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ارزيابي بازيافت گاز از رسوبات متخلخل حاوي هيدارت گاز طبيعي

شهاب گرامي  پژوهشكده ازدياد برداشتمجتبي مصاحب*، مهدي زلقي  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران

کاهش منابع هیدروکربوري معمول و افزایش تقاضاي انرژي، باعث گرایش به توسعه منابع گازي غیرمعمول شده است. از اینرو، فعالیت هاي تحقیقاتي براي تولید گاز از 
رسوبات هیدرات گاز طبیعي گسترش یافته است. اگرچه مخازن هیدرات گاز طبیعي نسبت به مخازن گازي معمول درحال حاضر به عنوان منابع اقتصادي تولید گاز، توسعه 
نیافته اند، اما این احتمال وجود دارد که در آینده نه چندان دور به منابع ارزشمندي براي تأمین انرژي تبدیل شوند. هیدرات هاي گازي در شرایط مختلف زمین شناسي مانند 

رسوبات بستر دریا و برخي مناطق قطبي وجود دارند.
در کشور ما در دریاي عمان، مخازن هیدرات گازي ای وجود دارد که در فاز اکتشاف قرار دارند و عملیات تولید در آن ها صورت نپذیرفته است. هم اکنون، متخصصان 
کشور درحال بررسي ابعاد، میزان ذخیره و سایر مسائل مربوط به اکتشاف این مخازن مي باشند که امید است در سال هاي آتي انجام این فعالیت ها به تولید از این ذخایر با 

ارزش منجر شود.
در این تحقیق شرایط و عوامل مؤثر بر بازیافت گاز از مخازن هیدرات گاز طبیعي مورد ارزیابي قرار گرفته است. رفتار تولید در مخازن هیدرات گازي با رفتار تولید مخازن 
گازي معمولي متفاوت است. نرخ دبي گاز در مخازن گازي بیشتر از مخازن هیدرات گازي است، اما دوره تثبیت تولید در آن کوتاه تر است. با افزایش دبِي گاز، به طور کلي 
تولید آب در مخازن هیدرات گازي بیشتر از مخازن گازي خواهد بود. کاهش فشار، تحریک گرمایي و تزریق بازدارنده، سه روش شناخته شده براي تولید گاز از مخازن 
هیدرات گاز طبیعي به شمار مي رود. روش دیگر که روشي جدید به حساب مي آید، ایجاد فرآیند جایگزیني متان-دي اکسیدکربن درون رسوبات حاوي هیدرات گازي 

است. از میان این روش ها، کاهش فشار از نظر مصرف انرژي بهینه تر است.
هیدرات گازي، ارزیابي تولید، مخازن گازي، گاز طبیعي، تجزیه هیدرات

)Mosaheb_mojtaba@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
در دهه هاي اخیر پروژه هاي تحقیقاتي زیادي براي تعیین و ارزیابي مقدار 
هیدرات هاي گاز طبیعي انجام ش��ده اس��ت. اگرچه در مورد پراکندگي و 
مقدار هیدرات هاي گاز طبیعي در زمین عدم قطعیت زیادي وجود دارد، اما 
بر اس��اس آخرین اطالعات جمع آوري شده براي هیدرات ها، منابع گازي 
در هیدرات ه��اي گاز طبیعي در حدود 105 ت��ا 106 تریلیون متر مکعب بر 

آورد شده است)دپارتمان انرژي آمریکا، 2007(.
هیدرات هاي گاز طبیعي، ترکیبات کریس��تالي متشکل از مولکول هاي 
گاز هس��تند که درون س��اختاري قف��س مانند از مولکول ه��اي آب قرار 
گرفته اند. تش��کیل هیدرات هاي گازي به عواملي مانند فشار، دما، ترکیب 

