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بررسي اثر طول زنجير آلکيلي و نوع آنيون
بر روي ويژگيهاي ترموفيزيکي مايعهاي يوني
با استفاده از دو نسخه از معادلههاي حالت SAFT
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چكيده :در اين پژوهش رفتار فشار -حجم و برخی از ويژگیهای ترموفيزيکی مرتبه دوم مانند ظرفيت گرمايی و
سرعت صوت خانواده ای از مايعهای يونی با پايه ايميدازوليوم با استفاده از معادلههای حالت  SAFTمحاسبه شد و
اثر طول زنجير آلکيلی و نوع آنيون بر روی اين ويژگیها مورد ارزيابی قرار گرفت .دو نسخه از معادله حالت
 SAFTبرای محاسبه ويژگیهای ترموفيزيکی مايعهای يونی مورد استفاده قرار گرفت ،يکی  PC-SAFTو
ديگری نسخه  Heterosegmented SAFTکه هر دو نسخه توانايی خوبی در پيش بينی انرژی آزاد هلمهولتز و
ويژگیهای ترموفيزيکی مرتبه اول مانند رفتار فشار ـ حجم از خود نشان دادند ،طوریکه ميزان انحراف دادههای
محاسباتی به دست آمده از اين معادلههای حالت نسبت به داده های تجربی بين  0/5تا  5درصد می باشد .اما در پيش بينی
ويژگیهای مرتبه دوم مانند ظرفيت گرمايی در حجم ثابت ،ظرفيت گرمايی در فشار ثابت و سرعت صوت
در مقايسه با دادههای تجربی عملکرد دقيق و مناسبی ندارند و به جز در موارد اندکی ميزان خطا در مقايسه با دادههای
تجربی موجود بين  00تا  00درصد است .همچنين ،اين معادلهها روند تغيير در ويژگیهای ترموفيزيکی مرتبه دوم
بر اثر تغيير طول زنجير آلکيلی يا نوع آنيون را به خوبی نشان نمی دهند.
واژههاي كليدي :مايعهای يونی؛ ويژگیهای ترموفيزيکی؛ معادله حالت؛  PC-SAFT؛ . Heterosegmented SAFT
;KEYWORDS: Ionic liquids; Thermophysical properties; Equation of state; PC-SAFT
Heterosegmented SAFT.

