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چكیده
در مقاله حاضر ،با استفاده از نرمافزار فلوئنت به شبیهسازی عددی نشت گاز طبیعی از یک سوراخ کوچک پرداختههایهم کهه بهر سه
لولهای در خ وط توزیع گاز طبیعی درون شههری ایجهاد شهده اسهتد هندسهه مهورد بررسهی بههکمهک نهرمافهزار گمبیهت طراحهی و
شبکهبندی شده و متان با فرض گاز کامل بودن ،گاز طبیعی تلقی شده و جریان آشفته استد نتایج بهدست آمده نشان میدهد کهه در
سوراخهایی با ق ر کوچک ،سرعت تخلیه به سرعت صوت رسیده و بهاصه ال خفگهی در جریهان رخ مهیدههدد میهزان نشهت گهاز بها

شبیهسازیعددیجریاندوبعدینشتگازطبیعیازخطوطتوزیع...


شبیهسازی عددی جریان دوبعدی نشت گاز طبیعی

ق ر سوراخ راب ه مرتبة دوّم و با فشار نق ه ابتدایی راب ه خ ی داردد سرانجام ،یک راب ه ساده کاربردی برای محاسبه شهدت جریهان
حجمی گاز نشت یافته ارائه شده استد بررسی دادهها نمایانگر آن است که در اکثر موارد ،درصد خ ای نسهبی میهان نتهایج حاصهل از
شبیهسازی و راب های که ارائه شده ،زیر  11درصد است که بیانگر دقت بسیار مناسب راب ة ارائه شده استد
کلیدواژهها :نشت گاز طبیعی ،خطوط توزیع گاز ،شبیهسازی  CFDدو بعدی.

 .1مقدمه



طبیعی برای مصارف سهوختی و نیهز بههعنهوان مهاده اولیهه صهنایع

خ وط لوله ایمنترین و راحتترین وسیله انتقال و توزیهع گهازههای

پتروشیمی رو به افزایش و در نتیجه توجه به خ وط لوله انتقال گهاز

خ رناک مانند گاز طبیعی بهشمار میآیندد با این همه ،این خ هوط

و حوادث مربوط به آن ،از اهمیت ویژهای برخوردار است][3د

میتوانند در معرض آسیبهای گوناگونی ،از جمله خوردگی و عوامل

ساالنه مقدار چشمگیری گهاز تحهت عنهوان گازههای گمشهده ،ههدر

مکههانیکی خههارجی قههرار بگیرنههد][1,2د کشههور ایههران بهها داشههتن

مههیرود] [9کههه عبههارت اسههت از اخههتالف میههان گههاز وارد شههده بههه

 19/10درصد منابع گهاز طبیعهی جههان ،از نظهر حجهم منهابع گهاز

شبکههای گازرسانی و گهازی کهه توسهص مصهرفکننهدگان مصهرف

جهان مقهام دوم را داراسهتد امهروزه ،بها توجهه بهه

میشود[]9,9د از عواملی که در گم شدن گازها دخالت دارد میتهوان

محدودیت منابع نفتی در مقایسهه بها گهاز طبیعهی ،اسهتفاده از گهاز

به نشت گاز از لوله و اتصاالت ،سرقت گاز ،خ هاههای انهدازهگیهری،

* سبزوار ،دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده مهندسی مکانیک

آسیبهای شخص سهوم و بههرهبهرداری ییرمجهاز گهاز اشهاره کهردد

طبیعی در س
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سهم نشت گاز در میان عوامل یاد شده بسیار زیاد (حدود  04درصد

