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پیگ و پیگرانی در خطوط لوله :چالشها و پیشرفتها
ایمان نبیپور* ،دانشــجوی دکتری مهندسی نفت دانشگاه شیراز محمدرضا مالیری ،اســتاد تمام مهندسی شیمی دانشکدهی مهندسی شیمی و نفت و گاز
دانشگاه شیراز  

چکیده

اطالعات مقاله

اصطــاح پیگرانی به منظور توصیف یک روش مکانیکی برای بازرســی خطوط لوله و حذف آالیندهها
و رســوبات درون لوله و یا زدودن مایعات تجمعیافته در قســمتهای پایینی خطوط لولهی انتقال در
تاریخ پذیرش د   اور99/11/12 :
پســتی و بلندیهای زمین با اســتفاده از پیگها به کار میرود .همچنین بــه دلیل توانایی پیگها در
حــذف محصوالت خوردگی از خط لوله ،به عنوان یک عامــل مثبت در کنترل خوردگی ،عمل میکند.
پیگهای به کار رفته در خط لوله با قطر داخلی لوله منطبق شده و دیوارهی لوله را همچنان که توسط
ســیاالت جریانی به جلو رانده میشــود ،ســایش داده و پاک میکند .این مقاله به مرور کلیات پیگ و
عملیات پیگرانی خطوط لوله و جنبههای جدید فناوریهای اخیر در این زمینه پرداخته است ،از جمله:
ضــرورت ،ظرفیتها ،چالشها و تازههای فناوری پیگرانی در نگهداری و عملیات خطوط لولهی انتقال
نفت و گاز و ســایر فرآوردههای هیدروکربنی کشــور ،معرفی انواع پیگهای مورد استفاده ،فاکتورهای
انتخاب پیگ مناســب از لحاظ کاربرد ،تمیزکاری ،بازرســی و پایش خطوط لوله ،مقایسه و کاربردهای
پیگهای هوشــمند و چگونگی کارکرد و ثبت مشــکالت موجود در خطوط لوله ،لختهزدایی و مطالعات
شبیهسازی.
با جستجو در پیشینهی انجام این فرآیند ،ایدههای جدید و بهینهسازیها به همراه فهم کاملتر چگونگی
کنترل ،طراحی و اجرای فرآیند پیگرانی مورد بحث قرار گرفت .یک مطالعهی موردی از تجربهی میدانی
در خطوط لولهی یکی از میادین گازی جنوب کشــور ،مرور و مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشــرفتهای
حاصل شــده به خواننده معرفی شــده است .بدیهی اســت ظرفیتها در این زمینه هنوز جذاب بوده و واژگان کلید ی:
پیگ و پیگرانی ،رســوبزدایی ،بازرسی
پیشرو میباشد.
موردنیاز و عالقهی پژوهشگران و صنعتگران در سالهای ِ
خطوط لوله ،لختهزدایی ،شبیهسازی عددی.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/07/05 :
تاریخ ارسال به د   اور99/07/09 :

مقدمه

چگونگــی بهرهبــرداری از خطوط لوله و محافظت از آن بســتگی
بسیاری به عملیات پیگرانی و کارآیی پیگهای مورد استفاده دارد.
در گذشــته ،پیگها تنها برای پاکســازی لوله از موم یا ضایعات و
در نتیجه تســریع جریان ســیال انتقالی در خط لوله مورد استفاده
قرار میگرفت.
امروزه ،سیســتم پیگرانی در چرخهی کامل حفظ خطوط لوله به
کار گرفته میشــود ،بدین معنا که در مراحل ساخت ،بهرهبرداری،
بازرســی ،حفظ و نگهــداری ،تعمیر ،مرمت و نوســازی و در مدت
تعطیلی خط لوله ،پیگرانی یک ضرورت است]1[.
ایــران دارای ۱۴هزار کیلومتر خط لولهی نفــت و بیش از ۴۰هزار
کیلومتر خط لولهی گاز اســت .با توجه به ســابقهی وجود خطوط

لولهی نفت و گاز در کشــور ،نیاز به نظارت دقیق به منظور تضمین
تداوم انتقال جریان ،بدیهی شمرده میشود.
از ســوی دیگر ،با توجه به اتمام عمر طراحی خطوط لولهی قدیمی
و بــروز پدیدهی خوردگی و نشــتی ،نیاز به اســتفاده از روشهای
ســریع و کارآمد همچون پیگرانی هوشمند در کنار سایر روشها
برای نظارت بر انتقال فرآوردههای هیدروکربنی توسط خطوط لوله
ضروری اســت ]2[.از طرفی ،حرکت پیچیــدهی پیگها به همراه
شــرایط مبهم درونــی خط لوله ،پیگرانی را یک فرآیند حســاس
ســاخته و مشــکالتی نظیر گیر کردن پیگ و یا معیوب شدن آن
در اثر لوازم و متعلقات خط لوله از جمله ریســکهای همراه با این
فرآیند هستند.

ی عهد 
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مقاالت کاربرد ی/مروری