گاز و حضور بازدارنده هایي مانند نمک بستگي دارد]1[.
رس��وبات هیدرات گاز طبیعي به سه دسته اصلي تقسیم مي شوند: دسته 
اول، از دو الیه تشکیل مي شود؛ الیه هیدرات که در زیر آن ناحیه دو فازي 
با گاز آزاد)متحرک( قرار دارد. بیشتر، تولید از دسته اول مورد توجه بوده 
و براي تجزیه ش��دن هیدرات تغییرات اندک فشار و دما الزم است. دسته 
دوم نیز از دو ناحیه تش��کیل مي شود؛ الیه هیدرات که در زیر آن ناحیه اي 

وجود دارد که آب متحرک اس��ت ول��ي گاز آزاد وجود ندارد)به عنوان 
مثال آبده(. دسته سوِم رسوبات از یک ناحیه هیدرات بدون وجود ناحیه اي 
با سیاالت متحرک تشکیل مي شود. در دسته هاي دوم و سوم، الیه هیدرات 
درون ناحیه پایداري هیدرات قرار دارد و مي تواند تحت ش��رایط تعادل یا 

پایدار قرار گیرد]2[.

1-توزيع هيدرات در رسوبات متخلخل
رس��وبات متخلخِل داراي هیدرات گازي به طور معمول حاوي فازهایي 
ش��امل دانه سنگ، هیدرات گازي، آِب آزاد و فاز گاز آزاد مي باشد. گاز، 
معموالً مرکز منافذ را اش��غال مي کند درحالي که منافذ کوچک یا منافذي 
که تنها به گلوگاه هاي کوچ��ک راه دارند، به دلیل نیروهاي مویینه ممکن 

است کاماًل اشباع از آب باشند)شکل-1(.
 

هیدرات ها توسط سه مکانیسم اصلي قابل تجزیه اند]3[:
1. کاهش فشار مخزن

2. افزایش دماي مخزن
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3. اس��تفاده از مواد ش��یمیایي براي تغییر ش��رایط تعادل)بازدارنده هاي 
شیمیایي(

واکنش تجزیه هیدرات یک واکنش گرماگیر مي باشد.

NH ع��دد هیدرات��ه ش��دن )hydration number( ن��ام دارد که براي 

هیدرات متان برابر 5/75 اس��ت]4[. به ازاي ه��ر متر مکعب هیدرات گازي 
در شرایط مخزن، حدود 170 متر مکعب گاز در شرایط استاندارد به دست 

مي آید]5[.
فرایند تجزیه هیدرات را مي توان به دو صورت مدل تعادلي یا س��ینتیک 
انجام داد؛ در مدل تعادلي به محض اینکه فوگاس��یته به کمتر از فوگاس��یته 
تعادلي برس��د، هی��درات تجزیه مي ش��ود. در مدل س��ینتیک، نرخ تجزیه 
هیدرات با اختالف فوگاس��یته تعادلي در دماي مش��خص و فوگاسیته گاز 
نسبت مستقیم دارد. Kim و Bishnoi )1987( سینتیک تجزیه هیدرات را 

به صورت َکّمي بررسي کردند و معادله زیر را به دست آوردند]6[.

gg نرخ آزاد شدن گاز، kd ثابت سینتیکي تجزیه هیدرات، Mg جرم مولي 

گاز،Adec سطح ویژه،fg فوگاسیته گاز و fe فوگاسیته تعادل است.
 Liu و Gamwo )2011( مدل سازي تعادلي و سینتیک را با هم مقایسه 
و عن��وان کردند که تفاوت زیادي بین این دو مدل وجود دارد به طوري که 

مدل سینتیک نتایج دقیق تري را به دنبال دارد]7[.

2-رفتار فازي مخازن هيدرات گازي
درص��د مولي مت��ان در فاز مایع به دلیل انحالل کم مت��ان در آب، ناچیز 
اس��ت. از وجود آب در فاز بخار نیز مي توان صرف نظر کرد. بنابراین، فاز 
مایع عموماً شامل آب و فاز بخار شامل گاز متان است. امکان وجود یا عدم 
وجود متان با شرایط تعادل ترمودینامیکي سیستم تعیین مي شود درحالي که 
تشکیل یا تجزیه هیدرات به وس��یله سینتیک کنترل مي  گردد. در شکل-2 
وضعیت تعادل ترمودینامیکي فازهاي هیدرات، گاز و مایع نشان داده شده 

است.
 