مدل مورد بررسی آنها در خ وط توزیع گاز فشهار پهایین و متوسهص

از گازهای گمشده) اسهت؛ از ایهن رو ،مههمتهرین عامهل در گازههای

بود ،آنها برای سادهسازی مدل ،گرمای ویژه در فشار رابت را رابهت،
3

جریان در ناحیه خروج گاز را بهصورت تک -آنتروپ  ،جریان داخهل

گمشده به شمار میرود][6د

9

بنابر تعریف ،نشت گاز عبارت است از خروج ناخواسته گاز از لولههها،

لوله را بهصورت آدیاباتیک و نیز جریان گاز را بهصورت یکبعدی در

اتصاالت و تأسیسات گازرسانی که میتواند بهر ارهر عوامهل مختلفهی

نظر گرفتهاندد نتایج آنها نشان میدهد که مهدل پیشنهادیشهان ،در

لوله ،عوامل خارجی (ضربهههای

سوراخهای با ق ر کوچک با مدل سوراخ – که میتوان لوله را شهبیه

مکانیکی چون برخورد بیل مکانیکی با لوله) ،نقص در ساختار لولهها

یک مخزن در نظر گرفت که در حین خروج گاز ،فشار داخل مخهزن

و اتصاالت و عوامل دیگهری رخ دههد][6د بهر ایهن اسهات ،تعیهین و

تغییر نمیکند – م ابقت دارد و در سوراخهای با ق ر بزر تر ،مدل

شناسایی نشت یکی از روشهای مهم برای محافظت خ وط لوله گاز

پیشنهادی من بق بر مدل شکست کامل لوله استد

طبیعی از آسیبها و کاهش خ رات آن بهشمار میآید][0د

جو و اهن در سال  2113یک مدل ساده صری بهرای محاسهبه گهاز

هنگام آسیب دیدن لوله ،با توجه به باال بودن سرعت جریهان گهاز در

نشتیافته از سوراخ در یک لوله حهاوی گهاز خ رنهاک پهر فشهار بها

مق ع آسیبدیده ،وسایل اندازهگیری متداول قادر به محاسبه میزان

استفاده از معادله حالت گاز ایهدهآل ارائهه کهرده و بها مهدل تجربهی

گاز رها شده نیستندد از این رو الزم است برای محاسهبه میهزان گهاز

بهدست آمده از رویداد واقعی ،آن را اعتبارسنجی کردهاند][12د آنهان

رها شده ،از مدلهای ریاضی مبتنی بر قهوانین حهاکم بهر دینامیهک

سوراخ را در یک لوله بسته که توسص یک نازل (شیپورة) همگهرا بهه

گازها استفاده شود و با مدل کردن ناحیه شکسهت بهه صهورتههای

یک مخزن وصل است ،در نظر میگیرند و جریان را در نازل و سوراخ

مختلف ،مشخصات سیال را هنگهام خهروج از ایهن ناحیهه بههدسهت

بهصورت جریان تک -آنتروپ و جریان در لوله را بهصورت آدیاباتیک

آورد][8د در ارر شکستگی لوله ،یک موج انبساطی درون لوله تشکیل

تلقی میکنندد اتالف اص کاکی در نازل و سوراخ را نیز در مقایسه بها

میشود و به حرکت در میآید و گاز درون لولهه را بهه سهمت نق هه

اتالف اص کاکی لوله ناچیز فرض کردهاندد آنان برای محاسبه آهنه

شکست به حرکت در میآورد][4د

گاز نشتیافته از سوراخ ،از تغییرات انهریی جنبشهی گهاز در معادلهه

برای مدلسازی نشت گاز در خ وط لوله ،به دو روش عمل میکنندد

تکانه چشم پوشیدند و به این نتیجه رسیدهاند که مدل ساده صهری

در روش اول ،جریان گاز نشت یافتهه از یهک سهوراخ – کهه در ایهن

پیشنهادی ،نسبت به مدل نظریة آهن  ،تخلیه گاز را کمی بهیشتهر

حالت لوله مانند یهک مخهزن در نظهر گرفتهه مهیشهود – محاسهبه

نشان میدهد که برای نسبت گرمای ویژه معهادل  ،1/92مقهدار ایهن

میشود کهه ایهن بهه روش مهدل سهوراخ (حفهره) 1مهیگوینهدد امها

انحراف از  1تا  21درصد متغیهر اسهتد در شهکل ( )1مهدل سهوراخ

در روش دوم ،ق ههر سههوراخ بههزر تههر یهها مسههاوی ق ههر لولههه

استفاده شده در تحقیق جو و اهن] [12را مشاهده میکنیدد

چون سایش داخلی ،خوردگی س

در نظر گرفته میشودد به بیان دیگهر ،حالهت دوم بهرای مهدلسهازی
شکست کامل لوله کاربرد دارد و آن را مدل لوله 2مینامند][11د
در اکثر تحقیقهای پیشین ،به بررسی مدل سهوراخ پرداختههانهدد در
سال  ،1441وودوارد و مودان یک مدل برای محاسبه آهنه

جت
خروجی

حالت
() 3

حالت
()2

حالت
() 1

تخلیهه

حالت
()0

مایع و گاز از سهوراخ در مجهراههای فراینهد ،تهدوین کردنهد کهه بهه
محاسبه کاهش فشار بهعنوان تابعی از زمان پرداخته است][11د
در سال  ،1448منتیل و همکارانش یک مدل ریاضی برای محاسهبه
مقدار گاز خارج شده از سوراخ ایجاد شده در لوله بهرای حالهت گهاز

شكل  .1طرحواره مدل استفاده شده در تحقیق

کامل در فشارهای پایین و متوسص ارائه کردهاند][11د بهدلیل اینکه
1. Hole Model
2. Pipe Model
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جو و همكارش].[11
3. Isentropic
4. Adiabatic

