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چکیده
در این مقاله با بررسی تغییرات کشش سطحی ،میزان فعالیت سطحی بازدارنده هاای تشاکیل هیادرات گاازی
مورد بررسی قرار گرفته است .از روی تغییرات کشش سطحی  ،غلظت بحرانی تشکیل مایسل تعیین شد .بارای
بررسی تاثیر دما ،آزمایش هایی در دماهاای  50،40،32،25،15درجاه سلسایوس انجاام شادند  .در آزمایشاات
مذکور از دو بازدارنده سینتیکی ،پلی وینیل پیرولیدین با وزن مولکولی
𝑔
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10000و  PVP25با وزن مولکولی

 25000 molاستفاده شده است .نتایج نشان می دهد که حضور مواد بازدارنده سبب کاهش کشش سطحی آب
به میزان کم می شود .از طرف دیگر با افزایش دما کشش سطحی کاهش می یابد و نیز با افزایش وزن مولکاولی
میزان غلظت بحرانی تشکیل مایسل کاهش خواهد یافت .همچنین با افزایش دما  ،تمایال جاذب  PVPهاا در
سطح ،افزایش می یابد و در یک دمای معین با افزایش جرم مولکولی آن ها  ،به دلیال افازایش میازان جاذب،
سیستم ناپایدارتر خواهد شد.
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بررسی فعالیت سطحی بازدارندههای سینتیکی

ربرگ صفحات زوج بدین شکل است

-9مقدمه
کشش سطحی نیرویی است که از مرز دو فاز عمود بر سطح به سامت تاوده ماایم عمال مای کناد و
تمایل به منقبض کردن سطح و حداقل کردن انرژی به ازای واحد ساطح دارد .از لحاا ابعاادی ،نیارو باه ازای
واحد طول ،رایجتر است].[1
تغییر کشش سطحی وابسته به عوامل دما ،فشار و مواد افزودنی می باشد .به طور کلی باا افازایش دماا و فشاار
کشش سطحی کاهش می یابد .مواد افزودنای نیاز اثارات مختلفای بار روی کشاش ساطحی دارد ،ماالال ماواد
الکترولیت باعث افزایش و مواد آلی و فعال سطحی باعث کاهش این کمیت خواهند شد].[2
روش های جلوگیری از تشکیل هیدرات را می توان به پنج دسته ی کلی کنترل فشار ،کنترل دماا ،خاروج آب،
خروج مولکول های مهمان و تزریق بازدارناده هاای شایمیایی تقسایم بنادی کارد .اماروزه اساتفاده از تزریاق
بازدارنده های شیمیایی در صنایم مختلف کاربرد گسترده ای دارد .بازدارنده های تشکیل هیدرات به ساه گاروه
بازدارنده های ترمودینامیکی ،بازدارنده های ساینتیکی و بازدارناده هاای ضاد کلوخاه ای کاه هریاک از ایان
بازدارنده ها معایب و مزایایی دارند ،تقسیم بندی می شوند].[3
این بازدارنده هابه همراه ضد کف در برخی واحد های فرآیندی به کار مای روناد ،در نتیجاه بارهم کانش باین
بازدارنده هاو ضد کف ب سیاراهمیت دارد و می تواند بر عملکرداین دو تاثیرگذار باشد .افازایش بسایار کام مااده
فعال سطحی ،سبب کاهش زیاد کشش سطحی آب می شود .آرایش این مواد به این صورت اسات کاه سار آب
دوست آن داخل آب و سر آب گریز بیرون از آب قرار می گیرد .با افزایش غلظت مواد فعاال ساطحی ،ساطح از
این مواد اشباع و در نتیجه کشش سطحی تقریبا ثابت می ماند .در این حالت مولکول های فعاال ساطحی مای
توانند در محلول های آبی تجمم یابند و مایسل ها را ایجاد کنند .کمترین غلظت ماده فعال سطحی ماورد نیااز
برای تولید مایسل ،غلظت بحرانی مایسل نامیده می شود] .[4الزم به ذکر است که غلظت  CMCرا می توان با
استفاده از روش های مختلفی از جمله؛ تغییرات هدایت الکتریکی ،کشش سطحی ،فشار اسمزی ،پتانسیومتری
و ...تعیین نمود،که متداول ترین روش برای بررسی این موضوع ،تغییرات کشش سطحی است] .[2جهت انادازه
گیری میزان کشش سطحی از روش های گوناگون حلقه ،1صفحه ویلهلمای ،2ماویینگی و ..مای تاوان اساتفاده
کرد].[5
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-6بخش تجربی:
در این بخش بررسی تغییرات کشش سطحی(شاکل1و )2و محاسابه غلظات بحرانای مایسال(جدول )1در
دماهای مختلف(15،25،32،40،50درجه سلسیوس) صورت پذیرفته است .در این آزمایشات از مواد و تجهیزات
زیر استفاده شده است.

