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اندازهگیری میزان گاز مصرفی در فرآیند
تشکیل هیدرات کربندیاکسید در سیستم آب+
کربندیاکسید +تترا ان بوتیل آمونیوم فلوراید
ابوالفضل محمدی ،*1مهرداد پاکزاد 2و علیرضا عظیمی

3

 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بجنورد ،ایران
 -2گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد امیدیه ،ایران
 -3گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ماهشهر ،ایران
تاريخ دريافت94/7/16 :

تاريخ پذيرش95/3/1 :

چكيده
گاز کربندیاکســید یکــی از شــش گاز گلخانــهای مــورد هــدف پیمــان کیوتــو اســت کــه ســهم زیــادی در گرمایــش زمیــن دارد.
بنابرایــن جــذب ایــن گاز و ممانعــت از ورود آن بــه جــو زمیــن بســیار مهــم اســت .تکنولــوژی هیدراتهــای گازی یکــی از جدیدتریــن
روشهــای جــذب ایــن گاز اســت .امــا ســینتیک کنــد تشــکیل هیــدرات یکــی از مهمتریــن موانــع صنعتــی شــدن ایــن فرآینــد اســت.
در ایــن مقالــه ،دو مــورد از مهمتریــن پارامترهــای ســینتیکی تشــکیل هیــدرات یعنــی تعــداد مولهــای گاز مصرفــی و زمــان القــای
تشــکیل هیــدرات گازی در سیســتمهای آب +کربندیاکســید و آب +تتــرا ان-بوتیــل آمونیــوم فلورایــد( + )TBAFکربندیاکســید
اندازهگیــری و بررســی شــد .اســتفاده از  TBAFبــه میــزان قابــل توجهــی زمــان القــای تشــکیل هیــدرات را کاهــش داد .بــه طــوری کــه
اســتفاده از  %5وزنــی از ایــن افزودنــی در دمــای  278/15 Kو فشــار  ،3/8 MPaزمــان القــا را از  73 minبــه  0/9 minکاهــش داد .تعــداد
مولهــای کربندیاکســیدمصرفی در طــول فرآینــد تشــکیل هیــدرات و در زمانهــای  40 minو  350 minپــس از شــروع فرآینــد
تشــکیل هیــدرات اندازهگیــری و محاســبه شــد .اســتفاده از  TBAFتعــداد مولهــای گاز مصرفــی را بــه میــزان قابــل مالحظــهای
افزایــش داد بــه طــوری کــه اســتفاده از  4 ،1و  %5وزنــی از  TBAFتعــداد مولهــای گاز مصرفــی را در زمــان  40 minپــس از شــروع
فرآینــد تشــکیل هیــدرات بهترتیــب  %39/3 ،%18/5و  %71/9افزایــش داد.
كلمات كليدي :کربندیاکسید ،سینتیک ،هیدراتهای شبه کالتریت ،TBAF ،زمان القا

مقدمه

صنعتــی متعهــد بــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخان ـهای

یکــی از مهمتریــن دالیــل گرمایــش زمیــن ،افزایــش
انتشــار گازهــای گلخانــهای در جــو اســت .مطابــق بــا

پیمــان کیوتو(ســال  ،)1997بســیاری از کشــورهای
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

mohammadi.a@ub.ac.ir

شــدهاند .یکــی از مهمتریــن گازهــای گلخانــهای هــدف
در ایــن پیمــان ،گاز کربندیاکسیداســت .از طرفــی گاز

کربندیاکســید یکــی از مهمتریــن گازهــای خروجــی از
دودکشهــای صنعتــی اســت کــه جلوگیــری از ورود آن

بــه جــو بســیار مهــم اســت.
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روشهــای متعــددی جهــت جداســازی کربندیاکســید

آمونیــوم فلورایــد ( ،)TBAFتتــرا ان-بوتیــل آمونیــوم

2

( ،))TBABبــه میــزان قابــل توجهــی ترمودینامیــک

از مخلوطهــای گازی وجــود دارد کــه مهمتریــن آنهــا
عبارتنــد از :جــذب گاز -مایــع ،]4-1[ 1جــذب گاز -جامــد

[ ]5و تکنولــوژی غشــایی .]6[ 3اغلــب ایــن روشها پرهزینه

کلرایــد ( )TBACو تتــرا ان-بوتیــل آمونیــوم برمایــد
تشــکیل هیــدرات را تســهیل میکننــد [.]27-22

