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با توجه به گسترش روزافزون اســتفاده از گاز طبیعی1 در صنایع، آالیندگی 
کمتر آن نســبت به دیگر ســوخت ها و همچنین ذخایــر عظیم گاز طبیعی 
موجود در کشــور، یکی از اولویت های پژوهشــی صنعت نفت و گاز، مطالعه 
و بررســی روش های انتقال گاز طبیعی از میدان های نفت و گاز به بازارهای 
مصرف و بررسی فنی اقتصادی این روش ها به منظور جلوگیری از خام فروشی 

و ایجاد ارزش افزوده است. 
مزایــای مطلوب زیســت محیطی گاز طبیعی و کاهش ذخایر منابع فســیلی 
از جملــه نفــت، اهمیت گاز و کاربرد آن را به خصوص در صنایع شــیمیایی 

دوچندان کرده است. 
گاز طبیعی به عنوان یک سوخت ارزشــمند با مزیت های بیشتری نسبت به 

نفت خام مطرح اســت که از آن جمله می توان بــه ذخایر بزرگ گاز در دنیا، 
قیمت پایین، انتشار بســیار کم آالینده ها، کم بودن تولید گازهای گلخانه ای 
و... اشاره کرد. شــکل1 میزان مصرف گاز طبیعی جهان و پیش بینی مصرف 
آن را تا سال 2030 نشــان می دهد.]1[ کشور ما اكنون در حال تالش براي 
دستيابي به بازارهاي مصرف بيشتري براي فروش گاز منطقه ی پارس جنوبي 
اســت كه انجام مطالعات و پژوهش هايي در حوزه ی فناوري هاي نوين انتقال 
گاز طبيعــي نظير هيدرات هاي گازي مي تواند مســير پيِش رو را براي تدوين 

استراتژي تكنولوژي توسعه ی صنعت گاز كشور روشن تر کند. 
خطــوط لولــه ی گاز در بخش توزیع وظایف مختلــف، از جمله انتقال گاز از 
بخش انتقال به ایســتگاه های تقلیل فشار، انتقال گاز از ایستگاه ها به یکدیگر 

علی قنواتی نسب*، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 

روند افزايش تقاضاي منابع انرژي از یك ســو و مسائل مربوط به دســتيابي به انرژي پاك و اهميت روزافزون 
مســائل زيست  محيطي از ســوى ديگر، تقاضاى جهاني براي دستيابي به گاز طبيعي را رونق ويژه اي بخشيده 
است. در اين راستا، اهميت كشف و استخراج گاز طبيعى و همچنين مسائل مربوط به انتقال آن از ميدان هاي 
گازي تا محل های مصرف بيش از پيش احساس می شود. مزایای مطلوب زیست  محیطی گاز طبیعی و کاهش 
ذخایر منابع فســیلی از جمله نفت، اهمیت گاز و کاربرد آن را به خصوص در صنایع شیمیایی دوچندان کرده 
است، کشور ما اكنون در حال تالش براي دستيابي به بازارهاي مصرف بيشتري براي فروش گاز است از این رو، 
مطالعه و بررســی انواع روش های انتقال گاز بســیار حائزاهمیت است. بنابراین از آنجایی که آب و هیدروکربن 
در بخش هــای مختلف صنعت در کنار یکدیگر قرار دارند که به طور کلی تمام گازهای طبیعی اعم از گازهای 
طبیعی تفکیک شــده از استخراج نفت خام در واحدهای بهره برداری و گازهای استخراج شده از چاه های گازی 
مقداری بخار آب به همراه دارند. آب همراه گاز، با داشتن شرایط مناسب باعث تشکیل پدیده ای به نام هیدرات 
می شود. هیدرات های گاز اگرچه در خطوط لوله به عنوان پدیده های مزاحم نگریسته می شوند اما منبع بسیار 
مهم انرژی در آینده محسوب می شوند و به علت ظرفيت بااليي که هيدرات در ذخيره سازي گاز دارد به عنوان 

فرآيندي براي ذخيره و انتقال گاز مورد مطالعه قرار گرفته است. 
روش های دیگری نظیر پی ان جی برای فواصل کمتر از2500 کیلومتر و گاز طبيعي فشــرده که از اين فناوري 
 ،GTW به ميزان وســيعى براى ذخيره ی انرژى در اتومبيل ها استفاده مي شود و همچنین با استفاده از روش
محدودیت مکانی برای ســاخت تاسیســات از بین می رود و احداث واحدهای پاالیشگاهی، نیروگاهی و انتقال 
الکتریســیته بــا محدودیت های کمتری انجام می شــود لــذا در این پژوهش ضمن بررســی روش های تولید 
هیدرات های گازی که خود یکی از روش های انتقال گاز مطرح است به انواع روش های انتقال گاز طبیعی نظیر 