مقدمه

مايعهای يوني به دليل ويژگيهای يگانهای که دارند
مورد توجه مهندسان و شيميدانها قرار گرفتهاند .پايداری گرمايي باال،
رسانايي باال ،قرار داشتن در فاز مايع در دامنه گستردهای از دما و فشار،
ظرفيت حالليت باال ،فشار بخار بسيار پايين و اشتعال ناپذيری
سبب شده است که آنها به عنوان حالل بسيار مناسب در شيمي سبز
*عهده دار مکاتبات
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شناخته شوند .امروزه مايعهای يوني به عنوان ترکيبهای دوستدار
محيط زيست جايگزين مناسبي برای ترکيبهای آلي فرار هستند.
اين ترکيبها شامل کاتيوني با ساختار آلي و تقارن پايين و آنيوني که آلي يا
معدني است ،ميباشد .به طور کلي تغيير آنيون و کاتيون در آنها سبب
ميشود که مايعهای يوني گوناگون با کاربردهای متفاوت بهوجود آيند.
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طراحي ف را يندهای صنعتي با ترکيبهای جديد مانند
مايعهای يوني تنها زماني امکان دارد که ويژگيهای ترموفيزيکي
اين ترکيبها به طور کامل شناخته شده باشد .يکي از بهترين،
سريعترين و به صرفهترين راههای مطالعه ويژگيهای ترموفيزيکي
ترکيبها ،محاسبه اين ويژگيها با استفاده از معادلههای حالت
ميباشد.
مدل های ترموديناميکي بسياری برای پيش بيني ويژگيهای
مايعهای يوني پيشنهاد شده است .مدل های انرژی آزاد گيبس
اضافي و معادلههای حالت مکعبي که در آن مولکول مايع يوني
به صورت يک گونه تک مولکولي در نظر گرفته ميشود و يا
مدل هايي که مايع يوني را به صورت کاتيون و آنيون
به طور کامل مجزا در نظر ميگيرند ] 4ـ  [1مدلهايي که بر پايه
نظريه آماری سيال تجمعي ) (SAFTبه تازگي پيشنهاد شدهاند،
مولکول مايع يوني را بهصورت يک زوج يون خنثي با يک مجموعه
پارامتر مدلسازی کردهاند ] 3ـ .[1
اورالندو گازمن و همکاران ،از معادله حالت SAFT-MSA
برای محاسبه تعادلهای مايع ـ بخار و دادههای بحراني مايعهای
يوني بر پايه ايميدازوليوم استفاده کردهاند و نتيجههای به دست آمده
تطابق بسيار خوبي با دادههای تجربي داشته است .چگالي
پيش بيني شده در فشار استاندارد و نزديک دمای اتاق نيز منطبق
بر دادههای تجربي ميباشد ] .[5کوراس و همکاران ،چگاليهای
تجربي در فشارهای باال را برای مخلوط  2 ،2 ،2ـ تری
فلوئورواتانول و 1ـ بوتيل 3ـ متيل ايميدازوليوم تترافلوئورو بورات
اندازه گرفته و رفتار  PVTو تعادل فازی را با استفاده از معادله
حالت  PC-SAFTمدل کرده و بهوسيله چگالي ،ضريب تراکم پذيری
همدما و ضريب انبساط همفشار و حجمهای مولي اضافي را
محاسبه نمودهاند .معادله حالت  PC-SAFTنتيجههای خوبي
برای فشاربخار اين مخلوط ارايه ميکند ] .[6جي و همکاران،
معادله  ePC-SAFTرا برای مطالعه چگالي مايعهای يوني بر پايه
ايميدازوليوم و بررسي حالليت  CO2و  CH4در اين مايعهای
يوني بهکار بردهاند ] .[7 ، 8رحمتي رستمي و همکاران،
ترموديناميک انحالل  H2Sدر مايعهای يوني را با استفاده از
معادلهای حالت  PC-SAFTو  SAFT-VRاصالح شده
مورد مطالعه و بررسي قرار داده و نتيجههای بسيار خوبي را در توافق
با دادههای تجربي بهدست آوردهاند ] .[9مقاری و همکاران ،ويژگيهای
ترموفيزيکي مايعهای يوني برپايه ايميدازوليوم را با استفاده از
معادله حالت  Heterosegmented SAFT-BACKبهدست آوردهاند،
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آنها نتيجههای خوبي برای دانسيته مايعهای يوني در دامنه
گستردهای از دما و فشار بهدست آوردند ،همچنين ويژگيهای
مرتبه دو مانند سرعت صوت ،تراکم پذيری همدما و ضريب
انبساط دمايي همفشار را در دامنه گستردهای از دما و فشار
مورد محاسبه و ارزيابي قرار داده و با دادههای تجربي مقايسه نمودهاند
که نتيجههای بسيار خوب بوده است ] .[11جي و آديدهارما نيز
با استفاده از معادله حالت  Heterosegmented SAFTحالليت CO2
در مايعهای يوني را به لحاظ ترموديناميکي بررسي نمودهاند.
اين مدل ،حالليت  CO2در مايعهای يوني بر پايه ايميدازوليوم را
در دماهای  283تا  415کلوين و تا فشار  211 barبه خوبي
پيشبيني ميکند و اثر نوع آنيون و طول زنجير آلکيل را برروی
حالليت توصيف مينمايد ] .[11صحرايي و همکاران با استفاده از
معادله حالت  GV-SAFT-MSAضريب اسمزی مايع يوني
] [BMIM][BF4و ضريب فعاليت محلولهای الکتروليت را مورد محاسبه
و ارزيابي قرار دادند و نتيجه گرفتند که معادله حالت مورد نظر
نسبت به معادلههای بهکار رفته پيشين نتيجههای دقيقتری را
ارايه ميدهد ].[12
در اين پژوهش ويژگيهای ترموفيزيکي و رفتار فشار ـ حجم
دستهای از مايعهای يوني بر پايه ايميدازوليوم با استفاده از
دو نسخه معادله حالت PC-SAFT, Heterosegmented SAFT
محاسبه شده است و اثرهای طول زنجير آلکيلي و نوع آنيون
بر روی اين ويژگيها مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است.
بخش نظري
PC-SAFT

