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، خواص شيميایي آب سنگين شبيه آب سبک است اما خواص فيزیکي. آب سنگين دارای دو اتم هيدروژن سنگين یا دوتریم است:چکیده
 ابزار مهم و مناسبي برای بررسي رفتار ترموفيزیکي مواد و پيشبيني، معادلهی حالت، از طرف دیگر.ترمودیناميکي و هستهای آنها متفاوت هستند
 در حال حاضر معادلههای حالت مختلفي وجود دارند که ميتوان آنها را بهطور کلي. دما و مقدار است،آنها در شرایط مختلف از نظر فشار
 این کار پژوهشي با توجه به اهميت آب سنگين و نقش آن در پژوهشهای مختلف بهویژه. تجربي و نيمهتجربي دستهبندی کرد،بهصورت نظری
 بر آن است که قاعدهمندیهای ترمودیناميکي این ماده را با استفاده از معادلههای حالت،پژوهشهای هستهای و کاربرد این ماده در پزشکي و صنعت
 دادههای بهدست آمده از محاسبهها و مقایسهی آنها با دادههای تجربي.نيمهتجربي مختلف براساس مدلهای واندروالس و دیتریسي بهدست آورد
 بهطور کيفي قاعدهمندیهای ترمودیناميکي آب سنگين را بهخوبي پيشبيني ميکنند اما رفتار کمّي،مشخص نمود که معادلههای حالت بهکار رفته
.آنها متفاوت است
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Abstract: Heavy water has two heavy hydrogen atoms or deuterium. Chemical properties of heavy
water are similar to light water, but their physical, thermodynamic, and nuclear properties are different. On
the other hand, the Equation of State (EOS) is an important and suitable tool for studying the
thermophysical behavior of materials and predicting them in different conditions in terms of pressure,
temperature and amount. At present, there are different equations of state that can be categorized as
theoreticall, empericall and semi-emperical. Regarding to the importance of heavy water and its role in
various researches, in particular nuclear researches, and the application of this material in medicine and
industry, the thermodynamic regularities of this material have been studied in this research using different
semi-experimental equations of state based on van der Waals and Dieterici models. The comparison
between calculations with the experimental data showed that the equations of state predicted the
thermodynamic regularities of heavy water well qualitatively, but their quantitative behavior is different.
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 .1مقدمه

دوتریم کمتر از هيدروژن است [ .]1از آب سنگين برای انتقال

هيدروژن در ميان عناصر از اهميت زیادی برخوردار بوده و دارای

گرما از قلب رآکتور به مبدل گرمایي نيز استفاده ميشود .این

ایزوتوپهای مختلف است 1H .سبکترین و فراوانترین ایزوتوپ

آب به دليل داشتن ظرفيت گرمایي باال توانایي ذخيرهسازی

است که به عنوان هيدروژن شناخته شده و تنها یک پروتون در

گرمای بيشتری را دارد .همچنين آب سنگين گزینهی مناسبي

هستهی خود دارد .پس از آن دوتریم ( )2Hبا نماد  Dو سپس

برای خنک کردن رآکتورهای هستهای است [ .]4یکي از

سنگينترین ایزوتوپ هيدروژن ( )3Hبا نماد  Tاست که به عنوان

کاربردهای دوتریم استفاده از آن در توليد نوترون در شتابدهندهها

تریتيم شناخته ميشود .هيدروژن و دوتریم اتمهای پایدار هستند،

و توليد انرژی در رآکتورهای همجوشي است.

در حاليکه تریتيم با واپاشي بتا به هليم )3He( 3-تبدیل ميشود.

در این پژوهش ،با توجه به اهميت آب سنگين و نقش آن در

هيدروژن با اکسيژن ترکيب شده ،آب سبک ( )H2Oرا ایجاد

پژوهشهای مختلف بهویژه پژوهشهای هستهای و کاربرد این

ميکند .ترکيب مشابه دوتریم و اکسيژن نيز به عنوان دوتریم

ماده در پزشکي و صنعت ،قاعدهمندیهای ترمودیناميکي این

اکسيد ( )D2Oیا آب سنگين شناخته شده است .آب سنگين به

ماده را با استفاده از معادلههای حالت مختلف براساس مدلهای

طور طبيعي در آبهای کرهی زمين یافت ميشود اما مقدار آن

واندروالس و دیتریسي بهدست آورد.

