیدرشودشناخته می 0جامدات غیراستوکیومتریک

میزبان وجود ندارد و آنها تنها با نیروهای واندروالسی کنار  -مولکول های مهمانش شیمیایی میان حالیکه هیچ گونه بر هم کن

 شوند. هم نگه داشته می

 جای خود دررا  گاز حجم برابر 184 حدود در تواند می باشد که می فرد به منحصر خاصیت ای  دارای گازی هیدرات

 داشت  دلیل به آن از استفاده بلکه ،است شده صنعت در پدیده ای  توجه به سبب بای سازی ذخیره ظرفیت ای  نه تنها .دهد

 فشار ذخیره سازی پایی  آن و شبکه هیدرات درون زا آتش گازهای شدن محبوس، هیدرات از گاز آهسته خروجی چون محاسن

سرعت تشکیل مشکالتی چون کند بودن  با ای  وجود از هیدرات گازی در صنعت به دلیل وجود .گیرد می قرار توجه مورد

مقدار آب درون شبکه ای  وجود و ذرات هیدرات برای حمل دشوار، جداسازی و بسته بندی یمصارف صنعتهیدرات برای 

 ، تاکنون استفاده نشده است. واکنش نداده که درصد زیادی از حجم داخل شبکه هیدرات را اشغال می نماید

 -ان -تترا توان به یگروه آنها م  یشده است که از مهمتر استفاده یمختلف یاز بهبود دهنده ها ریدر چند سال اخ

 وندیتوسط پ دیهال یونهایآن هستند. داریپا طیمح یدما و کی( اشاره کرد که در فشار اتمسفرTBAX) دهایهال ومیآمون لیبوت

 لیبوت -ان -تترا ونیکه کات کنند یم دایبه مولکول مهمان اتصال پ تیهاشوند و در ن یبه مولکول آب متصل م یدروژنیه

در  TBAB یرا برا یو مدل اصالح شده ا یشگاهیآزما یمنش و همکاران داده ها لیاسماع ی. آقارندیگ یرا در بر م ومیآمون

در حضور  هیدرات کرب  دی اکسید یرا برا یشگاهیآزما یداده ها گرید یدر مقاله ا .[1]مختلف ارائه کردند یحضور گازها

در مقاله ای دیگرداده های تعادلی را برای بهبود  .[2]کردند انیب  ییپا یدر غلظت ها TBAC و TBAC0 بهبود دهنده های

 .[0و استون ارائه کرده اند]dioxane-1،0و  dioxolane- 1،0دهنده هایی چون 

  

  بهبود دهنده های ترمودینامیکی -6

اضافه نمودن مقدار کمی افزودنی های خاص باعث د که نیاز دار دمای پایی و  گازی برای تشکیل، به فشار بای هیدرات

برخی غیر محلول در  دماهای بایتر می شود. برخی از ای  ترکیبات محلول در آب و تشکیل هیدرات در فشارهای پایی  تر و

محیطی  زیست ، اقتصادی ودیدگاههای ایمنی د.نمی باش مورد توجه قرار گرفته اند، ترکیبات نمکی برخی نیز که اخیراً آب و

ای  ترکیبات  ، ذخیره سازی و جداسازی ترکیبات هیدرات، اهمیت فراوانی پیدا کرده اند.اده از ای  افزودنی ها در انتقالدر استف

 به عنوان بهبود دهنده های ترمودینامیکی هیدرات شناخته شده اند.