از جمله راهحلهای پیشــگیری و مواجه شــدن با این مشــکالت،
طراحی پایهای سیستم خط لوله است به گونهای که قابل پیگرانی
باشــد و تمهیدات الزم بــرای پیگرانی ایمــن در طراحی چنین
سیســتمی لحاظ شــده باشــد ،از قبیل :دهانهی کامال باز و هموار
لولهها و شیرآالت بین راه برای عبور پیگ ،اتصاالت برای ابزارهایی
ماننــد فشارســنجها ،اتصالدهندههای هوا ،سنســورهای پیگ و
روشهای مکانیابی ،شــیرهای اطمینان فشار ،ایستگاههای پرتاب
و دریافت پیگ و میزان خم مناســب لوله جهت عبور پیگ(.حداقل
 1.5برابر قطر لوله)[]3
با توجه به اهمیت خوردگی و خورندگی در خطوط لوله و نقش مهم
پیگرانی هوشــمند در تشــخیص آن ،منظور از خوردگی اینگونه
بیان میشود که :پدیدهی خوردگی در خطوط لولهی انتقال جریان،
یک فرآیند الکتروشیمیایی بوده که منجر به کاهش راندمان انتقال
جریان (به علت رسوب و تجمع مواد ناشی از خوردگی بدنهی لوله)
و طراحی خطوط لولهی انتقال جریان در شــرایط ناپایدار (به علت
بروز پدیدهی نشتی) خواهد شد.
شایان ذکر است در شرایطی که سرعت حرکت جریان سیال درون
خط لوله زیاد باشــد ،بدنهی فلز خط لوله به علت وجود ذرات جامد
و یا حبابهای گاز معلق در محیط ســاییده میشود که به اصطالح
این پدیده را ساییدگی مینامند.
در حالتــی کــه اثــر خورندگی محیط تشــدید شــود ،اصطالح
خوردگیـساییدگی به آن اطالق میشود .این صدمات که همواره
با ســاییدگی مکانیکــی قطعات خط لوله همراه هســتند ،معموال
شدید و سریع انجام میشوند .در این حالت ذرات فلز یا به صورت
یونهای محلول در آمــده و یا با ایجاد محصوالت خوردگی جامد
از سطح بدنهی فلز خط لوله ،جدا میشوند.
خوردگی به طور کلی با فشــار و دما افزایش مییابد و سرعت باالتر
و نیز مخلوط شدن بهتر ،نیز خوردگی را افزایش میدهد .همچنین
الزم به ذکر اســت که سایش میتواند همزمان با خوردگی و توام با
یکدیگــر برای تولید یک اثر ،در مقایســه با عملکرد هر یک به طور
مجزا بدتر عمل کند.
این امر به این دلیل اســت که رســوب کربناتهی آهن 1و یا الیهی
پوششــی مواد بازدارنــدهی خوردگی 2که به طــور معمول فرآیند
خوردگی را کند میکنند ،نسبت به خود فلز لوله ،مقاومت پوششی
کمتری داشــته و تمایل به از بین رفتن آسانتری توسط ساییدگی
دارند و باعث شتاب یافتن فرآیند خوردگی میشوند ]4[.در نتیجه،
مطالعه و ســنجیدن جوانب مختلــف فرآیند پیگرانی و پیشبینی
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حرکت پیگ به منظور تخمین سرعت آن ،موقعیت و فشار محرکهی
مورد لزوم ،قبل از پیگرانی ،از اهمیت خاصی برخوردار است]5[.
در خطوط لولهی انتقال گاز و مایعات و فرآوردههاي نفتي عالوه بر
نفتخام كه رســوب و تهنشيني واکسها و موم در جدارهی داخلي
لوله معضل بزرگي در افت راندمان و بهرهبرداري ايجاد ميکند ،ساير
فرآوردههاي نفتي و گاز نيز عليرغم تصفيه و پااليش به علت وجود
و باقــي ماندن عوامل آلوده به گازهاي دياكســيدكربن ،هيدروژن
ســولفوره ،رطوبت و ايجاد اســيدهاي خورنده بــه ويژه در خطوط
لولهی انتقال گاز و تهنشــيني شن و ماســه و رسوبات ناخواستهی
ناشــي از مواد زائد در جدارهی دروني لولهها گاهي مجرای دروني
لوله را به حدي تنگ ميکند كه موجب افت راندمان شــده و براي
انتقال حجم معيني از فرآورده ،صرف انرژي فوقالعاده براي تقويت
فشار گازها و سياالت و فرآوردههاي نفتي را طلب ميکند.
لذا يكي از روشهاي تعميرات و نگهداري كه معضالت و مشــكالت
گفته شــده را كاهش داده و عالوه بر دوام و افزايش طول عمر لوله،
موجــب افزايش بهرهدهي و راندمان خطوط لوله و تضمينكنندهی
ايمنــي جوامــع و صنايع همجوار و همچنين حفظ محيطزيســت
ميشــود ،كاربرد پيگراني در شــبكههاي خطوط لولهی جرياني،
متناســب با نوع ســيال و فــرآوردهی انتقالي به طــور دورهاي و
زمانبندي شده ،است]6[.
در انتقال این ســیاالت دو یا چندفازی با پدیدهی لغزش ســیاالت
مواجه هســتیم .لغزش در اصالح جریان دوفازی به عقبماندگی و
یا کندی ســرعت حرکت فاز مایع نسبت به فاز گاز اطالق میشود.
مفهــوم جریان دوفازی بدون لغــزش هنگامی به کار میرود که در
تمام نقاط ســطح مقطع لوله ،فازهای مایع و گاز با سرعت یکسان
حرکت کرده و هیچ کندی و عقبماندگی بین آنها وجود نداشــته
باشد.
پیشرو در ایجاد لغزش بیــن فازهای موجود درون خطوط
عوامل ِ
لولهی انتقال جریانهای دوفازی موثر هستند:
الف) مقاومت حاصل از اصطکاک در مقابل جریان یافتن و یا افت
انرژی برگشــتناپذیر در جهت جریان برای فاز گاز نســبت به فاز
مایــع به مراتب کمتر بوده و باعث میشــود در جریان دوفازی ،فاز
گاز انتقالپذیری بیشــتری نسبت به فاز مایع ،حتی در غیاب اثرات
نیروی شناوری قوی داشته باشد.
ب) اختالف زیاد بین تراکمپذیریهای فاز گاز و مایع باعث میشود
که فاز گاز ،منبسط شده و در سرعتهای باالتری حرکت کرده و بر
روی فاز مایع بلغزد .این حالت زمانی اتفاق میافتد که فشــار سیال
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در جهت جریان کاهش یابد.
ج) لغزش بین فازهای مایع و گاز به وســیلهی اختالف در نیروهای
شناوری عملکنندهی روی آن فازها ،ترویج داده میشود ،به طوری
که در یک مایع واســطهی ســاکن ،فاز سبکتر تمایل به باال آمدن
با سرعتی متناســب با اختالف جرمهای ویژهی دوفاز دارد .بعضی
کمیتها در جریان دوفازی ،میتوانند در اثر اختالف ســرعت بین
دوفاز ،پسماند 3یا عقبماندگی داشته باشند که در حالت کلی تابعی
نقطهای هســتند ،به عنوان مثال ،پســماند مایع به صورت نسبت
حجمی قســمتی از لوله که توسط مایع اشغال شده است به حجم
همان قسمت از لوله (شــامل حجم مایع و گاز) تعریف میشود .به
عبارت دیگر:
رابطهی (:)1
و به طور مشابه پسماند گاز به این صورت تعریف میشود:
رابطهی (:)2
در خطوط لولهی جریان دوفازی ،مقدار پســماند مایع ،عددی بین
صفر ،هنگامی که تمام ســطح مقطع خط لوله را گاز اشــغال کرده
باشــد (بیشترین پسماند گاز) و یک ،هنگامی که تمام سطح مقطع
لوله را مایع اشغال کند (بیشترین پسماند مایع) ،است.
مطابق تعریف گفته شده ،با ظهور فاز گاز در مایع در جریان دوفازی،
بســته به نوع رژیم جریان ،هر چه از جریان حبابی به سمت جریان
حلقوی نزدیکتر میشــویم ،میزان پسماند گاز افزایش مییابد(.در
جریان افقی که فاز مایع بیشــتر در قســمت پاییــن و فاز گاز در
قســمت باالی لوله در حرکت است و در جریان عمودی که تجمع
گازهای آزاد شــده بیشتر در وســط لوله و فاز مایع در دیوارههای
لوله میباشــد ).در این مقاله ،پس از معرفی اولیهی پیگ و عملیات
پیگرانی ،به شناخت و تقسیمبندی انواع پیگها از لحاظ کاربرد و
فاکتورهای انتخاب پیگ مناسب پرداخته شده است.
همچنین مطالعات انجام شــده در مقیاس آزمایشگاهی ،مدلسازی
و شبیهســازی عددی رفتار اصطکاکی پیگ و سرعت آن ،پیگرانی
در خطــوط لوله با قطر متغیر و همچنین تجربیات میدانی ،به طور
خالصه در چندین بخش مجزا مرور شد.
ســپس چالشها و تازههای فناوری پیگرانی هوشمند در نگهداری
و عملیات خطوط لولهی انتقال نفت و گاز و سایر محصوالت صنایع
و همچنین مقایســه و کاربردهای پیگهای هوشــمند و چگونگی
کارکرد و ثبت مشــکالت موجود در خطوط لوله بیان میشــود .در
پایان ،یک تجربهی میدانی باالدستی پیگرانی هوشمند در یکی از
میادین گازی کشور ،مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 -2پیگ