بسيار کم است .در واقع ميتوان آب سنگين را از جداسازی
مولکولهای آن با فراواني  1در هر  7000به دست آورد .مطالعهها

 .2معادلههای حالت

نشان ميدهد که محتوی آب سنگين از  0/0135%تا  0/0154%در

معادلههای حالت نقش مهمي در طراحي مهندسي شيمي و

آبهای تازه و از  0/0149%تا  0/0156%در آبهای شور در تغيير

همچنين مطالعهی تعادل فاز مایع و مخلوط مایع ایفا ميکنند که

است [.]1

بهطور عمده برای ترکيبهای خالص و مخلوط ،مورد استفاده

خواص فيزیکي آب سنگين با آب سبک تفاوت دارد .با

قرار ميگيرند .مزیتهای بسياری در استفاده از معادلههای حالت

توجه به جایگزیني  Hبا  Dدر آب سنگين ،انرژی پيوندی

برای محاسبههای تعادل فاز وجود دارد .معادلههای حالت

پيوندهای اکسيژن و هيدروژن در آب سنگين تغيير ميکند و در

ميتوانند در محدودهی وسيعي از دما و فشار استفاده شوند و

نتيجه خواص فيزیکي و بهویژه خواص زیستشناختي آن عوض

همچنين برای محاسبهی خاصيتهای ترموفيزیکي مایع -بخار،

ميشود .مثالً گرمای ویژه آب سنگين از آب سبک بيشتر است.

مایع -مایع و تعادل فاز مایع فوقبحراني و سایر خواص

آب سنگين در مقایسه با آب سبک دیرتر ميجوشد و زودتر یخ

ترمودیناميکي استفاده شوند [.]5

ميزند .همچنين گرانروی آب سنگين به مراتب بيشتر از آب

عموماً ،سه قلمرو معادلههای حالت ميتوانند مطابق با مباني

سبک است [ .]3 ،2از جمله تفاوتهای شایان توجه بين آب

آنها در نظر گرفته شوند :نظری ،تجربي و نيمهتجربي .یک

سنگين و آب سبک رابطهی آنها با فرایندهای زیستي است .در

معادلهی حالت تجربي معموالً به چندین دادهی تجربي یا

حاليکه آب سبک برای زندگي ضروری است ،آب سنگين تا

پارامترهای تنظيمي احتياج دارد و از اینرو کاربردهای آن

اندازهای سمّي است .همچنين نشان داده شده است هنگاميکه

معموالً محدود به تعداد معدودی از مادهها ميشود .یک معادلهی

پستانداران مقدار قابل توجهي از آب سنگين را مصرف ميکنند

حالت نظری وابسته به تعدادی پارامتر مولکولي بهویژه تابع

تأثيرهای روانشناختي ناخواسته در آنها اتفاق ميافتد [.]1

پتانسيل بين مولکولي است .معادلههای حالت نيمهتجربي که هم

از لحاظ خواص هستهای نيز این دو متفاوتاند .به دليل

از پارامترهای مولکولي و هم از دادههای تجربي سود ميبرند،

تفاوت مشخصههای هستهای دوتریم با هيدروژن به لحاظ تکانهی

احتماالً بيشترین استفاده را برای مطالعهی خواص ترمودیناميکي

زاویهای و گشتاور مغناطيسي ،از آب سنگين و دوتریم در زمينههای

سيالها دارند [ .]6به لحاظ تاریخي ،توسعهی معادلههای حالت

مختلف پژوهشي نيز استفاده ميشود .مثالً هيدروژن معمولي

ابتدا بهطور وسيع بهصورت تجربي بوده است .با اینحال ،امروزه

ميتواند نوترون را جذب کند اما احتمال جذب نوترون توسط
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جدول  .1معادلههای حالت به کار رفته در مدل واندروالس

معادلههای حالت بهطور روز افزوني با استفاده از جستارهای

معادلهی حالت

جملهی دافعه )(Prep

پنگ -رابينسون ()PR

RT
Vm − b

)a(T
)Vm (Vm + b) + b(Vm − b

ردليچ -وانگ ()RK

RT
Vm − b

a
Vm (Vm + b)T0/ 5

سووا -ردليچ -وانگ )(SRK

RT
Vm − b

)a(T
−
)Vm (Vm + b

نظری در حال فرموله شدن هستند.
در حال حاضر معادلههای حالت نيمهتجربي از فراوانترین
معادلههایي هستند که در بررسي و مطالعهی خاصيتهای
ترموفيزیکي مواد مورد استفاده قرار ميگيرند .در این زمينه،
معادلهی حالت واندروالس ( )VdWاولين معادلهی حالت برای
پيشبيني خاصيتهای ترمودیناميکي بخار -مایع است .سپس
معادلهی ردليچ -وانگ که دقيقتر از معادلهی واندروالس است

کارناهان استارلينگ -ردليچ وانگ )RT(1 +  + 2 − 3 ) (CSRK
Vm (1 − )3

پيشنهاد شد .پس از آن معادلههای حالت سووا و پنگ -رابينسون
شدند .همهی معادلههای پيشگفته در مدل واندروالس هستند
ميآیند [ .]12-6در معادلهی واندروالس که بعدها به مدلي برای
ارایهی دیگر معادلههای حالت و در عين حال دقيقتر تبدیل شد،

