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  چكيده         
 يهاكه در غلظت باشد،يم دراتيه ليتشك يكينتيس يهااز بازدارنده يكي) PVCap( كاپروالكتاملينيو-انيپل

) به AIBN( ليتريونريزو بوتيا سياز آزوب PVCap ديتول يبرا پژوهش نيا در .رديگيكم مورد استفاده قرار م
اختالط و انتقال حرارت و  يندهايجهت آسان كردن فرآ يمحلول بسپارشاستفاده شد.  راديكالي عنوان آغازگر

 يوزن مولكول اب PVCapدو نوع  بسپارشواكنش  طيشرا ريي. با تغديگردانتخاب  يكنترل وزن مولكول نيهمچن
 يش هايمر حاصله در آزمايعملكرد پل يد. سپس بررسين مشخصه گردييسنتز و تع اديز يوزن ملكولكم و 
با وزن  PVCap ج نشان داد كهيبا گاز متان انجام شد. نتا فشار باال يدر راكتور االكلنگ يگاز دراتيهل يتشك

 يبا وزن مولكول مريپل يقو يگاز متان داشت. بازدارندگ دراتيبه عنوان بازدارنده ه يكم عملكرد بهتر يمولكول
 يروين شيبه افزا ازين دراتيه ليتشك يو برا نشده ليتشك دراتيبار ه 60بود كه در راكتور با فشار  يكم به حد

) محلول  clTشدن (  يابر يگرم بر مول دما 4000تا  7000از  يبا كاهش وزن مولكول نيمحركه بود. همچن
 شيافزا هيثان 1080باال  يبا وزن مولكول مريزمان القاء پل ني. همچنافتي شيافزا C0 10حدود  زيدر آب ن يمريپل
           داده بود.  شيرا افزا ءزمان القا هيثان 2970 نييپا يبا وزن مولكول مريكه پل يدر حال بود افتهي
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  مقدمه -1
ر يمهمان نظ يهادهند كه در آن مولكوليل ميتشك ياآب شبكه يهاهستند كه در آن مولكول يباتيترك يگاز يهادراتيه

شوند. بر يل مين تشكييپا يهاباال و دما يهاعموما در فشار يستاليكربات ين تركيشوند. ايمتان، اتان، پروپان و... محبوس م
، Іدرات وجود دارد: ساختار نوع يه يرند، سه نوع ساختار اصليگيآب قرار م ياكه درون ساختار شبكه ييهااندازه مولكول يمبنا
، يجداساز يهانديمختلف، فرآ يهاو نقل و انتقال گاز يسازرهيدارند كه ذخ ياديز يهاكاربرد يگاز يهادراتي. هHو نوع  ІІنوع 
درات يب هيها، از معان كاربرديرغم ايباشند.  عل ين كاربردها ميو... از جمله ا دكربن در اتمسفرياكسياز انتشار د يريجلوگ
 يمشكل اغلب از بازدارنده هان يرفع ا ياشاره كرد. برا يعيدر خطوط لوله انتقال گاز طب يجاد گرفتگيتوان به ايز مين يگاز

شوند يباعث م ي، به عبارتكننديجا مرا جابه يكيناميها خط تعادل ترمودن بازدارندهياشود. ي) استفاده مTHI( يكيناميترمود
كول، و يگاللن يمتانول، اتتوان به يها من بازدارندهين ايترل شود. از معموليتشك يترباال يتر و فشارهانييپا يدرات در دماهايه
ند يمربوط به فرا يهانهيرد هزيد صورت گيگانه باك مرحله جدايق متانول در يكه تزر ييكول اشاره كرد. از آنجايلن گاليات يد

انتقال  يعيگاز طب يبرا يجهان يق شوند. تقاضاياد تزريد به مقدار زيبا يكيناميترمود يهابازدارنده يابد و از طرفييش ميافزا
ت يداشته باشد اهم يمت مقرون به صرفه ايمناسب باشد و ق يطيست محيكه از نظر ز ياافتن بازدارندهيافته لذا يش يافته افزاي
 يعيب آب و گاز طبيزان كم در تركي) به مLDHIن (ييها با غلظت پا، باز دارندهيكيناميترمود يابد. بر خالف بازدارنده هاييم