LNG،LPG  و PNG نیز پرداختیم. 
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و انتقال گاز از ایســتگاه ها به محل های مصرف را بر عهده دارند. به طور کلی 
خطوط لولــه ی گاز در بخش توزیع به دو نوع خطوط لوله ی تغذیه و خطوط 

لوله ی شبکه ی توزیع تقسیم بندی می شوند. 
هیدرات ها از گاز طبیعی در حضور آب مایع در هنگامی که فشار باالتر و دما 
پایین تــر از خط تعادل دیاگرام فازی آب مایع و گاز قرار می گیرد، تشــکیل 
می شوند. عمدتا در صنعت نفت و گاز، هیدرات های گازی پدیده های مزاحم و 
نامطلوب و خطرناک از لحاظ ایمنی به حساب آمده چراکه هیدرات های گازی 

می توانند خط لوله را مسدود کنند.]2[
ســاختار هیدرات شــبیه به یخ اســت، با این تفاوت که کریســتال هیدرات 
می تواند در دمای باالتری نســبت به نقطه ی ذوب یخ، در فشار باالتر از فشار 
محیــط پایدار بماند و ذوب نشــود. از موارد دیگری که باعث شــباهت بین 
کریســتال هیدرات و یخ می شــود، افزایش حجم و آزاد شدن گرما به هنگام 

تشکیل است.]3[
فنــاوري ال.ان.جــى بــراى انتقال گاز طبيعى با كشــتى بــه فواصل دور و 
مقياس هاى بزرگ استفاده مي شــود بنابراین با توجه به مطالب گفته شده و 
روش های انتقال گاز طبیعی در اینجا برای آشنایی به انواع روش های موجود 

برای انتقال گاز طبیعی می پردازیم.
اولین، معرف ترین و پرکاربردترین روش انتقال، انتقال با خطوط لوله2 اســت. 
روش های دیگر روش انتقال گاز مایعL.P.G  3 )شــامل پروپان و بوتان(، گاز 
طبيعي فشرده4 یا CNG، همچنین تکنولوزی جى.تى.ال و انتقال به صورت 
گاز طبیعی مایعLNG 5، روش جذب سطحی گازGTW  ،6 تبديل گاز به 
الكتريسيته7 و انتقال آن و هیدرات های گاز طبیعی8 از دیگر روش های انتقال 
گاز طبیعی است که در ادامه همه ی این روش ها را مورد بحث و بررسی قرار 

داده ایم.

فناوري هاي مختلف انتقال گاز طبيعی
به منظور اســتفاده ي بهتــر از گاز طبيعي كه به دليــل ماهيت گازي آن با 
محدوديت هايي مواجه اســت، تالش هاي بسياري انجام شده كه نتيجه ي آن 
دســتيابي به فناوري هاي تبديالت گازي اســت. اين فناوري ها را می توان از 

لحاظ روش به كار رفته در آن به روش های زیر تقسیم بندی کرد.

)PNG( 1- انتقال با خطوط لوله
این روش به عنوان ســاده ترین روش انتقال گاز طبیعی به شــمار می آید. در 
این روش با تعیین قطر لوله، مقدار گازی که قرار اســت انتقال یابد مشخص 
می شــود. انتقال به صورت خط لوله برای فواصــل کمتر از 2500 کیلومتر و 
شــدت جریان گاز در محدوده ی 1.5 تا 6 میلیارد مترمکعب در سال توصیه 
می شود. فشــار خطوط لوله معموال بین PSI 500 تا PSI 1400 می باشد. 

قطر لوله های خطوط انتقال گاز بین 6 تا 56 اینچ است. ]4[
براي صادرات گاز به روش خط لوله، پس از اکتشــاف و توليد گاز، بایســتی 
این گاز در پاالیشــگاه هاي گازي، شيرین ســازي و ترکيبــات زائد آن مانند 
کربن دي اکسيد، ســولفيدهيدروژن، نيتروژن و... جدا شوند. پس از ورود گاز 
سبک تحت فشار به خط لوله، انتقال آن آغاز می شود. شکل2 لوله های انتقال 

گاز از طریق سطح زمین و بستر دریا را نمایش می دهد.