 بهبود دهنده ها انواع -6-9

 در آب محلول باتیترک -6-9-9

                                                           
2 Clathrates 
3 Non-Stoichiomettric 
4 Tetra-n-butyl ammonium bromide 
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ای  ترکیبات از نظر  .شرایط تشکیل هیدرات، می توان از ترکیبات محلول در آب استفاده نمودبرای بهبود بخشیدن به 

براحتی در آب حل می شوند  ای  ترکیبات که .تر امکان پذیر می نمایندبایترمودینامیکی، تشکیل هیدرات را در دماهای 

 Dioxane-دی اکسان ) -0و1، (THF)تتراهیدروفورانترکیبات می توان از  از جمله ای  .تشکیل می دهند IIساختار معمویً 

ای   نام برد. (Furane)ن و فورانو، است)Dioxalane) 0،1-دی اکساین -0و1، (Dioxane0،1-دی اکسان)  -0و1، (0،1

 دمای تعادلی آن را افزایش می بهبود دهنده های ترمودینامیکی محلول در آب فشار تعادلی تشکیل هیدرات را کاهش داده و

 .حلول آبی ای  ترکیبات بستگی دارددهند که مقدار ای  بهبود دهندگی به غلظت اولیه م

 در آب رمحلولیغ باتیترک -6-9-6

 ،هیدرات به شرایط محیطی نزدیک شودتشکیل شرایط ی ترمودینامیکی که باعث می شود یک نو  از بهبود دهنده ها

در آب حل نمی  ،آلی می باشند اینکه دارای ساختار غیر قطبی وای  ترکیبات بدلیل . باشد ترکیبات غیر محلول در آب می

 .تقسیم می شوندبا توجه به اندازه مولکولی به دو دستهغیر محلول در آب، ای  ترکیبات آلی شوند.

نئو  و (THP)تتراهیدروپیرا  ،(CP)، سیکلوپنتان CH))سیکلو هگزان،  (CB)سیکلوبوتان شاملنخستدسته

مؤثر  آنها ، اثر غلظت بر بهبود دهندگیبدلیل غیر محلول بودن درآب تشکیل می دهند و IIمی باشند که ساختار  (nP)پنتان

بدی  صورت که حفرات  .می دهندتشکیل نمی باشد. ای  ترکیبات نیز مانند ترکیبات محلول در آب هیدرات های دو گانه 

توسط ای  ترکیبات پر می شود و با ای  تغییر ساختار ایجاد  حفرات بزرگ کوچک توسط مولکول های گاز اشغال می شود و

 دسته دیگری از د.ل می دههای بایتر انتقادما فازی را به شرایط فشار های پایی  تر و 0شده نسبت به گاز خالص نقاط تعادل 

در ای  ترکیبات . ایجاد می نمایند  Hمولکولی بزرگتر، ساختار که بدلیل اندازه دداروجود  ترکیبات آلی غیر محلول در آب

. برخی ازای  ترکیبات اشغال  می شوند حفرات بزرگ توسط ای  ترکیبات آلی ومتوسط توسط مولکولهای گاز  کوچک و حفرات

دی  -1و1(، nHنئو هگزان ) (،CHP) سیکلو هگزا پنتان، (MCP)متیل سیکلو پنتان ،(MCH): متیل سیکلو هگزان عبارتند از

یزم به ذکر است ای   دی متیل. -0و0 و ، ترشیو بوتیل متیل اتر(CO، سیکلو اکتان )(DMCH-1,1سیکلو هگزان)متیل 

 اماد. ایجاد می کنند دارن IIترکیبات اثر کمتری در بهبود دهندگی ترمودینامیکی نسبت به ترکیبات غیر محلولی که ساختار

 .هستند به سایر ساختار ها ای  ترکیبات دارای ظرفیت ذخیره سازی بایتری نسبت

 نمکی باتیترک -6-9-3

ای  ترکیبات در حضور آب وگاز، تشکیل ی ترکیبات نمکی می باشند. نو  دیگری از بهبوددهنده های ترمودینامیک

ای  ترکیبات در ساختار هیدرات فقط جزء  هیدراتی می دهند که دارای ساختاری متفاوت با ساختار هیدرات گازی می باشد و

بدلیل نفوذ مولکول های گازی در داخل حفرات باعث افت  بلکه در تشکیل هیدرات نیز دخیل می باشند و . نیستندمهمان 

-بوتیل-ان–و تترا (TBAB)آمونیوم بروماید-بوتیل-ان–ت نیمه کریستالی می توان از تترااز جمله ای  ترکیبا فشار می شوند.