جملهی جاذبه )(Patt

)a(T
)Vm (Vm + b

−

جدول  .2معادلههای حالت به کار رفته در مدل دیتریسي

که فشار بخار و چگالي مایع را دقيقتر پيشبيني ميکنند ،ارایه
یعني با تغيير برخي جملهها در معادلهی واندروالس بهدست
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معادلهی حالت

جملهی دافعه )(Prep

دیتریسي )(D

RT
Vm − b

جملهی جاذبه )(Patt

a
Vm2

دیتریسي -کارناهان استارلينگ (RT(1 +  + 2 − 3 ) )DCS
Vm (1 − )3
دیتریسي -گوگنهایم )(DG

رفتار ترمودیناميکي مواد ناشي از سهم نيروهای جاذبه و دافعه در

RT
Vm (1 − )4

−

a
− 2
Vm
a
− 2
Vm

 .3قاعدهمندیهای ترمودینامیکی

فشار کل ( )Ptاست:

بررسي سيالهای چگال از نقطهنظر مولکولي بسيار مشکل است.

Pt = Prep + Patt

() 1

علت این مشکل به دو عامل بستگي دارد :اوالً خاصيتهای
سيالهای چگال به رفتار جمعي مولکولها مربوط است ،ثانياً

که در آن  Prepسهم جملهی دافعه و  Pattسهم جملهی جاذبه در

معادلههای به کار رفته برای انرژی برهمکنش سيالهای چگال

فشار کل است .دقت معادلهی حالت در این مدل منوط به انتخاب

تقریبياند .اما با وجود تمام این مشکالت ،سيالها از مجموعهای

دقيقتر جملههای جاذبه و دافعه است [ .]5اما نوع دیگری از

از قاعدهمندیهای کلي پيروی ميکنند [ ]15که این امر تاکنون

معادلههای نيمهتجربي براساس مدل دیتریسي بنا شده است که در

موضوع پژوهشهای بسياری از پژوهشگران برای بررسي آنها

آنها سهم نيروهای جاذبه بهصورت نمایي و بهصورت حاصلضرب

بوده است .در این مقاله آب سنگين با استفاده از سه مورد از

در سهم نيروهای دافعه در فشار کل تعریف ميشود [:]14-13

معادلههای حالت مورد بررسي قرار ميگيرد که ضمن آن،

Patt Vm
RT

() 2

توانمندی معادلههای حالت مختلف در پيشبيني این قاعدهمندیها

Pt = Prepe

ارزیابي ميشود.
 1.3قاعدهمندی قطرهای خطی

در این مقاله از  4معادلهی حالت در مدل واندروالس و 3

به طور تجربي مشاهده شده است که چگالي متوسط ( )ρdیک

معادلهی حالت در مدل دیتریسي ،درج شده به ترتيب در

مایع و بخار آن در حالت تعادل مایع -بخار برحسب دما تقریباً به

جدولهای  1و  ،2برای مطالعهی قاعدهمندیهای ترمودیناميکي

طور خطي تغيير ميکند [ .]15معادلهی چگالي متوسط مایع و

آب سنگين استفاده شده است.

بخار این است.

در جدولهای  1و   = b / 4Vm ،2و ثابتهای  aو  bهر

یک از معادلهها با توجه به ثابتهای بحراني هر ماده بهدست ميآید.

() 3

l +  v
2

= d

که در آن  lچگالي مایع و   vچگالي بخار تعادلي است.

−

−
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 2.3قاعدهمندی کالزیوس -کالپیرون

افزایش دما از نقطهی سهگانه تا نزدیکيهای نقطهی بحراني ،فشار

معادلهی ترمودیناميکي کالزیوس -کالپيرون برای سيستمهای

بخار نيز افزایش ميیابد و از این نقطهنظر تمامي معادلههای حالت

تکجزیي این است.

رفتار کيفي مناسبي را از خود نشان ميدهند .مقایسه با دادههای

dP
H
=
dT TV

() 4

تجربي روشن ميسازد که معادلههای برآمده از مدل واندروالس
دادههای تجربي را بهتر پيشبيني ميکنند و در بين معادلههای
واندروالسي ،معادلههای حالت  PRو  SRKانطباق بسيار خوبي با

اگر از وابستگي دمایي   Hو همچنين از حجم فاز مایع نسبت

دادههای تجربي دارند .دادههای تجربي از  NISTبهدست آمده-

به حجم فاز گازی صرفنظر شود ،با انتگرالگيری از معادلهی 4

اند [.]17
شکلهای  2و  3به ترتيب قاعدهمندی قطرهای خطي و

چنين بهدست ميآید.