ر در زمان شروع يجاد تاخيها باعث اكنند و در عوض آنيرا جابجا نم يكيناميتعادل ترمودرند و خط يگيمورد استفاده قرار م
ن ييها با غلظت پاجز بازدارنده يتجمعو ضد يكينتيس يهاشوند. بازدارندهيدرات ميا باعث كاهش سرعت رشد هيو  يگذارهسته

 ييهاستاليدرات موجب كاهش رشد كريه يهاستاليدن كريچسبهم كردن از به يريبا جلوگ يضد تجمع يباشند. بازدارنده هايم
شوند تا مساحت سطح قابل دسترس را كاهش يستال در حال رشد جذب ميسطح كر يها رواند. آنل شدهيشوند كه قبال تشكيم

) هستند كه PVP( دونيروليل پينيو يو پل PVCap ر يقابل حل در آب نظ يهامريز عموما پلين يكينتيس يدهند. بازدارنده ها
در  ييهاشوند. با انجام پژوهشيز ميدرات نيبلكه باعث كاهش سرعت رشد ه اندازند،ير ميرا به تاخ ينه تنها شروع هسته گذار

باشد. در هر حال يم يكار دشوار يكينتيس يهاق بازدارندهيزم دقيافتن مكانيثابت شد كه در يكينتيس ينه بازدارنده هايزم
باشد. يم يتوسط جذب سطح يها بازدارندگزمين مكانياز ا يكين مواد ارائه شده است. يا يزم بازدارندگيمكان يبرا ييهاروش

 يهامولكول يستال براين كار سطح كريشود. با ايدرات در حال رشد متصل ميستال هيبه سطح كر يدروژنيوند هيبازدارنده با پ
ان يشنهاد شده است بيپ يكينتيس يهابازدارنده يكه برا يگريزم ديشود. مكانير قابل دسترس ميمهمان غ يهاآب و مولكول

مقاالت ]. 1-4 [شوند.يدرات ميساختار آب سبب كاهش سرعت رشد ه يجاد اغتشاش رويبازدارنده با ا يهاكند كه مولكوليم
كه  يتيبا توجه به اهم. ] 5-8[اندكرده يبررس يديمر توليط مختلف واكنش را بر پلير شرايو تاث VCap بسپارشروش  ياريبس

PVCap برخوردار  ييت به سزايد آن از اهميبسپارش و تول يهاروش يق تر رويدرات داشته مطالعه دقيل هياز تشك يريدر جلوگ
مناسب از نظر عملكرد  يمر با وزن مولكوليك پليدرات و بسپارش يل هيتشك يآن رو يكينتياثرات س ينكه بررسياست، ضمن ا

نه يتواند كاربرد آن را در زميشدن م ير نقطه ابريآن نظ يها يژگين بهبود وين بيت بوده و در اياهم يدارا يو خواص ساختار
ل يتواند از تشكيبه عنوان بازدارنده م PVCapچه ن اگريش دهد. همچنيف گسترده تر از دما، افزايك طيمختلف و در  يها
ع ممكن يصنا يق در برخيتزر يت مواجه است. دماين با محدودييشدن پا يابر يل دماياما به دل كند  يريدرات جلوگيه

سازگار ستيمر زيك پلياگر چه  PVCap. ] 9 [كند يمر را محدود مين پلين مساله استفاده از ايباشد كه ا C0120-60است 
تر ريب پذيست تخريتر زنييپا يبا وزن مولكول ييهامريرد، پليگيصورت نم يآن به راحت يريب پذيتخرستياست اما ز

  .]10[هستند
با وزن  PVCapمر يها ، بسپارش پلآن يهايژگيو بهبود خواص و و يكينتياز نوع س يهاد بازدارندهين پژوهش به منظور توليدر ا

 يريگ) اندازهGPC( ييژل تراوا يكروماتوگرافها با استفاده از دستگاه يمتفات مورد هدف قرار گرفت و وزن مولكول يهايمولكول



 

 

فشار  يك راكتور االكلنگين، با استفاده از يگرفته شد. همچن مر در آب اندازهيپل يدرصد وزن 25/0شدن محلول  يابر يشد. دما
  شد.   يدرات گاز متان بررسيل هيك تشكينتيبسپارش شده بر س يمرهايپل يزان بازدارندگيباال، م

