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   :مقدمه
گاز طبيعي ماده ارزشمندي است كه مي توان از آن به طرق مختلف استفاده كرد، مثالً به عنوان 

 توليد انرژي الكتريكي، تزريق مجدد به چاه هاي نفتي كه دچار افت فشار شده اند، خوراك  ،سوخت

 .مصرف انتقال يابد اما در هر حال مي بايست گاز توليد شده به نحوي به بخش ... واحدهاي پتروشيمي و

گاز طبيعي را نميتوان در شرايط اوليه استخراج انتقال داد چون عالوه بر خورندگي به علت خواص 

فيزيكي آن نياز به تامين فشار هاي باال يا دما هاي بسيار پايين به منظور افزايش دانسيته  توده اي آن 

  :ه بازار مصرف عبارتند از  عمده ترين روش هاي صدور گاز از ميادين گازي ب.ميباشد 

    ) pipeline (  خطوط لوله-1

   )LNG (  گاز طبيعي مايع شده-2

   )CNG (  گاز طبيعي فشرده شده -3

   ) GtS or NGH (  هيدرات هاي گازي-4

   )GtL (  فرآورده هاي مايع سنتزي-5

   )GtC (  تبديل گاز به كاال هاي مصرفي-6

   )GtW  ( ز گاز توليد الكتريسيته با استفاده ا-7

در حال حاضر براي انتقال . اقتصاد انتقال گاز طبيعي به حجم ساليانه و مسافت انتقال بستگي دارد 

 از خطوط لوله استفاده ميشود و براي km 1000در خشكي و حجم هاي باال در مسافت هاي كمتر از 

  .ميشود  استفاده LNG معموال از km 1000انتقال از طريق دريا و به مسافت هاي بيش از 

 به 2030تقاضاي گاز طبيعي جهان تا سال  ) IEA( با توجه به برآورد آژانس بين المللي انرژي 

 رشد خواهد داشت و از آنجا كه كشور ايران در زمره غني ترين كشور هاي 2.3% طور متوسط ساالنه 

هزينه گاز طبيعي منتقل شده جهان از نظر منابع گازي قرار دارد و با در نظر گرفتن اينكه بخش عمده 

 انجام تحقيقات در ،ميدهد  تشكيل LNGبه مصرف كننده را هزينه انتقال گاز بوسيله خطوط لوله و يا 

 برخي از .مورد ساير روش هاي انتقال گاز و كاهش هزينه هاي انتقال بسيار ضروري به نظر ميرسد 

نيز راهكاري مناسب جهت انتقال گاز  به بازار را )  GtL( كارشناسان تبديل گاز به فرآورده هاي مايع 

به طور گسترده مورد  GtLهاي دوردست بيان مينمايند زيرا معتقدند با وجود اينكه هنوز تكنولوژي 

 حمل فرآورده هاي مايع به بازار مصرف  بسيار ساده تر  ،استفاده كشور هاي دارنده گاز قرار نگرفته است

 مايع را به سهولت –عالوه بر آن فرآورده هاي گاز . ميباشد  LNGه و كم هزينه تر از روش تبديل ب

كه به تاسيسات دريافت  LNGميتوان در بازار مصرف به فروش رساند ولي به دليل نوع خاص تقاضاي 

  . همواره دشواري بيشتري در بر دارد  LNGخاصي نيازمند است فروش 



[2] 

 

در هر يك از تكنولوژي هاي فوق الذكر تحقيق و به واسطه هزينه هاي باال براي انتقال گاز طبيعي 

 و LNGدر اين راستا عالوه بر تكنولوژي . پژوهش براي يافتن راهكار هاي ديگر همواره ادامه دارد 

GtL ، روش هاي CNG  مناسب و ارزان براي  و هيدرات نيز ممكن است بتوانند به عنوان راهكاري

  .انتقال گاز مطرح شوند 

  :سي انواع روش هاي انتقال گاز ميپردازيم در ادامه به برر

  

  : خط لوله -1
 انتقال گاز طبيعي با خط لوله . خطوط لوله به عنوان يكي از روش هاي رايج انتقال گاز مطرح است

براي مسافت هاي دور همراه با موانع طبيعي انتقال با . به طول و شرايط مسير خط لوله بستگي دارد 

 ضمن اينكه در انتقال گاز از كشور هاي مختلف همواره مسايل سياسي اثر .اين روش اقتصادي نيست 

  . گذار هستند 

. كه به جنس ماده و عمر لوله بستگي دارد  است psig 1100 – 700فشار خطوط لوله معموال

در طراحي خطوط لوله . به ازاي هر مايل ميباشد  US $5 – 1هزينه نصب خطوط لوله در حدود 

 مسير هاي موجود را از حيث مسافت و تاثيرات آن بر هزينه هاي سرمايه گذاري و بايد كليهخشكي 

 وضعيت طبيعي و حقوق پرداختي به صاحبان اراضي واقع در مسير با يكديگر مقايسه ،عملياتي پروژه 

  .نموده و در نهايت اقتصادي ترين مسير را جهت انتقال گاز انتخاب كرد 

 امروزه قابليت نصب خطوط لوله ،ستفاده از تكنولوژي هاي موجود در خصوص مسير هاي دريايي با ا

اما افزايش فوق العاده هزينه هاي چنين طرح هايي .  متر از سطح دريا وجود دارد 2000تا عمق بيش از 

همراه با افزايش ريسك فني آن معموال گرايش كمتري را در بين تامين كنندگان مالي طرح هاي انتقال 

به خود جذب ) در مقايسه با طرح هاي خط لوله خشكي( ه گذاري در چنين طرح هايي گاز جهت سرماي

  . ميكند

  

  :چالش هاي مربوط به انتقال توسط خط لوله 
  :حضور آب در گاز طبيعي انتقال گاز را دچار مشكالتي مينمايد كه برخي از آنها عبارتند از 

  تشكيل هيدرات متان در شرايط معين  -

   S 2Hو 2OCور    خوردگي در حض-

   مايع شدن آب در خطوط لوله و ايجاد مشكل در عمليات گازي-

  و آسيب هاي سايشي) جريان دو فازي (  تشكيل لجن -
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   افزايش وزن مخصوص گاز و كاهش ارزش حرارتي آن-

  ...و 

  :در ذيل به بررسي برخي از مشكالت رايج در مورد خطوط لوله ميپردازيم 

  : مكانيكي  استهالك و آسيب هاي-1

كه ناشي از فشار هاي وارده از طرف محيط ميباشد غالبا ترك هايي در سطوح لوله ها ايجاد ميشود 

اين پديده روي سطح گسترده اي از خطوط لوله . و در بعضي سيستم ها با شرايط متالوژيكي ارتباط دارد

شاهدات با استفاده از م. رخ ميدهد و باعث تحميل هزينه هاي ناشي از استهالك خط لوله ميشود 

ميكروسكوپ هاي الكتروني و نوري نشان ميدهد كه سطح شكسته شده در ابتدا داراي تعداد زيادي ترك 

 ك ها به جداره لوله نفوذ كرده اند و به عمق هاي كوچك روي سطح خارجي بوده است كه اين تر

mm 3.8ير خط لوله تا حدي ميتوان اين با انجام مطالعاتي در مورد گسل هاي فعال در مس.  رسيده اند

  .آسيب ها را كاهش داد

  :در شكل زير نمونه اي از اين ترك خوردگي ها را مالحظه ميكنيد 
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  : خوردگي در خطوط لوله -2

 از كل تخريب هاي خطوط لوله را در بر ميگيرد كه 50% مطالعات نشان ميدهد كه خوردگي دروني 

. ردگي حاصل از دي اكسيد كربن و اكسيژن بيشترين نقش در خوردگي دروني لوله ها را ايفا ميكنند خو

در اياالت متحده .  هزينه هاي خوردگي را در بر ميگيرد 1% خوردگي در صنعت خطوط لوله نزديك به 

ا انتخاب صحيح البته ب.  بيليون دالر در سال هزينه خوردگي در خطوط لوله ميشود 3 تا 2آمريكا بين 

 . ميليون دالر تقليل ميابد 900 تا 600مواد و حفاظت از خطوط لوله اين رقم به 

خوردگي دروني هم به صورت موضعي و هم به صورت يكنواخت در خطوط لوله اتفاق ميافتد كه در 

 مهمترين عامل در خوردگي دروني لوله ها. نهايت باعث كم شدن ضخامت و انهدام لوله ها ميشود 

به طوريكه سرعت و مكانيزم خوردگي به نوع و غلظت . تركيبات همراه با گاز ورودي در خطوط ميباشد

از مهمترين تركيباتي كه به مقدار زياد همراه با گاز وجود دارند ميعانات . اين تركيبات بستگي دارد 

 سولفيد ،يد كربن گازي و آب نمك موجود در چاه هاي گاز ميباشد و همراه با گاز هايي چون دي اكس

  . هيدروژن و اكسيژن محيط مستعدي براي خوردگي لوله ها بوجود ميĤورند 

خوردگي دي اكسيد كربن بزرگترين و رايج ترين نوع از خوردگي ها در صنايع نفت و گاز محسوب 

  اين دو.اهميت خوردگي دي اكسيد كربن در صورت همراه بودن با اكسيژن بسيار بيشتر است . ميشوند 

 44بررسي خطوط لوله .  برابر افزايش ميدهند 50 تا 40گاز همراه با هم در محيط آبي خوردگي را 

   نشان داده كه حد اكثر مقدار مجاز اكسيژن در محدوده 1998شركت گاز رساني در سال 

vol % 10 – 1 البته تحقيقات نشان ميدهد كه براي انجام خوردگي در لوله هاي گاز تر.  ميباشد   

) wet gas pipeline(  حتي غلظت  ppm 100 نيز مقدار زيادي است و غلظت اكسيژن اكسيژن  

سرعت خوردگي نمونه هاي غوطه ور در محلول هاي آبي در شرايط .  باشد ppm 10بايد كمتر از 

 ppm 1000 – 100 براي غلظت هاي  mpy- 0.5  4.2 بين 2OCو   S 2Hساكن و بدون حضور 

   افزايش ميابد و در mpy 12.8 – 2.4  در حضور دي اكسيد كربن اين ميزان بهاكسيژن بوده است و

  .  ميرسد mpy 6.3 – 0.3خوردگي به  S 2Hحضور 

  : تشكيل هيدرات – 3

پديده گرفتگي لوله بوسيله ذرات جامد هيدرات گاز يكي از مشكالتي است كه پس از بهره برداري 