توسص منتیل را بها وارد کهردن ضهریب تهراکمپهذیری رابهت  1/4در

گرفتهانهد][16د آنهان جریهان داخهل لولهه را در حالهتههای جریهان

معادله حالت برای فشارهای باال بررسی کردهاند][13د آنان عهالوه بهر

دمارابت و جریان آدیاباتیک شبیهسازی کردند و ههر یهک از ایهن دو

نتایج بهدست آمده در تحقیق منتیهل و همکهارانش بهه ایهن نتیجهه

حالت را برای گاز کامل و گاز واقعی بررسی و ارر ضریب تخلیه را در

دست یافتند که نشت گاز از سوراخهای کوچک را میتوان بهصهورت

دبی خروجی گاز تحلیل کردهاندد

یک فرایند حالت پایدار درنظر گرفتد

در سال  ،2119لو و همکارانش به تحلیل نظریة نشت گاز طبیعی در

در سال  ،2113اوکه و همکارانش به محاسبه جریهان نشهتی گهاز از

خ وط لوله شهری با فشار متوسص پرداختههانهد و مهدل پیشهنهادی

یک لوله در یک فرایند گذرا پرداختهاند][19د آنان مدل خود را برای

خود را برای دو حالهت پایها و گهذرا (ناپایها) بررسهی کهردهانهد][10د

گاز طبیعی واقعی و بهصورت مخلوطی از چندین هیهدروکهربن ارائهه

بهدلیل اینکه فشار سیستم مهورد بررسهی آنهان در محهدوده فشهار

داده و از روش عددی مشخصهها برای حهل معادلههههای حهاکم بهر

متوسص بود ،از فرض گاز کامل برای سهیال خهود اسهتفاده کردنهد و

مسئله استفاده کردهاند و جریان در محل سوراخ را بهصورت جریهان

جریههان درون لولههه را بهههصههورت آدیاباتیههک و جریههان در سههوراخ را

تک -آنتروپ در نظر گرفتهاندد آنان با بررسیهایی که انجهام دادهانهد

بهصورت تک -آنتروپ فهرض کهردهانهدد مهدلسهازی جریهان را نیهز

به این نتیجه رسیدهاند که مدلسازی لوله بهصورت یک مخزن بسته

بهصورت یکبعدی انجام دادهاندد

که جریان گاز از انتههای آن بهه بیهرون تخلیهه مهیشهود ،بهه دلیهل

تقریباً در تمامی تحقیقهای انجهام گرفتهه در گذشهته ،مهدلسهازی

ایجههاد جریههانهههای برگشههتی در قسههمت پههاییندسههت لولههه،

جریان بهصورت یکبعدی انجام گرفته و همان ور کهه در شهکل ()1

مدل مناسبی نیستد

مشاهده میشود ،در اکثر موارد لوله را بهصهورت یهک مخهزن بسهته

تحقیقی در زمینه شبیهسازی نشتی خ وط لوله گهاز بها اسهتفاده از

مدلسازی کردهاندد به بیان دیگر ،طولی از لوله را برای بعد از سوراخ

روش مشخصهها توسص نهورالهی و همکهاران در سهال  1388انجهام

در نظر نگرفتهاندد از سویی ،در هیچ یک از تحقیقهای انجهام گرفتهه