منشــا کلمهی پیگ (که ترجمهی فارسی آن خوک است) در ابتدا
از ایاالتمتحده آغاز شــده است .اما دلیل انتخاب این کلمه به نحو
رضایتبخشی توضیح داده نشده است.
تئوریهای متعــددی وجود دارد اما مــورد قبولترین توضیح این
اســت که صدای خزیدنی که پیگهای اولیه حین عبور از خط لوله
ایجاد میکردند ،به همراه برسها و ظاهر آنها هنگامی که پوشــیده
شده از نفتخام از لوله بیرون آورده میشدند ،در بسیاری از جهات
شبیه خوکهای مزارع بودند]3[.
از نظر برخی نویســندگان پیشــنهاد اینکه پیــگ ( )PIGاختصار
ســرنامی برای ابزار سنجش بازرســی خط لوله 4باشد ،غیرمحتمل
به نظر میرســد چراکه معتقدند این کلمه بســیار قبلتر از اینکه
بازرســی ،یک عامل قابلتوجه باشــد ،مورد استفاده قرار میگرفته
اســت ،اما از طرف دیگر با توجه به منشا این نامگذاری ،بعدها این
سرنام حروف نیز جهت ملموستر شدن معنا به آن نسبت داده شد.
بنابرایــن در برخی متون علمی ،پیــگ را چنین تعریف کردهاند :از
کلمهی انگلیســی  PIGکه ســرنام  Pipeline Inspection Gaugeو یا در
برخی متون  Pipeline Intervention Gadgetاســت وسیلهای است مورد
استفاده در لولههای انتقال سیاالت از جمله لولههای آب ،فاضالب،
انتقال نفت و گاز .به اســتفاده از پیگ در داخل لولهها« ،پیگرانی»
گفته میشــود .پیگهــای معمولی دارای دیســکها و برسهایی
هستند که دیوارهی داخلی لوله را تمیز میکنند.
6
پیگهای عملیاتی ،5دارای اندازههای مختلف و تعداد سرها و تعداد
برسهای مختلف هستند که انتخاب آنها برای کاربردهای مختلف،
متفاوت است.

 -3توپکها7

توپکها یکی از انواع پیگها هستند که گاهی به غلط ،به تمام انواع
پیگ ،توپک گفته میشود .توپکرانی 8نیز راندن توپک در خط لوله
است که یکی از انواع پیگرانی است]7[.

 -4انواع پیگها از لحاظ کاربرد

بــه عنوان یک قانون ،اکثر پیگها از هــر نوعی ،یک طول طراحی
شدهی استاندارد به نسبت  1.5برابر قطر خارجی لوله دارند.
بــه عنوان مثال ،پیگی با قطر  24اینچ ،طولی معادل  36اینچ دارد.
به این دلیل اســت که خمهای زانویی با قطــر کمتر از  1.5برابر
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قطر لوله مهم است .اگر خط لوله دارای خم زانویی با قطری کمتر
از  1.5برابر قطر لوله باشــد و هدف ،تالش بــرای قابل پیگرانی
کردن خط جهت عبور ابزارهای بازرسی به درون خط باشد ،آنگاه
مالحظاتی جهــت جایگزین کردن آن با زانویــی با قطر بزرگتر
موردنیاز است.
البته اگر فقط نیاز برای جاروب خط باشد ،آنگاه پیگهای چندگانه
و برخی پیگهای تکبدنه میتواند در زانوهایی با قطر کمتر از 1.5
برابر قطر لوله حرکت کند.
9
انواع پیگها دارای  3نوع طراحی اساســی کلی هســتند :پلیفوم ،
10
یورتان تکبدنه و محور فوالدی.

 -4-1نوع پلیفوم

 -4-3پیگ محور فوالدی

پیگهای بدنه فوالدی ،ســختترین نوع ســاخته شده توسط هر
ســازندهای .پیکربندی بدنه فوالدی قابلیــت طراحیهای چندگانه
برای کاربردهای چندگانه را دارا میباشد]8[.

 -5انتخاب پیگ

انتخاب پیــگ به فاکتورهای متعددی بســتگی دارد ،از قبیل :نوع
خط لوله ،جنس ،طول و نوع ســیال (خلوص مواد در حال انتقال)،
محیط رانش و عملکردی که به منظور آن طراحی شــده است ،به
عالوه مشــخصهی خط لوله که شامل -1 :کمترین و بیشترین قطر
داخلی خط -2 ،بیشــترین مســافتی که پیگ بایستی طی کند و
 -3کمترین شــعاع خم و زوایای خم .ســایر ویژگیها نظیر :انواع
شــیرآالت ،اتصاالت انشــعاب از خط اصلــی و پروفایل ارتفاع خط
هستند .عملکرد پیگ متضمن نوع پیگ انتخابی است .عملکردهای
متفاوتی از پیگها وجود دارند از قبیل جداسازی سیال ،جابجایی و
تمیزسازی و بازرسی و پایش داخلی]9[.

پیگهای پلیفوم کمترین سختی را در خانوادهی طراحی پیگ دارند.
آنها برای آببندی عالی و برای خراش ،ســایندگی و رسوبزدایی
سبک هستند و میتوانند در قطرهایی تا تقریبا 35درصد قطر لوله
کاهش یابند .طول آنها میتواند برای قابلیت مانورپذیری در عبور از
سه راهیهای بزرگ ،برخی شیرآالت دورانی با طراحی قدیمیتر و
 -5-1جدایش سیاالت
دیگر انواع شیر دروازهای افزایش یابد.
برسهای ســیمی ،طنــاب کشــیدن دماغه ،محل فرســتنده و پیگها میتوانند به عنوان یک مانع جامد بین ســیاالت مختلف به
مجراهای جت شــدن میتواند در هر دانســیته و نوع پیگهای کار روند .برای جداسازی سیاالت غیرمشابه مانند رتبههای مختلف
بنزیــن ،انواع ســوختها ،گازهای مایع و موارد مشــابه در خطوط
پلیفوم تعبیه شود.
لولهی چندمنظوره از این نوع پیگها اســتفاده میشود .همچنین
این پیگها جهت جابجا کردن مایعات و جامدات نرم مانند واکسها
و پارافینها از خطوط لولهی نفت و گاز یا حذف گاز مایع و آب مازاد
 -4-2پیگ تکبدنه
پیگهای معروف تکبدنهی ریختهگری شــد هی پلییورتان که از خطوط لولهی گاز نیز کاربرد دارند .به وسیلهی این ویژگی ،پیگ
ســختتر از پیگهــای پلیفوم و نر متر از نــوع بدنهی فوالدی میتواند در یک مســیر پستی و بلندی برای انتقال لختهی سیاالت
طراحی شــد هاند .این پیگهــا برای حذف لختــهی مایعات از مختلف و یا مواد شــیمیایی استفاده شــود .این ویژگی در شکل1
سیســتمهای گاز مرطــوب و خطوط لولهی مایــع موثر بوده و نمایش داده شده است .در این شکل پیگهای جداکنندهی سیال،
کمک به کنترل تجمع پارافین در خطوط نفتخام ،جداســازی لختهی آب شــیرین ،لختهی گالیکل و گاز نیتروژن را جدا کرده و
محصوالت پاالیش شــده ،را هانــدازی خطوط لولــه و تخلیهی مانع از مخلوط شدن آنها با یکدیگر میشوند]9[.
محصــول میکنند .طراحی تکبدنه همچنین میتواند در خمها تزریــق مواد ضدخوردگی و رنگآمیزي داخلی خطوط لوله از دیگر
و زانوییهایــی با قطر کمتــر از  1.5برابر قطر لوله مانور دهد و قابلیتهاي پیگهاي جداکننده است .ساختمان این پیگها از یک
محدود به یک پیکربندی با دیسکهای چندگانه و کاپ نیست .بدنهی فلزی و تعداد  2تا  4کالهک و یا صفحات الســتیکی ساخته
دیســک چندگانه در یک نوع دماغهی مقعر گلولهشکل و یا نوع میشود .اگر پیگها کالهک ساینده داشته باشند ،از نقطهنظر رانش
دو جهته میتواند با بر سهای ســیمی ضمیمه شــده به آن در در خط لوله ،یک جهته و چنانچه فقط به صفحات الستیکی مجهز
باشند ،دو جهته هستند]10[.
طول دیگر پیکربند یهای مورد اشــاره ،طراحی و اضافه شود.
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 1پیگ جداکنندهی سیال

 2نمونــهای از پیگ تمیزکننده

 3پیگ با جریان جتی

 4پیــگ اندازهی دوگانه با قطر  8در  10اینچ

 -5-2تمیزکاری و رسوبزدایی

خطــوط لوله میبایســت به منظور بهبود و افزایــش نرخ جریان و
کنترل خوردگی در فواصل مختلف زمانی تمیز شوند .رسوبزادیی
و تمیزکاری از طریق المان آببندی پیگ و نیز جهت جریان سیال
میسر میشود .این عمل با استفاده از برسها ،خراشندهها و یا دیگر
ابزارهایی از این قبیل ،بر روی پیگ افزایش مییابد(.مانند شکل)2
در برخــی موارد جهــت جمعآوری خوردههای آهــن از خط لوله،
آهنربا اضافه میشود .این قابلیت مختص پیگهای معمولی با هدف
پاکسازی خط از زائدات و خردههای آهن است .پیگهای هوشمند
با هدفی غیر از تمیزکاری و به منظور بازرســی و عیبیابی خطوط
رانده میشــوند و در صورت نصب آهنربا بر روی آنها کاربرد دیگری
دارند که در ادامه به آن پرداخته میشود]9[.