هســتند و بنابرایــن یافتــن روشهایــی نویــن و کــم هزینــه

بــا وجــود تحقیقــات زیــادی کــه در حــوزه بهبــود شــرایط

بــه نظــر میرســد .در کار حاضــر تکنولــوژی هیدراتهــای

گرفتــه اســت ،ســینتیک هیدراتهــای گازی [12و-28

ایــن گاز مــورد بررســی قــرار میگیــرد .هیدراتهــای

و همکارانــش در ســال  2013میــادی اثــر چنــد مــاده

جهــت جــذب و جداســازی گاز کربندیاکســید ضــروری

ترمودینامیکــی تشــکیل هیدراتهــای گازی صــورت

گازی بهعنــوان یکــی از جدیدتریــن روشهــای جداســازی

 ]34کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه شــده اســت .کومــار

گازی (هیدراتهــای کالتریــت) ،ترکیبــات جامــد

فعــال ســطحی را بــر روی میــزان مصــرف گاز و ظرفیــت

میهمــان بــا انــدازه مناســب ،در شــبکهای از مولکولهــای

بررســی کردنــد .آنهــا نشــان دادنــد ،مــاده فعــال ســطحی

کالتریــت مولکولهــای میهمــان درون حفــرات مولکلــول

بیــن افزودنیهــای آزمایــش شــده دارد [ .]30محمــدی و

تشــکیل شــبکه هیــدرات ندارنــد [ .]9نیــاز بــه فشــارهای

تشــکیل هیــدرات  CO2و همچنیــن ظرفیــت ذخیرهســازی

کریســتالی میباشــند کــه از بــه دام افتــادن مولکولهــای

ذخیرهســازی تشــکیل هیــدرات کربندیاکســید

میزبــان (آب) تشــکیل میشــوند [ .]9-7در هیدراتهــای

ســدیم دودســیل ســولفات ( )SDSبهتریــن عملکــرد را در

هــای میزبــان قــرار گرفتــه و هیچگونــه مشــارکتی در

همــکاران ( )2014اثــر نانــو ذرات نقــره و  SDSبــر ســرعت

بــاال و دماهــای پاییــن و همچنیــن ســینتیک کند تشــکیل

آن را بررســی کردنــد و نشــان دادنــد اســتفاده از مخلــوط

اســت کــه مانــع از صنعتــی شــدن ایــن تکنولــوژی شــده

تاثیــر قابــل توجهــی بــر ظرفیــت ذخیرهســازی

در ســالهای اخیــر ،پژوهشهــای زیــادی جهــت

 %94افزایــش میدهــد [ .]35مــرادی و همکارانــش در

و یــا افزایــش دمــای تعادلــی) تشــکیل هیدراتهــای

متیــل ایمیدازولیــوم تتــرا فلوئوروبــورات

هیــدرات ،از مهمتریــن مشــکالت هیدراتهــای کالتریــت
اســت.

بهبــود شــرایط ترمودینامیکــی (کاهــش فشــار تعادلــی
کالتریــت انجــام شــده اســت [ .]20-10در ســال ،1940

فولــر و همکارانــش ســاختار جدیــدی از هیدراتهــا را

( + SDS (500 ppmنانــو ذرات نقــره ()0/0000045 M
CO2

دارد و میــزان مصــرف گاز کربندیاکســیدرا بــه میــزان
ســال  1391شمســی تأثیــر دو مایــع یونــی  -1بوتیــل -3
5

[]Bmim][BF4

و -1بوتیــل -3متیــل ایمیدازولیــوم متیــل ســولفات

6

[]Bmim][MS

بــر ســینتیک تشــکیل هیــدرات

کشــف کردنــد کــه بــا ســاختارهای مرســوم هیدراتهــای

کربندیاکســید را بررســی کردنــد .نتایــج مطالعــات آنهــا

[ .]21در ایــن نــوع از هیــدرات هــا ،قســمتی از مولکــول

جرمــی  %0/6وزنــی در فشــار اولیــه  ،35 barبــا کاهــش

بخشــی از آن درون حفــرات قــرار میگیــرد .بــه همیــن

هیــدرات کربــن دیاکســید شــده و بهعنــوان یــک بهبــود

کالتریــت (یعنــی ســاختارهای SIا SII ،و  )SHمتفــاوت بود

نشــان داد کــه افزایــش ایــن دو مایــع یونــی بــا غلظــت

میهمــان در ســاختار شــبکه هیــدرات مشــارکت داشــته و

زمــان القــا و هســتهزایی ،موجــب تســریع فرآینــد تشــکیل

دلیــل بــه ایــن نــوع از هیدراتهــا ،هیدراتهــای شــبه

دهنــده ســینتیکی عمــل میکنــد [.]36

کالتریــت 4گفتــه میشــود [ .]21محمــدی و همکارانــش

تحقیقــات وســیعی را بــر روی ایــن نــوع از هیدراتهــا
انجــام دادهانــد[ .]27-22تحقیقــات آنهــا نشــان داد
اســتفاده از افزودنیهایــی کــه هیــدرات هــای شــبه
کالتریــت تشــکیل میدهنــد (ماننــد تتــرا ان-بوتیــل

