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هيدرات  گازي؛ تحولى شگرف در آينده 
فناوري هاي توليد و انتقال گاز طبيعى

مجتبى كريمى 1  پژوهشگاه صنعت نفت

 مقدمه
روند افزايش تقاضاي منابع انرژي از يك 
سو و مسائل مربوط به دست يابي به انرژي پاك 
و اهميت روزافزون مســائل زيســت محيطي از 
ســوى ديگر، تقاضاى جهاني براي دست يابي 
به گاز طبيعي را رونق ويژه اي بخشــيده است. 
در اين راســتا، اهميت كشف و استخراج گاز 
طبيعى و همچنين مســائل مربــوط به انتقال آن 
از ميدان هــاي گازي تا محل هاي مصرف بيش 
از پيش احساس مي شــود. امروزه اين انتقال با 
هزينه هاى فراوان بوسيله گاز طبيعى مايع شده2 
كــه فرايندى گران و داراى ريســك اســت و 
يــا خط لوله انجام مي گيرد. قــرار گرفتن اكثر 
مياديــن گاز طبيعي در نقــاط دورافتاده و قرار 

نداشــتن بازار مصــرف در نواحى نزديك اين 
ميادين در حال حاضر، استفاده از متداول ترين 
فنــاورى يعنى خط لوله را با مشــكالتى همراه 
ساخته است كه از مهمترين داليل، مى توان به 
عدم توجيه اقتصادى براى مسافت هاى طوالنى 
نام برد. اســتفاده از خط لوله ســال هاي زيادي 
اســت كه مورد استفاده قرار مي گيرد، اما براي 
مسافت هاي بيشتر از 2500 كيلومتر اقتصادي به 
نظر نمي رسد و هزينه بسياري صرف عايق كاري 
لوله ها مي شود. به همين دليل چند روش ديگر 
عالوه بر خط لوله بــراي انتقال گاز طبيعي در 

نظر گرفته شده كه عبارتند از:
گاز طبيعي مايع شده، گاز طبيعي مايع شده 
تحت فشــار3، تبديل گاز به مايعات با ارزش4، 

تبديــل گاز به الكتريســيته و انتقــال آن5، گاز 
طبيعي فشرده شده6، گاز طبيعي جذب شده7 و 

هيدرات گازي8.
در شــكل (1) محدوده مناســب براي هر 
يك از روش هاي مذكور براســاس مسافت و 
ظرفيت حمــل و نقل آمده اســت. هر يك از 
اين مــوارد داراى مزايا و معايبى هســتند. مثال 
روش گاز طبيعى مايع شده (ال.ان.جى.) قابليت 
حمل 600 حجم گاز در يك حجم از خود را 
دارا اســت، اما براي توليد و انتقال آن رسيدن 
بــه دماي 160 درجه ســانتيگراد زير صفر الزم 
اســت كه احتياج به مالحظــات ايمني ويژه اي 
دارد. روش ســى.ان.جى. احتياج به فشار 200 
اتمســفر دارد و براي انتقــال آن بايد از مخازن 
با ضخامت باال اســتفاده شــود كه تاكنون تنها 
مخــازن كوچك بــراي حمل  ســى.ان.جى. 
مورد استفاده قرار گرفته  اند. اين روش معموال 
جهت مسافت هاي كم تا متوسط مناسب بوده، 
داراي راندمان حجمي پايين اســت[4]. در اين 
ميان وجود مســائل مهمي نظير كاهش ريسك 
و قيمت انتقال گاز، متخصصين و شركت هاي 
بزرگ نفــت و گاز را به اســتفاده از هيدرات 

1 محدوده مناسب براي هر روش براساس مسافت و ظرفيت[4]
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گازى ترغيب كرده است. 
اهميــت يافتــن هيدرات هــاى گازى در 
صنعــت نفــت متعلق بــه دهــه 1930 ميالدى 
اســت كه تشــكيل هيــدرات گازى مصنوعى 
باعث مسدود شــدن خطوط انتقال گاز طبيعى 
در مناطق قطبى شــده و مشكالتى را براى اين 
صنعــت بوجــود آورده اســت. در اوايل دهه 
1980 هيدرات گازى طى پروژه حفارى درياى 
عميق در قسمت مكزيكو از رسوبات بستر دريا 
بازيافت شــد و از آن به بعــد بازيافت هيدرات 
گازى طــى حفارى هــاى عميق از رســوبات 
قسمت هاى شيب قاره اى اقيانوس آرام و اطلس 
نيز انجام گرفــت. هيدرات هاى گازى در حال 
حاضر بعنوان يكى از منابع تأمين سوخت جهان 