گراس و سادوسکي ] [13 ،14با استفاده از يک سيال مرجع
زنجير سخت و بهکارگيری نظريه اختالل بارکر و هندرسون که
در آن سامانه مرجع زنجير سخت به جای شکل کره سخت مولکولها
در نظر گرفته شده است ،بر هم کنش های پراکندگي جاذبه را
به دقت لحاظ کردند .در مدل مولکولي مکانيک آماری ،مولکولها
از سگمانهای کروی ساخته شده اند که ممکن است شامل
زنجيرهايي با بر همکنشهای دافعه و جاذبه باشد ،در حقيقت
اين مدل برای مولکولهای زنجيری بهکار ميرود و آن را مدل
 PC-SAFTمينامند.
بيشتر وقتها به عنوان سامانه مرجع ،يک سامانه کره سخت
در نظر گرفته ميشود که يک حجم مشخص و معين دارد و
برهمکنشي غير از برهمکنش از نوع دافعه ندارد .برای شروع،
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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي اثر طول زنجير آلکيلي و نوع آنيون بر روی ويژگيهای ترموفيزيکي ...

بدون تأثير انحراف موجود در يک سامانه واقعي برای سامانه مرجع
در بررسي رفتار ترموديناميکي اختالل ،سامانه مرجع با برهمکنشهای
دافعه شرح داده ميشود .برای توضيح و شرح سهم انرژی آزاد
هلمهولتز پراکندگي با نظريهی اختالل مرتبه ی دوم ،زنجيرههای
سخت در نظر گرفته ميشوند .سهم پراکندگي برای محاسبه
اثرهای شکل غيرکروی سگمانها در تعداد برهمکنشهای
درون مولکولي اصالح شده است ،بنابراين تابعي از تعداد سگمان
ميباشد ( ،)mدر نتيجه انرژی آزاد هلمهولتز در مدل PC-SAFT
به صورت زير نوشته مي شود:
()1

a res  a hc  ma disp  a assoc

چپمن و دامينيک جمله قطبي جاگ وچپمن را که در برگيرندهی
برهمکنشهای قطبي ميباشد به معادله حالت  PC-SAFTافزودند
و معادله حالت به صورت زير اصالح شد ].[15
a res  a hc  ma disp  a assoc  a dipole
()2
سيال مرجع زنجير سخت ،شامل سگمانهای کروی است که
هيچ برهمکنش جذبي با هم ندارند و توسط دو پارامتر توضيح داده
ميشود ،تعداد و قطر سگمان ها که به ترتيب با نماد های  mو
نشان داده ميشوند .انرژی آزاد هلمهولتز سامانه مرجع بهوسيله
بياني از چپمن ] [16با استفاده از نظريه اختالل ترموديناميکي
مرتبه اول ورتيم ] [17-21توضيح داده ميشود.
معادله  ،PC-SAFTبرای تعيين سهم جاذبه پراکندگي
در انرژی آزاد هلمهولتز سامانه ،از نظريه اختالل بارکر و هندرسون
که سامانه مرجع زنجير سخت را به جای شکل کره سخت به کار برده
] ،[21 ،22استفاده کرده است.
افزون بر تعداد سگمانها ( ) mو قطر سگمانها (،)
يک پارامتر جمع پذير برای بررسي برهمکنشهای سگمان ـ سگمان
و انرژی پراکندگي به صورت زير تعريف ميشود:

1  
2 i j

() 3
()4

1 k 
ij

ij 

ij  i  j

 kijپارامتری است که برای تصحيح انرژی پراکندگي
در مخلوط بکار ميرود.
سهم برهمکنشهای تجمعي زنجير کوتاه (پيوندهای
هيدروژني) بهوسيله مدلي که توسط چپمن و همکاران بر پايه
نظريه اختالل مرتبه اول ورتيم ( )TPT1ارايه شده است،
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تعريف ميشود .در اين نظريه فرض بر اين است که يک مولکول
دارای يک و يا تعداد بيشتری مکان تجمعي است و ميتواند
پيوندهای هيدروژني تشکيل دهد .تجمع ميان دو مکان تجمعي
بهوسيله دو پارامتر تجمعي توضيح داده ميشود که عبارتند از
انرژی تجمع (  ) A B K Bو حجم مؤثر برهمکنشهای تجمعي ( .) k A B
يک ترکيب تجمعي خالص بهوسيله پنج پارامتر توضيح داده ميشود.
به جهت اينکه تعداد مکان های تجمعي يک مولکول و
برهمکنش های مکان -مکان در ساختار سيال و رفتار فازی اثر
چشمگيری دارند ،بايستي به طور دقيق انتخاب شوند .بر همکنش های
تجمعي عرضي قوی ميان دو ترکيب تجمعي متفاوت با استفاده از
قاعدههای ترکيب تعيين ميشود .در اين حالت سامانه مرجع سيال
کره سخت است و اختالل در اثر جاذبه چاه مربعي بهوجود ميآيد،
پارامترهای برهمکنش تجمعي عرضي قوی ميان ترکيبهای
تجمعي با استفاده از قاعدههای اختالط و همانند پارامترهای
ترکيب خالص توسط وولباچ و سندلر پيشنهاد شده است ] [23و
به صورت زير بيان ميشود:
j

j
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سهمهای انرژی آزاد هلمهولتز محاسبه شده توسط معادلهی
 PC-SAFTدر بخش پيوست آمده است.
Heterosegmented SAFT

اين مدل براساس نظريه  SAFTاوليه پايهريزی شده است و
ابزاری قدرتمند و اميد بخش برای الگو سازی ويژگيهای
ترموديناميکي مخلوط مايعها به حساب ميآيد .اصول آن با SAFT
اوليه مرسوم متفاوت است .تغييرها در اندازه و برهمکنشهای
سگمان ـ سگمان از مولکولهای زنجيری را با انواع گوناگون
ميتواند طراحي کند و به عبارتي ديگر با اصالحاتي که بر روی SAFT
اوليه صورت گرفته است ،با اين مدل ميتوان بر همکنشهای
سگمانهای گوناگون مولکولهای زنجيری را بررسي نمود .سامانه
مرجع ،سيال چاه مربعي است و اختالل از نوع اختالل بارکر و
هندرسون ميباشد.
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به طور کلي ميتوان گفت که اين مدل برای تعيين فشار بخار
و چگالي مايعهای يوني ،ضريب دوم ويريال ،گرمای تبخير،
ظرفيت گرمايي و انحالل پذيری گاز کربن دی اکسيد در مايعهای
يوني ،برای بررسي آلکانهايي با وزن مولکولي باال و پلي اولفينها
و تعيين نقاط ابری شدن در مخلوطهايي از هومو و هتروسگمانهای
گوناگون به کار ميرود .سهمهای گوناگون معادله حالت
 Heterosegmented–SAFTدر ضميمه معرفي شدهاند.

35
31

3

نتيجهها و بحث

1

در اين پژوهش با استفاده از معادلههای حالت  PC-SAFTو
 ،Heterosegmented SAFTنمودارهای هم دمای فشار ـ حجم
مايعهای يوني محاسبه و رسم شده و با نتيجههای به دست آمده
از دادههای تجربي مورد مقايسه قرار گرفته است .برای محاسبه
فشار در دماها و حجمهای (چگاليهای) گوناگون از رابطه
ترموديناميکي زير استفاده شده است.

5

 A 
1
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 , 

v

T

()7

مايعهای يوني که مورد مطالعه بودهاند عبارتند از:
][Cnmim][Tf2N], [Cnmim][BF4], [Cnmim][PF6], [n=4,6,8

و اثرهای تغيير طول زنجير آلکيلي و نوع آنيون بر روی رفتار
فشار ـ حجم بررسي شد .عالوه بر اين برخي از ويژگيهای
ترموفيزيکي مرتبه دو نيز محاسبه و مورد ارزيابي قرار گرفت که
عبارتند از ظرفيت گرمايي در حجم ثابت ،ظرفيت گرمايي در فشار
ثابت و سرعت صوت:
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شايان ذکر است که ظرفيت گرمايي گاز ايدهآل در حجم
ثابت و در فشار ثابت برای همه مايعهای يوني مورد مطالعه،
محاسبه و در مقدارهای نهايي ظرفيت گرماييها لحاظ شده است.
ظرفيت گرمايي گاز ايدهآل در فشار ثابت تابعي است چند جملهای
از دما] :[31
311