 L.P.G2- انتقال گاز با فناوری
گاز مایــع به صورت مخفف L.P.G  نامیده می شــود. معمــوال عمدتا از دو 

ترکیب هیدروکربنی پروپان و بوتان تشکیل شده است.

 1    پیش بینی میزان مصرف گاز طبیعی جهان تا ســال2030
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اجزای اصلی گاز مایع حاصل از گاز پاالیشگاه عبارتند از:
 پروپان

 پروپیلن
 بوتان
 بوتن

دمای پروپان 42- درجه ی ســانتی گراد و بوتان  0.5- درجه ی ســانتی گراد 
است. بوتان خود شــامل دو ترکیب ایزو بوتان و نرمال بوتان است. همچنین 
قابل ذکر اســت که درون مخزن گاز مایع، مقــداری از آن به صورت مایع و 

مقداری دیگر به صورت گاز وجود دارد. 
به عبارتی دیگر، یک تعادل بین دو حالت مایع و گاز برقرار شــده اســت. به 
طوری که در قسمت پایین مخزن، مایع وجود دارد و در قسمت باالی آن گاز 
قرار گرفته است. هرگاه فشار درون مخزن افزایش یابد، مقداری از گاز تبدیل 
به مایع شــده و حجــم مایع افزایش می یابد. برعکس با کاهش فشــار درون 
مخزن، مقداری از مایع به گاز تبدیل می شود. ارزش حرارتی گاز مایع معادل 
سه برابر گاز طبیعی و بیش از شش برابر گاز مصنوعی است و برای حمل ونقل 

در مسافت های طوالنی مناسب است.)شکل3(

LPG 1-2-کاربرد گاز
برخی کاربردهای گاز مایع که می توانیم به آن اشاره کنیم عبارتند از:

 برش فلزات 
 بو دادن در کوره های صنعتی 

 به عنوان ماده ی اولیه ی پتروشیمی ها 
 ترک خوردگی هیدروکربن بــرای تولید اتیلن یا اصالح بخار برای تولید گاز 

سنتز 
 به عنوان سوخت موتورهای احتراق داخلی و صنعتی 

  تولید الیاف مصنوعی و دارویی 
  مواد منفجره 

منطقــه ی خاورمیانه و ایاالت متحده به ترتیــب در رتبه ی اول و دوم تولید و 
صادرات گاز مایع در دنیا قرار دارند. ایاالت متحده ی آمریکا در ســال 2015 
بیش از 20 میلیون تن گاز مایع به کشورها و مناطق مختلف دنیا صادر کرده 

است که در سال 2018  به 35 میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد. 
این در حالی است که صادرات خاورمیانه طی سال  های گذشته تغییرات زیادی 
نداشــته است و در سال 2011، 34 میلیون تن برآورده شده است و پیش بینی 
می شــود که در ســال 2020 مجموع صادرات این منطقه به 38 میلیون تن 

برسد.]5[

)LNG( 3- انتقال به صورت گاز طبيعی مایع
یکی از شــیوه های مهم انتقــال گاز که دارای تکنولوژی پیچیده ای اســت، 

استفاده از LNG به معنای گاز طبیعی مایع است.
ال. ان. جی، بیشتر شــامل متان و مقادیر کمی اتان، پروپان، بوتان و برخی از 
آلکان های سنگین دیگر می باشد. فرآیند پاالیش ال .ان .جی، می تواند به نحوی 

طراحی شود که محصول پایانی تولید شده شامل 100درصد متان باشد.
در این روش گاز طبیعی تا دمای 162- درجه ی سلســیوس سرد می شود و 
حجم آن به 1/600 در دمای اتاق کاهش می یابد.]6[ این تکنولوژی شــامل 
چند بخش اساســی از جمله فرآیند تولید LNG، حمل ونقل دریایی، تخلیه 

 3    مخزن ال پی جی که معموال در پاالیشــگاه ها استفاده می شود

 2    لوله های انتقال گاز از طریق ســطح زمین و بســتر دریا
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و بارگیری و نهایتا تبدیل مجدد به گاز می باشــد که هر کدام از این بخش ها 
نیازمند هزینه ی سرمایه گذاری باالیی هستند.