در قرن 21 در نظر گرفته مى شود.
در ايــن مقاله مروري بر تحقيقات صورت 
گرفتــه در رابطه بــا اهميت فنــاوري هيدرات 
گازي بــراي ذخيره ســازي و انتقال گاز انجام 
مي شــود. همچنين به مزايــا و كاربردهاي اين 
فناوري در مقايســه با ساير فناوري هاي كنوني 
انتقال گاز اشــاره اي مي شــود. نتايج تحقيقات 
انجــام گرفته در اين باره نشــان داده اســت كه 
در آينــده نه چندان دور فرايند هيدرات گازي 
مي تواند به عنوان روشــي براي ذخيره ســازي 
و انتقــال گاز مورد اســتفاده قرار گيرد، گرچه 
به دليل مشــكالت موجــود در توليد هيدرات 
گازي، اين فرايند در مراحل اوليه صنعتي شدن 

است.

 هيدرات گازي چيست؟
فيزيكــى  نظــر  از  گازي  هيدرات هــاي 
ظاهرى شــبيه بــرف داشــته و شــبكه جامد و 
كريســتالى از مولكول هاى آب مى باشــند كه 
با پيوند هيدروژنى به يكديگر متصل شــده اند 
و مولكول هــاى گازى بــا وزن مولكولــى كم 
را در خــود حبس كرده انــد. در هيدرات هاى 
گازى مولكول هــاى آب به عنوان ميزبان عمل 
كرده و مولكول هاى گاز را در داخل خود نگاه 
مى دارند. هــر مولكول گازي قادر به تشــكيل 
هيــدرات نيســت و تنها مولكول هايــي قادر به 
ايجاد مولكول هيدرات هستند، كه از نظر اندازه 
كوچك بــوده و بتوانند در ايــن حفره ها جاي 

گيرند. متان با منشأ بيوژنيك، معمول ترين گازى 
اســت كه در هيدرات هاى گازى ذخيره شــده 
است و حدود 99 درصد گازهاى تشكيل دهنده 
هيدرات هاى گاز را تشــكيل مى دهد. عالوه بر 
گاز متان، گازهاى هيدروكربورى سبك مانند 
اتان، پروپان، ايزوبوتان و همچنين دى اكســيد 
كربن و ســولفيد هيدروژن نيز در هيدرات هاى 
گازى وجــود دارند. همچنين گازهاي ديگري 
نظير نئون، آرگون، آريپتون، گزنون، نيتروژن و 
اكسيژن و يا هيدروكربوري نظير سيكلوپروپان 
نيز قادر به ايجاد كريســتال هيدرات مي باشند. 
شــرايط تشــكيل هيدرات عبارتند از: فشــار و 
دماى مناســب، وجود مولكــول آب و وجود 

مولكول گاز.
 هيدرات هاي گازى تشكيل شده در كف 
درياها، اقيانوس ها و مناطق قطبي بيشــتر از نوع 
هيدرات متان هســتند. از اين مــاده بعنوان «يخ 

شعله ور» نيز ياد مى شود (شكل 2). 

 تاريخچه هيدرات گازى
از نظر تاريخى، تحقيقات انجام يافته روى 
هيدراتهاى گاز طبيعى به ســه فاز عمده تقسيم 

مي شود [2]:
در اولين دوره، از ســال 1810 - كشــف 

هيدراتها- تا كنون، به هيدرات گازى به عنوان 
يك پديده عجيب علمى نگريسته مى شود كه 
در آن، آب و گاز به جامد تبديل ميشــوند[2]. 
در ســالهاى 1900- 1890 اوليــن مطالعات بر 