  
  يشات تجربيبخش آزما -2

  مواد -2-1 

اتر لياتي، د %97ر با خلوص يشده از شركت اكس يداريخر VCap، مونومر %99خلوص شده از فلوكا با  يداريخر AIBNآغازگر 
آب  شده و يداريب گاز پارس خريترك % از شركت 9/99گاز متان با خلوص % ،  5/99از شركت نوترون با خلوص شده  يداريخر
  ن مورد استفاده قرار گرفته اند.ياز شركت آبت ه شدهيته زهيونيد

  بسپارش -2-2  

و بعد از آن سه مرتبه  شدهب يمشخص با هم ترك يهانسبتبا  آغازگر و مونومر و حالل واكنش يتريليليم 50ك بالن يدر 
گرفته ك حمام روغن قرار يدر  ستم حذف شود. بالن ته گرديژن از سيگرفته تا اكس تروژن و سپس خال قراريتحت نستم يس

شدن مدت  يسپرپس از  شده است.د به عنوان زمان شروع واكنش ثبت يواكنش رس يدرون بالن به دما يكه دما يزماناست. 
  شده است. يخالص ساز مر حاصل از واكنشياتر پللياتياده از حالل دبا استفزمان واكنش، 

  درات يش هيزات آزمايتجه -2-3 

 يكينتيس يانجام آزمون ها يبار را دارد برا 100تر كه تحمل فشار يل يليم 100) به حجم ي(حركت نوسان يراكتور االكلنگ
 كتورار. دما و فشار م شدي، تنظركوالتور كه به آن متصل استيك سيراكتور با  ي. دمادرات مورد استفاده قرار گرفتيل هيتشك

نشان داده شده  1شكل از دستگاه در  يري. تصوافزار ثبت شد كمك نرمتوسط سنسور دما و فشار و به ش يآزمادر هر لحظه از 
  است.
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ياز راكتور االكلنگ يينما -1شكل  

 

  يتست بازدارندگ-2-4
 محلولق يتزر ،. پس از شست شو و خال كردن دستگاهزه حل شده استيونيمر مورد نظر در آب ديابتدا در غلظت مشخص پل

ق يمورد نظر گاز متان تا فشار مورد نظر تزر يراكتور به دما يدن دماي. بعد از رسبه داخل دستگاه صورت گرفته است يمريپل
-نوان زمان القا ثبت شد. با استفاده از معادله پنگفشار مشاهده شد به ع يكه افت ناگهان يق گاز تا زماني. از لحظه تزرشده است

  ش مشخص شد.يدر هر آزما يزان گاز مصرفيل شد و ميش به مول تبديآزمافشار مربوط به  يهانسون دادهيراب

  شدن يابر يدما-2-5



 

 

مر در آب نقش يكه انحالل پل ييدارند. از آنجا )LCST( يتحتان يانحالل بحران يدما و آب رفتار PVCap يحاو يهاستميس
شدن مورد  يابر يدماشده با استفاده از تست  مر سنتزيپل يزان آب دوستين جا ميادر  ،درات دارديه يدر بازدارندگ يمهم
شدن در  يابر يدمان است. يز قابل تخمين ين تست محدوده وزن مولكولي. با استفاده از اطالعات اقرار گرفته است يبررس

ك ي دمان يا يرياندازه گ يبراكنند. يدا ميپ يمر حالت دو فازيستم آب و پلين دما سياست كه باالتر از ا ييواقع همان دما
در  قهيبر دق C0 5/0 ش با سرعتيلوله آزما  شود.يمزه پر يونيمر در آب ديپل يدرصد وزن % 25/0 يش با محلول آبيلوله آزما

 يريگاندازه يبرا يتاليجيك ترمومتر ديوجود دارد.  يت مشاهده بصري. در سراسر واكنش قابلشوديگرم م ييدار دمايپاك حمام ي
كدر شدن  يهاعالمتن يشود كه كه اول يثبت م ييشدن همان دما يابر يرد. دمايگياستفاده قرار محمام مورد  يدما

  .اندازه گرفته شده گزارش شده است يان دماهيانگيشود و م يبار تكرار م 3شود. هر تست  يمشاهده م
 

 
شدن يشدن، ب) بعد از نقطه ابر يالف) قبل نقطه ابر -2شكل  

 
  ج و بحثينتا-3

 FTIRف يط-3-1
نشان داده شده  مربوط به تست يهار دادهيمر انجام شده است و در جدول زيپل يرامونومر و هم ب يهم برا FTIR يف سنجيط