گاز طبيعي مايع شــده به عنوان ســوختي ايمن، پاك و سازگار با محيط زيست 
مطرح مي شود. در حال حاضر 31 كشور در عرصه ي تجارت بین المللی ال.ان.جی 
فعال هســتند. کشور ما نیز در این عرصه فعال است و شرکت مایع سازی گاز 

طبیعی ایران محصولی با مشخصات جدول1 تولید می کند.]6و7[

CNG -4  یا گاز طبيعي فشرده
گاز طبیعی را می توان در فاز گاز و به وســیله ی مخازنی با فشارهای باال انتقال 
داد.)شکل6( به طور نمونه می توان گاز طبیعی که دارای میزان قابل مالحظه ای 
اتان و پروپان است را تا فشار psi 1800 و گاز طبیعی که بخش اعظم آن متان 
است را تا فشار حدود  3600PSI فشرده کرد.]8و10[ از اين فناوري به ميزان 
وســيعى براى ذخيره ی انرژى در اتومبيل ها و اتوبوس ها استفاده مي شود. از 
فناوري ســى.ان.جى هنوز در مقياس هاى بزرگ اســتفاده نمي شود، اما اين 

كاربرد در حال توسعه است. 
فناورى ســى.ان.جى معموال جهت مسافت هاي كم تا متوسط مناسب بوده و 

داراي راندمان حجمي پايين است. 
سی. ان .جی همچنین با فشرده سازی گاز طبیعی به  صورت خام ایجاد می شود، 
به گونه ای که حجمی که اشــغال می کند کمتر از یک درصد حجمی اســت 
که گاز طبیعی در شــرایط عادی اشــغال می کند. گاز طبیعی عمدتا از متان 
تشــکیل می شــود و از چاه های گاز طبیعی، چاه های نفتی و فرآوری زباله ها 

تولید می شود.]9-10[

 4    حمل ونقــل زمینی و دریایی

10.5 MTPACapacity

1050 BTU/SCF )min.(
1170 BTU/SCF )max.(High Heating Value (HHV)

85 mol % )min.(Methane

1.0 mol % )max.(Nitrogen

1.75 mol % )max.(Butanes and heavier

0.1 mol % )max.(Pentanes and heavier
4.8 mg/Sm3 as S )max.(H2S
6.9 mg/Sm3 as S )max.(Mercaptans

28 mg/Sm3 )max.(Total Sulfur

  1   مشخصات محصول تولید شده توسط شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران 

 6    مخازن CNG 5    کشتی حمل ال.ان.جی  
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5- تکنولوزی جی.تی.ال
به فرآيندي اطالق مي شــود كه در آن بتــوان گاز طبيعي را به فرآورده هاي 
بــا ارزش از جمله فناوري تبديــل گاز طبيعي به فــرآورده ی مايع متانول، 
دي متيل اتر و ســاير فرآورده هاي ميان تقطير مانند بنزيــن، گازوئيل و نفت 

سفيد تبديل کرد. 
اين فناوري هر چند بيش از 70 سال قدمت دارد ولي در مقياس تجاري، هنوز 
در ابتداي راه توسعه قرار دارد. فناوري تبديل گاز به فرآورده هاي مايع گرچه 
براي بسياري از توسعه دهندگان عمده ی اين تكنولوژي مانند شركت هاي شل، 
ساسول، اكسون موبيل و ســنتروليوم شناخته شده است، اما تعداد واحدهاي 
بزرگ تجاري در جهان در اين زمينه بسيار محدود است و امروزه مقدار كمي 

از منابع مالي موسسات بزرگ به اين امر اختصاص يافته است. 
اين فناوري كه طي فرآيندي گاز طبيعي را به هيدروكربن هاي با ارزش تبديل 
مي كند اكنــون در مرحله ی تحقيقات قرار دارد. فناوري هاى جى.تى.ال براى 
حل مشــكل بهره بردارى از منابع دورافتاده، مناســب و قابل رشد و ترقى به 

نظر مي رسند.

1-5- مراحل اصلی فرآیند تبدیل گاز طبيعی به فرآورده های مایع
به طور کلی فرآیند تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع شامل این مراحل 

است:
Feed Purification 

Reforming 
 فرآیند فیشر تروپس9 

 ارتقا و بهبود کیفیت محصول]11-12[

)GTW( 6- تبدیل گاز به الکتریسيته و انتقال آن
از بیــش از 120 ســال پیش تاکنون انــرژی الکتریکی بــه منظور تغذیه ی 
مصرف کننده های انسانی به وســیله ی منابع  مختلف تامین می شود. امروزه 

بخش عظیمی از انرژی الکتریکی به وسیله ی زغال سنگ، انرژی هسته ای، گاز 
طبیعی، هیدروالکتریک و نفت تولید می شود. 