 مختلفي براي جلوگيري از تشكيل اين ماده در لوله هاي نفت تكنيك هاي. در خط لوله گاز اتفاق ميافتد

  . و گاز و همچنين فرآيند هايي براي نم گيري از جريان گاز مرسوم است 

  MMscf/ mlb 7 بنا بر استاندارد خطوط لوله و قوانين فروش گاز معموال محتوي آب را حداكثر
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از تشكيل هيدرات متان و جلوگيري از بنا بر اين حذف بخار آب باعث جلوگيري . مجاز ميدانند 

  . خوردگي و افزايش بازده خط لوله ميشود 

تشكيل هيدرات در خط لوله ميتواند باعث گرفتگي و اتالف گاز شود و از اين لحاظ يكي از مشكالت 

اگر شرايط براي تشكيل بلور هاي هيدرات مساعد باشد ممكن است . ترانزيت گاز در خطوط لوله ميباشد 

  .وله به طور كامل مسدود شده و هزينه هاي زيادي به بار آورد خط ل

روش هاي . فرآيند حذف آب از گاز طبيعي قبل از فرستادن آن به خط لوله را هيدرات زدايي گويند 

  :عمده هيدرات زدايي از گاز عبارتند از 

   روش سرمايش مستقيم-

   جذب توسط جامد -

   جذب توسط حالل مايع-

  

 واحد هاي موجود هيدرات زدايي توسط مكانيزم جذب آب با حالل 95% ر بيش از در حال حاضر د

تري اتيلن گاليكل مناسب ترين گاليكل براي اين فرآيند ميباشد زيرا . انجام ميگيرد ) گاليكل ها ( مايع 

در شكل زير سيستم جذب آب توسط .  ميباشد  )C º 404( دماي تجزيه آن باال وبازيابي آن آسان 

   : اتيلن گاليكل نشان داده شده است تري
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  سيستم جذب آب توسط تري اتيلن گاليكول: الف 

  واحد دهيدراتاسيون گاليكول: ب 

      

    

   :)LNG(  گاز طبيعي مايع شده -2

  :LNG معرفي -

LNG با تبريد و مايع سازي گاز درC º 160 – ر حدود فشار اتمسفر توليد ميشود و د.  

 و تبديل ، حمل با كشتي ،مايع سازي : عبارتند از  LNGنجيره توليد و انتقال مراحل اصلي در ز

  . مجدد به گاز 

  : مايع سازي -

در فرآيند مايع سازي گاز ابتدا تحت فشار زياد مايع شده سپس به اندازه اي سرد ميشود كه در فشار 

اشد اما پيشرفت هاي چهار دهه اين مرحله بسيار هزينه بر ميب. اتمسفر هم به صورت مايع باقي بماند 
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 250در حال حاضر هزينه تقريبي هر واحد .  هزينه هاي اين مرحله شده است 50% اخير سبب كاهش 

  .حدود سه سال طول ميكشد و نصب و راه اندازي هر واحد . دالر به ازاي هر تن در سال برآورد ميشود 

  : حمل با كشتي -

LNG  هر كشتي در . اين منظور ساخته شده اند حمل ميشود توسط كشتي هاي ويژه اي كه براي

3حدود
m 145000 مشكلي كه .  ميليون دالر ميباشد 170 – 190و قيمت آن در حدود  ظرفيت دارد

در مقصد بدون استفاده  LNGدر اين زمينه مطرح است اين است كه كشتي ها پس از تخليه محموله 

 كشتي 193هم اكنون در حدود . برگشت خالي هستند از ظرفيتشان بر ميگردند به عبارتي در مسير 

  :را مالحظه مينماييد  LNGدر زير شماتيك يك كشتي حمل . در دنيا موجود است  LNGويژه حمل 

  

                       
 

 

  : تبديل مجدد به گاز -

ه هاي  ذخيره سازي و تبديل مجدد به گاز ميباشد و هزين،اين بخش شامل مراحل تخليه كشتي ها 

  .آن بسيار پايين تر از مرحله مايع سازي است 

 تجارت جهاني گاز 25%  ميليون تن در سال است كه 120بالغ بر  LNG    امروزه فروش جهاني  

در حال افزايش است  LNGالبته با پيشرفت هايي كه حاصل ميشود به تدريج سهم . را شامل ميشود 

 با توجه به تمامي برآوردها . درصد در سال رشد دارد 10 تا 7به گونه اي كه بازار جهاني آن در حدود 

ساليان آتي ادامه خواهد داشت و هر چند تجارت اين حامل انرژي در سال   طي LNGرشد تقاضاي 

 كشور 11 سال آينده 10 كشور مصرف كننده محدود ميشد ، تا 15 كشور توليد كننده و 13 به 2005

 كشور به جرگه 18اي جديد صادراتي به ليست صادر كنندگان و نيز ديگر از جمله ايران با پروژه ه

ايران با توجه به موقعيت ژئواستراتژيك خود و نيز با دارا . واردكنندگان اين محصول خواهند پيوست 

بعالوه عمده ترين . ميباشد  LNGبودن دومين ذخاير گاز طبيعي در جهان ناگزير به ورود به عرصه 

جهان در سه گروه آسيا ، اروپا و آمريكا تقسيم بندي ميشوند و ايران از نظر  LNGمصرف كنندگان 
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به  LNGجغرافيايي در ميانه اين سه بازار به گونه اي قرار گرفته است كه از پتانسيل بااليي براي فروش 

 14ا  ت11و با توجه به برنامه هاي وزارت نفت قرار است فاز هاي . تمامي اين بازار ها برخوردار است 

 ميليون تن از اين 35اختصاص يابد و پيش بيني ميشود كه ساالنه حدود  LNGپارس جنوبي به توليد 

  . محصول توليد شود 

   :LNGچشم انداز هاي صنعت 

در ابتداي سال . توسعه استفاده از اين روش را تضمين مينمايد  LNGروند كاهشي هزينه توليد 

ي در حال توسعه ظرفيت و پنج واحد جديد در دست احداث  هشت پايانه مايع سازي گاز طبيع2004

در حال ساخت بود و سفارش  DCEOدر كشور هاي  LNGبعالوه هشت واحد جديد دريافت . بودند 

  .  كشتي جديد داده شده بود 54ساخت 

 ميليارد متر مكعب 140 بالغ بر 2001كه در سال  LNGپيش بيني ميشود تجارت بين منطقه اي 

.  افزايش يابد2030 ميليارد متر مكعب در سال 680 و 2010 ميليارد متر مكعب در سال 250بود به 

خواهد بود هر چند  LNG گاز جهان به صورت  بين منطقه اي تجارت50%  بيش از 2030در سال 

    . توسط خط لوله انجام خواهد شد ميان كشور ها مبادالت گاز طبيعي 70% هنوز حدود 

  

                    

  
  

  2005جهان در سال  LNG                                    وارد كنندگان 
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   2005 جهان در سال LNG                                 توليد كنندگان 

  

 با توجه به برنامه ريزي كشور هاي دارنده ذخاير گاز طبيعي جهان پيش بيني ميشود بيش از 

 اضافه شود كه منطقه خاورميانه با 2015جهان تا سال  LNGون تن به ظرفيت توليد ميلي233

  .ميليون تن بيشترين افزايش حجم ظرفيت توليد جهان را به خود اختصاص خواهد داد 3/73

 LNG ميليون تن به ظرفيت دريافت 610  بيش از 2015از طرف ديگر پيش بيني ميشود تا سال 

 ميليون تن بيشترين حجم افزايش ظرفيت را خواهد 410يكاي شمالي با بيش جهان افزوده شود كه آمر

 ميليون تن كشوري است كه پيش بيني ميشود 345داشت و در اين ميان اياالت متحده با بيش از 

  . را به خود اختصاص دهد  LNGبيشترين افزايش ظرفيت دريافت 

  : LNG  مقايسه خط لوله و-

ساسيت زياد آن نسبت به شرايط جغرافيايي مختلف و باال بودن هزينه خطوط لوله با توجه به ح   

آن، با مالحظات زيادي همچون انعقاد قرارداد هاي طوالني مدت ، اطمينان به سود آوري طرح به صورت 

در شرايطي كه از كشور هاي مختلف ( مستقيم و غير مستقيم ، اطمينان نسبت به امنيت خطوط لوله 

دم تاثير پذيري انتقال گاز از تحوالت و مناسبات سياسي طرفين و منطقه اي ، و ، ع) عبور نمايد 

اما در هر حال انتقال از . همچنين امكان مشاركت مالي شركت هاي بزرگ در اجراي طرح همراه است 

  .  طريق خط لوله حضور در بازار هاي گاز را در بلند مدت تضمين ميكند 
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 با خط لوله به شرط نبودن در خشكي حمل km  3000ازبه طور كلي در مسافت هاي كمتر 

 LNGمشكالت و اختالف هاي سياسي بين كشور هايي كه در مسير خط لوله واقع هستند ، نسبت به 

در مسافت ) به علت هزينه باالي احداث خطوط لوله ( در حمل و نقل دريايي . مقرون به صرفه تر است 

مقرون به صرفه تر است اما در مسافت هاي طوالني  LNGه  خط لوله نسبت بkm1000 هاي كمتر از 

  .  بهتر است LNGتر حمل از طريق 

 

   ) :CNG( گاز طبيعي فشرده شده  - 3   

.  ، متان و تا حدي اتان بوده و همواره به صورت گازي ميباشد  CNGعناصر اصلي تشكيل دهنده 

CNG   عدد . اين لحاظ مثل بنزين خطرناك نميباشدگاز سبكي است كه نقطه اشتعال بااليي دارد  و از

بعالوه در .  است 96 ميباشد در حالي كه اكتان بهترين بنزين سوپر حدود 130حدود   CNGاكتان 

CNG  افزودني هاي ضد كوبش نظير تترا اتيل سرب و ياMTBE بنا بر اين  . وجود نداردCNG  

  ميتواند جايگزين بسيار خوبي براي بنزين باشد

  :را نشان ميدهد  CNGير تركيب نسبي جدول ز

  

  

 

  
  

CNG  براي انتقال گاز طبيعي در مسافت هاي طوالني قابليت مهمي به شمار ميرود .CNG  را

ذخيره سازي گاز در . ميتوان در كشتي هاي مخصوصي ذخيره و سپس به مقاصد مورد نظر حمل نمود 

