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امروزه شبيه س��ازي در فرآيندها ابزار مهمي براي بررس��ي مشکالت صنايع مختلف است. ايده ي جديدي كه بايد در 
واقعيت به روش آزمايش و خطا و با صرف هزينه ها و خطرات بس��يار انجام ش��ود مي تواند در محيط نرم افزاری قوي، 
 PIPESYS و OLGA شبيه س��ازي شده و نتايج مورد اس��تفاده قرار گيرد. در اين پروژه با اس��تفاده از دو نرم افزار
هيدروليك يك خط لوله ی انتقال گاز، مدل س��ازي و نتايج با شرايط واقعي عملياتي مقايسه شد. خط لوله ی مذكور 
جهت انتقال گاز از يك واحد لخته گير به ايس��تگاه تزريق گاز اس��ت. متغيرهاي مورد بررس��ي، فش��ار، دما، سرعت 
س��يال و ماندگی مايع در طول اين مس��ير بودند. نتايج نش��ان داد كه هر دو نرم افزار با دقت خوبی با نتايج تجربی 
همخوانی دارند. بيشترين خطای محاسباتی از 0/02 درصد تجاوز نمی كند و در برخي موارد  نتايج حاصل از نرم افزار 

PIPESYS مطابقت بهتري با مقادير عملياتي دارد.

واژگان كلیدی:
لوله ی انتقال گاز تزریق گاز مدل سازی 
OLGA  PIPESYS،تغییرات فشار

تاریخ ارسال نویسنده: 97/02/10
تاریخ ارسال به داور: 97/02/24

تاریخ پذیرش داور: 97/02/18

محاسبه ی پروفایل فشار در یکي از خطوط انتقال گاز با استفاده از نرم افزارهای 
)OLGA, PIPESYS) و صحت سنجي نتایج از طریق مقایسه با داده هاي واقعي

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

)igdersadegh@gmil.com ( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

گاز طبیعی که ترکیبي از هیدروکربن هاي اشباع شده به شکل گازهاي متان، 
اتان و پروپان و ... )با بیش��ترین درصد متان( اس��ت به عنوان سوخت شهری، 
صنعتی و ماده ی خام در کارخانجات اس��تفاده می ش��ود. از موارد استفاده ی 
گاز طبیعی به عنوان سوخت ش��هری می توان به گرمایش خانگی اشاره کرد. 
گاز همچنین به عنوان س��وختی صنعتی در کارخانه ه��ای بهره برداری، گاز و 
گازمایع، تقویت فشار و دیگر صنایع و به عنوان ماده ی خام صنایع پتروشیمی 

 برای تولید برخی محصوالت استفاده می شود ]1[.
ذخایر گاز نیز مانند ذخایر نفت به س��ه دسته ی تثبیت شده، احتمالي و ممکن 
تقسیم مي ش��وند. بر اساس جدیدترین گزارش ها ) 2017(، ذخایر گاز جهان 
ح��دود 186/6 تریلی��ون متر مکعب برآورد ش��ده که ایران ب��ا 33/5 تریلیون 
متر مکع��ب بیش��ترین مناب��ع گازي جهان را دارد، روس��یه ب��ا 32/3 تریلیون 
متر مکعب و قطر با 24/3 تریلیون مترمکعب در رده های بعدی قرار دارند ]2[.

گاز طبیعی پس از استخراج از میادین، از طریق سیستم جمع آوری به پاالیشگاه 
منتقل می شود. در پاالیش��گاه پس از حذف گازهای ترش و رطوبت همراه، 
گاز طبیعی پاالیش شده از طریق خطوط لوله ی توزیع گاز، به مبادي مصرف 
انتقال می یابد. شبکه ی انتقال و توزیع گاز پس از پاالیشگاه هاي گازي شامل 
واحد دریافت گاز، خطوط لوله ی انتقال، ش��یرهای بین راهی، ایس��تگاه های 
تقویت فش��ار، تجهیزات پیگ رانی و در پایان ایستگاه های تقلیل فشار است. 
بنابراین اطمینان از انتقال و توزیع پایا که تابعي از شرایط بخش هاي فوق است 

بسیار اهمیت دارد ]3[.