581

531

511

551

511

فشار )(Mpa

8

1
381

حجم )(cc/mol

شکل 3ـ نمودارهای فشار بر حسب حجم در دمای  636/31کلوين
برای مايعات يوني با آنيون  BF4با استفاده از معادالت حالت PC-
 SAFTو  Heterosegmented-SAFTو مقايسه آنها با دادههای
تجربي ] 63، 61و.[65


 

cid
(p    Ni A cpi  37 / 93     Ni Bc pi 0/ 210 T  )11
 i
  i


4  2 
7  3
  Ni Ccpi  3 / 9110  T    Ni Dcpi  3 /06 10  T
 i

 i

که پارامترهای موجود در اين چند جملهای در مرجعهای ][11 ،33

تعريف شدهاند.
شکل  ،1تغييرهای فشار نسبت به حجم را در دمای ثابت
برای دستهای از مايعهای يوني با آنيون ¯] [BF4نشان ميدهد.
هر دو مدل  PC-SAFTو  Heterosegmented SAFTتطابق
بسيار خوبي با داده های تجربي دارند و ميزان انحراف نسبي آنها
در مقايسه با داده های تجربي موجود بسيار اندک و بين  1/5تا
بيشترين  2درصد ميباشد که در دماهای باالترکه توافق
بين دادههای محاسباتي و تجربي کاهش مييابد ،اين اختالف
سرانجام به  5درصد ميرسد .با افزايش طول زنجيره آلکيلي
در کاتيون ،حجم (در فشار و دمای ثابت) افزايش مييابد ،زيرا کاتيون
ايميدازوليوم کاتيوني نامتقارن و حجيم است که با افزايش
طول زنجير ،حجيم تر ميشود و اين باعث افزايش حجم مولي
مايع يوني ميشود.
ميزان خطای دادههای محاسباتي نسبت به مقدارهای تجربي
به صورت زير محاسبه شده است:
علمي ـ پژوهشي
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01

811

31

011

11

61

611

611 651

581

551 511 531

فشار )(Mpa

11

31

511

1
381 511

311
638

636

618

616

598

دما )(K

مقدار تجربي ـ مقدار محاسباتي
= درصد خطا
مقدار تجربي

شکل ،2تغيير فشار نسبت به حجم را در دمای ثابت برای
دستهای از مايعهای يوني با کاتيون  [C6mim]+نشان ميدهد و
دو مدل  PC-SAFTو  Heterosegmented SAFTتطابق بسيار
خوبي با دادههای تجربي دارند .با تغيير نوع آنيون اثر اندازه آنيون را
بر روی حجم ميتوان ديد که با افزايش حجم آنيون ،حجم
مايع يوني افزايش مييابد .همچنين به دليل اينکه کاتيون
ايميدازوليوم نامتقارن است ،آنيوني که حجم بيشتری داشته باشد
بهتر ميتواند بار کاتيون را پخش کند و در نتيجهی آن نيروهای
جاذبه مولکولي افزايش مييابد و نيروهای الکتروستاتيک قویتری
بين آنيون و کاتيون برقرار ميشود.
شکل ،3نمودار ظرفيت گرمايي در حجم ثابت  ، Cvبرای
خانواده )] [C4mim]([BF4], [PF6], [TNf2بر حسب دما را نشان ميدهد.
 Cvمحاسبه شده اختالف چشمگيری با مقدارهای تجربي دارد.
هرگاه حجم آنيون افزايش يابد به دليل پخش بار بهتر کاتيون
توسط آنيون در يک دمای معين ظرفيت گرمايي در حجم و
فشار ثابت افزايش مييابد .بر طبق دادههای محاسباتي
علمي ـ پژوهشي

111

51

شکل 5ـ نمودارهای فشار بر حسب حجم در دمای  636/31کلوين
برای مايعات يوني با کاتيون ] [C6mimبا استفاده از معادلههای حالت
 PC- SAFTو  Heterosegmented-SAFTو مقايسه آنها
با داده های تجربي] 63و.[66