شده است][19د در این تحقیق از روش یکبعدی مشخصهههها بهرای

در گذشته راب های کاربردی برای محاسهبه میهزان نشهت گهاز ارائهه

شبیهسازی جریان گاز تراکمپذیر درون لوله و محاسبه شدت جریهان

نشده و به نتایج ناشی از شبیهسازی بسنده شده استد هدف از انجام

نشتی استفاده شده استد همچنین فرض بر آن است که جریان درون

این پژوهش ارائه راب های برای محاسبه میزان نشت گاز در خ هوط

لوله ،هم آنتروپی (جریان هم آنتروپی عبهارت اسهت از جریهانی کهه

لوله توزیع گاز درونشهری ،با بهرهگیری از روشهای عهددی اسهتد

دارای تغییرات انتروپی صفر برای مجموع نقاط آن باشد ولهی ممکهن

از ایهن رو بهها اسههتفاده از نههرمافهزاری قدرتمنههد در زمینههه دینامیههک

است در هر نق ه انتروپی تغییر کند) است و از ایهن رو حهل معادلهه

سیاالت محاسباتی ،1به تعیین نشت گهاز بهر اسهات تغییهر در تمهام

پایستگی جرم و پایستگی تکانة به اضافه فرض انتروپی رابهت در کهل

پارامترهای مورر بر آن پرداخته خواهد شدد بر اسات موارد یاد شده،

جریان ،برای شبیهسازی جریان کافیاندد مدل مهورد بررسهی در ایهن

در این تحقیق مدلسازی بهصورت دوبعدی انجام و طول لوله بعهد از

تحقیق لولهای به طول  291متر است که در وسهص آن سهوراخی بها

سوراخ نیز در نظر گرفتهه شهده و لولهه بهه دو قسهمت بهاالدسهت و

مق ع  1سانتیمتر مربع تعبیه شهده و فشهار و سهرعت اولیهه،

پاییندست تقسیم شده اسهتد در انتههای پهژوهش نیهز یهک راب هه

بهترتیب 3 ،مگاپاسکال ( 31بار) و  12/940متر بر رانیه ( 91فوت بر

کاربردی برای محاسبه نشت گاز بر حسب متغیرهایی که بهر میهزان

رانیه) استد همچنین ،شرط مرزی باالدست ،مخزن با فشار رابهت در

نشت گاز دخالت دارند ارائه شده استد

س

شبیهسازیعددیجریاندوبعدینشتگازطبیعیازخطوطتوزیع...


یوها و همکارانش در سهال  2113مهدل و فرضهیهههای پیشهنهادی

خود ،لوله آسیبدیده را بهصورت بهاز بهودن جهدارة کنهاری در نظهر

نظر گرفته شده و شرط مرزی پاییندسهت در سهه حالهت مختلهف،
انتهای باز ،شیر با ضریب افت فشار رابت ،انتهای بسته بررسهی شهده

 .2نظریة مسئله

استد

بنههابر آنچههه گفتههه شههد ،بههرای محاسههبه مقههدار نشههتی ،از دو روش

کوستوسکی و همکارش در سال  2112به بررسی جریان در لولههای

به قرار صفحه بعد بهره میگیرند:

آسیبدیده شبکه توزیع گاز طبیعی پرداخته و در مهدل پیشهنهادی

1. CFD
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الفد مدل سوراخ (حفره)

بسیار چشمگیری بهر موفقیهت آمیهز بهودن حهل مسهئله داردد په،،

بد مدل لوله

در نزدیکی دیوارهها و نیز سوراخ ،شبکهبندی بسیار ریزتهر از نهواحی

در حالت (الف) ،جریان گاز نشتیافته از یک سوراخ محاسبه میشود

دیگر انتخاب شده استد برای شهبکهبنهدی هندسهه تولیهد شهده ،از
9

که در این روش ،لوله مانند یک مخزن تلقی میشودد به بیان دیگهر،

شبکه سازمانیافته (شبکههای مربعی) استفاده شده است و در ایهن

جهانبی لولهه تعبیهه شهده کهه ق هر

حالت برای دستیابی به هدف یادشده در بهاال ،محهیص حهل مسهئله

سوراخ از ق ر لوله کوچکتر است و جریان سیال از ایهن سهوراخ بهه

به  4ناحیه تقسیمبنهدی شهده اسهت کهه شهکل ( )2نشهان دهنهده

بیرون نشت مییابدد

محیص حل و شرایص مرزی استد در شکلههای ( )3و ( )9نیهز مهدل

اما حالت (ب) ،حالتی است که ق ر سوراخ بزرگتهر یها مسهاوی ق هر

شبکهبندی شده مشاهده میشوندد

در این حالت سوراخی بر س

لوله استد به بیان دیگر ،روش دوم برای مدلسهازی شکسهت کامهل
محیط

لوله کاربرد داردد
در این مقاله ،مدل موردنظر ،از نوع مدل سوراخ استد در این حالهت،
مههالک تشههخیص ایههنکههه در مق ههع خروجههی چههه نههوع جریههانی
برقرار خواهد بود ،بر اسات پارامتری بههنهام نسهبت فشهار بحرانهی

1

استوار است که بهصورت راب ه ( )1تعریف میشود:

()1

)

که در این راب ه

بیانگر فشار محهیص بیهرون،

(

شكل  .1طرحوارة محیط حل و شرایط مرزی.

فشهار بحرانهی

نق ههه  2و  γنسههبت فرفیههت حرارتههی اسههتد بنههابر راب ههة ( ،)1در
صورتیکه فشار نق ه  ،2بزرگتر از فشار بحرانی در ایهن نق هه باشهد
(

) ،در لوله خفگی رخ میدهد و سرعت تخلیه به سهرعت

صوت میرسدد امها در نق هه مقابهل ،اگهر

 ،یهک جریهان

فروصوت برقرار خواهد شد][11,13,10د
شكل  .3تولید شبكه (مشبندی) در لوله و پیرامون سوراخ.

 .3مدل مطالعاتی و تولید شبكه
برای طراحی و شبکهبندی مدل م العاتی ،این پهژوهش از نهرمافهزار
گمبیت استفاده شده استد مدل م العاتی این پهژوهش لولههای بهه
طول  911متر اسهت کهه سهوراخی در فاصهله  291متهری از نق هه
ابتدایی خص لوله بر س

جانبی آن تعبیه شهده اسهتد از آنجها کهه

دیواره ها منبع اصلی تشکیل حالهت گردابهی 2و آشهفتگی 3بهه شهمار
می آیند و در مجاورت دیهواره هها کمیهت ههایی چهون سهرعت دارای
گرادیان شدیدیاند ،مدل کردن صحی جریان در نزدیکی دیواره ارهر
شكل  .4بزرگنمایی شبكه تولید شده پیرامون سوراخ.
)1. Critical Pressure Ratio (CPR
2. Vorticity
3. Turbulence

06
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4. Structured

 1-3معادالت حاکم و جواب عددی

معادالت حاکم بر مسئله با اسهتفاده از روش رو بهه بهاد (پادبادسهو)