1. Absorption
2. Adsorption
3. Membrane Technology
4. Semiclathrate
5. Butyl-3-methyl Imidazolium Tetrafluoroborate
6. Butyl-3-methyl Imidazolium Methyl Sulfate
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مــکاال و همکارانــش در ســال  2014میــادی ســینتیک

کــه دو شــیر آن از نــوع توپــی 1بــوده کــه بــرای تزریــق

حضــور ذرات ســیلیکا را بررســی کردنــد .مشــاهدات آنهــا

انجــام آزمایــش اســتفاده میشــوند .دو شــیر دیگــر از

تشــکیل هیــدرات  CO2در آب دریــا و آب خالــص و در

بیــان کننــده ایــن موضــوع بــود کــه بــا کاهــش انــدازه
ذرات ســیلیکا ،مصــرف  CO2در ســاختار هیــدرات افزایــش
مییابــد [ .]37همانطــور کــه ذکــر شــد نمکهــای
تشــکیل دهنــده هیدراتهــای شــبه کالتریــت ،بــا تغییــر

در ســاختار هیــدرات ،شــرایط ترمودینامیکــی تشــکیل

هیــدرات را بــه میــزان بســیار زیــادی بهبــود میدهنــد.
امــا تــا کنــون ســینتیک ایــن نــوع از هیدراتهــا بررســی

نشــده اســت .در تحقیــق حاضــر ،در یــک زمــان مشــخص
از شــروع فرآینــد تشــکیل هیــدرات ،میــزان مصــرف گاز
کربندیاکســید در حضــور نمــک  TBAFاندازهگیــری
خواهــد شــد و اثــر غلظتهــای مختلــف ایــن مــاده بــر

میــزان مصــرف گاز بررســی خواهــد شــد .همچنیــن اثــر

محلــول و همچنیــن تخلیــه مخلــوط آب و گاز پــس از

نــوع ســوزنی 2هســتند ،کــه یکــی از آنها بــرای تزریــق گاز
و دیگــری بــرای اتصــال بــه دســتگاه کروماتوگــراف گازی
و نمونهگیــری از گاز مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.

بــا توجــه بــه تشــکیل هیــدرات در دماهــای نزدیــک بــه

دمــای انجمــاد آب و همچنیــن گرمــازا بــودن فرآینــد
تشــکیل هیــدرات ،در جــداره خارجــی راکتــور دو منفــذ

بــرای ورود و خــروج مــاده ســرد کننــده تعبیــه شــده تــا
بهوســیله عبــور ســیال مبــرد ،دمــای راکتــور کنتــرل

شــود .از محلــول آبــی اتیلــن گلیکــول بــا غلظــت وزنــی
 %50بهعنــوان مــاده خنــک کننــده اســتفاده شــده اســت
و بــه منظــور کاهــش اتــاف انــرژی راکتــور تشــکیل

هیــدرات و تمامــی اتصــاالت و لولههــای انتقــال ســیال

غلظتهــای مختلــف نمــک  TBAFبــر زمــان القــای

مبــرد بــه خوبــی عایــق شــدهاند .بــراي اندازهگيــري

گرفــت.

نــوع  Pt-100بــا دقــت  ±0/1 Kبــه کار گرفتــه شــد .فشــار

تشــکیل هیــدرات مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد

دمــاي داخــل راکتــور ،یــک سنســور دمــاي پالتينــي از
مخــزن بــا يــک سنســور از نــوع  BDبــا دقــت حــدود

آزمایش

 0/01 MPaاندازهگيــري شــد .بــراي ايجــاد اختــاط

مواد مورد استفاده

مناســب در مخــزن اصلــي تشــکيل هيــدرات از يــک

گاز کربندیاکســیدکربن مــورد اســتفاده بــرای انجــام

همــزن االکلنگــي اســتفاده شــد و بــرای ایجــاد خــأ

از شــرکت ســپهر گاز کاویــان با نام تجــاری  G20خریداری

از دســتگاه تشــکیل هیــدرات مــورد اســتفاده در ایــن

آزمایشه��ا تهی��ه ش��ده دارای  %خلــوص  %99/99بوده که
شــده اســت .کپســول گاز کربندیاکســید،

Lit

50

حجــم داشــته و دارای فشــار اولیــه  60 barاســت .تتــرا

ان -بوتیــل آمونیــوم فلورایــد بــا فرمــول شــیمیایی

درون ســل ،یــک پمــپ بــه کار بــرده شــد .شــماتیکی
تحقیــق ،در شــکل  1نشــان داده شــده اســت.