روى هيدرات گازى آغاز شد[3].
در دوره دوم، از ســال 1934 تاكنون، غالباً 
هيدراتهاى گاز به عنوان مانعى در صنعت گاز 
شناخته مى شــوند. به عبارت ديگر، اين بخش 
از تاريخچة هيدرات، اختصاص به مشــكالت 
ناشــي از تشــكيل هيدرات در موارد ناخواسته 
اســت[2]. در ســالهاى 1940- 1930 كشــف 
حضــور هيدراتها در لوله هــاى گاز، تأثير مهم 
آنها در صنعت را آشــكار نمــود. اثرات مثبت 
و پتانســيل مفيد هيــدرات گازى تا دهه 1970 
همچنان ناشناخته بود و تا آن زمان به هيدرات به 
عنوان يك عامل مزاحم مسدود كننده خطوط 

لوله نگريسته مى شد.[3]
دوره سوم، از دهه 1970 تاكنون، با كشف 
اين موضوع آغاز شد كه ميليونها سال است كه 
تشــكيل هيدرات به صورت طبيعى در طبيعت 
انجام ميشــود. اين هيدراتهــا در نواحي قطبى 
يا اقيانوس هاي عميــق و هم چنين در خارج از 
جو زمين (ســيارات ديگري نظير مريخ) وجود 
دارند [2]. در سال 1964، هيدرات متاِن تشكيل 
يافته طبيعى توســط يك خدمه كشتى حفارى 
از روســيه در مســوياخا9 كه يك ميدان گازى 
در ســيبرى اســت كشف شــد. پس از كشف 
هيدراتهاى طبيعى، توجه زيادى به اين مســأله 
معطــوف گرديد و دانشــمندان در صدد يافتن 
مناطق ديگــرى كه متان يخ زده در آنها وجود 
ســالهاى 1980- 1970،  در  برآمدنــد.  دارد، 
هيدرات هاى متان در بســتر اقيانوس يافت شد. 
در ســال 1992 برنامه حفارى اقيانوس با هدف 
جســتجوى هيدرات هاى ته نشــين شــده آغاز 
شد. به اين ترتيب، آوردن نمونه هاى هيدرات 
به ســطح زمين و انجــام مطالعــات روى آنها 

امكانپذير گرديد[3].
در ســال 1934 هامر اشــميت دريافت كه 
مسدود شدن لوله هاي انتقال گاز به دليل تشكيل 
هيدرات اســت. از آن زمان بــود كه محققان 

2 هيدرات گازي سوزانده شده؛ 
معروف به يخ مشتعل

9 Messoyakha
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بيشتري عالقمند به كار بر روي هيدرات گازي 
شــدند و درصــدد برآمدند كه بــا روش هاي 
مختلف از تشكيل آن جلوگيري كنند. اين كار 
با افزودن بازدارنده هاي ترموديناميكي  معموالً 
مانند متانول و گليكــول صورت مي گيرد و يا 
با اســتفاده از بازدارنده هاي سينتيكي مانند پلى  
وينيل پيروليدون مي توان تشــكيل هيدرات را 
به تاخير انداخت. در گذشته با توجه به اين كه 
تشكيل هيدرات در لوله هاي انتقال گاز بعنوان 
عامــل مزاحم تلقي ميشــده (شــكل 3) توجه 
زيادي به شــرايط تشكيل هيدرات و پيش بيني 
اين شرايط با استفاده از مدل هاي ترموديناميكي 
صورت گرفته است كه در حال حاضر با دقت 
خوبي مي توان شــرايط تشــكيل هيــدرات را 

پيش بيني كرد.
شركت ملي نفت ژاپن با همكاري شركت 
مهندســي و كشتي سازي ميتســويي و شركت 
صنايع ســنگين ميتسوبيشــي تحقيقاتــي را در 
زمينــه توليد و انتقــال هيدرات انجــام داده ا ند. 
كاتسوشــيكو باندو و همكاران شــرايط توليد 
هيدرات در سيســتم پايــش آب درون گاز را 
بررسي كردند. در اين تحقيق اثر اندازه ذرات، 
دما و فشار بر تشكيل هيدرات مورد بررسي قرار 
گرفت. توشــيهارو اكويي و همكاران اثر چند 
مــاده افزودني را بر ســرعت تشــكيل هيدرات 

بررســي كرده و نمودار فازي تشكيل هيدرات 
در حضور اين مواد را بدست آوردند[4].