-5-2-1تمیزسازی مایع با تمیزکنندههای پایهی سورفکتانت

تمیزســازی مایع به دنبال اســتفاده از پیگهــای مکانیکی ،حجم

بزرگتری از خوردههــا و باقیماندهها را در عین حال با رانشهای
کمتر پیگ ،حذف میکند.
تمیزسازی مایع طبق تعریف به معنای استفاده از پا ککنند ههای
مایع مخلوط شــده بــا یک رقیقســاز (آب ،گازوئیل ،متانول و
غیره) جهت شــکلگیری یک محلول پا ککننده است که توسط
پیگهای مکانیکی به درون خط لوله فرســتاده میشود.
بیشــتر شــرکتهای تمیزکننده از یک حجم محاســبه شــده
از مایــع برای پوشــش دیوار ههــای داخلی لوله بــا یک قطر و
طــول معین با اســتفاده از  10تا 20درصــد از حجم به عنوان
تمیزکنند هی خط لوله اســتفاده میکنند.
انتخــاب دقیق تمیزکنندههای طراحی شــده بایســتی بر اســاس این
شاخصها باشد:
 pH -1خنثی
 -2قابلیتهای پخش شدن و نفوذ کردن
 -3پارامترهای طراحی اصلی تمیزکننده
 -4تاریخچهی استفادههای قبلی[]8
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-5-2-2پیگ با جریان جتی11

از پیشرفتهای جدید فناوری پیگرانی ،سیستم پیگ جریان جتی
است که در حذف واکس رســوب کرده بر دیوارهی داخلی خطوط
لوله کاربرد دارد.
زدودن واکس به وسیلهی استفاده از یک توالی از اسید هیدروکلریک
در جلوی پیگ و آمونیاک بدون آب در پشــت پیگ و یک لختهی
دیگــر از زایلن به دنبال آن جهت خنثی کــردن اثرات خوردگی و
جلوگیری از تشکیل کریستال انجام میشود.
به جز پیگ جریان جتی که جداکنندهی اســید کلریک و آمونیاک
اســت ،مابقی سلسله مواد گفته شده توســط پیگهای جداکننده
حمل میشوند .زمانی که حرکت پیگ در اثر واکس تجمعیافته در
جلوی آن با مانع مواجه شــد ،فشار در جلوی پیگ افزایش یافته و
باز شدن شیری در درون پیگ ،اجازه میدهد که آمونیاک از طریق
سوراخهای تعبیه شده بر دماغهی مخروطی پیگ ،به صورت جت به
درون اسید موجود در دیوارهی لوله پرتاب شود.
محصــوالت واکنش حرارتی ناشــی از مخلوط شــدن دو مادهی
شیمیایی ،واکس را ذوب کرده و جریان حاصل ،ذرات واکس را به
صورت معلق نگه میدارد .بقایای مواد شیمیایی در پایان عملیات،
نیتــروژن و آب نمــک خواهد بود که به راحتی قابل دفع شــدن
هستند(.شکل]11[)3

 -5-3پيگهایی با قطر متغیر

در بعضــي از خطوط لوله به دليل افزايــش و يا كاهش حجم مواد
جــاري در لوله و يا به دالیل فني ديگــري طراحان خط مجبور به
تغيير قطر لوله ميشوند ،چنانچه اين تغيير قطر به اندازهی يك سايز
باشــد ( 2اينچ) به اين خطوط اصطالحا اندازه دوگانه 12ميگويند و
اگر اين تغيير بيش از يك سايز باشد به آن پیگهای با اندازهی قطر
چندگانه 13گفته ميشود.
اين پيگها كه با تركيبي از ديسكها يا كاپهاي پروانهاي برشدار
به صورت همپوشان جهت تامين آببندي مناسب در سايز بزرگتر
و نيز ديســكها و كاپهاي اســتاندارد براي ســايز كوچكتر خط
طراحي ميشود(.شکل]12[)4

 -5-4پیگ هوشمند

خدمــات بازرســی درون خطی (بــه اختصــار  )ILIاز پیگهای
هوشــمند 15یا ابزار  ILIبرای فراهم کــردن اطالعات در مورد خط
14
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لولــه یا محتویات آن اســتفاده میکند .اکثر ایــن ابزارها هر دوی
میزان و محل موارد غیرعــادی یا ویژگیهایی که این پیگها برای
آشکار کردن آنها طراحی شدهاند را اندازهگیری میکنند .پیگهای
هوشــمند برای جمعآوری دادههایی که معموال بعدا به وســیلهی
مهندسان فراهمکننده و تکنسینها تحلیل میشود ،برای تشخیص
و گزارش شرایط خط لوله استفاده میشود.
این ابزار امروزه بیشــتر اطالعــات موردنیاز بــرای اکثر نیازهای
بازرســی و عیبیابی را فراهــم میکنند .دو مــورد از رایجترین
موارد عبارتند از :از دســت دادن فلز (که شامل خوردگی است) و
اندازهگیری هندسه(.که شامل آسیب فیزیکی میباشد)
خدمات دیگری که در دسترس است شامل موارد زیر میباشد:
تشخیص ترک خوردگی
نقشهبرداری یا پایش پروفایل
تشخیص نشتی
اندازهگیری خمش
بازرسی ویدئویی
نمونهگیری از محصول
اندازهگیری رسوب واکس
در برخــی موارد این ابزارها را میتــوان ترکیب کرد و اطالعاتی در
ارتبــاط با دو یا چندین ناحیهی موردنظر در یک رانش پیگ فراهم
کرد]3[.
از ســالهای  1979-80فناوري پیگهاي بازرس مورد بررسي قرار
گرفته است و آزمايشهاي مختلف و بررسي نتايج آن باعث شهرت
روزافزون این پیگها شــده است .در ســال ،1981اولين بازرسي
17
توســط پیگی به نام لیناالگ 16در خط لولهی گاز در بندر فریگ
انجام شد .اين عمليات در شش مرحله انجام شد كه در چهار مرحله
كل خط لوله و در دو مرحله نيز بازرســي دوبارهی خط لوله انجام
شد .در طول بازرســي اوليهی خط ،مشكالت موجود نشان ميداد
كه نياز به تحقيقات بيشتري براي رسيدن به نتيجهی مطلوب وجود
دارد .اگرچه موارد بسياري از خرابي نيز گزارش شد كه در مرحلهی
دوم همگي بازنگري و تاييد شدند.
به طور كلي نتايج زیر از اين بازرسي حاصل شد:
 -1بعضي موارد نقصهايي كه در مرحلهی اوليه نشــان داده شــده
بود ،در مرحلهی بعدي گزارش نشد.
 -2دقت شناســايي به اندازهاي خوب نبود كه بتوان به آن اعتماد
كــرد و پیگ لیناالگ تنها قابليت شناســايي عيوب تا 50درصد را
داشت.
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در سال  ،1987شركت  Total Oil Marine plcنسل جديدي از پیگهای
هوشــمند به نامهاي  British Gasنسل دوم از نوع پیگ مغناطيسي و
 Pipetronixاز نوع ماوراءصوت را به بازار عرضه كرد.
هــر دو نوع پیــگ داراي دقت اندازهگيري بااليــي بودند و قابليت
عبور و شناســايي درز جوش را نيز داشــتند ولــي زماني كه پیگ
ماوراءصوتي را در داخل خط لولهی گاز فریگ فرستادند ،با مسئلهی
جديدي روبرو شــدند .پیگ ماوراءصوتي براي عملكرد خود نيازمند
يك محيط مايع به عنوان محيط واسط است.
هرگونه حباب گاز در اين مايع ميتواند اتصال پیگ ماوراءصوتي را از
ديوارهی خط لوله قطع کرده و در نتيجه صحت نتايج را مورد تهديد
قــرار دهد ،بنابراین براي خط لولهی فریــگ همان پیگ British Gas
ارسال شد.
امروزه شــركتهايي چــون Total Pipeline Integirity (PII)، Rosen
و  Platypusكــه از توليدكنندههاي بزرگ پیگهاي هوشــمندي با
دقت باال هستند ،عموما از فناوري نشتي شار مغناطيسي استفاده
 )GRI18كه در اياالتمتحدهیآمريكا
ميكنند .انجمن پژوهش گاز ( 
قرار دارد ،دو اســتاندارد براي پیگراني تصويب كرده اســت كه
عبارتند از GRI91/0365 :براي بازرســي داخلــي خطوط لولهی
گاز طبيعي و  GRI91/0367كه در واقع براي كاربرد نشــتي شار
 )MFL19در خطوط لولهی گاز طبیعی.
مغناطيسي ( 
به طور کلی پذیرفته شــده اســت که یک خط لوله بایستی مورد
پیگرانــی قرار گیــرد ،اما هدف و دالیل این عملیــات باید تعیین
شود و اینکه در چه مواقعی به جای پیگ معمولی از پیگ هوشمند
استفاده شود.
اگر هدف مواردی از قبیل بازرسی دورهای و عیبیابی ،فراهم کردن
اطالعات در دورههای زمانی از مشــکالت در حال توســعه ،جهت
آگاه کردن بهرهبرداران برای اخذ تصمیمات مقتضی باشد ،پیگهای