1- فرضیات تحقیق
خط لوله ی مورد بررس��ي در این مقاله، مربوط به انتقال گاز فرآوري شده ی 
یکي از میادین گازي حوزه ی زاگرس در جنوب غربي کش��ورمان است که 

تحت مدیریت ش��رکت نفت مناطق مرکزی ای��ران و در محدوده ی عملیاتی 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی قرار دارد ]4[. این میدان در 
1354 کش��ف ش��د و بهره برداری از آن در 1371 آغاز گردید. گاز تولیدي 
از میدان در پاالیش��گاه فرآورش ش��ده و جهت تأمین سوخت کشور، تزریق 
در میادین نفتي جنوب کش��ور و همچنین به عنوان س��وخت برخي واحدهاي 

عملیاتي گاز و گازمایع استفاده مي شود )شکل-1(.
 گاز خروجي به س��مت ایستگاه هاي تزریق گاز در نقطه ی شبنم گاز مصرفي 
تثبیت نش��ده و در صورت لزوم آماده سازي هاي الزم به واحد عملیاتي گاز و 
گازمایع و پاالیش��گاهی دیگر ارسال می شود )در ادامه ی مسیر خطوط لوله ی 

انتقال و توزیع گاز مصرفي شهري است( ]4[.
گاز خروجي مسیر-1 ش��کل-1 از طریق خط لوله ی 42 اینچ به سمت تزریق 

در میادین نفتي جنوب کشور ارسال مي گردد )شکل-2(.
این خط پس از عبور از مسافتی معادل 328 کیلومتر به ایستگاه لخته گیر-1 و 
از آنجا به ایستگاه تزریق گاز ارسال مي شود. موضوع مورد بررسي این مقاله 

خط لوله ی حد فاصل لخته گیر-1 تا ایستگاه تزریق است.

 1  شماتیک فرآوري اولیه ی گاز خط لوله ی مورد بررسي

2 

شود. در يل ممنتق آوري گاز به پااليشگاهطريق سيستم جمع از گاز طبيعي پس از استخراج از ميادين،
يع توز يولهلپااليشگاه پس از حذف گازهاي ترش و رطوبت همراه، گاز طبيعي پااليش شده از طريق خطوط 

واحد  ملهاي گازي شاانتقال و توزيع گاز پس از پااليشگاه يشبكه .يابدگاز، به مبادي مصرف انتقال مي
راني و در گهاي تقويت فشار، تجهيزات پياهستگراهي، ايانتقال، شيرهاي بيني دريافت گاز، خطوط لوله

ز شرايط اتابعي  پذيري از انتقال و توزيع پايا كهاطمينان بنابراين. استهاي تقليل فشار ايستگاه پايان
  ].3[ بسيار اهميت دارد است هاي فوقبخش

  
  فرضيات تحقيق-1

 يوزهازي حگيكي از ميادين  يمورد بررسي در اين مقاله، مربوط به انتقال گاز فرآوري شده يخط لوله
ي مركز فت مناطقاين ميدان گازي از ميادين تحت مديريت شركت ن است.غربي كشورمان زاگرس در جنوب

ين ميدان ]. ا4[ برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي قرار داردعملياتي شركت بهره يكه در محدوده استايران 
يشگاه فرآورش وليدي از ميدان در پاالگاز تآغاز گرديد.  1371 در برداري از آنو بهرهشد كشف  1354 در

شورمان در ميادين نفتي جنوب كتزريق  مين سوخت كشور و بخشي ديگر جهتأت جهتشده و بخشي از آن 
 دشوتفاده ميو گازمايع نيز اس سوخت برخي واحدهاي عملياتي گازعنوان ههمچنين بگاز د. شواستفاده مي

  .)1-شكل(

چاههاي توليدي از 
  1ميدان گازي

واحد
جمع 
چاههاي توليدي از آوري 

2ميدان گازي 

تاسيسات فرآوري 
مقدماتي گاز توليدي 

2از ميدان گازي 

واحد 
تثبيت ميعانات

واحد
نم زدايي

واحد 
تنظيم نقطه شبنم 

هيدروكربني

330Km,42"

(1مسير)گاز به تزريق 

1گاز توليدي ميدان 

ميعانات 

2گاز توليدي ميدان گازي

خط سراسري شركت  
(2مسير)گاز

پااليشگاه گازي

بندر صادراتي

ذخيره مخازن 

پااليشگاه گاز 

لخته گير 
ورودي

  

  مورد بررسي يگاز خط لوله يشماتيك فرآوري اوليه -1شكل
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2- مدل سازی
عالوه بر آنکه شرکت های تولیدي و بهره برداري نفت و گاز نیازمند آگاهی 
از شرایط انتقال سیال هستند استفاده از  شبیه سازی های مطمئن جهت بررسی 
رفت��ار س��یال در خطوط لوله ی انتق��ال  قبل از طراحی، حی��ن بهره برداری و 

بررسی وضعیت های مختلف عملیاتي همواره در حال افزایش است.
در ای��ن پروژه خط لوله ی مذکور از لخته گیر-1 تا ایس��تگاه تزریق گاز با دو 
نرم افزار OLGA و PIPESYS شبیه سازي و نتایج با مقادیر تجربی و عملیاتي 

مقایسه شد. فرضیات این پژوهش به شرح زیر است ]5[.
 جریان سیال به صورت تک فاز گاز است.