 و به قطر  psi  3000 – 1500 حمل فشاربه صورت نگهداري گاز در لوله هايي با ت CNGكشتي هاي 

اين لوله ها كه به صورت افقي و عمودي در كشتي تعبيه شده اند توانايي .  اينچ ميباشد 18 – 36

براي كاهش خطرات احتمالي دماي اين لوله ها در . ذخيره سازي مقادير زيادي گاز را در خود دارند 

در مخازن لوله اي شكل باال بودن  CNGار باالي به دليل فش.  درجه سانتي گراد حفظ ميشود -20

  . در جهان ميباشد  CNGاحتمال خطر انفجار از مشكالت اساسي عملي نشدن كاربرد وسيع تكنولوژي 
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، يعني به كار گيري لوله هايي  CNGامروزه استفاده از تكنيك هاي جديد در ساخت كشتي هاي 

اين .  درون كشتي تعبيه ميشوند پيشنهاد شده است  اينچ كه به صورت قرقره هاي بزرگ در6به قطر 

براي انتقال  CNGتكنولوژي . كشتي ها توانايي ذخيره سازي مقادير بيشتري  از گاز را در خود دارند 

گاز مخازن آب هاي عميق كه عمال انتقال گاز آنها با خط لوله به ساحل با دشواري و هزينه باال 

تنها براي انتقال  CNGبا توجه به شرايط موجود استفاده از تكنولوژي . روبروست ، ميتواند كاربرد يابد 

براي  CNGتحقيقات در زمينه استفاده از تكنولوژي .  مايل مطمئن به نظر ميرسد 2500گاز تا فواصل 

در صورت  CNGتكنولوژي . انتقال گاز طبيعي در كشور هاي آمريكا و استراليا همچنان ادامه دارد 

(  در فواصل كوتاه تر LNGر انفجار در هنگام انتقال آن ميتواند رقيبي براي تكنولوژي كاهش دادن خط

  . باشد )  مايل 2500تا 

نميتواند گاز را به مقادير بارگيري شده در  CNG ، گر چه يك كشتي حامل LNG در قياس با 

 هزينه تر از بسيار ساده تر و كم CNG انتقال دهد ، ولي توليد و ذخيره سازي LNGكشتي هاي 

LNG سادگي فرآيند توليد .  ميباشدCNG  و تكنولوژي ساده تر ساخت كشتي هاي حمل آن نسبت

در زير  .راي انتقال گاز مطرح نموده است را به عنوان گزينه بالقوه اي ب CNG ، طرح هاي  LNGبه 

  :را مالحظه ميكنيد  CNGشماتيك يك كشتي حامل 

  

  

                  
  

  

CNG  توجه به فراواني منابع گاز ، كيفيت مطلوب سوختن و مطابقت ميزان انتشار آالينده با

 بت به ساير منابع انرژي به عنوانخروجي از اگزوز با مقررات محيط زيست و نهايتا قيمت ارزان آن نس

   .  جايگزين در اغلب نقاط دنيا مطرح است اصلي ترين شكل انرژي

 بار متراكم 200ها با توجه به دانسيته انرژي كم آن بايد تا فشار براي مصرف گاز طبيعي در خودرو 

  . و در مخازن فلزي يا كامپوزيت كه براي اين فشار عملياتي طراحي شده اند نگهداري شوند 
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   ) : NGH(  هيدرات هاي گازي - 4 

  :تعريف هيدرات 

 هاي گاز درون آن به هيدرات جامدي  بلوري است كه از مولكول هاي آب تشكيل شده و مولكول

از جمله گاز هايي كه قابليت تشكيل هيدرات دارند ميتوان به هيدرو كربن هاي با تعداد . دام افتاده اند 

به طور كلي مولكول هاي كوچك گاز مثل متان و اتان با قطر  . ( كربن پايين مثل متان اشاره كرد

  . )  دارند  آنگستروم قابليت تشكيل هيدرات را 2/5مولكولي كمتر از

در واقع از نزديك شدن پيوند هاي هيدروژني  مولكول هاي آب ، چند وجهي هايي توليد ميشوند كه 

  :در شكل زير اين چند وجهي ها را مالحظه ميكنيد . ميتوانند مولكول هاي گاز را به دام بياندازند 

                   

                      
  

  

  :تند از شرايط تشكيل هيدرات عبار

   فشار و دماي مناسب   – 1

   وجود مولكول آب – 2

   وجود مولكول گاز– 3

در شرايط دما و . در صورت برقراري اين شرايط ، هيدراتاسيون گاز طبيعي نيز امكانپذير خواهد بود 

به .  حجم از گاز متان است 164فشار استاندارد يك حجم از هيدرات اشباع شده متان داراي بيش از 

. ت اين ظرفيت عظيم ذخيره سازي گاز ، اين هيدرات ها منابع مهمي از گاز طبيعي محسوب ميشوند عل

  .  پايدار است – C ° 80هيدرات متان در يك اتمسفر ، تا   

در سطح ماكروسكوپي بسياري از خواص مكانيكي هيدرات گاز مثل يخ است زيرا هيدرات ها داراي 

در شكلهاي زير هيدرات گاز طبيعي را مالحظه  .لكولي هستند  درصد آب بر يك پايه مو85حداقل 

  : مينماييد 
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تري ، ذخيره كرده و انتقال داد هزينه را در فشار پايين تر و دماي باالدر صورتي كه بتوان گاز 

براي مايع كردن عمليات بسيار كاهش ميابد و از مزاياي اقتصادي بزرگي مانند جلوگيري از اتالف انرژي 

  .گاز و كاهش هزينه هاي مربوط به ذخيره كردن و مايع سازي ، بهره مند خواهيم شد 

توليد هيدرات و . انتقال گاز طبيعي به شكل هيدرات از مفاهيم جديد در تكنولوژي انتقال ميباشد 

    .   ميباشد LNGهمچنين انتقال آن بسيار ساده تر از روش 

شكل زير .  روش هيدرات براي نقل و انتقاالت دريايي سودمندتر است مطالعات نشان ميدهد كه

 : شمايي از زنجيره انتقال دريايي گاز طبيعي توسط گلوله هاي هيدرات را نشان ميدهد 

 

  

      
  

  

  
 ميباشد ، هيدرات گازي را به سهولت LNGدماي حمل هيدرات باال تر از دماي حمل به دليل آنكه 

از اين رو تكنولوژي ساخت كشتي هاي حامل هيدرات پيچيدگي بسيار كمتري . ميتوان انتقال داد 

 خواهد داشت و نيز تاسيسات توليد هيدرات بسيار ساده تر از LNGنسبت به كشتي هاي حامل 

  .  ميتوانند طراحي شوند LNGتاسيسات توليد 
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طابق با مطالعات م.  دماي متان و گاز طبيعي نشان داده شده است –در شكل زير منحني فشار 

 متر مكعب استاندارد گاز را در خود جاي 150 – 180صورت گرفته هر يك متر مكعب هيدرات ، 

  . ميدهد 

  

  

                   

  
  

  

  

  

 و هيدرات بر روي يكي از LNGنتايج مطالعات انجام شده بر روي هزينه ثابت هر يك از روش هاي 

  : به شرح ذيل است 1995 سال نروژ در  Barentsميادين گازي دريايي  
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دو روش .   به عنوان خنك كننده استاده شده است C ° 5از آب دريا با دماي  در اين بررسي ها  

دريايي با يكديگر  ) 3500مايل (  كيلو متر 6475مسافت  و MMscfd 400در ظرفيت هاي مشابه 

  .  ميباشد LNG كمتر از روش 24% يدرات نتايج نشان ميدهد كه هزينه ثابت روش ه. مقايسه شده اند 

 بر روي يكي از ميادين گازي جنوب شرقي آسيا با شرايط زير 2002مطالعات مشابهي در سال 

  :انجام شده است 

    ،C ° 35: دماي آب دريا جهت خنك كردن گاز 

   ،كيلومتر 6000 : مسافت انتقال

   MMscfd 400:  ظرفيت 

 در اين LNGنجام شده بر روي هزينه ثابت روش هاي هيدرات و در جدول زير نتايج بررسي هاي ا

   : شرايط آورده شده است 

  

    

   
  

 نسبت به 12%  به علت رقابت بازار و رشد فناوري به ميزان 2002 در سال LNGهزينه هاي ثابت 

الر  د2 / 5 در اين سال معادل LNGبر اساس گزارشات ، هزينه توليد .  كاهش يافته است 1995سال 

  .  فوت مكعب استاندارد گاز بوده است 1000آمريكا به ازاي هر 

هاي روش هيدرات بسيار در هزينه ) آب دريا ( بررسي ها نشان ميدهد كه دماي سيال خنك كننده 

موثر است و به عبارت ديگر ميزان سود دهي روش هيدرات بستگي مستقيم به دماي آب خنك كننده 

  . دارد 

هيدرات . ينه هاي روش هيدرات مربوط به مرحله توليد هيدرات گازي ميشود  كل هز60% بيش از 

هيدرات خشك . هاي گازي در مقياس صنعتي طي دو مرحله به شكل دوغابي و يا خشك توليد ميشوند 

  . به منظور انتقال گاز طبيعي در مسافت هاي طوالني قابل استفاده است 

فرآيند هاي شامل تشكيل .  كننده صورت ميگيرد توليد هيدرات دوغابي در يك رآكتور مخلوط

هيدرات دوغابي و هيدرات زدايي از دوغاب به منظور توليد هيدرات دوغابي غليظ يا پودر هيدرات در 
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در شكل زير شماتيك .  بار ، دارند10 و فشار – C ° 2فشار اتمسفر پايدار نيستند و نياز به دماي 

  :الحظه ميكنيد فرآيند توليد صنعتي هيدرات ها را م

  

    
  

  :معايب مهم روش هيدرات دوغابي عبارتند از 

   سرعت توليد پايين – 1

هزينه هاي زيادي اين محدوديت باعث ميشود (  نياز به عمليات هيدرات زدايي در فشار باال – 2

  . )صرف واحد هاي هيدرات زدايي شود 

   دشواري در افزايش مقياس– 3

 شد ميتوان نتيجه گرفت كه تكنولوژي هيدرات در مقايسه با ساير روش با توجه به مطالبي كه مطرح

هايي كه تا كنون مورد بررسي قرار گرفت ، از پيچيدگي كمتري برخوردار بوده و هزينه كمتري در بر 

، حجم كمتر گاز منتقل شده ميباشد به گونه اي دارد اما مشكل اساسي در انتقال گاز به روش هيدرات 