در  C=C يلينيشود. قله مربوط به گروه ويده ميد 1624در  C==Oل يف مونومر قله مربوط به گروه كربونياست. در ط
شماره  باشند.يم C—Hك يفاتيوند آليپ يهاكششمربوط به  شونديمده يد 2851و  2933كه در  ييهاقلهباشد. يم 1658
را  1082تا  1256از  يشماره موج ها C—Nگروه  يهالرزش. باشديم --CH2–مربوط به گروه  1323تا  1486ن يب يهاموج
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ل نسبت به يونقله مربوط به كربشود. يده ميد 1634در  C==Oل يوند گروه كربونيمر پيف مربوط به پليشود. در طيشامل م
 C—Hوند يل حذف شده است. كشش پيك به قله گروه كربونينزد --C=C–وند يتر شده و قله مربوط به پل مونومر پهنيكربون

ندارد. مر وجود يف پليدر ط 993در  —CH2—CH– يلينيشود. قله مربوط به گروه ويده ميد 2855و  2929ك در يفاتيآل
ر كرده ييجابجا شده و شدت آن تغ يشد كه نسبت به مونومر مقداربايمشخص م 1083تا  1263ن يب  C-Nوند يقله مربوط به پ

رات در محدوده يين تغيباشد. ا يسنو رزونا يون گروه جانبيرات در كانفورماسيين امر ممكن است مربوط به تغيل اياست كه دل
شود كه ين تست مشخص ميج ايباشد. طبق نتا يم N—Hو  O—Hوند يكه مربوط به پ شوديده ميز دين 3500تا  3300

  كربن باز شده اند.-دو گانه كربن يوند هايپت انجام گرفته است و يبا موفق بسپارش
   و مونومر  PVCap مريمختلف در پل يعدد موج مربوط به گروه ها-1جدول

يگروه عامل cm-1عدد موج
مريپل مونومر 

--- 3264 N—H 

2929 ،2855  2933 ،2851 ك يفاتيآل  C--H 
1634 1624C=O 
1481 1486C—N 
1443 1440 -CH2- 
------ 1658C=C 
------- 3109 =CH2 و    =CH 
3429 3427O-H 

شدن يابر يدما-3-2  
ده يدر آن د يكدر هابخشن يكه اول ييو دما شوديمگرمكن با سرعت كم گرم  يرو مر در آبياز پل يدرصد وزن 25/0محلول 

مر با ين پليانگيجه به صورت مين تست سه بار انجام شد و نتيمر ايهر نمونه پل ي. براشوديمشدن ثبت  يابر يشد به عنوان دما
را داشت. طبق مطالعات گذشته  C0 46 شدن يابر ين دماييپا يلكولمر با وزن مويو پل C0 36شدن يابر يباال دما يوزن مولكول

 يبا وزن مولكول هامريپلدارند و برعكس  ين ترييشدن پا يابر يشتر دمايب يبا وزن مولكول ييهامريپل ن پژوهشيا جيو نتا ] 11 [
هستند و در  ترتر آب دوستكوتاه يمرير پليها با زنجمريدهد كه پليمن امر نشان يا .دارند يشدن باالتر يابر ين دماييپا

 يابر يباال يو در حالت دما يحل شده در آب در حالت عاد مريپل 2در شكل دهند. ينشان م يفاز ييجدا يباالتر يهادما
 يريج حاصل از اندازه گيتطابق نتا د.يآيدر مبه حالت شفاف  دوبارهنكه محلول سرد شود يشدن نشان داده شده است. به محض ا

 يابر يباال دما يمر با وزن مولكوليدهد كه پليان مشدن بدست آمد نش يابر ياز دما يكه از بررس يجيو نتا يوزن مولكول
  دارد. يترنييشدن پا

 

  دراتيه يهاتست-3-3
سه با آب يمر در مقاين پليا يبرا ،ج زمان القايكه نتا بار انجام شد 60باال در فشار  يمر با وزن مولكوليپل يدرات برايتست ه

ش يه نسبت به آب خالص افزايثان 1080 ءزمان القاآورده شده است همانطور كه مشخص است  3شكل  يخالص در نمودار ستون
 يستم حاويستم آب خالص و سيدر دو س يدرات گازيل هيگاز متان در هنگام تشك يزان مول مصرفيم 4افته است. در شكل ي