 -9-6مواد
پلی وینیل پیرولیدین( )PVPساخت شرکت آلدریچ با وزن مولکولی های 10000و  25000گارم بار ماول
تهیه و بدون خالص سازی مورد استفاده قرار گرفت.

 -6-6تجهیزات
کشش سطحی با استفاده از دستگاه تنسیومتر مدل  KSV Sigma 701اندازه گیری شد .اندازه گیری ها
با روش حلقه دونوی انجام شد .قبل از شروع آزمایش ،حلقه (آلیاژ پالتین و ایریدیوم) کامال تمیز شده و حرارت
داده می شود .دقت اندازه گیری ها  1 ±0/01 mN.m-1می باشد .دمای آزمایش ها با استفاده از یک
سیرکوالتور (مدل  - W28ساخت انگلستان) تنظیم می شود.الزم به ذکر است که تمام اندازه گیری ها مطابق
با استاندارد  ASTM D-971می باشد.

 -3نتایج:
 -9-3بررسی تغییرات کشش سطحی بازدارنده ها:
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شکل :6نمودار تغییرات کشش سطحی بر حسب غلظت  PVP25در دماهای مختلف

همان طور که از شکل های  1و  2قابل برداشت است ،در یک دمای معین ،ضمن استفاده از مواد
بازدارنده ی سینتیکی  PVP10و  PVP25کشش سطحی کاهش یافته است به این صورت که با افزایش
تدریجی بازدارنده ها ابتدا میزان روند کاهشی زیاد بوده تا این که با افزایش غلظت آن ها در آب ،تغییرات ناچیز
خواهد شد .بعبارت دیگر با افزایش تدریجی غلظت PVPها ،سطح اشباع می شود (روند تغییرات کشش سطحی
ناچیز خواهد شد) و توده های مایسلی شروع به تشکیل شدن می کنند .از دیگر نتایج حاصل از این نمودار ها،
روند کاهشی کشش سطحی با افزایش دما می باشد .در واقم با افزایش دما ،جنبش مولکول های بازدارنده و
مولکول های آب زیاد شده و تشکیل توده های مایسلی دشوار تر خواهد شد .به طور کلی با بررسی تغییرات
کشش سطحی ،فعالیت سطحی  PVPها ،مشخص می شود و می توانند در هنگام استفاده از سایر مواد فعال
سطحی (ضد کف ها) اثرات مالبت(هم افزایی) و منفی(هم ستیزی) ایجاد کنند .البته الزم به ذکر است که این
مواد در مقایسه با ضد کف ها فعالیت سطحی کمتری از خود نشان می دهند و کشش سطحی آب را در
مقایسه سورفکتانت ها کمتر کاهش می دهد .با توجه به نمودارها ،می توان نتیجه گرفت که  PVP10در
مقایسه با  PVP25فعالیت سطحی بیشتری از خود نشان خواهد داد و همچنین در حین استفاده در حالت
اختالط با سایر سورفکتانت ها ،تاثیر بیشتری بر روی عملکرد آن ها می گذارد .امروزه در بسیاری از صنایم
مشکل تشکیل هیدرات و کف بصورت همزمان وجود دارد .با پی بردن به فعالیت سطحی  PVPها  ،می توان به
بررسی اثرات متقابل آن ها بر روی پدیده های سطحی مختلف (تشکیل کف و )..پرداخت.
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 -3-6محاسبه غلظت بحرانی مایسل
جدول  :9مقادیر  CMCمحاسباتی در دماهای مختلف
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با افزایش غلظت  PVPها در آب ،ابتدا در غلظت های کم ،مونومرهای مواد فعال سطحی به طور تصادفی
در محلول توزیم می شوند این مواد به دلیل داشتن خاصیت سورفکتانتی(آبدوستی ،آبگریزی) در سطح آب قرار
می گیرند .این فرآیند باعث کاهش کشش سطحی آب می شود ،که علت آن از بین رفتن شبکه مولکول های
آب می باشد .فرآیند جذب مواد بازدارنده در سطح تا اشباع شدن سطح (کاهش روند تغییرات کشش سطحی)
ادامه می یابد  .پس از اشباع شدن سطح ،برهم کنش های آبدوستی -آبگریزی این بار در داخل توده محلول
باعث تشکیل تجمعاتی از قبیل مایسل می شود .با افزایش غلظت مواد ،سرانجام در غلظتی معین ،تجمم مواد
بازدارنده رخ می دهد (نقطه شکست نمودار کشش سطحی برحسب غلظت) .بهمین دلیل با اندازه گیری کشش
سطحی و از روی مشاهده روند تغییرات آن ،می توان غلظت بحرانی تشکیل مایسل را بدست آورد .از لحا
صرفه اقتصادی هرچه میزان  CMCکمتر باشد ،مطلوب تر خواهد بود .زیرا مصرف کمتر و کاهش مشکالت
عملیاتی( رسوب ،گرفتگی و )..را به دنبال خواهد داشت .بنابراین از لحا اقتصادی  PVP25در مقایسه با
 PVP10کاربردی تر خواهد بود .اگرچه هنوز نظریه قطعی برای چگونگی تاثیر دما بر  CMCوجود ندارد
اماهمان طور که از نتایج پیداست با افزایش دما  ،جنبش مولکول ها افزایش یافته و به دلیل ایجاد این نیروهای
دافعه ای ،تشکیل توده های مایسلی دشوارتر خواهد شد و میزان  CMCافزایش خواهد یافت و مقدار این با
افزایش وزن مولکولی کاهش می یابد