 متر مكعب استاندارد گاز را در خود جاي ميدهد در 150 – 180 مكعب هيدرات تقريبا كه هر يك متر

 به يك دويستم CNG اين كاهش حجم به يك ششصدم و در مورد LNGصورتيكه در مورد تكنولوژي 

ضمن . به يك دويست و پنجاهم ميرسد و اين مساله از نظر اقتصادي بسيار پر اهميت است  LPGو در 

به اين ترتيب . تقال هيدرات هاي گازي بخشي از هزينه صرف انتقال مولكول هاي آب ميشود اينكه در ان

ميتوان نتيجه گرفت كه براي استفاده بهتر از اين روش نيازمند تحقيقات و پيشرفت هاي بيشتري 

  .   هستيم 
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   ) :GtL(  فرآورده هاي مايع سنتزي – 5

ختي براي تامين انرژي است ولي از آنجا كه هزينه انتقال آن گاز طبيعي يكي از عمده ترين مواد سو

در مقابل انرژي كه توليد ميكند ، باالست ، لذا بيشتر تمايل داريم كه آنرا به مواد با ارزش افزوده باال و 

  . سهل االنتقال تبديل كنيم 

است كه در  ساير هيدرو كربن ه4%  اتان و 6%  متان ، حدود 90% گاز طبيعي محتوي بيش از 

 6% فرآيند هاي مرسوم در صنايع پتروشيمي جهت توليد الفين ها و محصوالت پترو شيميايي تنها از 

از اين رو بايد به دنبال تكنولوژي هاي جديدي بود كه . اتان موجود در گاز طبيعي استفاده ميشود 

اهكارهاي مناسب براي اين توانايي تبديل متان به فرآورده هاي با ارزش را داشته باشند و يكي از ر

ميباشد و بسياري از كارشناسان آنرا راهكاري مناسب براي انتقال گاز به بازار  GtLمنظور تكنولوژي 

از هاي دور دست بيان ميكنند زيرا حمل فرآورده هاي مايع به بازار مصرف بسيار ساده تر و كم هزينه تر 

  . ميباشد ...  و LNGروش هايي چون 

GtL  ي چون متانول ، دي متيل اتر ، آمونياك و عبارتست از سنتز هيدرو كربن هاي مايعدر واقع

و يا موادي چون زغال سنگ ، نفتا ، برش هاي سنگين (  از گاز طبيعي فرآورده هاي ميان تقطير

  ... )پااليشگاه و 

 فوت مكعب 1000، در حدود  GtLحجم گاز طبيعي مورد نياز جهت توليد يك بشكه فرآورده 

در ) گاز هاي همراه نفت ( از گاز هاي سوزانده شده  GtLاز نقطه نظر صرفه اقتصادي توليد . ست ا

  . اولويت نخست جاي دارد و پس از آن ، از گاز طبيعي ميادين بزرگ گازي 

  .دو بشكه نفت خام را براي صادرات در پي دارد  GtLتوليد هر بشكه محصوالت 

مختلفي قابل انجام مي باشد كه يكي از مهمترين آنها سنتز  فرآيندهاي   طريقاز GtLتكنولوژي 

 و هيدرو كربن هاي با ارزشي چون بنزين ، گازوئيل  تروپش و توليد فرآورده هاي ميان تقطير –فيشر 

  كه در ادامه به تفصيل به آن خواهيم پرداختمي باشد... نفت سفيد ، كروزن ، تركيبات موم و واكس و 

.  

  : تروپش - لي سنتز فيشر معرفي و بررسي ك

  : تروپش به طور كلي شامل چهار مرحله اساسي ميباشد –سنتز فيشر فرآيند 

  .ورود خوراك كه ميتواند گاز طبيعي، زغال سنگ، و يا برشهاي سنگين پااليشگاه باشد -1

 )مخلوط مونوكسيد كربن و هيدروژن ( تبديل خوراك به گاز سنتز  -2

   تروپش–فرآيند سنتز فيشر  -3
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 زي و افزايش كيفيت محصول از طريق هيدرو كراكينگ و ايزومريزاسيونجداسا -4

  

   تروپش نوعي واكنش پليمريزاسيون احيائي بين منوكسيد كربن و هيدروژن است و در –سنتز فيشر 

 : مي شوند نتيجه آن هيدروكربن هاي خطي، اولفين ها و الكل ها توليد

 

   OHCHCHCH n 223  الكل                        )(

        323 )( CHCHCH n             پارافين هاي خطي          →+
Catalyst

HCO 2 

       
223 )( CHCHCHCH n    الفين ها                    =

 

 مي تواند ) زغال سنگ يا گاز طبيعي  ( خوراك فرآيند گاز سنتز است كه با توجه به منبع تهيه

COHبت هاي مختلفي از نس پس از جذب شدن مونوكسيد كربن و هيدروژن بر روي .  داشته باشد2:

−−سطح كاتاليست و تفكيك اتمهاي آنها، از برخورد بين اين اتمها، مونومر  2CHتوليد مي شود كه با   

   به طور ساده مي توان فرآيند.  توليد كردپليمريزاسيون مي توان طيف وسيعي از هيدروكربن ها را

  : تروپش را با معادله كلي زير نشان داد–فيشر 

                                          [ ] OnHCHnHnCO
n 2222 +−−→+  

 1Cمحدوده محصوالت بدست آمده بر حسب شرايط عملياتي و نوع كاتاليزور بكار رفته، مي تواند از 

  )C° 250 – 180(  اولفين هاي سبك و در دماهاي پايين ) C° 350( در دماهاي باال  .  باشد60Cتا 

  : فرآورده هاي ميان تقطير توليد ميشوند 

  

  



[19] 

 

                  

  

 را شامل ميشود و مراحل سنتز و GtL هزينه هاي يك واحد 66% مرحله توليد گاز سنتز تقريبا 

 .نه ها را به خود اختصاص ميدهند  هزي12%  و 22% افزايش كيفيت محصول نيز به ترتيب در حدود 

  . لذا كاهش هزينه هاي بخش توليد گاز سنتز ميتواند تا حد زيادي بر روي اقتصاد فرآيند موثر باشد 

  :روش هاي توليد گاز سنتز 

 – 2 رفرمينگ با بخار آب – 1د از سه روش رايج وجود دارد كه عبارتنبراي توليد گاز سنتز 

روش چهارمي نيز به تازگي ابداع شده كه طي رفرمينگ .  اكسيداسيون جزئي – 3رفرمينگ اتوترمال 

  :در ذيل مختصرا به هر يك از اين روش ها ميپردازيم. متان با دي اكسيد كربن ، گاز سنتز توليد ميشود 

  : رفرمينگ متان با بخار آب – 1

از طبيعي و بخار آب از درون لوله هايي كه با كاتاليست پر شده اند، عبور مي كند در روش گدر اين 

°Cشرايط عملياتي دماي بين . حاليكه لوله ها توسط مشعل هايي حرارت داده مي شوند
 و 1100700−

bar355فشار    . ميباشد−
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 است، يكي واكنش گسست هيدروكربن و ديگري واكنش هاي اين فرآيند شامل دو واكنش تعادلي

  :) كه يك واكنش نامطلوب محسوب ميشود  (  گاز–واكنش شيفت آب 

                                      
molKJHHCOOHCO

molKJHHCOHCH

/2.41

/2.20630

298222

298224

−=∆+→+

=∆+→+
  

هر چه هيدروكربن استفاده شده سنگينتر باشد مقدار بيشتري بخار مي بايست براي جلوگيري از 

COHنسبت . ستفاده شودتشكيل كربن، ا  مي باشد كه براي تنظيم 5:1 تا 3:1 توليد شده در حدود 2:

اين مقدار، هيدروژن را مي توان توسط غشاهايي از جنس فيبرهاي ميان تهي و يا در يك سيستم جذب 

اه و يا در يك از لحاظ اقتصادي بهتر است هيدروژن مازاد در يك پااليشگ. سطحي تحت فشار، حذف كرد

  .واحد مجاور جهت توليد آمونياك به مصرف برسد

  ) : ATR(  رفرمينگ اتوترمال – 2

اين فرآيند تلفيقي از روش اكسيداسيون جزئي و رفرمينگ با بخار آب است و بسيار شباهت به 

 خوراك اين فرآيند، هيدروكربن، اكسيژن و بخار آب است كه البته بجاي. اكسيداسيون جزئي دارد

 در اين فرآيند از هيدروكربن هاي مختلفي. اكسيژن مي توان از هوا يا هواي غني از اكسيژن استفاده كرد

  .، نفتا و گاز طبيعي مي توان استفاده كردمثل گازهاي خروجي از پااليشگاه 

: همانطور كه در شكل زير مالحظه مي كنيد، فضاي راكتور به سه بخش مجزا تفكيك مي شود

  .  احتراق و بستر كاتاليزورمشعل، ناحيه
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Cدماي هسته شعله . مشعل خوراك را در يك شعله نفوذي درهم، محترق مي كند
ميباشد لذا °2000

  .الزم است از انتقال حرارت به بدنه مشعل از طريق تشعشع و چرخش مجدد گاز داغ، جلوگيري شود

نسبت كلي اكسيژن به . ن مخلوط و محترق مي گردددر ناحيه احتراق هيدروكربن بتدريج با اكسيژ

  :واكنش كلي انجام شده به صورت زير است.  است0.6 تا 0.55متان در حدود 

                                    molKCalHOHCOOCH /1232
2

3
224 −=∆+→+

° 

 تبديل 2CO گاز به –مقداري از مونوكسيد كربن توليد شده توسط واكنش آهسته شيفت آب 

  .ميشود

در زير ناحيه احتراق يك بستر ثابت كاتاليزوري قرار دارد كه در آن طي واكنش هاي كاتاليزوري 

C تا 1100دماي عملياتي در بستر كاتاليزور . هتروژن تبديل هيدروكربنها تكميل مي گردد
مي   °1400

استفاده از كاتاليزور نيكل در اين فرآيند رايج . د در برابر اين حرارت مقاوم باشدلذا كاتاليزور باي. باشد

. مرحله كنترل كننده واكنش هاي فوق نفوذ فيلمي در سطح خارجي دانه هاي كاتاليزور مي باشد. است

سيستم خوراك دهي با نست بخار به كربن خيلي پايين جهت دستيابي به گاز سنتز غني از مونوكسيد 