B
T

() 5
1
روشن است که  l n Pبرحسب
T

ln P = A −

قاعدهمندی کالزیوس -کالپيرون را برای آب سنگين در گسترهی

نقطهی سهگانه تا دمای بحراني نشان ميدهند .در مطالعهی این
قاعدهمندیها ،آب سنگين در دو فاز مایع و بخار حضور داشته و

از دمای نقطهی سهگانه تا

این دو فاز در دما و فشار ذکر شده در حالت تعادل ترمودیناميکي

نزدیکيهای دمای بحراني ،رفتار خطي قابل قبولي را نشان

بودند .شکل  4نيز قاعدهمندی تيت -مارناگان را برای آب سنگين

ميدهد [.]15

در دمای  640Kو در محدودهی فشار  5 atmتا  50 atmنشان
ميدهد .در دما و محدودهی فشار ذکر شده آب سنگين

 3.3قاعدهمندی تیت– مارناگان

بهصورت بخار است .کليهی دادههای تجربي از  NISTبهدست

معادلهی تيت -مارناگان ،ضریب کشيدگي ) (Bهمدماهای

آمدهاند [.]17

مختلف سيال را برحسب فشار بيان ميکند.

روشن است که معادلههای بهدست آمده از هر دو مدل

B = B + B' P

() 6

که در آن  Bمعکوس تراکمپذیری همدما (  ) B = 1 / و برابر

واندروالس و دیتریسي هر سه قاعدهمندی ترمودیناميکي برای
آب سنگين را پيشبيني نموده و رفتار کيفي مناسبي را از خود
نشان ميدهند .اما در بين معادلههای فوق ،معادلهی حالت DG

انطباق بهتری با دادههای تجربي در مورد قاعدهمندی قطرهای

با  B ، − Vm ( P ) Tو ' Bبه ترتيب ،مقدار  Bو مشتق

خطي و معادلههای حالت  SRK ،PRو  ،CSRKدادههای

آن نسبت به فشار در فشار صفر است .رفتار خطي ضریب

تجربي را در زمينهی قاعدهمندی کالزیوس -کالپيرون بهتر

Vm

کشيدگي همدماهای مختلف سيال برحسب فشار به قاعدهمندی

پيشبيني ميکنند.

تيت -مارناگان معروف است .چنين رفتار خطي هم برای سيالها
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و هم برای جامدها مشاهده شده است [.]15
 .4نتایج و بحث
برای مطالعهی قاعدهمندیهای پيشگفته ،ابتدا ميباید فشار بخار
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تعادل مایع -بخار بهدست آید .در این کار پژوهشي ،موردهای
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پيشگفته با توجه به معيار ماکسول و روش محاسبههای عددی
محاسبه شد []16؛ در شکل  1نتایج بهدست آمده برای فشار بخار
تعادلي نشان داده شده است .همانطور که مشخص است ،با
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شکل  .1رابطهی بين فشار بخار تعادلي آب سنگين و دما.
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 .5نتیجهگیری
با وجود تفاوت سيالها در رفتار مولکولي به علت نوع مولکولها
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چگالی متوسط ([mol cm-3] )ρd

0/03

و نوع برهمکنشهای مختلف بين مولکولها ،همه آنها از
یکسری قاعدهمندیهای ترمودیناميکي پيروی ميکنند .این
رفتارهای یکسان برای سيالها به طریق تجربي ثابت شده و
ميتوان با استفاده از معادلههای حالت آنها را مورد بررسي قرار
داد .در این کار پژوهشي برای مطالعهی سه قاعدهمندی
ترمودیناميکي آب سنگين ،از هفت معادلهی حالت در دو مدل
واندروالس و دیتریسي استفاده شد .از دادههای بهدست آمده از

0/01
300

400

جلد  ،87شماره 1

محاسبههای انجام شده و مقایسهی آنها با دادههای تجربي

شکل  .2قاعدهمندی قطرهای خطي برای آب سنگين در گسترهی دمایي
نقطهی سهگانه تا دمای بحراني.

مشخص شد که همهی معادلههای حالت بهطور کيفي در پيشبيني

قاعدهمندی ترمودیناميکي بسيار مناسب عمل ميکنند اما رفتار
کمّي آنها در مقایسه با دادههای تجربي متفاوت است .در این

6

خصوص بررسي حاضر نشان ميدهد ،که مدل واندروالس در

5

مجموع نتيجههای بهتری را در انطباق با دادههای تجربي ارایه

4

ميکند.
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از این کار تحقيقاتي قدرداني مينمایند.
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شکل  .3قاعدهمندی کالزیوس -کالپيرون برای آب سنگين در بازهی دمایي
نقطهی سهگانه تا دمای بحراني.
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