 منابع طبيعى هيدرات گازى
يــك منبع بالقــوه گاز طبيعــى در ذخاير 
عظيــم جهانى هيدرات گازى نهفته اســت كه 
به صورت طبيعى تشــكيل شــده اند. تخمينى 
كــه در ســال 1993 درباره حجم ايــن ذخاير 
منتشر شده اســت، ميزان منابع هيدرات گازى 
را تــا 700 هزار تريليون فوت مكعب (20 هزار 
تريليــون متر مكعــب) تقريب زده اســت [1]. 

در ســال 1997 رقم پيشــين ارائه شده از سوى 
يو.اس.جــى.اس.10 اصالح شــد و ميزان منابع 
هيدرات گازي 200 هزار تريليون فوت مكعب 
اعالم شــد[3]. هيدرات گازى را مى توان منبع 
هيدروكربورى متعارفى (گاز طبيعى) دانســت 
كــه به حالــت نامتعــارف (به حالــت يخ زده) 
در عمــق كمتر (از ده ها تا صدهــا متر) و قابل 
دســترس تر از نفــت و گازهاى متعــارف در 
قســمت هاى قطبى و رســوبات دريــاى عميق 
يافت مى شود. اين منابع به شكل گستردهاى در 

مناطق مختلف دنيا وجود دارند [1].

 توليد هيدرات گازي
ســيكل هيدرات شامل ســه مرحله است: 
توليد هيدرات، انتقال و تجزيه هيدرات (تبديل 
دوباره به گاز). فنــاورى توليد هيدرات گازي 
جهت انتقال گاز طبيعي توســط گودمانســون 
و همــكاران در اوايــل دهه 90 ميــالدي ابداع 
شد. گودمانســون و همكاران از دانشگاه نروژ 
كارهاي آزمايشــگاهي در اين زمينه را در سال 
1990 آغاز كردند كه نتايج آن در سال 1995 
منتشــر شــد. اين فناورى يك راه حل مناسب 
براي انتقال گاز مخازني است كه داراي مقدار 
كم تا متوســط گاز بوده و مســافت انتقال گاز 
نيز متوسط باشــد. براي تشكيل هيدرات، شبيه 
ســاير فرايندهاي كريستاليزاسيون در ابتدا بايد 

3  مسدود شدن خط لوله توسط هيدرات گازى

10 U.S. Geological Survey

Peq

Pexq

P
3-phase eq. curve

Texp Teq T

xB

A C

4  نمودار تعادلي سه فازي هيدرات و نقطه كاركرد براي توليد هيدرات[4]
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هســته ها بوجود آيند و براي ايجاد هسته ها نيز 
بايــد غلظت گازي كه قرار اســت كريســتال 
هيدرات را در آب درست كند از ميزان تعادلي 
آن فراتر رود و به غلظت فوق اشــباع برســد. 
در شــكل 4، منحني تعادلي ســه فازي تشكيل 
هيــدرات براي يــك گاز به صــورت نمادين 
رســم شده اســت. براي تشــكيل هيدرات در 
دماي ثابت مورد آزمايش (Texp) بايد با افزايش 
فشــار از ميزان تعادلي آن (Peq )(نقطه B) فراتر 
رفت و به مقدار (Pexp) (نقطه A) رســيد. با اين 
افزايش فشار غلظت گاز در آب بيش از مقدار 
تعادلي آن در دماي (Texp) شــده و زمينه الزم 
براي ايجاد هســته ها فراهم خواهد شد[4]. گاز 
اســتخراج شده از چاه پس از فشرده شدن سرد 
مي شــود تا به دماي تشكيل هيدرات در فرايند 
مورد نظر برسد. سپس، گاز وارد راكتور توليد 

هيدرات مي گردد[4].

 هيـدرات گازى؛ به منزله فنـاورى نوين در 
انتقال گاز طبيعى

همانطور كه ذكر شــد، دانش شناســايى 
دقيق تــر هيدرات گازى به مثابــه فناورى نوين 
به منظور ذخيره ســازى و انتقال گاز طبيعى در 
حال توسعه اســت. فناوري هيدرات خصوصاً 
در كشورهاى نروژ و انگلستان در حال توسعه 
اســت و مى توانــد بــراى انتقال منابــع گازى 
متمركز و غير متمركز اســتفاده شود. طى اين 
فراينــد حجــم گاز 150 بار كاهــش مى يابد. 
فشــار مناســب براى توليد هيدرات بين 60 تا 
90 بار اســت كه با توجه به دما تعيين مى شود. 