 حالت دینامیکي جریان در هر دو نرم افزار شبیه سازي شده است.

 2  شماتیک خط لوله ی تزریق گاز

 4  نمودار تغییرات دما در طول خط لوله در فصل تابستان

 1  درصد وزنی ترکیبات گاز خط لوله

مالحظاتدرصد موليترکیبات
CO2 0/61دي اکسید کربن

16/55 :)g/mol( وزن مولکولي

N2 0/01نیتروژن
C1 97/6متان
C2 1/41اتان

C3 0/23پروپان
iC4 0/03ایزوبوتان

nC4 0/05نرمال بوتان
iC5 0/05ایزوپنتان

nC5 0/03نرمال پنتان
C6 0/01هگزان ها

C7 0/01هپتانها به باال

100جمع

 3  نمودار تغییرات دما در طول لوله در فصل زمستان
  

  نمودار تغييرات دما در طول لوله در فصل زمستان 3شكل 

.
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 پروفایل تغییرات دما در خط لوله لحاظ شده است.

نرم  افزار OLGA که به گس��تردگی در صنایع نف��ت و گاز به عنوان یک ابزار 
شبیه س��ازی چند فازی اس��تفاده می ش��ود یک نرم افزار تخصصی شبیه سازی 
چندف��ازی نفت و گاز اس��ت ک��ه ابتدا در 1980 توس��ط انس��تیتو تحقیقات 
انرژی منتش��ر ش��د. OLGA قابلیت شبیه س��ازی پایا و دینامی��ک و همچنین 
جریان گ��ذرای چندفازی را دارد. قابلیت های OLGA نخس��تین بار توس��ط 

بندیکسن و همکاران تشریح شد.
نرم افزار PIPESYS توانایي قابل توجهي براي مدل س��ازی دقیق هیدرولیک 
خ��ط لوله را دارد. پس از یکي ش��دن نرم افزارهای ASPEN و HYSYS نام 
آن به ASPEN PIPESYS تغییریافته و  درحال حاضر تحت لیسانس شرکت 

ASPEN HYSYS است ]6[.

یکی از مهم ترین مراحل شبیه س��ازی، آنالیز رفتار متغیرهاي  سیس��تم از جمله 
فش��ار، دما، سرعت و درصد مایع اس��ت که از متغیرهاي مؤثر در هیدرولیک 
جریان گازي هستند و جهت بررسی سیستم خط لوله ی گاز استفاده مي شوند؛ 
چراکه در شبیه سازی، ورودی سیستم به صورت منبع جرمی  درنظر گرفته شده 
اس��ت. بنابراین مش��خص کردن نرخ حجمی  و دما در ورودی سیستم به عنوان 
شرایط مرزی، ضروری است. از آنجاکه خروجی خط لوله ی اصلی به صورت 
گره ی فشاری است مش��خص کردن فشار و دما در این نقطه ضروری خواهد 
ب��ود. ترمینال های خروجی از انش��عابات مختلف نی��ز به صورت گره ی جرمی 
 بوده و در این نقاط ش��رط مرزی نرخ حجمی و دما اعمال ش��ده است. در این 

تحقیق شرایط تابستان و زمستان در شبیه سازي ها درنظر گرفته می شود ]7[.

3- نتایج
3-1- آنالیز تركیبات هیدروكربني مایع

ترکی��ب درصد اجزای گاز خط لوله که از اطالعات ورودی نرم افزار اس��ت 
پ��س از نمونه گیری دقیق در نرم افزاروارد ش��د )ج��دول-1(. گاز خروجی 

ایستگاه نمونه برداری شده است.
 تغیی��رات دم��ا ب��ر حس��ب طول خ��ط لول��ه ب��رای تابس��تان و زمس��تان در 
ش��کل های-4و3 ارائه ش��ده است. نتایج مدل س��ازی در فصل زمستان تطابق 
بس��یار خوبی با نتایج تجربی دارند. اما در فصل تابس��تان در انتهای خط لوله، 

دمای محاسبه شده حدود 2 درجه با نتایج تجربی اختالف دارد.
با توجه به شکل-5 تغییرات سرعت در فصل تابستان برای نتایج مدل سازی هر 
دو نرم افزار در طول مسیر بسیار ناچیز بوده و میانگین آن برای هر دو نرم افزار 
3/6 متر بر ثانیه محاسبه شد. با توجه به نرخ خروجی سیال در ایستگاه-2000 
)6741 مترمکعب در س��اعت( و قطر خط لوله، سرعت تجربی گاز 3/61 متر 
بر ثانیه اس��ت که همخوانی خوبی با نتایج مدل س��ازی دارد. نمودار تغییرات 
سرعت در فصل زمستان نیز در شکل-6 مشاهده می شود. میانگین سرعت در 