روش انجام آزمایشها

 )CH3CH2CH2CH2)4N+F-و خلــوص  %97از شــرکت مرک

بــر خــاف آزمایشهــای ترمودینامیکــی ،آزمایشهــای

مقطــر اســتفاده شــد.

صــورت میگیــرد .در ابتــدا ســل توســط یــک سیســتم

بــرای انجــام آزمایشهــا از یــک راکتــور ژاکــتدار از

و شــو داده شــد و ســپس بــا آب مقطــر آبکشــي شــد.

داخلــی  ،169 cm3کــه تحمــل فشــار عملیاتــی  200 barرا

آب باقــی مانــده در آن ،پمــپ خــأ بــه مــدت  5 minبــه

خریــداری شــد .بــرای تهیــه کلیــه محلولهــا ،از آب

ســینتیکی تولیــد کریســتال هیــدرات در دمــای ثابــت

دستگاه

چرخشــی پیوســته بــه مــدت  10 minبا آب شــهر شســت

جنــس فــوالد ضــد زنــگ درجــه  )SS-316( 316بــه حجم

جهــت اطمینــان از خــروج هــوای داخــل ســل و قطــرات

دارد ،اســتفاده شــده اســت .محفظــه داخلــی ایــن راکتــور

کار گرفتــه شــد.

مجهــز بــه چهــار شــیر بــا تحمــل فشــار  6000 psiاســت

1. Ball Valve
2. Needle Valve
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شکل  1شماتیکی از دستگاه هیدرات مورد استفاده.

 50 cm3محلــول مــورد نظــر بــا غلظتهــای  4 ،1 ،0و %5

ی آب +
زمــان القــای تشــکیل هیــدرات در سیســتمها 

وزنــی از  TBAFآمــاده و بــه درون ســل تزریــق شــد .بــا

کربندیاکســیدو آب  +کربندیاکســید  TBAF +و در

از تثبیــت دمــا ،گاز  CO2بــا فشــار اولیــه  38 barتزریــق

آورده شــده اســت و ایــن مقادیــر در شــکل  3نشــان داده

تنظیــم دمــای مبــرد بــر روی دمــای مــورد نظــر و پــس

شــد و همــزن االکلنگــی بــا ســرعت  10 rpmروشــن
شــد .بــا شــروع فرآینــد تشــکیل هیــدرات و مصــرف

گاز کربندیاکســید ،فشــار سیســتم کاهــش یافتــه و
دادههــای دمــا و فشــار در فواصــل زمانــی مشــخص بــر
روی کامپیوتــر ذخیــره شــد.

نتایج و بحث

نمونــهای از نمودارهــای فشــار -زمــان و دمــا -زمــان
در فرآینــد تشــکیل هیــدرات گازی کربندیاکســید

در شــکل  2آورده شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،بــه
مــدت زمــان بیــن شــروع تزریــق گاز و شــروع فرآینــد

هســتهزایی ،زمــان القــا گفتــه میشــود .همانطــور کــه
در شــکل  2مشــاهده میشــود در زمــان القــا ،بــه دلیــل
شــروع فرآینــد رشــد کریســتالهای هیــدرات ،کاهــش

ناگهانــی فشــار اتفــاق میافتــد و بــه دلیــل اینکــه
رشــد کریســتالهای هیــدرات گازی ،فرآینــدی گرمــازا

اســت ،در زمــان القــا ،شــاهد یــک پیــک دمایــی هســتیم.