 .[0]نام برد (TBAF)فلورایدآمونیوم -بوتیل-ان–تترا و (TBAC)آمونیوم کلراید

مورد توجه  ،تجزیه هیدرات را دارا می باشند های تشکیل وه قابلیت استفاده مجدد در فرایندای  ترکیبات بدلیل اینک

نشان داده شده است که ای  مواد توانایی  پژوهشگران قرار گرفته اند. آزمایشهای محدودی بر روی مواد فوق انجام شده و

 %03ای  غلظت های وزنی  ،در نسبت استوکیومتری اتفاق می افتد که به ترتیبآنها  بیشتری  اثرکاهش فشار تعادلی را دارند و 

 .[5]می باشند %00و %00و 
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 سیستم مورد استفاده برای آزمایش  -3
وفشار تعادلی تشکیل هیدرات ساخته شده است. ای  دستگاه دارای دو در ای  تحقیق دستگاهی برای اندازه گیری دما 

 (online)دریچه شیشه ای برای مشاهده درون راکتور می باشد. مقادیر دما و فشار داخل راکتور در هر لحظه بصورت برخط

توسط سنسورهایی به رایانه منتقل می شود. برای کنترل دمای سیستم از یک سیرکویتور کنترل دار استفاده شده است. گاز 

 شماره شماتیک کلی دستگاه در شکل  توسط اتصایت به راکتور متصل می گردد. ،مورد استفاده که درون کپسول می باشد

 .است نشان داده شده1
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شمای کلی دستگاه اندازه گیری دما و فشار تعادلی تشکیل هیدرات:  9شکل   

 
سانتیمتر مکعب ساخته 394حجم  و سانتیمتر 24راکتور تشکیل هیدرات گازی، از یک لوله استیل دو جداره با طول تقریبی

رات گاز و آب در تماس قرار می گیرند تا هیدبار مورد استفاده قرار می گیرد. در داخل راکتور 154شده است که تا فشار تقریبی

سیال مبرد جریان می یابد تا دمای مورد نظر جهت تشکیل هیدرات تامی  و کنترل  ،لولهتشکیل شود و در جداره خارجی 

همچنی  یک خروجی در کف راکتور برای خروج  در قسمت بایی راکتور دو ورودی برای مایع وگاز تعبیه شده است و شود.

دمای درون راکتور را در دو  د وندو حسگر دما درون یک غالف فلزی  در داخل راکتور قرار دار در نظر گرفته شده است.مایع 

یک حسگر فشار در قسمت ورودی گاز تعبیه شده است. جهت همزدن مواد  و فاز گاز( اندازه گیری می کند یع و)فاز ما ناحیه

.  قسمت اصلی دستگاه که ار را به حداقل می رساندشده که افت فش استفاده داخل راکتور از یک سیستم پره دار مغناطیسی

  نشان داده شده است. 2در شکل شماره  محفظه اصلی )راکتور( می باشد
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 : رأکتور مورد استفاده برای تشکیل هیدرات 6شکل 

 
باشد. در  یحجم راکتور ثابت م کنند و یم رییهم فشار تغ هم دما و می گیردقرار  یدر روش حجم ثابت که مورد بررس

 شود. یم لیتشک دراتیه و ابدی یکاهش م یحجم ثابت، فشار به آرام لیشود که بدل یکاهش داده م محلول یروش دما  یا

 -شود. در نمودار دما هیتجز دراتیشود تا ه یداده م  شیافزا یدما به آرام درات،یه لیتشک لیتکم بعد از ثابت شدن فشار و

 باشد. یم دراتیه ینقطه تعادل ای دراتیه هینقطه تجز ش،یوگرما شیسرما یفشار، نقطه برخورد منحن