 3-3محاسبه غلظت اضافی سطح
غلظت اضافی سطح ( )Γبه تعداد مول های ماده فعال سطحی در هر متر مربم از سطح مشترک هوا-
محلول اطالق می شود .غلظت اضافی سطح ( )Γاز معادله جذب ایزوترم گیبس به دست می آید:
1
𝜎𝜕
𝛾=−
(
)
𝑇 𝑐𝑔𝑜𝑙𝜕 𝑇𝑅
این معادله ،ارتباطی بین غلظت اضافی سطح ( ،)Γغلظت مواد فعال سطحی ) (Cو کشش سطحی (𝜎) بیان می
5
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کند .برای محاسبه آن ،ابتدا نمودار کشش سطحی برحسب غلظت ماده فعال سطحی را رسم ،سپس نمودار
حاصل را در ناحیه غلظت های کمتر از  CMCبا معادله درجه دوم برازش کرده ،آنگاه مشتق معادله حاصل را
محاسبه کرده و در معادله قرار داده شد] . [6با افزایش دما ،میزان غلظت اضافی سطح افزایش یافته و پایداری
سیتم کاهش می یابد به عبارت دیگر با افزایش دما  ،جنبش مولکول های بازدارنده و تمایل جذب آن ها در
سطح افزایش می یابد(شکل شماره  .)3با افزایش جرم مولکولی پایداری سیستم کاهش و تمایل جذب سطحی
افزایش می یابد(شکل شماره  .)4نتایج حاصل در نمودارهای زیر نشان داده شده است.
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شکل :4نمودار تغییرات غلظت اضافی سطح ( )Γبر حسب غلظت در دمای  62درجه سلسیوس
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 -4نتیجه گیری
همان طور که از نتایج پیداست ،این مواد بازدارنده خاصیت سورفکتانتی دارند و با افزایش غلظت آن ها
میزان کشش سطحی آب کاهش می یابد تا به روند ثابتی برسد .با استفاده از روند تغییرات کشش سطحی
میزان  CMCدر دماهای مختلف محاسبه شد .بطور کلی موادی که میزان CMCکمتری دارند ،کاربرد صنعتی
بیشتری خواهند داشت .اهمیت این موضوع در صرفه جویی های اقتصادی و کاهش مشکالت عملیاتی است .با
افزایش وزن مولکولی مواد بازدارنده میزان آن کاهش یافت .از این رو می توان نتیجه گرفت که PVP 25
کاربرد صنعتی مطلوب تری خواهد داشت .با انجام آزمایشات در دماهای مختلف مشخص شد که میزان کشش
سطحی با افزایش دما کاهش می یابد .با افزایش دما  ،تمایل جذب  PVPها در سطح ،افزایش می یابد.
همچنین در یک دمای معین با افزایش جرم مولکولی آن ها  ،به دلیل افزایش میزان جذب ،سیستم ناپایدارتر
خواهد شد.

سپاسگزاری
با سپاس بی پایان از کلیه مسئولین و کارکنان شرکت مصباح انرژی که نهایت همکاری را با اینجانب
داشتند.
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