شناســایی دقیق محدودیت هــای موجود در بهره بــرداری از گاز طبیعی در 
پروژه هــای تبدیل گاز به برق نیازمند تحلیل دقیق تکنولوژیکی و اقتصادی از 

مراحل عملیاتی این فرآیند و نحوه ی تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر است.
اخیرا مقدار زیادی از گاز منتقل شــده در مقصد به عنوان سوخت برای تولید 
برق استفاده می شود. برق می تواند در هر جایی تولید شود. به ویژه در نزدیکی 
مخــزن گاز می توان برق را تولید کرد و بــا کابل آن را به مقصد منتقل کرد، 
همچنین  گاز طبیعی اســتحصال شــده از میدان های نفتی و گازی، پس از 
پاالیش به وسیله ی خطوط لوله به محل پیش بینی شده برای احداث نیروگاه 
فرســتاده می شــود. با اســتفاده از این روش، محدودیت مکانی برای ساخت 
تاسیســات از بین می رود و احداث واحدهای پاالیشگاهی، نیروگاهی و انتقال 

الکتریسیته با محدودیت های کمتری انجام می شود.]13-15[

ANG 7- متد
یکی از روش های کاهش فشــار ذخیره ســازی، روش جذب سطحی گاز است 
که اســتفاده از مخازن ذخیره با فشــار پایین، با ضریب ایمنی بیشتر، ارزان تر 
و ســبک تر و با طرح ها و اشکال متنوع و نیز سوخت گیری مستقیم از خطوط 
لوله ی فشــار قوی گاز طبیعی را ممکن می کند. در این فرآیند با اســتفاده از 
جاذب طبیعی متخلخل در فشار 35 بار و دمای محیط، گاز طبیعی به صورت 
فیزیکی جذب می شود. جاذب های متعددی برای این فرآیند موجود است که از 
جمله ی آنها می توان انواع کربن های فعال زئولیت ها، ژل سیلیس، آلومین فعال 

شده، غربال های مولکولی، مواد سنتزی و نانولوله های کربنی را نام برد.]16[

8- فناوری هيدرات گاز طبيعی
آب و هیدروکربن در بخش های مختلف صنعت در کنار یکدیگر قرار دارند، به 
طور کلی تمام گازهای طبیعی اعم از گازهای طبیعی تفکیک شده از استخراج 
نفت خام در واحدهای بهره برداری و گازهای اســتخراج شده از چاه های گازی 
مقداری بخار آب به همراه دارند. آب همراه گاز، باعث خوردگی، پایین آوردن 
ارزش حرارتی گاز طبیعی و  در نهایت با داشتن شرایط مناسب باعث تشکیل 

پدیده ای مزاحم به نام هیدرات می شود.
هیدرات ماده ای است جامد که از مخلوط فیزیکی آب با برخی هیدروکربن های 
موجــود در گاز طبیعی به وجود می آیــد و با وجود ظاهری مانند یخ، خواص 
متفاوتــی با آن دارد با توجه به توانایی مولکول های آب در تشــکیل شــبکه  

هیدرات خالی حالت ناپایدار دارد.

 7    جایگاه CNG  جهت ســوخت گیری اتومبیل
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 8    تصاویــر مختلفی از هیدرات های گازی

 11    فراوانــی هیدرات در جهان 

1-8- اهميت مطالعه ی هيدرات های گازی 
هیدرات های گاز منبع بسیار مهم انرژی در آینده محسوب می شوند. همچنین 
با توجه به منابع محدود سوخت های فسیلی به منظور بازیافت انرژی و قابلیت 
زیاد هیدرات گازی در ذخیره ســازی و انتقــال گاز طبیعی، اهمیت توجه به 
مخازن و منابع هیدرات گازی ضروری به نظر می رســد. در شــکل10 توزیع 

منابع هیدرات در کره ی زمین نمایش داده شده است.
بنابرایــن اهمیت مطالعــه ی هیدرات های گازی را می تــوان به این صورت 