هوشمند نقش مهمی ایفا میکنند]3[.
پیگ هوشــمند ،20به عنوان تنها وسیله برای حمل ابزارهای آزمون
غیرمخرب ،پیگی اســت که وظیفهی جمعآوری اطالعات مختلفی
راجع به مسیر حرکت خود را بر عهده دارد .این دستگاه با دارا بودن
بشــقابهایی از جنس پلیمر در داخل لوله قرار میگیرد و ســطح
مقطع لوله را مســدود کرده و فشار گاز یا سیال پشت پیگ ،آن را
به جلو میراند.
بدینترتیب پیگ مســافت خط لوله را طی میکند .در طول مسیر،
پیگ به جمعآوری و ذخیرهســازی اطالعات از وضعیت درونی لوله
میپردازد .پس از اتمام عملیات ،اطالعات از حافظهی پیگ به رایانه
منتقل و تحلیل میشود.
با تفســیر این اطالعــات میتــوان دریافت که خــط لوله در چه
نقاطی دارای چه نوع معایبی اســت تا جهت بــر طرف کردن آنها
برنامهریزیهای الزم انجام شود.
پیگهای هوشمند دستگاههای بسیار پیچیده ،دقیق و گرانقیمتی
هســتند ،از اینرو جهت جلوگیری از آسیبدیدگی آنها و نیز ضبط
و ثبــت اطالعات صحیح و دقیق حتما ابتدا خط لوله به وســیلهی
پیگهای معمولی تمیزکاری شــده ،ســپس اقدام بــه راندن پیگ
هوشمند میشود]7[.
نشــتی شار مغناطیسی ( )MFLو مافوق صوت 21دو روش نظارت بر
بدنهی لوله هستند .همچنین پیگهای کالیپر ،22قابلیت اندازهگیری
کروی بودن لوله برای پیدا کردن شکســتها و تغییر شکلها و به
طور کلی ضبط اطالعات هندسی لوله را دارند]13[.
به وسیلهی روشهای باال میتوان مکان عیوب ،نوع و اندازهی آنها را
تعیین کرد و با حفاری محل عیوب ایجاد شده به رفع آنها پرداخت.
همچنین به وسیلهی ایجاد نقشهی عیوب میتوان ایجاد نشتیها و
عیوب را پیشبینی کرد.

 5تصویری از تجهیزات تشــکیلدهندهی پیگ MFL
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-5-4-1پیگ MFL

-5-4-2پیگ ماوراءصوتي

پیگهاي هوشمند  MFLباسابقهترين و رايجترين روش ارزيابي خط
لوله جهت تشــخيص نواحي خوردگي فلز در خطوط لولهی نفت و
گاز است .اين روش قادر است خوردگي فلز و بسياري از خرابيهاي
خط لوله را با اطمينان بااليي آشكار سازد.
گرچــه  MFLبراي تعيين وضعيت هندســي و متالوژيكي خط لوله
طراحي نشــده است ولي در پارهاي از موارد براي نيل به اين منظور
نيز مورد اســتفاده قرار ميگيرد .ارزيابي خــط لوله به روش MFL
معموال به منظور آشكارســازي ،تعيين محل و تعيين مشــخصات
كاهش ضخامت 23و ســایر خرابیها 24در خطوط انتقال نفت و گاز
انجام میشود.
خرابيهاي خط لوله بسيار متنوع هســتند و همهی انواع خرابيهاي
خط لوله توسط  HR MFL 25قابل شناسايي نيستند ،ولي اين پیگ قادر
است بسياري از خرابيهاي مهم و متداول خط لوله را با درصد اطمينان
بااليي تشــخيص دهد .شــکل 5نمونهای از یک پیگ  MFLرا نشان
میدهد .پیگهاي  MFLجاروهايي دارند كه لوله را مغناطيس ميكنند.
حسگرهاي مغناطيس تغييرات شار مغناطيسي را كه به واسطهی تغيير
ضخامت لوله ايجاد ميشوند ،حس و به صورت  16بيتي در يك حافظه
ذخيره ميكنند .ذخيرهی اين اطالعات نيازمند دستگاهي با حجم باال
براي ضبط دادههاي حسگرها است .فناوري جديدتر از  MFLنيز وجود
دارد كه  TFI 26نام دارد .اين فناوري در زمينهی شناسايي عيوبي كه در
راستاي عمود بر ميدان ايجاد شده توسط دستگاه قرار دارند (همچون
درز طولي جوشها) ،قابليت بااليي دارد.
پیشــرفتها در زمینهی افزایش قدرت آهنرباها ،ارتقای حسگرها،
سیســتمهای تحلیل کامپیوتری و گزارشدهی و بازرسی خطوطی
که سابقا غیرقابل پیگرانی تلقی میشدند ،منجر به تولید ابزاری با
دقت باال شــده به طوری که دقت کار این دستگاهها نسبت به یک
دهه پیش از این به طرز چشــمگیری افزایش یافته اســت .نحوهی
عملکرد روش  MFLدر شکل 6نمایش داده شده است.