معادله-3 بیانگر تعادل ترمودینامیکي است]8[:

 Pe فشار تعادلي، T دما و a و b ثابت هاي معادله هستند.

3-روش هاي توليد از مخازن هيدرات گازي
روش هاي ش��ناخته ش��ده براي تولید گاز از هیدرات گاز طبیعي شامل 

تجزیه توسط کاهش فشار، تحریک گرمایي و یا تزریق بازدارنده هستند. 
همچنین، فرآیند جایگزیني متان- دي اکس��ید کربن درون رسوبات حاوي 
هیدرات به عنوان یک روش جدید مدنظر قرار گرفته است. هر یک از این 

روش ها به تفصیل در ادامه مورد بحث قرار مي گیرد:
- در روش کاهش فش��ار، در دماي مخزن، فش��ار به زیر فش��ار تعادلي 
کاهش یافته، تجزیه هیدرات آغاز ش��ده و گاز آزاد ش��ده تولید مي شود. 
معایب این روش، تولید مقدار زیاد آب و ش��ن و از دس��ت دادن هیدرات 
جامد اس��ت که باعث ناپایداري ژئومکانیکي مي شود. با این وجود، روش 
کاهش فش��ار، اقتصادي ترین روش تولید اس��ت زیرا نیاز به انرژي زیادي 

ندارد]14[.
- تحریک گرمایي با اعمال حرارت انجام مي شود؛ در فشار مخزن، دما 
از دماي تعادل عبور مي کند. این عمل با تزریق سیال داغ و یا با گرم کردن 
مس��تقیم مخزن صورت مي گیرد. این روش ب��ه انرژي گرمایي زیادي نیاز 
دارد و تجزیه هیدرات به نس��بت، آهسته صورت مي گیرد. روش تحریک 
گرمایي به صورت ترکیبي با کاهش فش��ار کاربرد مؤث��ري دارد و باعث 

جلوگیري از تشکیل مجدد هیدرات و پالگ شدن مي شود]9[.
- در روش تحریک ش��یمیایي ب��ا تزریق بازدارن��ده مانند گالیکول یا 
آب نمک، نمودار تعادلي به سمت باال جابه جا مي شود و دما و فشار مخزن 
خارج از ناحیه هیدرات قرار مي گی��رد. از این روش به عنوان روش اصلي 

1   هیدرات گازي در رسوبات متخلخل

انجام شده  يعيگاز طب يها دراتيهمقدار  يابين و ارزييتع يبرا ياديز يقاتيتحق يها پروژهر ياخ يها هدهدر 
بر اما  ،وجود دارد ياديت زين عدم قطعيدر زم يعيگاز طب يها دراتيهو مقدار  ياگرچه در مورد پراكندگ. است

تا  105در حدود  يعيگاز طب يها دراتيهدر  ي، منابع گازها دراتيه يشده برا يآور ن اطالعات جمعياساس آخر
 ).2007 ،كايمرآ يدپارتمان انرژ(ون متر مكعب بر آورد شده استيليتر 106

قفس مانند  يگاز هستند كه درون ساختار يها مولكولمتشكل از  يستاليبات كريترك ،يعيگاز طب يها دراتيه
ب گاز و حضور يمانند فشار، دما، ترك يواملبه ع يگاز يها دراتيهل يتشك. اند گرفتهآب قرار  يها مولكولاز 

  .[1]دارد يبستگ مانند نمك ييها بازدارنده

ه يال ؛شود يمل يه تشكياز دو ال ،دسته اول :شوند يمم يتقس يبه سه دسته اصل يعيدرات گاز طبيرسوبات ه
و  بودهسته اول مورد توجه د از ديتول ،شتريب. قرار دارد) متحرك(با گاز آزاد يه دو فازير آن ناحيدرات كه در زيه
 ٔهيال. شود يمل يه تشكيز از دو ناحيدسته دوم ن. رات اندك فشار و دما الزم استييدرات تغيه شدن هيتجز يبرا
). به عنوان مثال آبده(گاز آزاد وجود ندارد يوجود دارد كه آب متحرك است ول يا هير آن ناحيدرات كه در زيه