()12

111

611

حجم )(cc/mol

 111

311

ظرفيت گرمايي در حجم ثابت )(Cv(J/mol.K

911

شکل 6ـ نمودار ظرفيت گرمايي در حجم ثابت  ، Cvبرای خانواده
)] [C4mim]([BF4], [PF6], [NTf2بر حسب دما با استفاده از
معادلههای حالت PC- SAFTو  Heterosegmented-SAFTو
مقايسه آنها با داده های تجربي ] 61ـ .[66

به دست آمده از مدل  PC-SAFTبيشترين ظرفيت گرمايي
در حجم ثابت در يک دمای معين برای ] [C4mim][PF6ميباشد،
حال آنکه دادههای به دست آمده از مدل Heterosegmented SAFT
درست عکس اين روند را نشان ميدهد .درحالي که برطبق دادههای
تجربي ] [C4mim][TNf2چون حجم و جرم مولي بزرگتر دارد،
در دماهای گوناگون ،ظرفيت گرمايي بيشتری نسبت به دو مايع يوني
ديگر دارد.
شکل  ،4نمودار  Cpبرای اين خانواده را نسبت به دما در فشار
ثابت نمايش ميدهد .اينجا همچنين ميتوان ديد که Cp
محاسباتي برای ] [C4mim][BF4در توافق بيشتری با دادههای
تجربي است .اين توافق با افزايش دما کاهش پيدا ميکند.
شکل  ،5سرعت صوت بر حسب دما در فشار ثابت برای خانواده
)] [C4mim]([BF4], [PF6], [NTf2را نشان ميدهد .مطابق
اين نمودار نتيجههای محاسبهها با دادههای تجربي توافق خوبي ندارند
ميتوان نتيجه گرفت که معادله حالت Heterosegmented SAFT
در پيش بيني سرعت صوت نيز همانند  Cvو  Cpنسبت به معادله
حالت  PC-SAFTنتيجههای بهتری ميدهد .همچنين سرعت
صوت محاسباتي  Vsبرای ] [C4mim][PF6در مدل PC-SAFT
بدتر از دو مايع يوني ديگر با آنيون های ] [BF4و ] [NTf2است.
311
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5511
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3811
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سرعت صوت )Vs (m/s
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ظرفيت گرمايي در فشار ثابت )(Cp(J/mol.K

3811
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811
636

631

610

611

613

311
598

دما )(K

دما )(K

شکل 1ـ نمودار ظرفيت گرمايي در فشار ثابت  ، Cpبرای خانواده
)] [C4mim]([BF4], [PF6], [NTf2بر حسب دما با استفاده از
معادلههای حالت  PC- SAFTو Heterosegmented-SAFT
و مقايسه آنها با دادههای تجربي ] 63ـ .[61

شکل  1ـ سرعت صوت بر حسب دما در فشار ثابت برای خانواده
)] [C4mim]([BF4], [PF6], [NTf2با استفاده از معادلههای حالت
 PC- SAFTو  Heterosegmented-SAFTو مقايسه آنها با
دادههای تجربي ].[66 ،60 ،68

هرگاه حجم مولي و وزن مولکولي مايع يوني کوچکتر باشد
سرعت صوت افزايش مييابد ،انتظار داريم بيشترين سرعت
صوت را ] [C4mim][BF4به دليل دارا بودن کمترين وزن مولکولي
و حجم مولي داشته باشد .دادههای محاسباتي همين روند را
نشان ميدهد.

با دادههای تجربي و بررسي خطای محاسبه شده اين نتيجه
به دست ميآيد که مدلهای انتخاب شده به خوبي ميتوانند
ويژگيهای ترموفيزيکي مشتق مرتبه اول انرژی آزاد هلمهولتز،
مانند چگالي ،فشار و حجم را محاسبه و پيش بيني کنند ،برای
محاسبهی ويژگيهای ترموفيزيکي مشتق مرتبه دوم مثل ظرفيت
گرمايي در فشار ثابت و ظرفيت گرمايي در حجم ثابت و سرعت
صوت مايعهای يوني مورد بررسي جز در چند مورد به ويژه،
چندان مناسب نيست و بين دادههای محاسباتي و تجربي اختالف
زيادی ديده ميشود .شايان ذکر است که در مقايسه اين دو مدل
معادله حالت  ، SAFTمدل  Heterosegmented SAFTدر پيشبيني
ويژگيهای ترموفيزيکي مرتبه دو بسيار بهتر عمل ميکند و
نتيجههای آن از دادههای تجربي فاصله کمتری دارد.