  .بن سبب اقتصادي بودن اين فرآيند شده استكر

  :  اكسيداسيون جزئي – 3
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 توليد مي كند و بهمين دليل اين 2:1فرآيند اكسيداسيون جزئي، گاز سنتزي با نسبت مطلوب 

انجام اين فرآيند از دو راه .  تروپش توصيه شده است–روش براي توليد گاز سنتز مورد نياز فرآيند فيشر 

  : امكانپذير است

مي استفاده از اكسيژن خالص كه منجر به توليدگاز سنتز خالص تر و عاري از نيتروژن    - 1

 . شود

 در روش دوم از هوا استفاده ميشود كه گاز سنتز رقيق تري توليد مي شود ولي در عين - 2

حال استفاده از اكسيژن نيازمند يك واحد جداسازي هوا مي باشد كه البته باعث افزايش هزينه هاي 

  . سرمايه گذاري مي شود

در اين .فاقد بستر كاتاليزوري ميباشد و در خوراك نيز بخار وجود ندارد راكتور اكسيداسيون جزئي 

روش خوراك مستقيماً با اكسيژن در باالي راكتور مخلوط شده و اكسيداسيون جزئي و واكنش هاي 

Cخروجي از اين راكتور در حدود دماي . رفرمينگ در ناحيه احتراق و در مشعل انجام مي گيرد
°1250 

واكنش انجام . مي باشد و گازهاي خروجي شامل مونوكسيد كربن، هيدروژن و دي اكسيد كربن است

  :شده به صورت زير است

                                                                            224 2
2

1 HCOOCH +→+ 

روش اكسيداسيون جزئي به علت اينكه به صورت آدياباتيك انجام مي شود و اتالف انرژي آن حداقل 

 تروپش و –است، روشي مناسب و نويد بخش براي تولد گاز سنتز با نسبت مناسب براي فرآيند فيشر 

  . ب است  رفرمينگ با بخار آسرمايه گذاري ثابت در اين فرآيند كمتر از فرآيند. سنتز متانول است

در  CO : 2 Hدر فرآيند سنتز فيشر تروپش براي توليد فرآورده هاي ميان تقطير ، نسبت بهينه   

 و در دو  5 اين نسبت در روش رفرمينگ با بخار آب معادل .  باشد 2گاز سنتز توليد شده بايد معادل 

ه واحدي براي تنظيم غلظت لذا استفاده از روش رفرمينگ با بخار آب نياز ب.  است 2روش ديگر برابر  
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روش هاي رفرمينگ اتو ترمال و اكسيداسيون . هيدروژن دارد و به همين دليل چندان مطلوب نميباشد 

 توليد ميكنند اما از طرف ديگر نياز به واحدي براي توليد 2 : 1جزيي گاز سنتزي با نسبت مطلوب 

  .اكسيژن خالص و تجهيزات حذف گاز دي اكسيد كربن دارند 

بعالوه .  روش رفرمينگ متان با دي اكسيد كربن ميتوان گاز سنتز را با نسبت بهينه بدست آورد در

اين روش نيازي به واحد زدودن دي اكسيد كربن و توليد اكسيژن ندارد بنا بر اين هزينه ها به ميزان 

  :واكنش كلي انجام شده در اين روش ، به شرح ذيل است . قابل توجهي كاهش ميابد 

                                                                                          2H 2 +   CO2   ↔ 2 OC  +4 HC                        

  

  :و خواص آنها  GtLمعرفي محصوالت 

 د و اين خود ، از مزاياي مهممحصوالت توليد شده به روش سنتزي ، كيفيت بسيار مطلوبي دارن

    . محسوب ميشود GtL روش 

 توليد مي شود ارزش حرارتي قابل مالحظه اي نسبت GTLسوخت ديزلي كه از طريق فرآيندهاي 

به ديزلي كه از روشهاي سنتي توليد مي شود، دارد و عددستان آن باالتر مي باشد و اين به معني امكان 

 auto ignitionي است از قابليت عددستان شاخص. طراحي موتورهايي با راندمان باالتر مي باشد

 را براي سوخت ديزل مد نظر 50 تا 45سوخت ديزل و خيلي از كشورها عددستان حداقل در حدود 

 و باعث مي شود توليد اكسيدهاي نيتروژن.عددستان باالتر به معني دماي اشتعال پايينتر مي باشد. دارند

سوخت ديزل سنتزي عددستاني در حدود . كاهش يابد كه از جنبه هاي زيست محيطي  مهم مي باشد

و اين به معني حذف اكسيدهاي گوگرد و نيتروژن در . (  دارد و فاقد گوگرد و نيتروژن مي باشد 70

و نسبت تركيبات پارافيني در آن باالست كه سبب مي شود به ) صورت احتراق اين سوخت مي باشد

  . راي توليد حالل هاي نفتي مناسب باشدعنوان خوراك واحد شكست كاتاليستي در پااليشگاه و ب
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 آنست كه هرچه بيشتر باشد، atomizationمسأله مهم ديگر در ارتباط با سوخت ديزل، قابليت 

محتوي كربن و تركيبات آروماتيك نسوخته در اگزوز اتومبيل ها كمتر مي شود و از آنجا كه سرطانزايي 

ستقيم با نظر، كاهش تركيبات آروماتيك در ارتباط متركيبات آروماتيك اثبات شده مي باشد، از اين م

 ديزل سنتزي و atomizationمحتوي گوگرد كم باعث افزايش خاصيت . سالمتي انسان ميباشد 

كاهش تركيبات آروماتيك سمي مي شود و از اين نظر ديزل سنتزي برتر از ديزل توليد شده به روش 

   .هاي سنتي مي باشد

مي تواند خوراك مناسبي براي واحدهاي پتروشيمي  GtL آيندهاينفتاي توليد شده توسط فر

باشدولي اگر قرار باشد به عنوان سوخت به مصرف برسد، از آنجا كه عدد اكتان پاييني دارد مي بايست 

 50محصول نفت سفيد آن با داشتن نقطه دود بيشتر از . ايزومريزاسيون يا رفرمينگ روي آن انجام شود

راي محصول استاندارد حاصل از نفت خام خواصي عالي به عنوان سوخت حرارتي از  ب25در مقايسه با 

  .خود نشان مي دهد

. با اين توضيحات، مي توان اين سوخت هاي سنتزي را در پيل هاي سوختي بجاي متانول بكار برد

، مي باشد مي توان به روغن هاي روان كننده waxهمچنين بخشي از محصول را كه شامل تركيبات  

كه در سيستم هاي حمل و  GtLسوخت هاي . سياالت حفاري و ساير محصوالت با ارزش تبديل كرد

نقل استفاده مي شود مي بايست بخاطر كيفيت بهتري كه دارند ارزش بيشتري داشته باشند زيرا باعث 

 به قوانين البته ميزان اين افزايش بها بستگي. كاهش آالينده هاي خروجي از اگزوز اتومبيل ها مي شود

از ميزان  GtL پيش بيني مي شود ميزان تقاضا براي سوخت هاي. زيست محيطي كشور مربوطه دارد

در زمينه هاي كاربردي يكسان پيشي بگيرد بخصوص در مورد سوخت ديزل و با   LNG تقاضا براي
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ها، در وجود تأكيدات زيست محيطي در زمينه كاهش محتوي سولفور و تركيبات آروماتيك در سوخت 

  .اروپا و آمريكا

، قابليت آنها برا مخلوط كردن با فرآورده هاي پااليشگاهي و  GtL از ديگر كاربردهاي محصوالت

  :اين امر از دو طريق امكانپذير است. بهبود كيفيت آنها، مي باشد

 را با فرآورده هاي پااليشگاهي، با نسبت مشخصي GTLدر روش اول ميتوان فراورده هاي  -1

  .رد تا محصول نهايي به استاندارد مورد نظر برسدمخلوط ك

در روش دوم مي توان فرآورده هاي ميان تقطير را با نفت خام خوراك پااليشگاه مخلوط كرد،  -2

 .تا ضمن انجام فرآيندهاي پااليشي، محصول مورد نظر توليد شود

  :كاتاليزور هاي متداول در سنتز فيشر تروپش 

انتخاب كاتاليزور مناسب بستگي به  .روپش، كاتاليزور آنست ت–قلب هر فرآيند سنتز فيشر 

بنزين تا تركيبات تركيبات سبك مثل اتيلن، پروپيلن و ( پارامترهاي مختلفي چون محصول مورد نظر 

به علت زغال سنگ يا گاز طبيعي ( ، منبع تهيه گاز سنتز )اشباع و سنگينتر مثل نفتا، ديزل، و واكس 

COHتفاوت در نسب  سه كاتاليزور آهن،  .ميزان تبديل مورد نظر، طول عمر و قيمت پايين دارد) 2:

 كه در اين بين نيز روتنيم به دارندكبالت و روتنيم در مقايسه با ساير كاتاليزورها بيشتر مورد توجه قرار 

آن به علت كمياب بودن دليل احتياج به فشار باال در راكتور جهت توليد محصوالت و هزينه باالي تهيه 

توانيد نسبت قيمت فلزات مذكور به آهن را در سال  در جدول زير مي. ميگردد روتنيم، كمتر استفاده 

  : مالحظه نمائيد1989
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    آهن   كبالت     نيكل     روتنيم     روديم

570000          31000                 250            230             1  

شود كه كاتاليزوهايي كه در مقياس صنعتي كاربرد دارند  ل فوق مشخص ميبا توجه به جدو

كبالت همراه با تقويت  .كاتاليزوهايي هستند كه فاز فعال آنها را عناصر كبالت يا آهن تشكيل داده است

ه به عنوان پايه، يكي ديگر از كاتاليزورهايي است مياتودهاي اكسيدتوريم، اكسيد منيزيم و خاك  كننده

ها در محدوده محصوالت ميان تقطير كاربرد  هاي سنگين و پارافين  بيشتر براي توليد هيدروكربنكه

  .دارد

ت ياين كاتاليزور قابل.  تروپش، در فشارهاي متوسط است–آهن نيز كاتاليزور مهمي در سنتز فيشر 

 طور عمده به( تركيباتي از فلزات قليايي . توليد محدوده وسيعي از محصوالت را دارا ميباشد

باعث افزايش كه آيند  هاي كاتاليزور آهن به شمار مي از ارتقاء دهنده) اكسيدپتاسيم و كربنات پتاسيم

پذيري نسبت به محصوالت  جذب مونوكسيد كربن روي كاتاليزور و در نتيجه افزايش سرعت و گزينش