بیان کرد:
 هیدرات هــای گازی تامین کننده ی ســوخت جهان در ســال های آینده 

)مکس وهمکاران(

 10    توزیــع هیدروکربن در زمین 9    نمایــی از هیدرات در خارج از جو زمین
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 13    فرآیند تولید هیدرات دوغابی ـ شــرکت گاز انگلیس

 هیدرات گاز طبیعی وسیله ای برای ذخیره سازی و انتقال
 خطرات مربوط به حفاری )هارداج و همکاران( 

 ناپایداری بستر دریا
 انسداد خطوط انتقال گاز

 اثرات گلخانه ای گاز موجود در ساختار هیدرات و افزایش دمای کره ی زمین 
)راپل(

از زمانی که مشــخص شد که هیدرات باعث انسداد خطوط لوله ی گاز طبیعی 
می شود و مشــکالت آن در صنعت نفت و گاز ناشی از پیدایش کریستال های 
هیدرات اســت، مطالعات زیادی در زمینه ی شرایط تشکیل هیدرات انجام شد. 
نتایج تحقیقات انجام شــده مشخص می کند که شــرایطی که باعث امکان به 
وجود آمدن هیدرات ها در خطوط لوله ی انتقال گاز طبیعی می شوند عبارتند از:

 وجود آب به صورت فاز مایع یا یخ
 درجه حرارت پایین
 فشار باال]17و18[

2-8- روش های توليد، ذخيره سازی10 و انتقال گاز طبيعی 
به علت ظرفيت بااليي که هيدرات در ذخيره سازي گاز دارد به عنوان فرآيندي 

براي ذخيره و انتقال گاز مورد  مطالعه قرار گرفته است.  
دو روش اصلی برای تولید هیدرات وجود دارد که به آنها اشاره می شود:

 وارد کردن حباب های گاز در فاز پیوسته ی آب
 وارد کردن قطرات آب در فاز پیوسته ی گاز 

در حالتی که از فاز پیوســته ی آب استفاده شود به دلیل ظرفیت گرمایی باالی 
آب، گرمای تشــکیل شده از تولید هیدرات را می توان به خوبی حذف کرد، اما 
میزان زیادی از آب در سیستم باقی می ماند که باید جدا شود. با استفاده از این 
روش هیدرات دوغابی تولید می شــود که در فشار اتمسفر پایدار نیست. با جدا 
کردن آب اضافی هیدرات می توان هیدرات دوغابی11 تغلیظ شده و یا هیدرات 
خشــک تولید کرد. شرکت گاز انگلیس تکنولوژی تولید هیدرات دوغابی با ٧5 
حجم گاز بــه ازای هر حجم از هیدرات را در مقیــاس پایلوت یک تن در روز 
توســعه داده اســت.]19و20[ در این فرآیند از چند رآکتور سری استفاده شده 
اســت. این هیدرات دوغابی را می توان در فشار ١٠ بار و دمای حدود ٢ درجه ی 
سلسیوس منتقل کرد. از معایب اصلی این فرآیند می توان سرعت پایین تشکیل 
هیدرات و مشکل جداسازی آب اضافی را نام برد. در حالتی که از پاشش آب در فاز 
پیوسته ی گاز استفاده شود، به دلیل سطح تماس باال می توان هیدرات را با سرعت 
باالتری تولید کرد و مشــکل جداســازی آب اضافی نیز کمتراست، اما هیدرات 
ممکن است اطراف قطرات آب را بگیرد. شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی ژاپن 
روش پاشش آب در فاز پیوسته ی گاز را برای تولید هیدرات به کار برد. در باالی 
رآکتور آب بر روی گاز پاشیده می شود. هیدرات دوغابی از پایین رآکتور خارج و 
فیلتر می شود و آب  اضافی به سیستم بازگردانده می شود.)شکل13( در این روش 

افزایش دبی آب باعث افزایش سطح تماس گازـ  آب می شود]21و22[  12    پارامترهای شــرایط تشکیل هیدرات 
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NGH 3-8- انتقال و بازگردانی
پــس از تشــکیل هیدرات در فشــار بــاال آن را تا دمای زیــر صفر درجه ی 
ســانتی گراد ســرد کرده و فشار را به فشار اتمســفری کاهش می دهند. این 
کار باعث تجزیه ی بخشــی از هیدرات می شــود. در تکنولوژی هیدراته سازی 
گاز جهــت انتقال پس از تولید هیدرات گازی به صورت پودر برای ســهولت 
در حمل ونقل، هیدرات تولیدی را به صورت بلوک هایی درمی آورند، ســپس 
مقداری آب بر روی این بلوک ها اســپری می کنند. پس از این عمل هیدرات 