كاربردهاى هيدرات عبارتند از [3]:
 انتقال گاز طبيعى به فواصل دور

 ذخيره سازى گاز طبيعى
 انجــام فرايندهاى پااليش (جداســازى 

نيتروژن و گازهاى اسيدى) روى گاز طبيعى
 جداســازى نمكها و مواد بيولوژيكى از 

گاز طبيعى
 بازيابى تركيبات آلى فرار11

 كنترل و عارى سازى از دى اكسيد كربن

 فناوريهاى رقيب
و  هيــدرات  فنــاوري  كلــى  طــور  بــه 
ســاير فناوريهــاى غيــر خطــوط لولــه كه بر 

اســاس فشرده ســازى يــا تبديل شــيميايى به 
هيدروكربنهاى مايع توسعه يافته اند، براى انتقال 
گاز طبيعى موجوِد به گل نشسته12 يا دور افتاده 
مناســبتر از ال.ان.جى. هستند، زيرا اين فناوري 
تنها بــراى انتقــال گاز در مقياســهاى بزرگ 
طراحى شده است؛ در حاليكه در حدود نيمى 
از ميادين دنيا در شــمار گازهاى به گل نشسته 
محســوب ميشــوند. اصطالح گازهاى به گل 
نشسته يا دور افتاده به منابع گاز طبيعى متمركز 
يــا غير متمركز كــه در مناطقى دور از خطوط 
لوله واقع شــده اند يا احداث خطــوط لوله در 
آن مناطق اقتصادى نيست، اطالق ميگردد. در 
برخى موارد نيز منابــع گاز در نزديكى بازارها 
واقع شــده اند، اما اين منابع در حدى كوچك 
هســتند كه صرفه اقتصادي و ســرمايه گذارى 
هنگفت براى احداث خطوط لوله يا راه اندازى 
پلنت ال.ان.جى. براى انتقــال آنها توجيه پذير 
نيســت. اين منابــع در صنعت گاهــى با عنوان 
گازهاى حاشيهاى13 شناخته مى شوند [3]. اين 
منابــع دورافتاده حدود 40 تا 60 درصد مخازن 

گاز جهانى را تشكيل ميدهند [5].
بــا توجه بــه مطالب ذكر شــده، بــه نظر 
ميرســد كه فنــاوري ال.ان.جى. بيشــتر رقيبى 
براى خطوط لوله محســوب مى شــود تا انتقال 
گاز بــه صــورت هيــدرات گازى. فناوريهاى 
مطرح براى ذخيره سازى و انتقال اين منابع گاز 
طبيعى براى اســتفاده از آنها شــامل فناوريهاى 
ســى.ان.جى. و جى.تى.ال. هستند [3]. انتخاب 
فناوري مناســب براى منابــع گازى دور افتاده 
بــه فاكتورهاى زيادى بســتگى دارد كه از اين 
ميان آن هــا، مقياس (ظرفيت و اندازه) و فاصله 
تا بازارها دو فاكتور مهم و اساســى مى باشــند. 
از مزاياي  ديگر روش هيدرات آن اســت كه 
نيازمند دماهاي خيلي پايين (نظير ال.ان.جي.) و 
يا فشارهاي خيلي باال (نظير سي.ان.جي.) نبوده 
و در ضمن فرايند توليد آن كوچك اســت و 
مي تــوان آن را در دريا و در محل چاه بر روي 
سكو استفاده كرد. در هر حجم از هيدرات در 
شــرايط اســتاندارد بين 150 تا 180 حجم گاز 
وجود دارد و با برآورد اقتصادي صورت گرفته 
هزينه ســيكل هيدرات گازي 25 درصد كمتر 
از ال.ان.جي. بوده است[4]. در ادامه به مقايسه 
فناورى هيــدرات گازى با ســاير فناورى هاى 

انتقال گاز پرداخته مي شود.
1- ال.ان.جى.