سههیال مههورد اسههتفاده در ایههن پههژوهش از نههوع تههراکمپههذیر اسههتد

گسستهسازی شدهاند؛ بهطوری که برای همگرایهی بهتهر و دقیهقتهر

بر این اسات ،معادلههای حهاکم بهر مسهئله ،عهالوه بهر معادلههههای

ابتدا کلیه معادالت حاکم بر مسئله با بهرهگیری از روش پادبادسهوی

پایسهههتگی جهههرم (پیوسهههتگی) ،پیوسهههتگی تکانهههة (مهههومنتم) و

مرتبه اول گسستهسازی شدهاندد په ،از ایهنکهه جهواب مسهئله بها

پایستگی انریی ،شامل معادله حالت نیز هستد این معادلهههها بهرای

استفاده از روش مرتبه اول همگرا شد ،در ادامه ،بهترتیهب ،معهادالت

سیال تراکمپذیر و در حالت پایا ،بهترتیب ،بهصورت راب ههای ( )2تا

پیوستگی ،تکانه ،و انریی با استفاده از روش پادبادسهوی مرتبهه دوم

( )9هستند][18,14د

گسستهسازی شدهاندد این روش گسستهسازی بهخهاطر تهراکمپهذیر
بودن سیال موردنظر و تغییرات ناگهانی متغیرها در نزدیکی سهوراخ،

() 2

بهکار گرفته شدهاند و باعث میشود نتایج بهصورت کهامالً صهحی و

() 3

̅̅̅̅̅
́ ́

() 9

] ) ̿(

̿

)

واقعی همگرا شوند (جزئیات بیشتر به همهراه نمهودار همگرایهی در

(

بخش نتایج آورده شده است)د ارتباط بین جملههای سرعت و فشهار
نیز از طریق الگوریتم سیمپل 3صورت گرفته استد

[

[

]

 2-3مدل آشفتگی
() 9

همانطور که اشاره شد ،با توجه به عدد رینولدز ،جریهان بههصهورت

معادله ( )2بیهانگر معادلهه پیوسهتگی اسهت کهه در ایهن معادلهه𝜌 ،
چگالی،

بردار سرعت و

جرم اضافه شده به فاز پیوسهته اول از

فاز پراکنده دوم (مثالً ،ناشی از تبخیر ق رههای مایع) استد
فشار استاتیکی ̿ ،تانسور تنش،

شدهاند که هر کدام برای رییمهای خاص جریانی و حتی در ناحیهای
خاص از میدان جریان معتبر و دقیقاندد هدف نهایی تمام مدلههای
̅̅̅̅̅𝜌 ) در نقهاط مختلهف
آشفتگی ،محاسبه اندازه تنش رینولهدز ( ́ ́

معادله ( ،)3معادله پایستگی تکانه اسهت کهه در آن نشهان دهنهده
𝜌 نیهروی گرانشهی و

آشفته در نظر گرفته میشودد تا کنون مدلهای آشفتگی زیادی ارائه

نیهروی

جریان استد مدلهای آشفتگی به سه دسته مدلهای صهفر ،یهک و
دو معادلهای تقسیمبندی میشوندد برای مدلسازی آشفتگی در ایهن

̅̅̅̅̅𝜌 را مؤلفههای تنش رینولدز میگویندد
خارجی است و عبارت ́ ́

تحقیق از روش کا -اپسیلون استاندارد 9که یهک مهدل دو معادلههای

انهریی کهل،

است ،استفاده شده استد همچنین ،بهمنظور مدلسازی رفتار ناحیهه

ضههریب رسههانایی حرارتههی مههورر (مقههدار ایههن ضههریب معههادل

مجاور دیواره ،از تابع دیواره استاندارد 9کهه در جریهانههای معمهولی

ضریب رسانای حرارتهی آشهفته

رینولدز -باال کاربرد دارد مورد اسهتفاده قهرار گرفتهه اسهتد در روش

است و بر اسات مدل آشفتگی استفاده شده ،تعیهین مهیشهود و در

و 𝜀 نهام

معادله ( ،)9معادله پایستگی انریی اسهت کهه در آن
است ،که در آن

مدلهای آشفتگی کا -اپسیلون 1بهصورت
که در آن

تعریف میشود،
دمها و

بههههههدسهههههت مهههههیآیهههههدد معادلههههههههههههای و 𝜀 در روش

) ̿ ( تانسور تنش مورر استد دو جمله سمت راست معادلهه ()9
نیز ،بهترتیب ،معرف انتقال انریی ناشی از انتقال حهرارت رسانشهی و
اتالف گرانروی سیال استد