گازی آماده ی ذخیره سازی و انتقال است. 
پس از انتقال هیدرات گازی به محل مصرف باید گاز به دام افتاده در ساختار 
مولکولی آب به حالت اولیه ی خود بازگردد. یعنی باید هیدرات گازی را تجزیه 
کرده و گاز آن را به حالت اولیه ی آن بازگردانیم. برای این کار سه روش وجود 
دارد که عبارتند از: اســتفاده از محلول هــای تجزیه کننده ی هیدرات گازی، 
کاهش فشــار، افزایش دما. از کلیه ی محلول هایی که برای هیدرات زدایی در 
لوله های انتقال گاز استفاده می شود می توان برای تجزیه ی بلوک های هیدرات 

استفاده کرد.]23[

نتایج
انتقال گاز براي فواصل طوالنی همواره با مشکالت خاصی روبرو است. امروزه 
تکنولوژي ال.ان.جی به عنوان راهــکاري کامال اقتصادي و قابل اطمینان در 
این زمینه مطرح اســت. اما پیشــرفت هاي اخیر در زمینه ی استفاده از سایر 
تکنولوژي ها نیز باعث شــده است که روش هایی نظیر سی.ان.جی و هیدرات 

هم به عنوان راه حلی براي انتقال گاز به فواصل طوالنی مطرح شوند. 

فناورى ســى.ان.جى معموال جهت مسافت های كم تا متوسط مناسب بوده و 
داراي راندمان حجمي پايين است. 

سی. ان. جی همچنین با فشرده سازی گاز طبیعی به  صورت خام ایجاد می شود 
و هیــدرات به علــت ظرفيت بااليي که  در ذخيره ســازي گاز دارد به عنوان 
فرآيندي بــراي ذخيره و انتقال گاز، مورد مطالعه قرار گرفته اســت و منبع 
بســیار مهم انرژی در آینده محسوب می شــود. فناوري هاى جى.تى.ال براى 
حل مشكل بهره بردارى از منابع دورافتاده، مناسب و قابل رشد و ترقى به نظر 
مي رسند اما در فرآیند ANG با استفاده از جاذب طبیعی متخلخل در فشار 

35 بار و دمای محیط، گاز طبیعی به صورت فیزیکی جذب می شود.
ال.ان.جــی از روش های اقتصادی کردن گاز طبیعی اســت کــه در فرآیند 

پیچیده ی تکنولوژیکی حاصل می شود و صرفه ی اقتصادی باالیی دارد. 
امــروزه انتقال پی.ان.جی بــا هزینه های فراوان به وســيله ی خط لوله انجام 
می شــود که با مشکالتی مانند مســافت های طوالنی همراه است که از نظر 
اقتصــادی مقرون به صرفه نیســت ولی همچنــان ســاده ترین، مهم ترین و 
پرکاربردترین روش انتقال گاز طبیعی به شــمار می آیــد. از جمله مهم ترین 
ويژگي هاي GTW از توليد تا انتقال و كنترل راحت آن سبب شده است كه 
تمــام صاحبان صنايع، آينده ی خود و جهان را بر مبناي انرژي برق پايه ريزي 
كنند. بنابراين مي توان به جاي استفاده ی مستقيم از گاز براي مصارف خانگي 
و صنعتي با تبديل گاز به برق نياز به سرمايش و گرمايش كه تنها استفاده هاي 
متداول از گاز هستند، بدون صرف هزينه هاي سرسام آور ايجاد شبكه ی انتقال 
گاز با روش مديريت منافع براي ســرمايه گذاري بخش خصوصي براي احداث 
نيروگاه هاي گازي با ارزان ترين قيمت نسبت به بازسازي و توسعه ی شبكه ی 

انتقال برق اقدام کرد.

پانویس هاپانویس ها
1. Natural Gas
2. Pipelined natural gas
3. LIQUEFIED PETROLEUM GAS
4. Compressed natural  gas
5. Liquefied Natural Gas.
6. Adsorbed Natural Gas

7. gas to wire
8. Natural gas hydrate
9. Fischer- Tropsch Synthesis
10. Storage
11. Slurry
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