امواج مافوق صوت فقط میتوانند در محیط مایع جریان پیدا کنند،
بنابراین برای بازرســی خط لولهی گاز طبیعی الزم اســت که این
دستگاه در یک محیط مایع گذاشته شود ،بدینصورت که یک پیگ
در جلو و یکی در عقب دســتگاه و مایع همگن نیز در وســط قرار
میگیرد .بنابراین اســتفاده از پیگهای مافوق صوت برای بازرسی
لولههای گاز طبیعی در مقایسه با روش  MFLپیچیدهتر است]1[.
دســتگاه پیگ ماوراءصوت در ســالهاي  1991و  1994توســط
شركت پايپ ترونيكس 27طراحي شد.
دستگاه مزبور جهت تشخيص عيوبي كه به عنوان تركهاي محوري
در خط لوله ايجاد ميشــود ،مخصوصا تركهاي ناشي از خستگي
فلز و تركهاي ناشــي از خوردگي تحت تنش 28يا تركهاي عيوب
جوش به كار ميرود.
اين دســتگاه از پایيز  1994به طور عملي به كار گرفته شده است.
این پیگ هوشــمند قابليت جمعبندي اطالعات انتخاب شــده به
صورت دوبُعدي ،نمودارهاي هيستوگرام و نمايش جدول را دارد]7[.

-6مدلسازی و شبیهسازی عددی

عملیات پیگرانی در خطوط لولهی چندفازی ،یک عملیات با حالت
گذرا 29میباشــد ،چراکه حرکت پیگ با پروفایــل ارتفاع خط لوله
و اصطکاکــی کــه در لوله با آن مواجه میشــود ،تغییر میکند .به
عالوه مدت زمان رانــش پیگ و یا زمان مورد انتظار دریافت پیگ،
با رویدادهای گذرا همراه اســت از قبیل میزان بازشدگی شیرآالت،
تغییــرات در نرخهــای جریانــی و دیگر رویدادهای گــذرا که در
مدلسازیها مورد محاسبه قرار میگیرد.
همچنیــن مدلســازی حرکت پیگ ،یک مدل گذرا اســت به این
دلیل که شــرایط مرزی در هر مرحله متناظــر با تغییر در حرکت
پیگ میتواند تغییر کنــد .تحلیلهای مختلف ،رانش پیگها را در
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 7تنش موثر بر دیســک وقتی که پیگ رو به جلو حرکت میکند.

 8بیشــینه تنش برشــی وارد بر دیسک در حرکت رو به جلو پیگ

لیما )2002(35توسعه داده شد که برای تخمین هیدرولیک پیگرانی
جریان دوفازی مناســب میباشد ،به خصوص در سیستمهای خط
لولهـ باالبرنده]15[.
نــان لی 36و همــکاران( )2015عملکرد تماســی کاپ پیگ محور
میلــهای 37را مورد مطالعه قــرار داده و یک تحلیل المان محدود بر
روی خواص مکانیکی دیسک آببند پیگ انجام دادند.
در کار ایشــان با اســتفاده از پیگ صفحه مســتقیم ،تنش و تغییر
شــکل 38دیسک آببند پیگ در خط لولهی گاز طبیعی توسط یک
نرمافزار المان محدود شبیهســازی و اثرات ضخامت دیسک آببند،
فشردگی و قطر داخلی آن مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج نشــان داد با افزایــش  2.5برابری تنش موثر ،تغییر شــکل
خمشی دیســک نیز افزایش یافت و یک تمرکز تنش پس از رانش
پیگ نســبت به وقتی که آنها تنها در تماس با ســطح تماس لوله
بودند ،در خط لوله وجود داشت.
بیشــینه تنش موثر ،بیشــینه تنش برشــی و تغییر شکل خمشی
دیســک ،همگی بر انتهای لبه برای سه دیسک آببند اول و اتصال
دیســک آببند و دیســک فاصلهگذار مطابق اشکال 7و  8متمرکز
است .وقتی دیسک آببندی نازکتر از  42میلیمتر بود ،تنش موثر
کاهش یافت .با افزایش فشردگی ،تنش موثر بر پیگ بزرگتر شده
و ارتباط بین آنها خطی بود]16[.

هر قســمت از خط لوله با شــرایط گذرا یا متغیــر نظیر افزایش یا
کاهش دبی جریانی و یا تغییرات فشــار ،مورد آزمون قرار میدهد.
رویدادهای گذرای متفاوتی را میتــوان برنامهریزی و اثراتی مانند
زمان دریافت پیگ را تعیین کرد]14[.
جریان گذرا نه تنها در حین زمان پرتاب پیگ مشــاهده میشــود،
بلکه برای یک دورهی طوالنی بعد از اینکه پیگ خارج شــد ،وجود
دارد .ایــن موقعیت حتی اگر دبی جریانی گاز و مایع و فشــارهای
خروجی ثابت نگه داشته شود ،رخ میدهد.
تحلیل چنین رفتار جریان گذرایی در یک خط لوله ضروری است،
نه تنها برای طراحی تســهیالت فرآیندی پاییندستی ،بلکه برای
تثبیت دســتورالعملهای عملیاتی ایمن .بنابراین یک نیاز تعریف
شــده برای توســعهی مدلهای پیگرانی قابلاعتماد و جامع به
منظور فهم بهتر رفتار گذرای ســیاالت در حیــن این عملیاتها
وجود دارد.
یک مدل ســاده برای شبیهســازی رفتار جریان گذرا در یک خط
لولهی دوفازی تحت یک عملیات پیگرانی توسط مینامی)1991(30
ارائه شده است.
در این مدل مینامی فرض کرد که فاز گاز میتواند در یک شــرایط
شــبهه پایا 31جریانی باشد و سپس آن را با مدل سادهسازی شدهی
گذرای دو ســیالی 32تایتل و همکاران 33کوپل کرد .این مدل با این
وجــود نیازمند اصالحات قابلتوجه به منظور قابل اســتفاده بودن
34
برای شبیهسازی جریان گذرا در یک سیستم خط لولهـباالبرنده
اســت ،در جایی که روش شــبهه پایا برای چنین سیستمهایی به  -7چالشهای فراروی عملیات پیگرانی
در حین عملیاتهای پیگرانی ،اغلب مشکالت فنی ناشی از فقدان
دلیل تجمع باالی گاز در باالدست پیگ مناسب نیست.
در این راســتا یک مدل گذرای دو ســیالی جدید توســط یونگ و ابزارهــای قابلاعتماد برای پیشبینی متغیرهــای متعدد مرتبط با
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حرکت پیگ درون خط لوله وجود دارد ،بنابراین عملیات پیگرانی
نیازمند کنترل دقیق و مکانیابی است که در ادامه انواع روشهای
مکانیابی پیگها شرح داده میشود.
برای مثال پیگرانی با فرکانــس پرتاب زیاد منجر به کاهش زمان
تولید و یا هزینههای عملیاتی باالتر میشــود و از طرف دیگر تعداد
کمتــر فرکانس پرتاب ،باعث کاهش کمتــر تولید اما افزایش خطر
مسدود شدن خط لوله از جمله گیر کردن پیگ میشود.
بنابراین بهرهبردار خط لوله میبایست مالحظات جدی جهت اینکه
آیا خط لوله واقعا نیازمند پیگرانی است و نیز اقتصادی بودن آن را
مدنظر قرار دهد .به دلیل اینکه ابزار تجاری در دسترسی به منظور
تعیین فرکانس پرتاب بهینهی پیگ در اختیار نیســت ،بهرهبرداران
بایستی فرکانس پرتاب پیگها را با استفاده از قوانین سرانگشتی بر
اســاس تجربهی میدانی خود انتخاب کنند که اغلب شامل درجهی
زیادی از عدم قطعیت است]15[.