کا -اپسیلون دو معادله انتقال اضافی  -کهه معادلههههای

دارند  -حل میشوند و گرانروی آشفته ( ) بهعنوان تهابعی از و 𝜀

معرف عدد بدون بعد پرانتل آشهفته اسهت)،

شبیهسازیعددیجریاندوبعدینشتگازطبیعیازخطوطتوزیع...


2

کا -اپسیلون استاندارد ،بهترتیهب ،بههصهورت معادلههههای ( )6و ()0
هستندد

هم دربرگیرنده حهرارت تولیهد شهده
]

بر ارر واکنشهای شیمیایی و یا هر گونه منبع حرارتی دیگرندد
معادله ( ،)9معادله حالت گاز کامهل اسهت کهه در آن ، ،

و ،

بهترتیب ،فشار ،حجم مخصوص ،دما و رابت گازندد

)

([

()6
2

. Upwind
. Simple
4
. Standard k-ε
5
. Standard Wall Function
3

). k-epsilon (k-ε

1
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]

([

)

 .4نتایج و بحث

()0

در این بخش به ارائه نتایج حاصل از این پژوهش عددی میپهردازیمد
برای اعتبارسنجی ،نتایج حاصل از این شبیهسازی بها نتهایج تحقیهق

در معادلههای ( )6و (،)0

تولید انریی جنبشی آشفتگی ناشهی از

گردایانهای سرعت متوسص،
آهنهه

تولید انریی جنبشی آشفتگی ناشی

تحقیق منتیل] ،[11لولهای به طول  1111متر و ق ر داخلهی 163/6

سهم اتسهاع نوسهانی در آشهفتگی تهراکمپهذیر ،از

میلیمتر در خ وط توزیع گاز شهری است کهه سهوراخی در انتههای

و

آن تعبیه شده (لوله بهصورت یک مخزن بسته در نظهر گرفتهه شهده

تعریهف

است) و متان با فرض گاز کامل بهعنوان سیال مورد بررسی در نظهر

،

گرفته شده استد مدلسازی تحقیق منتیل] [11بهصورت یکبعهدی

1

از شناوری و

2

اتههالف کههل اسههتد همچنههین1/99 ،

عددهای رابتیاندد گرانروی آشفته نیز بهصورت
مهههیشهههود کهههه در آن 1/14

د همچنهههین1 ،

1/42 ،
𝜌

و 1/3

بهترتیب ،عدد پرانتل آشفته به ازای و 𝜀 هستند][18,14,21د

و جریان درون لوله آدیاباتیهک فهرض شهده اسهتد همچنهین ،بهرای
حل معادلهههای حهاکم بهر مسهئله از روشههای تفاضهل متنهاهی و

 3-3شرایط مرزی
در مق ع ورودی لوله ،شرط مرزی از نهوع فشهار ورودی و در مق هع
انتهای لوله و همچنهین در سهوراخ از شهرط مهرزی فشهار خروجهی
استفاده شده استد از آنجا که مدل مورد نظر در خ وط توزیهع گهاز
درون شهری در س

فشار پایین با ق ر لولهه نسهبتاً کوچهک قهرار

دارد ،افت فشار در طول خص لوله بسیار ناچیز است ،استفاده از فرض
گاز کامل (با

منتیل و همکاران] [11مقایسه شده اسهتد مهدل اسهتفاده شهده در

رابت) جوابگوی این شرایص است؛ بهطوری که طبهق

نتایج تحقیهق صهورت گرفتهه در مرجهع] ،[21اخهتالف بهین فهرض
گاز کامل (

رابت) نسبت بهه گهاز واقعهی در خ هوط انتقهال بهین

شهری (س

فشار متوسهص)