  .شوند ها، مي تر و الفين سنگين

پذير بودن راندمان توليد محصوالت آروماتيكي  ي و گزينشديهاي اس ها به دليل داشتن سايت زئوليت

دهند لذا در صورت اضافه شدن به كاتاليزور آهن باعث  اي اشباع را افزايش مي هاي شاخه و هيدروكربن

  .شوند توليد محصوالتي با عدد اكتان باال مي

  : كاتاليزور كبالت – 1

   :(Promoter )ها  تقويت كننده

 النتانيوم، روتنيم، رنيم، داي مختلفي ماننه  كاتاليزور كبالت، تقويت كنندهبه جهت بهبود عملكرد

اين تركيبات به مقدار . شود يم، زيركونيوم، و برخي از اكسيدهاي قليائي، به آن افزوده ميزهافنيم، س

. ندپذيري و يا پايداري بيشتري به آن بده گردند تا فعاليت، گزينش خيلي كمي به كاتاليزور افزوده مي
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 ( Textural )هاي بافتي  كننده اي مورد استفاده در كاتاليزور كبالت به دو دسته تقويته تقويت كننده

فيزيكي روي هاي بافتي، اثرات  كننده تقويت. شوند تقسيم مي) الكتروني( هاي شيميائي  كننده و تقويت

اثرات ) الكتروني (  هاي شيميايي كاتاليزور دارد و پايداري آنرا افزايش مي دهد در حاليكه تقويت كننده

در زير به . دهند پذيري كاتاليزور را ارتقاء مي كنند و فعاليت و گزينش شيميايي به سيستم اعمال مي

  :شود ها اشاره مي كننده خصوصيات برخي از اين تقويت

  )ومينا لروي پايه آ( النتانيوم  -1

تر افزايش يافته و  و توليد محصوالت سنگينكننده احتمال رشد زنجيره   تقويت اينبا استفاده از

ها بيشتر  پذيري نسبت به الفين همچنين گزينش. يابد پذيري كاتاليزور نسبت به متان كاهش مي گزينش

اي كبالت ه يابد كه علت اين امر بلوكه شدن سايت ولي در عين حال ميزان تبديل كاهش مي. شود مي

  .باشد توسط النتانيوم مي

  )ومينالوي پايه آر( پتاسيم  -2

يابد نتيجه آن  بيشتر افزايش مي) فاكتور رشد  ( αه پتاسيم بيشتري به كبالت اضافه شود مقدار چهر 

تر است ولي در عين حال درصد تبديل مونوكسيد كربن به طور  هاي سنگين افزايش توليد هيدروكربن

  .  براي اين منظور انتخاب شودOptimumست يك مقدار يلذا ميبا. يابد اي كاهش مي قابل مالحظه

  )روي پايه سيليكا ( زيركونيوم -3

به . شود زيركونيوم باعث افزايش فعاليت كاتاليزور و در نتيجه افزايش ميزان تفكيك مونوكسيد كربن مي

دهد  ميها نشان   بررسي.يابد افزايش ميتر هاي سنگين پذيري نسبت به هيدروكربن اين ترتيب گزينش

  .اين تقويت كننده بهترين كارآيي را روي پايه سيليكا دارد

  :رنيم-4
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تر  هاي سنگين پذيري به سمت هيدروكربن شود و گزينش  باعث توزيع بيشتر كبالت روي تيتانيا ميرنيم 

  .دهد را افزايش مي

  :روتنيم-5

بر روي پايه . رود و تيتانيا بكار ميهاي آلومينا، سيليكا  اين تقويت كننده در كاتاليزورهاي كبالت با پايه

ولي روي پايه تيتانيا . پذيري دارد هاي سبك شده و اثر منفي روي گزينش  آلكيندسيليكا، باعث تولي

باعث افزايش گزينش پذيري 
+5Cشود  مي.  

  : كاتاليزور آهن – 2

باشد، مونوكسيد كربن   گاز مي– ويژگي شاخص كاتاليزور آهن، فعاليت نسبت به واكنش شيفت آب

COHبهمين دليل براي گاز سنتز با نسبت . كند اكسيد كربن و هيدروژن توليد مي را هدر داده و دي :2 

كند كه  من آب توليدي را نيز مصرف ميضدر ). سنگ مثل گاز سنتز حاصل از زغال( پايين مناسب است 

 -گرچه فعاليت آهن در سنتز فيشر . شود  فعال شدن كاتاليزور آهن مياين امر باعث اكسيد شدن و غير

پذيري ذاتي باالتر نسبت به  تروپش كمتر از كبالت است ولي قيمت كمتر، در دسترس بودن و گزينش

 كاتاليزور آهن، حضوردر . دار از مزاياي اين كاتاليزور نسبت به كبالت است ها و تركيبات اكسيژن الفين

Cي متان حتي در دماهاي حدود گزينش پذير
ماند ولي در دماهاي باالتر متوسط   پايين باقي مي°340

وزن مولكولي محصوالت بقدري پايين است كه هيچ محصولي در فاز  مايع در شرايط واكنش توليد 

  .باشد پذير مي امكانها با آن  پذير بوده و سنتز انتخابي الفين كاتاليزور آهن بسيار انعطاف. شود نمي

   :نهاجزاي كاتاليزور آ
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  :ها تسريع كننده  -1

دي هستند كه به طور مداوم به مسير خوراك راكتورهاي كاتاليزوري اضافه اها مو تسريع كننده

ها به دالئل اقتصادي، به  تسريع كننده. دهند شوند و بهره دهي محصول مورد نظر را افزايش مي مي

 تروپش با كاتاليزور آهن، -در سنتز فيشر . شوند  محدود مي…ر، هيدروژن، هوا و ابخموادي ارزان چون 

دهد و از ايجاد رسوب كربن   مي اين بخار آب با كربن واكنش. شود از تسريع كننده بخار آب استفاده مي

  .كند جلوگيري مي

  :ها كننده تقويت - 2

  : كه عبارتند ازكنند هايي استفاده مي در كاتاليزور آهن از تقويت كننده

  :پتاسيم

دهد در حاليكه جذب هيدروژن را كم  پتاسيم جذب مونوكسيد كربن را روي كاتاليزور، افزايش مي

پتاسيم باعث رشد زنجيره و . گردد كند از آنجا كه جدا شدن از سطح بوسيله هيدروژناسيون آسان مي مي

ها در  ها به پارافين همچنين نسبت الفين. شود تر مي اي سنگينه پذيري نسبت به مولكول افزايش گزينش

افزايش فعاليت واكنش : ساير اثرات پتاسيم عبارتند از. دهد محصوالت هيدروكربن  حاصل را افزايش مي

البته (  تروپش - گاز، افزايش سرعت غير فعال شدن كاتاليزور، و افزاش فعاليت سنتز فيشر –شيفت آب 

 پتاسيم  كننده نتول و آرگ، از كاتاليزور آهن با تقويتيورهاي سدر راكت) هاي پايين پتاسيم  در غلظت

  .شود نتول و سوخت ديزل و واكس در آرگ مييشود كه باعث توليد محصوالت بنزيني در س استفاده مي

  :منگنز

هاي سبك و كاهش  پذيري آلكين كاتاليزورهاي آهن با تقويت كننده منگنز سبب افزايش گزينش

  .شود پذيري متان مي گزينش
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  :مس

 گاز را به كندي –اثر تقويت كنندگي آن بسيار بيشتر از پتاسيم است و در عين حال واكنش شيفت آب 

 احياء آهن را آسانتر مس. يابد متوسط وزن مولكولي محصوالت در حضور مس افزايش مي. دهد انجام مي

  .دهد روپش، كاهش مي ت–  را در سنتز فيشر Steady Stateكرده و زمان رسيدن به شرايط       

  :مقايسه كاتاليزورهاي آهن و كبالت

هيچ يك از اين دو كاتاليزور برتري مطلق نسبت به ديگري ندارد و انتخاب هر كدام از آنها بر مبناي 

گاز طبيعي يا زغال ( تهيه گاز سنتز منبع بررسي فني و اقتصادي دقيق با توجه به محل واحد صنعتي، 

  .گيرد توجه به منابع داخلي و محصوالت مورد نظر، صورت مي، امكان تهيه با )سنگ 

 تروپش در حضور كاتاليزور -واكنش فيشر ) سرعت (  اثر بازدارندگي روي سينتيك 2COآب و 

به طور كلي براي دستيابي به و . كبالت ندارد ولي در حضور كاتاليزور آهن، عوامل بازدارنده هستند

عمر مفيد كاتاليزور كبالت . الت باالتر، استفاده از كاتاليزورهاي كبالت بهتر از آهن استميزان تبدي

  . كم گوگرد، حساس استيبيشتر از آهن است البته كبالت بشدت حتي در مقابل مقادير خيل

براي افزايش . ،در كاتاليزور كبالت بيشتر از آهن استWaxپذيري نسبت به تركيبات  گزينش

در كبالت، با تغيير فشار و شود  هاي شيميايي استفاده مي كننده در آهن، از تقويتپذيري  گزينش

. يابد تر افزايش مي پذيري نسبت به تركيبات سنگين به طوري كه با افزايش فشار راكتور، گزينش راكتور،

وپش را  تر-واكس حاصل از سنتز فيشر . پذيري ارتباطي به فشار ندارد در مورد كاتاليزور آهن، گزينش

توان   به طور كلي مي.  تبديل كرد70ستان  نگ، به سوخت ديزل با عدديتوان با انجام هيدروكراك  مي

ها و كاتاليزورهاي  پذيري بيشتري به سمت توليد الفين گفت كاتاليزورهاي آهن نسبت به كبالت، گزينش

  .هاي با زنجيره طوالني دارند پذيري به سمت توليد پارافين كبالت گزينش
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C تا 330( تر كاتاليزورهاي آهن در دماي باال
 تا 25( تر  و كاتاليزورهاي كبالت در دماي پايين ) °350

C
  .شوند بكار برده مي ) °330

  :مسموم شدن

سبب غير فعال شدن كاتاليزور از لحاظ جذب شيميايي ناخالصي هاي همراه خوراك مي تواند 

 هستند d و بيشتر الكترون در تراز انرژي 5 و يونهاي فلزي كه داراي VI وVعناصر گرو . شيميايي شود

سموم شدن در اثر عناصر چنانچه م.  تروپش شوند–مي توانند سبب مسموم شدن كاتاليزورهاي فيشر 