  قرار گرفته است.  يبازدارنده مورد بررس
 



 

 

 
  بار 60در فشار  اديز يوزن مولكول  PVCapمر با يپل ءسه زمان القايمقا -3شكل 

 
  بار 60در فشار  سه با آب خالصياد در مقايز يوزن مولكول  PVCapنمونه با  يبرا ينمودار مقدار مول مصرف -4شكل

 
ب نمودار يكه ش يباشد. از زمانيدر نمودار مربوط به فشار مشاهده شد كه مربوط به انحالل گاز در محلول م يب كميابتدا ش

ل ينسون تبديراب-ل شدن كرده است از آن زمان به بعد فشار با استفاده از معادله پنگيدرات شروع به تشكيشود هياد ميز
كم اعمال شد اما با گذشت زمان  يمر با وزن مولكوليپل يط مشابه برايزان مصرف متان محاسبه شد. شرايبه مول شد و م

 يرويش نيبا افزاكمتر بود لذا  يمر با وزن مولكوليبهتر پل ين امر بازدارندگيل ايدل ل نشديدرات تشكيهم ه يطوالن
شود كه  يمشاهده م 6و  5 يها بار هم همانطور كه در شكل 70ل شد. در فشار يدرات تشكيش فشار) هيبار افزا 10محركه (
  بهتر بوده است. يليدرات نسبت به آب خالص خيل هيو سرعت تشك ءزمان القا
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  بار 70در فشار  سه با آب خالصين در مقاييپا يبا وزن مولكول PVCap مريپل ءزمان القا -5شكل

 

 
  بار 70در فشار  سه با آب خالصيكم در مقا يوزن مولكول PVCapنمونه با  يبرا ينمودار مول مصرف -6شكل

 
  يريجه گينت-4

ن مشخصه ييز سنتز و تعيت آميبه صورت موفق يط محلوليمحكال آزاد در يبه روش بسپارش راد  PVCapمر يق، پلين تحقيدر ا
متان  يگازدرات يه يبازدارندگ يش هايدر آزما  PVCapر گذار بر عملكرد يات مهم تاثياز جمله خصوص يد. وزن ملكوليگرد

كم  يمر با وزن مولكوليپلنشان داد  يج تجربيو نتا با فشار باال انجام گرفت يراكتور االكلنگمذكور در  يش هايباشد.  آزما يم
با وزن  PVCapكه  دادشدن نشان  ينقطه ابر يريج تست اندازه گينتادارد.  درات متانيل هيدر تشك يبهتر يبازدارندگ عملكرد
ن ياستفاده از ا ييرا گستره دمايزاست، مطلوب  يژگيك ويشدن  يباالتر ابر يدارد. دما ين ترييشدن پا يابر يال دمابا يمولكول

شود، بلكه يم ءشتر زمان القايش بين نه تنها موجب افزاييپا يوزن مولكولبه عالوه،  دهد.يش ميرا در صنعت افزامر يپل
  ابد. ييدرات كاهش ميل هيگر سرعت تشكيبه عبارت د دهد.يدرات را كاهش ميل هيدر هنگام تشك يزان گاز مصرفيم
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Abstract.  
Poly(N-vinylcaprolactam) (PVCap) has been shown to be an outstanding low-dosage hydrate inhibitor (LDHI). 
Industrially, organic peroxides are often used as the N-vinylcaprolactam (VCap) polymerization initiator. In this 
study, PVCap synthesized by polymerizing VCap with azoisobutyronitrile (AIBN). The presence of solvent in 
polymerization procedure provides reduction in viscosity. Therefore stirring is easier in solution polymerization 
than in bulk polymerization. Moreover heat transfer can be controlled easily by the solvent. High molecular weight 
(HMW) and low molecular weight (LMW) PVCap were synthesized and their kinetic hydrate performance were 
evaluated . All experiments were carried out in a high pressure rocking cell. Low molecular weight PVCap exhibit 
better performance than high molecular weight PVCap it cause slower hydrate growth rate and longer induction 
time. High temperature of cloud point (Tcl) of low molecular weight was observed. LMW PVCap prolonged the 
induction time to 2970 seconds minutes whereas HMW PVCap prolong the induction time to 1080 seconds. 
 
Keywords:  

Polymerization, PVCap, Methane hydrate, Kinetic inhibitor, Molecular weight. 

 