 -7-1مکانیابی پیگها

هنگام راندن پیگها در خط لوله برای اولین بار و یا وقتی که شرایط
در خط لوله نامطمئن اســت ،مطلوب است که قادر به یافتن مکان
پیگ موردنیاز باشیم .مهمترین این روشها عبارتند از:
ایجادکنندههای نویز :39عالوه بر نویزهای ایجاد شــده ناشی از
کاپهای (نشــتبندها) پیگ که حین عبــور از لوله و جوشها در
محل اتصال لولهها شنیده میشــوند ،جهت افزایش نویز و تسهیل
پیمایــش ،ایجادکنندههای نویزی در پیگ تعبیه میشــوند ،مانند
قســمتهایی از زنجیرهای ســاده که به پیگ ضمیمه میشوند و
درون لوله کشیده شده و ایجاد نویز میکنند.
ایزوتوپهــا :40با اســتفاده از ایزوتوپها ،پیگها به وســیلهی
گیرندههای تابشــی تعیین مکان میشوند .سودمندی این سیستم
نه تنها بســتگی به قدرت ایزوتوپ و حساســیت گیرنده دارد ،بلکه
به عمق خط لوله و نوع و شــرایط مادهی احاطهکنندهی خط لوله
بســتگی دارد ،به عنوان مثال خاکهای مرطــوب در مقابل تابش
مذکور سپر ایجاد میکنند.
فرستندهها :41سیستمهای الکترومغناطیسی رایجترین ابزارهای
تعیین مکان پیگها هستند .یک سیمپیچ بر روی پیگ قرار گرفته
و یک میدان مغناطیسی متغیر ســاطع میشود .این میدان متغیر
از دیوارهی لوله و خاک روی آن عبور میکند .ســیگنال ارســالی
از فرستنده توســط گیرنده جستجو 42دریافت میشود و به صورت
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دیداری نمایش داده شده و نیز به صورت صوتی توسط تقویتکننده
یک سیگنال قابل شنیدن ساطع میکند.
پینگرهــا :43پینگرهــا ســالها در صنعت دریایی بــه عنوان
نشــانهگذارهای زیر دریا مورد اســتفاده قرار گرفتــه و بعدها برای
اســتفاده در خط لوله مطابقت داده شــدند .به دلیــل اینکه پینگر
اساسا برای زیر دریا به کار میرفت ،در خطوط لولهی مایع بهترین
عملکرد را دارد.
مایع به عنوان یک حامل برای ســیگنال از پینگر تا دیوارهی لوله و
سپس به درون آب خارج از لوله عمل میکند .پینگر هر چند ثانیه
یک "پینگ "44ســاطع میکند که توسط گیرندههای نصب شده در
یک قایق کاری باالی خط لوله دریافت میشود.
آهنرباها :با اســتفاده از مغناطیس نه تنهــا میتوان به پیگها
سیگنال فرستاد بلکه میتوان آنها را با این روش ردیابی کرد .در هر
دو حالت آهنرباها در پیگ نصب میشــوند و سنسورها در سیستم،
تغییر در میدان مغناطیســی را همچنان که پیــگ عبور میکند،
آشکار میکنند.
هنگام اســتفاده از سیســتم آهنربایی ،یک مغناطیسسنج بر روی
یا نزدیک خط لوله تعبیه شــده و همچنان که پیگ عبور میکند،
تغییرات در میدان مغناطیســی به وســیلهی مغناطیسسنج ثبت
میشــود .کارآیــی این سیســتم میتواند اغلب به وســیلهی حفر
حفرههایی در زمین پوشــش خط لوله و تعبیهی مغناطیسسنج بر
روی یا نزدیک آن ،بهبود یابد]3[.

 -7-2سرعت پیگ

چالش دیگر ،کنترل ســرعت حرکت پیگ اســت .بر اســاس یک
قانون سرانگشــتی 45کلی ،ســرعت پیگ برای هر اندازهای از قطر
لولــه (بزرگتر از  4فــوت بر ثانیه) و (کمتــر از  15فوت بر ثانیه)
است .قوانین سرانگشــتی که در سالهای اخیر در مطالعات علمی
پژوهشــگران و اسناد فنی شرکتهای سازنده و بهرهبرداران منتشر
شده است.
اینگونه نیست که در سرعتهای بزرگتر از  15فوت بر ثانیه نتوان
پیگرانی کرد اما تجربه و مطالعات ســازندگان پیگ نشــان داده و
تعیین کرده اســت که در ســرعتهای افزایــش یافته و در حضور
مایعات ،حرکت پیگها بر روی مایع اتفاق خواهد افتاد که منجر به
پرتاب شــدیدتر و باقیماندن حجمهای بیشتری از مایع و جامدات
وارد شده در خط لوله میشود.
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البتــه که هدف ،حذف جامدات و کمینه کردن مایعات آزاد در خط
لوله میباشد .یک قانون سرانگشتی برای محاسبهی سرعت تقریبی
پیگ در خط لولهی جریان گاز چنین است:
رابطهی (:)3
که  Sمایل در ساعت و قطر داخلی لوله ( )pipe IDبه اینچ میباشد]8[.
برای خط لولهی جریان مایع:
رابطهی (:)4
 Qجریان بر حســب بشکه در روز و  dقطر داخلی لوله برحسب اینچ
است]18[.
مشکالت در سرعت پایین
کنارگذر محصوالت عبوری از اطراف پیگ
جمع شــدن مواد زائد جلوی پیگ که باعــث خرابی پیگ ،باعث
توقف و سریع شتاب گرفتن پیگ میشود که یک پدیدهی شناخته
شــده در مورد انحراف سرعت است به ویژه زمانی که پیگ در یک
شیب به سمت باال یا پایین در حال حرکت میباشد.
مشکالت سرعت باالتر از حد پیگ
بازده کم تمیزکاری و زدودن میعانات
کم شدن آببندی موثر
برگشت جریان محصوالت در خطوط لوله
سایش بیش از حد کاپها و قسمتهای الستیکی که در تماس با
دیوارهی لوله است]17[.
عالوه بر موارد گفته شــده ،امروزه از جملــه چالشهای قابلتوجه
پیگرانی هوشــمند در کشــور ،عدم توســعهی بومیسازی کامل
طراحی ،ساخت و ترویج بیشتر استفاده از این ابزار بازرسی ارزشمند
جهت خدماترسانی و صیانت از خطوط لولهی انتقال میباشد.
الزم به ذکر اســت اگرچه یکی از شــرکتهای داخلی اخیرا موفق
به ســاخت نمونههایی از برخی انواع پیگهای هوشمند شده است،
هنوز نیاز به پژوهش و توسعهی بیشتر این فناوری با توجه به حجم
گستردهی خطوط لولهی انتقال کشور ضروری مینماید.

 -8مطالعهی میدانی نمونــهای از کاربردهای عملیات پیگرانی در صنایع

باالدستی ایران

اطالع از وضعیت خطوط لوله به منظور استمرار تولید و رفع نگرانی
از مخاطــرات ایمنی و جلوگیری از رخدادهــای ناگهانی از اهمیت