 

  تفسیر نتایج -4
بار و دمای 00، سیستم گاز خالص کرب  دی اکسید و آب در فشار اولیه اطمینان از صحت نتایج آزمایشگاهیبرای 

نشان داده شده است که نقطه تعادل به دست  0شماره  دمای ای  سیستم در شکل-فشار محیط به رأکتور تزریق شد. منحنی

 بار( 73/09مگا پاسکال ) 42/0 را کلوی  و فشار 52/282که دمای تعادلی را  ،آمده با داده های آزمایشگاهی موجود در مراجع

 .[7گزارش داده اند، همخوانی دارد]

 

 
 دمای سیستم تشکیل هیدرات کربن دی اکسید-: منحنی فشار 3شکل 
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و فرآیند تشکیل هیدرات را با کاهش را به رأکتور تزریق  TBACوزنی  %04، محلول پس از اطمینان از دقت دستگاه

، نقاط تعادلی را در دما-پس از رسم نمودار فشار .ساعت و به کندی صورت گرفت 20طی دما آغاز کرده و فرآیند تجزیه 

 .بار بدست آمد28نقطه تعادلی در فشار اولیه  0شماره  فشارهای اولیه مختلف به دست آوردیم. در شکل
ر مراجع موجود که د ،آنهاآزمایش انجام شد و داده های تعادلی چندی  بار،  04تا  14بدون تغییر غلظت در فشار بی  

 گزارش شده است. 1در جدول شماره  نمی باشد ثبت و

 

 
 

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

 
 بهبود دهنده %44غلظت  کربن دی اکسید درهیدرات : داده های تعادلی برای سیستم تشکیل  9جدول 

 فشار تعادلی)بار( دمای تعادلی)کلوی (

010/289  5105/9  

083/294  1000/17 

393/294  9023/18  

899/294  3511/21  

140/291  0752/27  

 
دمای بدست -تغییر فشار اولیه ، دمای تعادلی تغییر بسیار کمی خواهد داشت و نمودار فشار که بانتایج نشان می دهد 

 آمده دارای شیب بسیار کمی خواهد بود. 

 

 نتیجه گیری -2
حمل  و ذخیره سازی ای بر جدید روش یک که است شده سبب ینه هز کمتری  با دنیا سراسر در طبیعی گاز به نیاز

 جای به شدن جایگزی  برای مناسب پیشنهاد یک هیدرات تولید تکنولوژی .یابد ظهور هیدرات شکل به طبیعی گاز

 باشد .می شود، جابه جا باید گاز از کمی حجم که شرایطی در ،مایع شده طبیعی گاز تکنولوژی

نقاط تعادلی تشکیل هیدرات را به نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزودن بهبود دهنده های ترمودینامیکی 

22.7

23.7

24.7

25.7

26.7

27.7

28.7

29.7

267 277 287 297 307

P
re
ss
u
re
(b
ar
)

Temperature(K)

)(4 6 5.2 6

)(1 0 4.2 9 1

b a rP

KT

e q

e q





www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران                 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان، 9316 اردیبهشت 62-62                   
               

 

 

شرایط محیطی نزدیک می کند که برای استفاده صنعتی بسیار مورد توجه است. تکرار آزمایش در دمای اولیه مختلف 

رفتار بهبود  نکهیبا توجه به ا نشان داد که دمای اولیه بر شرایط تعادلی بی تأثیر است و نقاط تعادلی یکسان بدست آمد.

  ریمختلف نظ یگردد کار حاضر در حضور گازها یم شنهادیباشد پ یمختلف متفاوت م یضور گاز هادهنده ها در ح

و مدل مناسب برای داده  انجام شوددر غلظت های مختلف بهبود دهنده  دروژنیه دیسولف اتان ،پروپان ومتان ، تروژن،ین

  های تعادلی ارائه شود.  
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