 باشد، مي توان با انجام اكسايش و كاهش، مجدداً كاتاليزور را فعال نمود ولي چنانچه VI وVگروه 

مسموم شدن در اثر يونهاي فلزي اتفاق افتاده باشد، احياء مجدد كاتاليزور خيلي دشوار مي شود ولي 

  .ام گيرد مقاومت كاتاليزور در برابر سم بسيار بيشتر  مي شودچنانچه انج

  

  :غير فعال شدن كاتاليزور آهن

وجود مواد مومي و يا آروماتيك : عواملي كه سبب كاهش فعاليت كاتاليزور آهن مي شوند عبارتند از

گرد دار،  كلوخه اي شدن  و ساير تركيبات آلي گوSH2در حفره هاي كاتاليزور، سم هايي چون 

  .هيدروترومال و ترسيب كربن از طريق واكنش بودوارد

البته در .  در هر متر مكعب استاندارد گاز مي باشدmgS03.0محتوي گوگرد مجاز در خوراك، كمتر از 

ر كامالً مسموم در راكتورهاي بستر سيال، كاتاليزو. اين مورد نوع راكتور مورد استفاده نيز موثر است

خواهد شد ولي در مورد راكتورهاي بستر ثابت، سم فقط در اليه بااليي بستر جذب مي شود و بخش 

  . هاي زيرين تقريباً سالم مي مانند
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  :غير فعال شدن كاتاليزور كبالت

كبالت نيز همچون آهن، در مقابل گوگرد بسيار حساس است با اين تفاوت كه در مورد آهن كاهش 

 كاتاليزور را در راكتورهاي دوغابي مي توان با افزودن كاتاليزور تازه در حين فرآيند جبران كرد فعاليت

لذا الزم .ولي اين امر با توجه به قيمت بسيار باالي كبالت نسبت به آهن در مورد كبالت امكانپذير نيست

  .است كه گاز سنتز توليد شده، عاري از گوگرد باشد

  :ز فيشر تروپش رآكتور هاي رايج در سنت

  :راكتورهاي بستر ثابت لوله اي - 1

 اولين نسل از ( Tubular Fixed Bed Reactor )راكتورهاي بستر ثابت لوله اي 

راكتورهاي . ، براي سنتز فيشر تروپش در آلمان بكار برده شدند1937راكتورهايي بودند كه در سال 

ريقاي جنوبي مورد بهره برداري قرارداده  آنها را طراحي كرده و در آفsasolآرگ نيز كه شركت 

در اين راكتورها جهت افزايش  سطح و در نتيجه افزايش . است نيز بر همين اساس طراحي شده اند

  .ميزان انتقال حرارت، از تعداد زيادي لوله استفاده شده است

ين لوله ها شده و به درون اين لوله ها از دانه هاي كاتاليزور پر شده است و گاز سنتز از باال وارد ا

. درون پوسته راكتور از آب به عنوان مايع خنك كننده استفاده مي شود. طرف پايين حركت مي كند

با كنترل فشار بخار . اين آب گرماي حاصل از واكنش را جذب كرده و به بخار تبديل مي شود

وليد شده توسط اين ، محصوالت ت3-4در جدول . خروجي مي توان دماي داخل راكتور را كنترل كرد

  :نوع راكتور آورده شده است

  

  



[33] 

 

  TFBR، محصوالت توليد شده در راكتور 3-4                                    جدول 

  

  %درصد وزني  محصوالت

 4  متان

  4c  4 تا 2cالفين هاي 

  4c  4تا 2cپارافين هاي

  18  بنزين

  19  فرآورده هاي ميان تقطير

  48  روغن هاي سنگين و واكس

  3  تركيبات اكسيژن دار

  

  : عبارتند ازTFBRمعايب راكتورهاي 

  هزينه زياد ساخت راكتور) 1

  دشوار و پرهزينه بودن عمليات تعمير و نگهداري راكتور) 2

   )7bar تا 3درحدود ( افت فشار زياد گاز ) 3

تشكيل دوده سبب كاهش فعاليت . حداكثر دماي عملياتي راكتور را تشكيل دوده تعيين مي كند

  .كاتاليزور و در نهايت انسداد لوله ها مي شود

  :( Fluidized Bed Reactor )راكتورهاي بستر سيال  - 2
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ساسول  توسط شركت 1955 نخستين بار در سال ( CFBR )راكتورهاي بستر سيال چرخشي 

در اين راكتورها كاتاليزور آهن بهمراه گاز سنتز در يك مسير . طراحي و مورد بهره برداري قرار گرفت

حلقوي در داخل راكتور مي چرخند كه براي اين منظور و با توجه به وزن زياد كاتاليزور، كمپرسور 

تورها در دماي باال، براي از اين نوع راك. قوي مورد نياز مي باشد كه البته پرهزينه نيز خواهد بود

اولفين هاي توليد شده شامل اتيلن و پروپيلن به . توليد بنزين و الفين هاي سبك استفاده مي شود

-4در جدول .  هگزن به عنوان محصوالت جانبي مي باشند-1 پنتن و -1عنوان محصوالت اصلي و 

  .، محصوالت توليد شده در اين راكتورها آورده شده است4

 

  :CFBR محصوالت توليد شده در راكتور 4-4جدول                           

  درصد وزني  محصوالت

  7  متان

  4c  24 تا 2cالفين هاي 

  4c  6تا 2cپارافين هاي

  36  بنزين

  12  فرآورده هاي ميان تقطير

  9  وغن هاي سنگين و واكسر

  6  تركيبات اكسيژن دار

  

  :مزاياي اين راكتورها نسبت به راكتورهاي بستر ثابت عبارتند از
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  سادگي و آسانتر بودن عمليات) 1

  افت فشار كمتر) 2

  هزينه تعمير و نگهداري كمتر) 3

  راندمان باالتر به دليل بهبود انتقال جرم و حرارت) 4

  :راكتورهاي دوغابي - 3

 متر، در سال 22 متر و ارتفاع 5 با قطر ( Slurry Bed Reactor )نخستين راكتور دوغابي 

علت اين نامگذاري اينست .  توسط شركت ساسول طراحي و مورد بهره برداري قرار گرفت1993

كه درون مخزن راكتور از موم هايي با جرم مولكولي زياد به عنوان دوغاب استفاده شده است كه 

گاز سنتز از پايين . درون آن به صورت سوسپانسيون معلق هستند) آهن يا كبالت ( تاليزور ذرات كا

هيدروژن و مونوكسيدكربن درون فاز دوغابي حل شده و روي سطح كاتاليزور، . وارد راكتور مي شود

خوراك تبديل نشده و هيدروكربن هاي سبك توليد شده، از باالي راكتور . واكنش انجام مي شود

هيدروكربن هاي مايع توليد شده در داخل راكتور انباشته شده و . ج و سپس تفكيك مي شوندخار

شرايط دما . راكتورهاي دوغابي براي كار در دماهاي پايين طراحي شده اند. سپس خارج مي گردند

Cو فشار عملياتي حدود 
اده در اين قطر ذرات كاتاليزور مورد استف.  مي باشد22bar و °230

براي خارج كردن حرارت توليد شده، يك كويل آب .  ميكرومتر مي باشد100راكتورها در حدود 

  .خنك كننده در داخل راكتور تعبيه شده است

در طرح هايي كه شركت ساسول در قطر و نيجريه در دست اجرا دارد از راكتورهاي دوغابي 

اين راكتورها داراي قطري . روز استفاده مي شود بشكه در 17000توسعه داده شده با ظرفيت توليد 

  . متر مي باشند50متر و ارتفاع  10در حدود 
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 بشكه در روز محدود شده است اينست كه ظرفيت 17000علت اينكه ظرفيت اين راكتورها به 

باالتر به معني حجم بيشتر براي راكتور است و ساخت راكتوري با ابعاد بسيار بزرگ كه بتواند در 

  .  در سرويس باشد بسيار دشوار استbar 30رهاي در حدود فشا

  :مزاياي راكتورهاي دوغابي عبارتند از

  .ساخت آنها ساده تر است) 1

  .هزينه ساخت آنها كمتراست) 2

  . است1barافت فشاري كه ايجاد مي كنند كمتر از ) 3

ازها بخوبي صورت در راكتور دوغابي به علت حركت حباب هاي گاز در فاز مايع، اختالط ف) 4

لذا از ايجاد گراديان دما و . مي پذيرد و در نتيجه انتقال حرارت و جرم نيز بخوبي انجام مي شود

  .نقاط داغ در طول راكتور جلوگيري شده كه اين امر مانع از آسيب ديدن كاتاليزورها مي شود

ت مي گيرد كه اين امر در راكتور دوغابي تماس بين گاز سنتز و كاتاليزور بهتر و بيشتر صور) 5

باعث افزايش ميزان تبديل وافزايش توليد مي شود و مقدار كاتاليزور مصرفي به ازاي يك تن محصول 

 تا 20%كاهش مي يابد بطوريكه مقدار كاتاليزور مصرفي به ازاي يك تن محصول در راكتور دوغابي 

  . راكتور بستر ثابت مي باشد%30

ت، تعويض و اضافه كردن كاتاليزور در راكتورهاي دوغابي، بدون بر خالف راكتورهاي بستر ثاب) 6

  .نياز به توقف واحد، امكانپذير است

  .هزينه جاري در راكتورهاي دوغابي كمتر از راكتورهاي بستر ثابت است) 7
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  :GtLبررسي اقتصادي روش 

افزايش . ميباشد ، تخمين نسبتا دقيق قيمت نفت و گاز طبيعي  GtLاز عوامل موثر بر اقتصاد روش 

 فوت مكعب گاز ، باعث افزايش قيمت سوخت هاي سنتزي به 1000 دالر به ازاي هر 0 / 5قيمت 

  .  دالر در هر بشكه ميشود 5ميزان حدودا 

 فوت مكعب 600000با ظرفيت  GtL تخمين زد كه يك واحد 2001كمپاني شل در سال 

  .ينه ثابت خواهد داشتهز  LNG بيش از يك واحد 60% استاندارد گاز در روز 

  . ارزان تر باشد   LNGباعث ميشود كه نسبت به  GtLولي نهايتا ويژگي محصوالت 

 است كه ميتوان با 15%  تا 12% بين  GtLدر حال حاضر نرخ بازگشت سرمايه در پروژه هاي 

ي مثل متانول انتگراسيون فرآيند و بخصوص استفاده از گاز سنتز توليد شده ، براي توليد محصوالت جانب