این فصل 3/5 متر بر ثانیه است.
 ش��کل-7 بیانگر مقدار ماندگی مایع نس��بت به طول مس��یر است. نتایج نشان 
می دهند که ماندگی مایع در زمستان و تابستان برابر با صفر است. این نتایج با 
توجه به شرایط عملیاتی خط لوله و پس از مشاهدات تجربی از گاز خروجی 

تزریق، تأیید شد.
در ش��کل های-9و8 نتایج شبیه سازی فشار با استفاده از نرم افزارهای یاد شده 
با نتایج واقعی بر حس��ب طول مس��یر لوله در فصل تابس��تان رسم شده است. 
همان طور که از ش��کل مشخص می ش��ود در 10 کیلومتر ابتدایی نتایج مدل 
سازی خط لوله تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. در ادامه، نتایج از هم فاصله 
گرفته و روند تغییرات فشار واقعی از مقدار حاصل از نرم افزار کمتر می شود. 

 5  نمودار تغییرات سرعت گاز در خط لوله در فصل تابستان

 6  نمودار تغییرات سرعت گاز در خط لوله در فصل زمستان

 7  نمودار تغییرات ماندگی مایع
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خطای محاسبه شده در جداول-3و2 ارائه شده اند.
 تغییرات فش��ار در فصل زمستان تشابه زیادی با فصل تابستان داشته و در ابتدا 
تطابق خوبی را نشان می دهد اما پس از فاصله گرفتن از مبدأ، مقدار حاصل از 
روش تجربی نسبت به مدل سازی کمتر است. نکته ی قابل ذکر در هر دو فصل 
اینس��ت که نتایج شبیه س��ازی نرم افزار PIPESYS در مقایسه با نتایج تجربی 
همخوان��ی بهتری دارد تا نتایج شبیه س��ازی نرم افزار OLGA نس��بت به نتایج 

تجربی. البته این اختالف بسیار کم است.

نتیجه گیری
نتایج شبیه سازی نرم افزارهایOLGA و PIPESYS از پروفایل تغییرات فشار 
در فاصل��ه ی لخته گیرتا ایس��تگاه تزریق همخوانی قاب��ل قبولی با مقادیر ثبت 

شده میدانی دارد.  اما نتایج شبیه سازي نرم افزار PIPESYS  هم خواني بهتري 
را با داده هاي واقعي نش��ان مي دهد و استنباط مي ش��ود که این نرم افزار براي 

شبیه سازي حالت پایدار نتایج قابل قبول تري ارائه مي کند.
همچنین هر دو نرم افزار نتایج یکس��اني از مق��دار ماندگي گاز ارائه مي کنند. 
این نتایج با داده هاي واقعي حاصل در ایس��تگاه تزریق گاز )در ش��رایطي که 
تنها گاز پاالیش��گاه گازی در خط لوله جریان داش��ته باشد( همخوان بوده و 
مقدار صفر را نش��ان مي دهد و مي توان استنباط کرد که نرم افزارهاي مذکور 

براي تعیین مقدار ماندگي مایع، مورد اعتماد هستند.
س��رعت میانگین گاز حاصل از شبیه سازي با نرم افزارهاي مورد نظر با سرعت 
میانگین گاز با مقدار گاز خروجي از ایس��تگاه و بر اس��اس محاسبات تجربي 

همخوان بوده و از تطابق خوبي برخوردار است.

 2  خطای محاسباتی در فصل تابستان

خطای تجربیOLGAPIPESYSنام ایستگاه
)%( OLGA

خطای 
)%( PIPESYS

97979700ایستگاه لخته گیر

94/294930/010/01کیلومتر 45

92/391/9920/0030/001کیلومتر 70

91/490/9900/020/01ایستگاه  تزریق گاز

 3  خطای محاسباتی در فصل زمستان

خطای تجربیOLGAPIPESYSنام ایستگاه
)%( OLGA

خطای 
)%( PIPESYS

94949400ایستگاه لخته گیر

91/591/2900/0170/013کیلومتر 45

89/789/4890/0080/004کیلومتر 70

88/988/2870/020/013ایستگاه  تزریق گاز

 9  نمودار تغییرات فشار در طول خط لوله در فصل زمستان 8  نمودار تغییرات فشار در طول خط لوله در فصل تابستان
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