 يها دستهدر . شود يمل ياالت متحرك تشكيبا س يا هيدرات بدون وجود ناحيه هيك ناحيرسوبات از  دسته سومِ
دار قرار يا پايط تعادل يتحت شرا تواند يمدرات قرار دارد و يه يداريه پايدرات درون ناحيه هيدوم و سوم، ال

  .[2]رديگ

  متخلخل رسوبات در دراتيه عيتوز- 1

 آزاد و آبِ، يگاز دراتيه سنگ، دانه شامل ييفازها ياوح معمول طور هب يگاز دراتيه يدارا متخلخلِ رسوبات
 به تنها كه يمنافذ اي كوچك منافذ كه يدرحال كند يم اشغال را منافذ مركز معموالً ،گاز .باشد يم آزاد گاز فاز
  .)1- شكل(باشند آب از اشباع كامالً است ممكن نهييمو يروهاين ليدل به ،دارند راه كوچك يها لوگاهگ

  
 متخلخل رسوبات در يگاز دراتيه -1 شكل

  :[3]اند هيقابل تجز يسم اصليتوسط سه مكان ها دراتيه

 كاهش فشار مخزن .1

2  وضعیت تعادل ترمودینامیکي هیدرات گازي

 

  يدرات گازيه يكيناميتعادل ترمود وضعيت :2 شكل

  :[8]است يكيناميتعادل ترمود بيانگر 3- معادله

expe
bP a
T

⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦         (3)
 

  .معادله هستند هاي ابتث bو   aودما  T، يفشار تعادل 

  

  يدرات گازيد از مخازن هيتول يها روش- 3

 اي و ييگرما كيفشار، تحر كاهش توسط هيشامل تجز يعيطب گاز دراتيه از گاز ديتول يبرا شناخته يها روش
 عنوان به دراتيه يحاو رسوبات درون نكرب دياكس يد - متان ينيگزيجا ندين فرآيهمچن. هستند بازدارنده قيتزر
  :گيرد ميل در ادامه مورد بحث قرار يبه تفص ها روشن يك از ايهر . قرار گرفته است مدنظرد يك روش جدي

 شدهدرات آغاز يه هيتجز ،يافتهكاهش  ير فشار تعادليفشار به ز ،مخزن يدر روش كاهش فشار، در دما -
درات يشن و از دست دادن ه آب و اديد مقدار زيتول ،ن روشيب ايمعا. شود يمد يو گاز آزاد شده تول

روش  نيتر ياقتصاد ،كاهش فشارروش ن وجود، يبا ا. شود يم يكيژئومكان يداريجامد است كه باعث ناپا
  .[14]ندارد ياديز ياز به انرژيرا نيد است زيتول
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براي تجزیه هیدرات استفاده نمي ش��ود، اما به صورت یک روش تکمیلي 
کاربرد دارد. بازدارنده ها بیش��تر در ممانعت از تشکیل هیدرات در خطوط 

لوله استفاده مي شوند]10[.
- روش دیگ��ر تولی��د از مخ��ازن هی��درات گازي، تزری��ق و دف��ع 
دي اکسید کربن در یک فرآیند تبادل CH4-CO2 است. وقتي هیدرات متان 
در معرض تش��کیل دهنده هاي پایدارتري مانند دي اکسیدکربن قرار گیرد، 
متان، آزاد ش��ده و در نتیجه، دي اکسیدکربن در یک فرآینِد حالت جامد 
جایگزین مي ش��ود که به آن تبادل CH4-CO2 مي گویند. همان طورکه در 
شکل-3 نشان داده ش��ده است، در دماهاي پایین، هیدرات CO2 نسبت به 

هیدرات متان از لحاظ ترمودینامیکي پایدارتر است]11[.
 