طى فرايند مايع ســازى، حجم گاز متان تا 
600 برابر كاهش مييابد[3]. فناوري ال.ان.جى. 
براى انتقال گاز طبيعى با كشتى به فواصل دور 
و مقياسهاى بزرگ اســتفاده ميشود. آمار سال 
2001 نشــان ميدهــد كه ســاالنه حــدود 100 
ميليون تــن ال.ان.جى. انتقــال يافته و تجارت 
جهانــى ميشــود كه معــادل 137 ميليــارد متر 
مكعــب گاز طبيعى اســت كه در همان ســال 
ميــزان تجــارت جهانى برون مــرزى صورت 
گرفته از طريق خطوط لولــه، 390 ميليارد متر 
مكعب بوده اســت. با توجه به اين كه در سال 
2000، ميــزان مصرف گاز طبيعــى در جهان، 
2405 ميليارد متر مكعب بوده اســت، تجارت 
ال.ان.جى. در مقايســه با تجارت خطوط لوله، 
35% بوده اســت، در حالى كه سهم هر يك از 
مصرف كل جهانى به ترتيب 6% و 16% اســت. 
ژاپن بزرگترين وارد كننده ال.ان.جى. است كه 
بيش از نيمى از تجــارت جهانى ال.ان.جى. به 

آن تعلق دارد [3].

 مقايسه با فناوري هيدرات
برخــالف فناوري هيدرات (كــه در مراحل 
اوليه رشــد و توسعه است)، فناوري ال.ان.جى. را 
ميتوان يك فناوري توسعه يافته دانست كه مراحل 

اصالح براى كاهش هزينه را طى مى كند[3].
مطالعات امكان ســنجى نشــان ميدهد كه 
هزينــه فناوري هيدرات براى انتقال گاز طبيعى 
در مقياس بــزرگ و فواصل دور، يك چهارم 
كمتــر از هزينه الزم براى فنــاوري ال.ان.جى. 

خواهد بود [3].
اســتفاده از اين فناوري به شدت به مقياس 
بســتگى دارد. براى چاههاى بــا ظرفيت كمتر 
از 4 ميليارد متر مكعب در ســال، ال.ان.جى. با 
محدوديت اقتصادى روبرو اســت. از آنجا كه 
اغلب منابع دور افتاده داراى ظرفيتى بسيار كمتر 
از اين ميزان هستند، جذابيت ال.ان.جى. در اين 
موارد كاهش مى يابد. امــا فناوري هيدرات و 

11 Volatile Organic Compounds 
(VOC)

12 stranded gas
13 marginal gas
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ســى.ان.جى. براى انتقــال گاز از اين منابع در 
مقايسه با ال.ان.جى. اقتصادى تر هستند [3].

گودمســن14 و بورگ15 در سال 1996 يك 
مطالعه مــوردى را در مورد ميدان گازى درياى 
برنت انجام دادند. فرض شــد كه گاز طبيعى با 
خط لوله به ســاحل انتقال يافته و فرستادن آن به 
دو زنجيــره گازى هيــدرات و ال.ان.جى. با هم 
مقايسه شدند. هر دو زنجيره متشكل از تجهيزات 
ســطح االرضى، انتقال دريايى توسط تانكرها و 
تبديل دوباره سطح االرضى به گاز در نظر گرفته 
شدند. ظرفيت زنجيره ها 4/1 ميليارد متر مكعب 
در ســال در نظر گرفته شد و فاصله انتقال 3500 
مايل دريايى بود. هزينه ســرمايه گذارى اوليه به 
دســت آمده براى هيدرات % 25 كمتر از ال.ان.

جى. محاسبه شد. نتايج اين مطالعه در جدول 1 
خالصه شده است.

2- سى.ان.جى.
 طى فرايند فشرده ســازى فناوري سى.ان.

جــى، حجم گاز بــه ميــزان 200 برابر كاهش 
مى يابــد. از ايــن فنــاوري بــه ميزان وســيعى 
بــراى ذخيره انــرژى در اتومبيلها و اتوبوســها 
اســتفاده ميگردد. از فناوري سى.ان.جى هنوز 
در مقياس هــاى بزرگ اســتفاده نميشــود، اما 
اين كاربرد در حال توســعه اســت. در تخمين 
هزينه اى كه توسط استنينگ16 و كرن17 در سال 
2000 براى توليد ساالنه 4/1 ميليارد متر مكعب 
سى.ان.جى. و ال.ان.جى. صورت گرفته است، 
هزينه تخمين زده شده براى سى.ان.جى. كمتر 
از ال.ان.جى. بوده اســت. بــه عنوان مثال براى 
انتقــال گاز در يــك فاصلــه 1710 كيلومترى 
هزينه ال.ان.جى.، 2/5 دالر به ازاى هر بى تى يو 
(BTU/$) و براى سى.ان.جى، 1/5 دالر در هر 

بي تي يو بوده است[3].