نتيجه گيري

در اين کار توانايي معادلههای حالت  PC-SAFTو
 Heterosegmented-SAFTدر پيش بيني ويژگيهای ترموفيزيکي
) (PTمايعهای يوني مورد بررسي قرار گرفت .محاسبات،
با استفاده از پارامتر های مواد خالص که برای مايعهای يوني
با برازش روی داده های تجربي دانسيته به دست آمده ،صورت
گرفت و معادلههای انرژی آزاد هلمهولتز برای خانواده ای از مايعهای
يوني با پايه ی کاتيوني ايميدازوليوم شامل ،[Cnmim][TF2N] :
] n=4,6,8 ،[Cnmim][PF6] ،[Cnmim][BF4بهدست آمد.
تأثير طول زنجيرهی آلکيلي و نوع آنيون بر روی ويژگيهای
ترموفيزيکي که توسط معادلههای حالت  SAFTمحاسبه شده،
مورد بررسي قرار گرفت .محاسبهها به صورت همدما و همفشار
انجام شد .با مقايسه نتيجههای به دست آمده از معادلههای حالت
313

قدرداني

برخود واجب مي دانيم از جناب آقای دکتر علي مقاری که
با راهنمايي ها و نظرهای ارزشمند و راهگشای خود ما را ياری
رساندند ،کمال تشکر را داشته باشيم .همچنين اين پژوهش با حمايت
دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين انجام شده است
که جای تشکر و تقدير دارد.
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C1

پيوست

سهمهای انرژی آزاد هلمهولتز محاسبه شده توسط معادلهی

بيان کنندهی تراکم پذيری است و به صورت زير تعريف

ميشود:

PC-SAFT


 


(پ )8
سهم زنجير سخت

1

a hc
a hs
m
  x i  mi 1 ln g iihs  d ii 
k BT
k BT

(پ )1

 xiکسر مولي سگمانهای ترکيب  iو  miتعداد سگمانهای
ترکيب  iاست که بهوسيلهی معادله ی (ض )2تعيين مي شود:
m   x i mi

(پ )2

 ahsبا استفاده از معادلهی (ض )3به صورت زير محاسبه
ميشود ]: [23
3
2
1  3 
(پ )3
a hs   1 2 

  1  3   1  2
3
3


 ln 1  3  




g ihis

 23
 2 

 3

تابع توزيع شعاعي است و به صورت زير تعريف ميشود:

(پ )4



31

2

 di d j 

  11    d  d 

 1  
3

j

g ijhs dij 

i

3

22

2

3

1 3 

2

 di d j 


 d i  d j 


n   x i mi din

(پ )5
6
در معادلهی (ض  )5دانسيتهی مولي و  diوابستگي دمايي
قطر سگمان بر اساس رويکرد بارکر و هندرسون ميباشد که
ميتوان آن را بدين صورت تعريف کرد]: [9
(پ )6


 



  3 i
d i  i 1012
exp 
/

 k BT
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m2 3


 Zhc
C1   1  Zhc  




2
2
3
4
 1  m 8  2  1  m  20 27  12  2
4
2

1   
1   2  


و

m2  2 3

با معادلههای زير محاسبه ميشوند:

 ij  3
m2 3   i  j x i x jmi m j 

 k T  ij
 B 

(پ )9

2

 ij  3
m     i  j x i x j mi m j 

 k T  ij
 B 
2 2 3

(پ )11

عبارتهای ) I1(,mو ) I2(,mدر سهم پراکندگي به صورت
زير تعريف ميشوند:
(پ )11

I1  , m   i6 a i  m i

(پ )12

I2  , m   i6 bi  m i

ضريبهای  aiو  ،biبه طول زنجير وابسته هستند و با معادلههای
زير تعريف ميشوند:
(پ )13

m 1
m 1 m  2
ai  m  a i 
a 
a
m 1i
m m 2i

(پ )14

m 1
m 1 m  2
b 
b
m 1i
m m 2i

bi  m   b i 

سهم تجمع aassoc

سهم انرژی آزاد هلمهولتز برای تجمع در معادلهی حالت PC-

 SAFTبا معادلهی (ض )15محاسبه ميشود :
A

a assoc
X i 1
A
  i x i  Ai ln X i 
 
k BT
2 2 


(پ )15

 X Aکسر مولي مولکولهايي از ترکيب  iاست که در مکان
 Aپيوند ندارند و از رابطهی زير بهدست ميآيد :
i