4-بازيافت گاز از مخازن هيدرات گاز طبيعي
مدل ه��اي ارائ��ه ش��ده در رابطه ب��ا تولی��د از مخازن هی��درات گازي 
نش��ان مي دهند ک��ه در زمان هاي طوالن��ي، بازیافت نهایي ب��ا نفوذپذیري 
کنترل نمي ش��ود بلکه انتقال حرارت از مرز باالی��ي و پایینِي مخزن عامل  

کنترل کنن��ده افزایش فش��ار در مخزن به دلیل تجزیه الیه هیدرات اس��ت. 
تراوایي سازند در الیه گازي، تراوایي عمودي مؤثر گاز در الیه هیدرات، 
محل مش��بک کاري ها و اشباع هیدرات گازي از جمله پارامترهاي مؤثر بر 

تولید گاز هستند.

5-بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر ميزان بازيافت گاز
Hong و هم��کاران )2003( تولی��د گاز از مخ��زن هی��درات گازي را 
مدل س��ازي کردند. ش��کل-4 میزان تولی��د گاز را ب��راي نفوذپذیري 20 
میلي دارسي نش��ان مي دهد. راندمان تولید از مخزن بعد از 300 روز حدود 

20 درصد است.
در ش��کل-5 تأثیر تغییرات نفوذپذیري بر بازیافت گاز نش��ان داده شده 
اس��ت؛ بعد از 300 روز تولی��د از مخزن، مقدار گاز تولی��دي براي هر دو 
حالت 20 و 200 میلي دارسي تقریباً یکسان است. اگر نفوذپذیري کمتر از 
10 میلي دارسي باشد، عاملي کاهش دهنده براي تولید گاز خواهد بود]13[.

 در ش��کل-6 تأثیر تغییرات ضری��ب هدایت گرمایي س��نگ بر تولید 

3  دیاگرام فازي هیدرات هاي متان و دي اكســیدكربن. دیاگرام به شــش 
ناحیه تقســیم بندي مي شود. جدول سمت راســت فاز آب و همچنین 

هیدرات پایدار در هر ناحیه را نشان داده است.
I= Ice, Lw= Liquid Water, HCO2= CO2-Hydrate, HCH4= CH4-Hydrate. [12]

ن يا. كند يمتعادل عبور  يادما از دم ،در فشار مخزن ؛شود يمبا اعمال حرارت انجام  ييك گرمايتحر -
 ييگرما ين روش به انرژيا. رديگ يمم مخزن صورت يا با گرم كردن مستقيال داغ و يق سيعمل با تزر

صورت  به ييك گرمايروش تحر. رديگ يمآهسته صورت  ،نسبت درات بهيه هياز دارد و تجزين ياديز
درات و پالگ شدن يل مجدد هيتشكاز  يريدارد و باعث جلوگ يمؤثربا كاهش فشار كاربرد  يبيترك
  .[9]شود يم

به سمت باال  ينمك، نمودار تعادل ا آبيكول يق بازدارنده مانند گاليبا تزر ييايميك شيدر روش تحر -
عنوان روش  ن روش بهيا از .رديگ يمدرات قرار يه هيو دما و فشار مخزن خارج از ناح شود يمجا  هجاب
 ها بازدارنده. كاربرد دارد يليك روش تكميصورت  ، اما بهشود ينمدرات استفاده يه هيتجز يبرا ياصل

 .[10]شوند يمدرات در خطوط لوله استفاده يل هيشتر در ممانعت از تشكيب

‐CH4 ند تبادليك فرآيدر  كربن دياكس يق و دفع دي، تزريدرات گازيد از مخازن هيگر توليروش د -

CO2 رد، يقرار گ دكربنياكس يمانند د يدارتريپا يها دهنده ليتشك درات متان در معرضيه يوقت. است
به آن كه  شود يمن يگزيحالت جامد جا نديك فرآيدر  دكربنياكس يد ،جهيآزاد شده و در نت ،متان

 دراتيه ،نييپا ينشان داده شده است، در دماها 3-كه در شكلطور همان. گويند مي CH4‐CO2تبادل 
CO2 [11]استدارتر يپا يكيناميددرات متان از لحاظ ترموينسبت به ه.  