دمــای  278/15کلویــن و فشــار  3/8 MPaدر جــدول 1

شــده اســت .همانطــور کــه در جــدول  1نشــان داده

شــده اســت ،زمــان القــای تشــکیل هیــدرات در حضــور
 TBAFکاهــش یافتــه اســت ولــی رابطــه مشــخصی بیــن

غلظــت  TBAFو زمــان القــا مشــاهده نمیشــود .بــا توجــه
بــه اینکــه شــرایط ترمودینامیکــی تشــکیل هیــدرات شــبه
کالتریــت کربندیاکســید+

TBAF

در دمــای مــورد

آزمایــش بســیار راحتتــر از شــرایط ترمودینامیکــی

تشــکیل هیــدرات کالتریــت کربندیاکســید اســت
(فشــار تعادلــی سیســتم کربندیاکســید+

TBAF

بســیار پایینتــر از فشــار تعادلــی تشــکیل هیــدرات
کربندیاکسیداســت [ ،)]23نیــروی محرکــه تشــکیل

هیــدرات بــرای سیســتم آب  +کربندیاکســید+

TBAF

بیشــتر از نیــروی محرکــه تشــکیل هیــدرات کالتریــت
کربندیاکســیدخواهد بــود کــه ایــن عامــل باعــث
کاهــش زمــان القــای تشــکیل هیــدرات شــبه کالتریــت
کربندیاکســید TBAF +نســبت بــه هیــدرات کالتریــت
کربندیاکســید خواهــد شــد.
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1396-1

دما ()K

فشار ()bar

زمان ()min

شکل  2نمونهای از نمودارهای فشار -زمان و دما -زمان
جدول  1زمان القای تشکیل هیدرات در سیستمهای آب  +کربندیاکسید و آب  +کربندیاکسید TBAF +در دمای  278/15کلوین و
فشار .3/8 MPa
زمان القا ()min

سیستم

73

آب  +کربندیاکسید

10

آب  +کربندیاکسید)%1( TBAF +

25

آب  +کربندیاکسید)%4( TBAF +

0/9

آب  +کربندیاکسید)%5( TBAF +

زمان القا ()min

TBAF %5

TBAF %4

TBAF %1

آب خالص

ی آب  +کربندیاکسید و آب  +کربندیاکسید TBAF +در دمای  278/15کلوین و
شکل  3زمان القای تشکیل هیدرات در سیستمها 
فشار .3/8 MPa

ظرفیــت ذخیرهســازی تشــکیل هیــدرات شــبه کالتریــت

کربندیاکســید+

TBAF

در مــدت زمــان

min

 40از

شــروع فرآیــن تشــکیل هیــدرات اندازهگیــری شــد .در

غلظــت  %4وزنــی ،مقــدار ظرفیــت

ذخیرهســازی V/V

 45/79اســت کــه ایــن مقــدار بــرای آب خالــص

V/V

جــداول  2و  ،3مقــدار گاز کربندیاکســید مصــرف شــده
را بهترتیــب پــس از  40و  350 minاز شــروع فرآینــد
تشــکیل هیــدرات نشــان میدهــد .مقادیــر ایــن اعــداد

در شــکلهای  4و  5رســم شــده اســت .همانطــور کــه
در جــدول  2مقابــل مشــاهده اســت ،اســتفاده از

TBAF

 32/94اســت .ایــن اعــداد نشــان میدهــد اســتفاده از

بــا غلظــت هــای  4 ،1و  %5وزنــی ،میــزان مصــرف گاز را

هیــدرات گازی کربندیاکســیدرا افزایــش داده اســت.

 %39/3 ،%18/5و  %71/9افزایــش داده اســت.

 %4وزنــی  TBAFحــدود  %39ظرفیــت ذخیرهســازی

نســبت بــه سیســتم آب  +کربندیاکســید بــه ترتیــب
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جدول  2تعداد مولهای گاز مصرفی در  40 minپس از شروع فرآیند تشکیل هیدرات کربندیاکسید برای سیستمهای آب +
کربندیاکسید و آب  +کربندیاکسید TBAF +در دمای  278/15کلوین و فشار .3/8 MPa
درصد افزایش میزان مصرف گاز نسبت
به آب CO2 +

تعداد مولهای گاز مصرفی بهازای یک مول
محلول × 1000

سیستم

-

13/5

آب  +کربندیاکسید

18/5

16

آب  +کربندیاکسید)%1( TBAF +

39/3

18/8

آب  +کربندیاکسید)%4( TBAF +

71/9

23/2

آب  +کربندیاکسید)%5( TBAF +

جدول  3تعداد مولهای گاز مصرفی در  350 minپس از شروع فرآیند تشکیل هیدرات کربندیاکسید برای سیستمهای آب +
کربندیاکسید و آب  +کربندیاکسید TBAF +در دمای  278/15کلوین و فشار .3/8 MPa
سیستم