  .  اولفين ها ، اين نرخ را افزايش داد – α، آمونياك و 

در يك مطالعه موردي 
hrm /330000 610275.1 گاز طبيعي به 3  تن در سال سوخت مايع تبديل مي ×

 نسبت مناسب .به اين ترتيب كه ابتدا متان به روش رفرمينگ اتوترمال به گاز سنتز تبديل مي شود. شود

COH اين گاز سنتز در . ، تنظيم مي شود2CO با استفاده از نسبت بخار به كربن پايين و با بازگرداني 2:

يك راكتور دوغابي با دماي پايين با استفاده از كاتاليزور كبالت به موم تبديل شده و موم حاصله تحت 

در ) دو رديفه ( سرمايه گذاري ثابت براي اين فرآيند با دو خط توليد . مي گيردهيدروكراكينگ قرار 

 بشكه در روز، 30000به عبارت ديگر براي يك واحد با ظرفيت .  ميليون دالر خواهد بود900حدود 

  با استفاده از يك خط توليد بزرگ .  دالر خواهد بود24000سرمايه گذاري الزم براي هر بشكه در روز،

با فرض .  دالر به ازاي هر بشكه در روز كاهش خواهد يافت20000هزينه تا حدود ) بجاي دو رديف ( 

 دالر به ازاي هر بشكه خواهد 5 گاز طبيعي، هزينه گاز مصرفي، MMBTU دالر به ازاي هر 5/0قيمت 
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 دالر به ازاي 10بود و با در نظر گرفتن ساير هزينه هاي بهره برداري، هزينه بهره برداري كل در حدود 

  .هر بشكه، تخيمن زده مي شود

 در بخش فيشر تروپش به علت 50% اتالف انرژي در قسمت اكسيژن و رفرمر و 45%در فرآيند كلي، 

 به طور كلي بازدهي حرارتي فرآيند سنتز . تروپش اتفاق مي افتد-كندانس شدن آب در راكتورهاي فيشر

تفاده از بخار فشار پايين واحد فيشر تروپش براي توليد  با اس.  ميباشد 60% فيشر تروپش در حدود 

  .برق، مي توان بازدهي حرارتي فرآيند را افزايش داد

  :آورده شده است GtL  شركت مطرح در زمينه6در جدول زير ميانگين هزينه هاي 

  

  شركت و ظرفيت روزانه توليد

  )بشكه در روز(

  ساسول

15000  

 شل

9000 

 اكسون

15000

سينترولئوم

12000 

 رنتك

4000 

28.45  28.92  29  30  25.8  )دالر(قيمت هر بشكه محصول 

%13.9  %11.2%12.9  %12.5  %14.5  نرخ بازگشت سرمايه

  NPV  108  75  85  33  110شاخص 

  

  :عبارتند از GtL ريسك هاي اقتصادي يك واحد

 طور كامل محقق  ممكن است طرح هاي فعلي، از نظر فني پيش بيني هاي اوليه براي توليد را به-1

  .نسازد

  . هزينه هاي ثابت و در گردش ممكن است بيش از مقدار تخيمن زده شده باشد-2

  . قيمت آينده نفت و گاز نامعلوم است-3
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  . قيمت محصوالت در بازار، نامعلوم است-4

 50000با ظرفيت توليد  GtLدر جدول زير اطالعات مربوط به تقسيم سرمايه ثابت براي يك واحد 

  :ه در روز آورده شده استبشك

  )ميليون دالر( سرمايه ثابت   عوامل و واحدها

  120  واحد پااليش گاز

  230  واحد جداسازي هوا

  180  واحد گاز سنتز

  220   تروپش–راكتورهاي فيشر 

  190  واحد جداسازي محصول

Utility 360    سرويس هاي جانبي و  

  1300  هزينه استهالك

  75  هزينه دانش فني

  60  اليزور و مواد اوليهكات

  40  نصب و راه اندازي

  1475  كل سرمايه ثابت اوليه

  225) كل سرمايه ثابت 15(%هزينه هاي پيش بيني نشده 

  1700  كل هزينه سرمايه گذاري ثابت
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  :در ايران  GtLفناوري 

باشد و به سود آوري آن ، قيمت گاز طبيعي ميو  GtL يكي از عوامل موثر در قيمت محصوالت – 1

در مناطقي صورت ميگيرد كه هزينه  توليد گاز طبيعي كمتر باشد  GtLهمين دليل احداث واحد هاي 

  . ميباشد  GtLدر مورد كشور ايران منطقه پارس جنوبي مكان ايده آلي براي احداث واحد هاي 

ول جريمه هاي  گاز هاي همراه با نفت كه توليد آنها اجتناب ناپذير است و سوزاندن آنها مشم– 2

در كشور ايران كه . محسوب ميشود  GtLزيست محيطي ميگردد ، خوراك مناسبي براي واحد هاي 

، اين گاز ها را به  GtLسالهاست گاز هاي همراه با نفت سوزانده ميشود ، ميتوان با احداث واحد هاي 

  . فرآورده هاي با ارزش افزوده بسيار باال تبديل كرد 

به ازاي توليد هر بشكه فرآورده هاي نفتي ، يك بشكه آب به عنوان فرآورده  GtL در فرآيند – 3

، مصارف آبياري ، و حتي در صورت  GtLجانبي توليد ميشود كه ميتواند به مصارف مورد نياز واحد 

تصفيه ، به مصرف آشاميدني برسد كه اين امر در مناطقي چون عسلويه كه براي توليد آب شيرين از آب 

  . تفاده ميشود ، از ارزش اقتصادي بااليي برخوردار است دريا اس

  ايران را قادر ميسازد تا بدون مواجهه با چالش هاي پيش روي خطوط لوله       GtL تكنولوژي – 4

، اقدام به كسب درآمد  LNGو محدوديت هاي بازار  )مثل مسائل سياسي وتعرفه هاي اقتصادي (  

واحد هاي سياسي كشور ها نيستند  GtLبعالوه مشتريان فرآورده هاي . ارزي از منابع گازي خود كند 

  .  بلكه اين فرآورده ها به صورت تك محموله و در بورس هاي نفتي معامله ميشوند 

 جهت گيري كشور هاي اروپايي در استفاده از گازوئيل به جاي بنزين در بخش حمل ونقل ، و – 5

 ميليون بشكه 11 به بيش از 1990 ميليون بشكه در سال 7ز ا GtLافزايش تقاضا براي فرآورده هاي 

 نشان دهنده 2020 ميليون بشكه مصرف اين فرآورده ها در سال 18 و پيش بيني 2002در سال 
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تقاضاي روز افزون براي اين فرآورده ها در بازار جهاني است كه ايران ميتواند با سرمايه گذاري در زمينه 

GtL جهاني فرآورده هاي آن ايفا كند نقش مهمي را در بازار  .  

، سوخت هايي بسيار  GtL همانطور كه ذكر شد سوخت هاي سنتزي از طريق فرآيند هاي – 6

آنها را با قيمت بيشتري نسبت به سوخت هاي حاصل : از اين منظر ميتوان اوال . پاك محسوب ميشوند 

ها جهت رفع معضل آلودگي هوا در كشور از آن: ثانيا . از نفت خام در بازار هاي جهاني عرضه كرد 

  .استفاده كرد

  :GtLچالش هاي موجود در مسير صنعتي شدن تكنولوژي 

نياز به مقادير زيادي انرژي جهت راه اندازي فرآيند هاي جداسازي هوا و پيش  GtLفرآيند هاي 

  در حدود  GtLاز طرف ديگر بازدهي گرمايي فرآيند هاي . گرمايش مرحله توليد گاز سنتز دارند 

  .  انرژي تلف شده ابداع گردد 40%   ميباشد و الزم است روشهايي براي بازيافت %60 

تهيه هيدروژن براي هيدرو كراكينگ محصوالت : عبارتند از  GtLاز ديگر محدوديت هاي تكنولوژي 

هت تصفيه ج، سيستم تصفيه آب به منظور توليد آب دي يونيزه براي بويلر ها ، سيستم تصفيه فاضالب 

براي حفاظت از كاتاليست هاي (  آب آلوده شده به هيدروكربن ها ، فرآيند گوگرد زدايي از خوراك

  ) گوگرد را از خوراك ورودي حذف نمود 100% حساس فرآيند سنتز فيشر تروپش بايد نزديك به 

تاليست براي بهبود بخشيدن اقتصاد فرآيند ، كارشناسان مشغول تحقيق در زمينه هايي چون كا

  . هاي مورد استفاده ، و انجام فرآيند سنتز به صورت مستقيم و بدون توليد گاز سنتز ميباشد 

در مورد كاتاليست ها ميتوان گفت كه هر چه كاتاليست گزينش پذيري بيشتري نسبت به        

صول محهيدرو كربن هاي سنگين تر داشته باشد و ريت واكنش سنتز را هر چه بيشتر افزايش دهد 

  .مطلوب تر و به ميزان بيشتري توليد خواهد شد 
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انجام فرآيند سنتز به صورت مستقيم نيز باعث حذف مرحله توليد گاز سنتز ميشود كه همانطور كه 

     . را به خود اختصاص ميدهد  GtLاشاره شد ، اين مرحله بيشترين هزينه هاي يك واحد 

  :نتيجه گيري 

 ميتوان نتيجه گرفت كه دو عامل تعيين كننده در انتخاب روش  بحث هاي فوقبه طور خالصه از

منحني كه در ذيل ارائه . مناسب جهت انتقال گاز طبيعي عبارتند از مسافت مورد نظر و ظرفيت توليد 

  :شده است گوياي اين مطلب ميباشد 

                   

  

  

سب در شرايط خاص نياز به مطالعه البته اين منحني تا حدودي كلي بوده و براي انتخاب روش منا

  . همه جانبه و در نظر گرفتن همه جزئيات ميباشد 
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  :مراجع 

و مقايسه آن با انتقال به  ) GtS( بررسي انتقال گاز از طريق فناوري هيدرات هاي گازي " – 1

   طيبه فتاحي ، عبدالرضا مقدسي" LNG  و CNGشكل 
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  جمشيد نژاد ، امين عبادي
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  وطني

خوردگي دروني لوله هاي گاز حاصل از دي اكسيد كربن و اكسيژن به علت وجود آب و " – 4

  ان ، سيروس جواد پور نويد پرني"ميعانات گازي 
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   سهيل سلطاني"بررسي روش هاي اشتقاق سوخت هاي سنتزي از گاز سنتز  " – 9
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