 

 نيهمچن و آب فاز راست سمت جدول. دوش يم يبند ميتقس هيناح شش به اگراميد .دكربنياكس يد و متان يها دراتيه يفاز اگراميد -3شكل 
  .است ادهد نشان را هيناح هر در داريپا دراتيه

 I= Ice, Lw= Liquid Water, HCO2= CO2‐Hydrate, HCH4= CH4‐Hydrate .[12] 

  

4  میــزان بازیافــت گاز و گاز آزاد شــده در اثر تجزیه هیــدرات در حالت 
نفوذپذیري 20 میلي دارسي ]4[

  يعيدرات گاز طبيافت گاز از مخازن هيباز-4

افت يباز ،يطوالن يها زمانكه در  دهند يمنشان  يدرات گازيد از مخازن هيارائه شده در رابطه با تول يها مدل
 شيافزانده كن كنترل  مخزن عامل يِنييو پا ييبلكه انتقال حرارت از مرز باال شود ينمكنترل  يريبا نفوذپذ يينها

 هيال در گاز مؤثر يعمود ييتراوا ،يگاز هيال در سازند ييتراوا .است دراتيه هيال هيتجز ليدل به مخزن در فشار
  .هستند گاز ديتول بر مؤثر يپارامترها از جمله يگاز دراتيه اشباع و ها يكار مشبك محل درات،يه

  افت گازيزان بازيمختلف بر م ياثر پارامترها يبررس- 5

Hong  د گاز را يزان توليم 4-شكل. كردند يساز را مدل يدرات گازيد گاز از مخزن هيتول) 2003(و همكاران
  .استدرصد  20روز حدود  300د از مخزن بعد از يراندمان تول. دهد يمنشان  يدارس يليم 20 يرينفوذپذ يبرا

  

  
  [4] يدارس يليم 20 يريحالت نفوذپذدرات در يه هيافت گاز و گاز آزاد شده در اثر تجزيزان بازيم: 4شكل 

 

 

 

 

5  اثر نفوذپذیري بر تولید گاز و میزان گاز آزاد شده از تجزیه هیدرات ]4[

مقدار  ،د از مخزنيروز تول 300بعد از  ؛افت گاز نشان داده شده استيبر باز يريرات نفوذپذييتغ ريتأث 5-شكلدر 
 10كمتر از  يرياگر نفوذپذ. كسان استي باًيتقر يدارس يليم 200و  20هر دو حالت  يبرا يديگاز تول

  .[13]د گاز خواهد بوديتول يدهنده برا هشكا يباشد، عامل يدارس يليم

 

  [4]درات يه هيزان گاز آزاد شده از تجزيم و گاز ديبر تول يرياثر نفوذپذ: 5شكل 

  

كه  شود يممشاهده  ؛د گاز نشان داده شده استيسنگ بر تول ييت گرمايب هدايرات ضرييتغ ريتأث 6-شكلدر 
  .ابدي يمش يد گاز افزاين توليات و همچندريه هيزان تجزيم ،ييت گرمايب هدايش ضريبا افزا

6  اثر ضریب هدایت گرمایي سنگ بر میزان بازیافت گاز و تجزیه هیدرات 
به گاز ]4[

  
  [4] درات به گازيه هيافت گاز و تجزيزان بازيسنگ بر م ييت گرمايب هداياثر ضر: 6شكل 

افت گاز يجه بازيدرات و در نتيه هيزان تجزيك واكنش، مينتيش ثابت سيكه با افزا شود يممشاهده  7-در شكل
  .ابدي يمش يافزا

 