سهم پراکندگي معادله adisp

سهم انرژی آزاد پراکندگي با معادلهی (ض )7محاسبه ميشود:
(پ )7

a disp
 2 I1  , m  m 2  3 
K BT

 mC1I2  , m  m2 2 3
علمي ـ پژوهشي

Ai B j   1

(پ )16



Ai B j

 1  j X j  B X j 
j

B

 ، قدرت پيوند تجمع ترکيبهای
کميت
نشان ميدهد و به صورت زير بيان ميشود :

i

و

Ai

j

X

را
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جدول 3ـ ثابت های جهاني که در معادلههای (پ  )36و (پ  )31به کار رفته اند].[9

i
1/1976883116

-1/5755498175

1/7241946941
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1/5962711728
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2
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21/419793629
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3
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4
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-165/21769346
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91/297774184
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  Ai B j  
ij3 exp 
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 k B T  

(پ )17

Ai B j

 

 g ijhs dij k
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سهم قطبش پذيري – قطبيت adipol

a
a polar
 2
a
RT
1 3
a2

(پ ) 18

 *i  * j
2 2
xxmmx x
(پ I2ij )19
2  i j i j pi pj
9  k BT  i j
dij2
2

2



5 2 2 
162  k BT 3

(پ )21
I 3ijk

 *i2  *2j  *2k
d ij2

RT



a3
RT

* 

ثابت گذردهي الکتريکي خأل بوده و برابر با
 8 / 8541878 10 12 C2 N 1m 2است .برای در نظر گرفتن
اثرهای نيروهای القايي ،طبق پيشنهاد گوبينز و کاراسکا ]،[24
ممان دوقطبي  ،تابعي خطي از چگالي است.
 I 3i j kو  I2i jانتگرالهايي به ترتيب روی تابعهای همبستگي
دو ذرهای و سه ذرهای هستند و به صورت زير تعريف ميشوند]: [25
318

(پ )24

*  

شرح سهمهاي گوناگون معادله حالت Heterosegmented–SAFT

مدل
هلمهولتز به اين صورت تعريف ميشود:
(پ )25

بر حسب انرژی آزاد

a res  a hs  a chain  a disp  a assoc

i

 xpiنشان دهندهی کسر ی از سگمانهای دوقطبي در ترکيب
 iميباشد و * ممان دوقطبي مؤثر ترکيب است که در زير
تعريف ميشود.
(پ )21

3

Heterosegmented –SAFT

j k

4  mu  3

10/ 62378 *  011658
 *2
/
(پ )23
10/ 59056 *  0/ 20059 *2
چگالي کاهش يافته است و عبارت است از :

I 3 ij 

a2

 x i x j x k mi m jmk x pi x pj x pk



(پ )22

10/ 3618 *  0/ 3205 *2  01078
 *3
/
2
10/ 5236 *

I2ij 

سهم کرهي سخت ahs

در اين مدل هرکدام ازسگمانها به صورت کرهی سخت
در نظرگرفته ميشوند و فرض بر اين است که هر سگمان مکان
تجمعي داشته باشد .برای مثال در مايع يوني سرکاتيون و آنيون و
زنجيره ی آلکيلي متصل به کاتيون هرکدام به عنوان سگمان
کروی مجزا در نظر گرفته ميشوند].[53
  3     3       2
6
1 2 3
1 2 3
2
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m N AV    1     6  1     9 3
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 2  ln 1  
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6
k=0, 1, 2, 3
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جدول 5ـ پارامترهای بهينه شده مدل  PC-SAFTبرای مايعهای يوني خالص ].[9
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جدول  1ـ پارامتر های کاتيون ايميدازوليوم و آنيونهای
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