درصد افزایش میزان مصرف گاز نسبت به آب  +تعداد مولهای گاز مصرفی بهازای یک مول
کربندیاکسید
محلول × 1000
-

23/6

آب  +کربن دی اکسید

0/4

23/7

آب  +کربندیاکسید)%1( TBAF +

11/4

26/3

آب  +کربندیاکسید)%4( TBAF +

27/6

30/1

آب  +کربندیاکسید)%5( TBAF +

 × 103مولهای گاز مصرفی

TBAF %5

TBAF %4

TBAF %1

آب خالص

شکل  4تعداد مولهای گاز مصرفی در  40 minپس از شروع فرآیند تشکیل هیدرات کربندیاکسیدبرای سیستمهای آب +
کربندیاکسیدو آب  +کربندیاکسید TBAF +در دمای  278/15کلوین و فشار .3/8 MPa

 × 103مولهای گاز مصرفی

TBAF %5

TBAF %4

TBAF %1

آب خالص

شکل  5تعداد مولهای گاز مصرفی در  350 minپس از شروع فرآیند تشکیل هیدرات کربندیاکسید برای سیستمهای آب+
کربندیاکسید و آب  +کربندیاکسید TBAF +در دمای  278/15کلوین و فشار .3/8 MPa
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اســتفاده از  TBAFباعــث کاهــش فشــار تعادلــی تشــکیل

1396-1

نتیجهگیری

هیــدرات گازی میشــود [ ]23کــه ایــن عامــل بــا توجــه

در ایــن مقالــه تعــداد مولهــای گاز مصرفــی گاز

باعــث افزایــش نیــروی محرکــه تشــکیل هیــدرات خواهــد

حضــور  TBAFمــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

کربندیاکســید TBAF +و بــا توجــه بــه راحتتــر بــودن

تشــکیل هیــدرات و در نتیجــه افزایــش نیــروی محرکــه

حفراتــی کــه آمــاده پذیرایــی از مولکولهــای گازی

گاز مصرفــی شــد .بــا افزایــش غلظــت  TBAFمیــزان

میکنــد کــه گاز بیشــتری مصــرف شــود .همانطــور کــه

افزایــش غلظــت  TBAFباعــث افزایــش تعــداد حفــرات

از  %5وزنــی  ،TBAFمیــزان مصــرف گاز کربندیاکســید

آنهــا نیــز راحتتــر از هیدراتهــای کالتریــت اســت)

هیــدرات (ایــن زمــان ،زمــان اتمــام فرآینــد تشــکیل

مصرفــی بــا افزایــش غلظــت  TBAFاســت .زمــان القــای

توجــه بــه اینکــه  ،TBAFشــرایط ترمودینامیکــی تشــکیل

 +کربندیاکســید و آب  +کربندیاکســید+

تســهیل میکنــد [ ،]23مشــاهده شــد کــه ایــن مــاده

کاهــش زمــان القــای تشــکیل هیــدرات شــد ولــی رابطــه

بــه ثابــت بــودن دمــا و فشــار در تمامــی آزمایشهــا،

کربندیاکســید در فرآینــد تشــکیل هیــدرات و در

در سیســتم آب +

اســتفاده از  TBAFبــه علــت پاییــن آوردن فشــار تعادلــی

شــرایط تشــکیل هیــدرات گازی در حضــور  TBAFتعــداد

تشــکیل هیــدرات ،باعــث افزایــش تعــداد مولهــای

میهمــان هســتند بیشــتر شــده و ایــن موضــوع کمــک

مولهــای گاز کربندیاکســید افزایــش پیــدا کــرد.

در شــکل  5و جــدول  3قابــل مشــاهده اســت ،اســتفاده

آمــاده تشــکیل هیــدرات (کــه شــرایط ترمودینامیکــی

را در زمــان  350 minپــس از شــروع فرآینــد تشــکیل

شــده کــه ایــن امــر باعــث افزایــش تعــداد مولهــای گاز

هیــدرات اســت) بــه میــزان  %27/6افزایــش داده اســت .بــا

تشــکیل هیــدرات کربندیاکســید در سیســتمهای آب

شــد .بــا افزایــش غلظــت

TBAF

TBAF

هیــدرات کربندیاکســید را بــه میــزان قابــل توجهــی

اندازهگیــری و گــزارش شــد .اســتفاده از  TBAFباعــث

ســینتیک تشــکیل هیــدرات را نیــز تســهیل میکنــد.

روشــنی بیــن زمــان القــا و غلظــت  TBAFمشــاهده نشــد.
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