  [4] دراتيه هيزان گاز آزاد شده از تجزيد گاز و ميبر تول يكينتياثر ثابت س: 7شكل 
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7  اثر ثابت سینتیکي بر تولید گاز و میزان گاز آزاد شده از تجزیه هیدرات ]4[

  
  [4] درات به گازيه هيافت گاز و تجزيزان بازيسنگ بر م ييت گرمايب هداياثر ضر: 6شكل 

افت گاز يجه بازيدرات و در نتيه هيزان تجزيك واكنش، مينتيش ثابت سيكه با افزا شود يممشاهده  7-در شكل
  .ابدي يمش يافزا

 

  [4] دراتيه هيزان گاز آزاد شده از تجزيد گاز و ميبر تول يكينتياثر ثابت س: 7شكل 

  

گاز نش��ان داده شده است؛ مش��اهده مي شود که با افزایش ضریب هدایت 
گرمایي، میزان تجزیه هیدرات و همچنین تولید گاز افزایش مي یابد.

 در شکل-7 مشاهده مي شود که با افزایش ثابت سینتیک واکنش، میزان 
تجزیه هیدرات و در نتیجه بازیافت گاز افزایش مي یابد.

 نتيجه گيري
1. مخازن هیدرات گاز طبیعي منابع ارزش��مندي براي تولید گاز هستند. 
در ایران، مخازن هیدرات گازي در منطقه دریاي عمان قرار دارند. استفاده 
از فناوري ه��اي جدید باعث افزایش موفقی��ت در تولید از این منابع عظیم 

گازي مي گردد.
2. مطالعه درب��اره وقوع و توزیع هی��درات گازي در مخازن، داده هاي 
خواص س��نگ و سیال و چگونگي جریان س��یال در محیط متخلخل این 

مخازن، براي پیش بیني دقیق روش تولید الزم است.
3. تجزی��ه هیدرات گازي به روش کاهش فش��ار با حف��ر چاه در ناحیه 
پای��دار هیدرات گازي )که باعث کاهش فش��ار به زیر فش��ار تعادلي و در 
نتیجه تجزیه هیدرات مي شود(، تحریک گرمایي توسط اعمال منبع گرمایي 
در ناحیه پایدار هیدرات و یا تزریق محلول ش��یمیایي، س��ه روش شناخته 
شده براي تولید گاز از مخازن هیدرات گاز طبیعي مي باشند. روش جدید 
دیگر، تولید فرآیند جایگزیني متان-دي اکسید کربن درون رسوبات حاوي 
هیدرات اس��ت که به دلیل کوچک تر بودن مولکول هاي دي اکسید کربن 
نس��بت به متان، این جایگزیني انجام مي گردد. از میان این روش ها کاهش 

فشار بر تجزیه هیدرات و بازیافت گاز موثرتر است.
4. نفوذپذیري مي تواند اثر زیادي بر فرآیند تولید گاز از مخازن هیدرات 

گازي داشته باشد. در زمان هاي طوالنِي تولید از مخزن هیدرات گازي، اگر 
نفوذپذیري بیش از 10 میلي دارس��ي باشد، نفوذپذیري، عامل کنترل کننده 
تولی��د نخواهد بود. براي نفوذپذیري هاي کم)کمتر از 10 میلي دارس��ي(، 

نفوذپذیري، عامل کاهش دهنده نرخ تولید گاز خواهد بود.
5. تجزی��ه هیدرات، تولی��ِد طوالني مدت از مخزن هی��درات گازي را 
کنترل مي کند. تجزی��ه هیدرات یک واکنش گرماگیر اس��ت و به میزان 
انتق��ال ح��رارت از مرزه��اي باالی��ي و پاییني مخزن و همچنین س��رعت 

واکنش)سینتیک( بستگي دارد.
6. ضری��ب انتقال حرارت عامل کنترل کنن��ده خوبي براي بازیافت گاز 
به حس��اب مي آید و با افزایش ضریب هدایت گرمایي، تولید گاز افزایش 

قابل توجهي خواهد داشت.