 مقايسه با فناوري هيدرات
 فناوري ســى.ان.جى. در ابعــاد بزرگ 
براى انتقال گازهاى دور افتاده مشــابه فناوري 

هيدرات در حال توسعه است [3].
 فنــاورى ســى.ان.جى. معمــوال جهت 
مسافت هاي كم تا متوسط مناسب بوده و داراي 

راندمان حجمي پايين است.
3- جى.تى.ال.

اين فناوري كه طــي فرايندي گاز طبيعي 
را به هيدروكربن هــاي با ارزش تبديل مي كند 
اكنون در مرحله تحقيقات قرار دارد. فناوريهاى 
جى.تــى.ال. براى حل مشــكل بهره بردارى از 
منابع دور افتاده، مناســب و قابل رشــد و ترقى 
به نظر ميرسند. نيگلوورت18 در سال 2000 يك 
فناوري جى.تى.ال. براى توليد تقطير ميانى ارائه 
نموده و با ال.ان.جى. مقايســه كرده است. در 
اين مقايسه يك منبع گاز با ظرفيت 6/2 ميليارد 
متر مكعب در سال در نظر گرفته شده است. اين 
ميزان گاز طبيعى ميتواند به 6 ميليون تن متانول 
در ســال، 4 ميليون تن ال.ان.جى. در سال يا 3 
ميليون تن تقطير ميانى در سال تبديل شود. اين 
محصوالت به ترتيــب، 20%، 4% و 0/1 درصد 
از بــازار جهانى را در بر ميگيرند كه مشــاهده 
ميشود كه تبديل گاز به متانول از طريق فناوري 
جى.تــى.ال. جذابيت بيشــترى دارد. جى.تى.

ال. ميتواند مانند ال.ان.جــى. در انتقال گاز در 
مقياس بزرگ و فواصل دور استفاده شود[3]. 

 نتيجه گيري
بطور كلي، روش هاي مختلف ذخيره سازي 
و انتقال گاز طبيعي بستگي به نوع مخزن گازي 
(تركيب و حجم گاز)، مسافت آن تا بازارهاي 
مصرف، ميزان سرمايه گذاري مورد نظر و ساير 
پارامترهــاي عملياتي و تكنولوژيكي داشــته و 

هر كــدام از خصوصيات ويــژه اي برخوردار 
مي باشــند. فرايند توليد هيــدرات گازي هنوز 
صنعتي نشده است؛ چون مشكالتي نظير پايين 
بودن تبديل، كم بودن ســرعت و مشكل بودن 
جداســازي آب اضافي در ايــن فرايند وجود 
دارند؛ گرچه براي باال بردن ســرعت تشــكيل 
هيدرات و افزايش پايداري آن مواد مختلفي به 
عنوان تسريع كننده مورد استفاده قرار گرفته اند. 
به نظر مي رســد كه با غلبه بر مشكالت فرايند 
توليد هيدرات در آينده مي توان از آن به عنوان 
رقيبي براي فرايند شناخته شده ال.ان.جى. براي 
ميادين كوچك و دور افتاده گاز استفاده كرد. 
مسئله انتقال گاز و دست يابي به فناوري هاي 
نوين آن بــراي ايران، يكي از مهمترين مســائل 
اســتراتژيك در صنعــت نفــت و گاز اســت. 
جمهورى اســالمى ايران اكنــون در حال تالش 
براي دست يابي به بازارهاي بيشتري براي فروش 
گاز منطقه پارس جنوبي است كه انجام مطالعات 
و پژوهش هايي در حوزه فناوري هاي نوين انتقال 
گاز طبيعي نظير هيدرات هاي گازي مي تواند مسير 
پيش روي را براي تدوين اســتراتژي تكنولوژي 

توسعه صنعت گاز كشور روشن تر سازد.
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