قابلتوجهی برخوردار است.
به این منظور ،عالوه بر بازرســیهای متداول ،بازرسی خطوط لوله
به وســیلهی پیگهای هوشــمند به عنوان فناوری بهروز بازرسی و
پایش عیوب همواره در دستور کار شرکتهای بهرهبردار قرار داشته
و در همین راستا جهت نمونه ،اطالعاتی در مورد عملیات پیگرانی
هوشمند انجام شــده در یکی از میادین گازی جنوب کشور که در
سال  1394اجرا شد ،ارائه شده است.
عملیات پیگرانی هوشــمند در دو قطعــه از خطوط لولهی اصلی
انتقال گاز کشــور به قطــر  30اینچ و طــول  30کیلومتر از محل
بهرهبــرداری چاههای میــدان تا پاالیشــگاه و همچنین تعدادی از
چاههای آن میدان توســط شرکت پیمانکار به منظور تعیین میزان
پراکندگی خوردگی با موفقیت به انجام رسید.
در هــر اجرا از عملیات پیگرانی هوشــمند بر روی هر خط لوله
رویهمرفته  5پیگ پرتاب شــد که در اشــکال 9تا  11نمایش
داده شدهاند:
پیگ اول ،پیگ اندازهگیری :46به منظور تمیزکاری و اندازهگیری
پرتاب شده که عالوه بر وظیفهی تمیز کردن ،وجود مشکل در ابعاد
داخلی لوله از جهت عبور پیگهای بعدی را مشخص میکند.
پیگ دوم ،پیگ مگنت :47به طور خالصه همانطور که از نامش
مشــخص اســت ،جهت ایجاد آهنربای موقت به منظور حفظ دقت
عملکرد دو پیگ آخر پرتاب شد.
پیگ سوم :48 EGP ،که وظیفهی ترسیم دقیق پروفایل خطوط
و مشخص کردن محل خمها و سایر مشخصات موردنیاز تعمیراتی
و نگهداری خط را بر عهده دارد.
پیگ چهارم MFL ،و پیگ پنجم :TFI ،جهت بازرسی و تعیین
وضعیت لوله از نظر خوردگی و آســیبدیدگی که توضیح در مورد
عملکرد آنها در قسمتهای قبلی ارائه شد.
الزم به ذکر اســت که پیگهای مورد اشــاره با فشار  50تا 57 bar
و در زیر دمای  50درجهی ســانتیگراد پرتاب شدند(.محاســبهی
این مقادیر بر اســاس سوابق پیگرانیهای هوشمند قبلی و قوانین
سرانگشتی اشاره شده ،انجام شده است) اختالف فشار دو سر پیگ
 3تا  4 barتنظیم شــد تا دادهبرداری حســگرها در حالت بهینهای
باشد و همچنین سرعت پرتاب پیگها تقریبا  2متر بر ثانیه تنظیم
شــد .دلیل انتخاب هر خط لولهی جریانی چاه به منظور پیگرانی
هوشــمند ،سابقهی خوردگی و بررسی نتایج حاصل از عملیاتهای
ایمنســازی قبلی ،سوابق نشتی خطوط و نیز درجهی اهمیت خط
جریانی چاه و یا خط انتقال به پاالیشگاه بوده است.
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مقاالت کاربرد ی/مروری

یکی از مشــکالت این عملیات پیگرانی ،صعبالعبوری مسیر خط
لوله بود و شرکت پیمانکار جهت ردیابی پیگ ،مگنتهایی را بر روی
خطوط لوله در فواصل معینی جایگذاری کرد.
پیگ هنگام عبور از زیر این مگنتها ســیگنال مشخصی دریافت و
ذخیره میکرد .در نتیجه پس از پردازش اطالعات ،مســیر حرکت
پیگ و مکان دقیق نقصها مشخص میشد.
بعد از راندن هر پیگ ،دادههای جمعآوری شــده توســط شرکت
پیمانکار تجزیهوتحلیل شد و پس از تایید صحت دادههای حاصله،

 9پیگ  EGPدر حال راندن به تلهی ارســال پیگ خط جریانی چاه

 10پیگ  MFLدر حال راندن به تلهی ارســال پیگ خط جریانی چاه

 11مجموعهی کامل پیگهای هوشــمند رانده شــده توسط شرکت پیمانکار
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پیگ بعدی پرتاب شــد(.در برخی خطوط به دلیل عدم ثبت دادهی
مناسب و یا بروز اشکال در یکی از انوع پیگها جهت حصول دادهی
مورد تایید ،آن پیگ بیش از یک بار پرتاب شــد و پیگهای بعدی
نیز بــه همین ترتیــب) در نتیجهی این عملیات ،نقشــهی میزان
خوردگیهای داخلی و خارجی خطوط مشــخص شده و مقاطعی از
لوله با میزان عیوب بیش از حد مجاز با تشــخیص ادارهی بازرسی
فنی و حفاظت خوردگی تعویض شدند.
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، اثر جریان گذرا: از قبیل،پیگ در خط لوله و نتایج حاصل بحث شد
اثر نیروی اصطکاکی و تغییر شــکل و تنشهای وارد بر دیسکهای
.آببند
 چالشهــای فــراروی عملیــات پیگرانی در خطــوط لوله از-5
 ســرعت پیگ و راهکارها و، مکانیابی پیگ،جمله فرکانس پرتاب
پیشرفتهای حاصل جهت مقابله با این چالشها مورد تحلیل قرار
.گرفت
 در پایــان با ذکر نمونــهای از اجرای یک عملیــات پیگرانی-6
هوشــمند در یکی از میادین گازی کشور پس از بیان موارد باال در
 چنین استنتاج میشود که با توجه به گستردگی قابلتوجه،این اثر
 گذشــت عمر و فرسودگی و نیاز،خطوط انتقال ســیاالت در کشور
 اســتمرار تولید و صیانت از آنها با فهم کاملتر چگونگی،به توسعه
 طراحی و اجرای فرآیند پیگرانی جهت توسعهی بومیسازی،کنترل
ســاخت انواع پیگها و پرورش ایدههای جدید و بهینهســازی آنها
به عنــوان زمینهای جذاب برای پژوهشــگران و صنعتگران در افق
.پیشرو میباشد
ِ

جمعبندی و خالصه

 پس از شناخت پیگ و عملیات پیگرانی و درک اهمیت آن در-1
 تعمیرات و اســتمرار بهرهبرداری از خطوط لولهی انتقال،نگهداری
 در ابتدا تقسیمبندی انواع پیگها از نظر کاربرد به همراه،ســیاالت
عملکرد هر یک تشریح شــد که شامل سه دستهی کلی پیگهای
. تک بدنه و محور فوالدی هستند،پلیفوم
 فاکتورهای موثر جهت انتخاب پیگ مناســب برای انواع شرایط-2
، تمیزکاری و رسوبزدایی،خط لوله شــامل جداســازی ســیاالت
لختهزدایی خطوط لوله با قطرهای چندگانه و بازرســی و عیبیابی
.خطوط لوله بیان شد
 پیگ هوشمند به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد بازرسی خطوط-3
 پیشرفتهای اخیر این، انواع پیگهای هوشــمند.لوله تعریف شد
فناوری و نحوهی عملکرد هر یک جهت بازرسی و یافتن عیوب خط
 تورق و، فرورفتگی، ترکخوردگی و نشتی،لوله نظیر انواع خوردگی
.خمش مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت
 در مورد برخی مطالعات مدلسازی و شبیهسازی عددی حرکت-4

پانویس ها
1. Iron carbonate scale
2. Inhibitor
3. Holdup
4. Pipeline inspection gauge
5. Utility PIGs
6. Cups
7. Spheres
8. Sphering
9. Poly Foam
10. Steel mandrel
11. Jet stream pig
12. Dual size

13. Multi diameter
14. In-line inspection(ILI)
15. Intelligent pig
16. Linalog
17. Frigg
18. Gas Research Inspection
19. Magnetic flux leakage
20. Intelligent or smart PIG
21. Ultrasonic
22. Caliper PIGs
23. Metal Loss
24. Anomaly

25. High Resolution MFL
26. Transverse Field Inspection
27. Pipe Tronix
28. STRESS CORROSION CRACKS
29. Transient
30. Minami
31. Quasi steady state
32. Transient two fluid model
33. Taitel et al.
34. Riser
35. Yeung and Lima
36. Nan li et al.

37. Mandrel
38. Deformation
39. Noisemakers
40. Isotopes
41. Transmitter
42. Search coil
43. Pingers
44. Ping
45. Rule of thumb
46. Gauging
47. Magnet pig
48. Electronic Geometric Pig
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