فشار باال) ،خ وط شبکه تغذیه (س

و خ وط توزیع گاز درونشههری (سه

فشهار پهایین) ،بههترتیهب،

 %1/60 ،%4/26و  %1/91هستندد نکتهه قابهل توجهه ایهن اسهت کهه
فشار کل و دمای کل ،بهترتیب به صورت روابص ( )8و ( )4هستند:
)

() 8

با استفاده از الگوریتم تکرار شونده سکانت بهره گرفتهه شهده اسهتد
مدل م العاتی این تحقیق که برای اعتبارسنجی بهکار رفتهه ،شهامل
لولهای به طول  1911متر است که سوراخی در فاصله  1111متهری
از نق ه ابتدایی بهر جهدارة آن تعبیهه شهده و لولهه را بهه دو بخهش
باالدست و پاییندست جریان تقسیمبندی میکندد شهرایص مهرزی و
فرضهای حل مسئله نیز بهصورت یکسان و دقیقاً مشهابه بها تحقیهق
منتیل] [11برای این شبیهسازی نیهز در نظهر گرفتهه شهده و نتهایج
عددی بهدست آمده حاضر ،با نتایج منتیل مقایسه شده استد
در شکل ( )9به مقایسه نتایج مربوط به دبهی حجمهی بهنجهار شهده
خروجی از سوراخ بین این تحقیق و تحقیق انجام شده توسص منتیل
و همکاران پرداخته شده استد همانطور که مشاهده میشهود ،بهین
نتایج حاصل از دو تحقیق ،ت ابق مناسبی برقرار اسهت کهه نمایهانگر
صحت شبیهسازی انجام شده استد درصد اخهتالف نسهبی نتهایج در
ق رهای  29 ،21 ،19 ،11و  31میلیمتر ،بهترتیب،%1/02 ،%1/91 ،

(

 %2/08 ،%6/11و  %9/92استد همانطور که از این مقادیر برمیآید،
با افزایش ق ر سوراخ ،تأریر در نظر نگرفتن طول لوله بعد از سهوراخ

() 4

بیشتر قابل مشاهده استد علت بزر تر بودن عددهای این تحقیهق

که در این روابص،
و

و

 ،بهترتیب ،بیانگر فشار کل و دمای کل،

 ،بهترتیهب ،فشهار سهکون و دمهای سهکون،

نسهبت

فرفیت گرمایی ویژه در فشار رابت به فرفیت گرمایی ویژه در حجهم
رابت ،و

عدد ماخ میباشدد همچنین عدد ماخ بهصهورت

06

از سوراخ دانسهت کهه بها افهزایش ق هر سهوراخ برگشهت جریهان از
سمت پاییندست بیشتر و اخهتالف نتیجههههای دو تحقیهق کمهی
بیشتر میشودد
در شکل ( )6نیز نمودار مقدار عدد مهاخ خروجهی بهه ازای ق رههای

تعریف میشود که در آن سرعت سیال و سرعت صوت استد
. Fluctuating Dilatation
. Overall Dissipation Rate

نسبت به تحقیق منتیل را میتوان برگشت جریان از طول لولهه بعهد

1

مختلف سهور اخ رسهم شهده اسهتد طبهق ایهن نمهودار ،در محهدوده

2

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و هشتم ()5931

تقریباً معادل یک میشود که بیانگر وجود یک جریان صوتی اسهت و

مدلسازی انجام شده و نتایج مربوط به آن استد

شكل  .5مقایسه بین دبی حجمی خروجی از سوراخ در این تحقیق و تحقیق منتیل و همكاران.

شبیهسازیعددیجریاندوبعدینشتگازطبیعیازخطوطتوزیع...


سوراخهای بررسی شده در این تحقیق ،برآیند عهدد مهاخ در سهوراخ

همههین موضههوع یکههی دیگههر از عوامههل نشههاندهنههده صههحی بههودن

شكل  .6عدد ماخ در سوراخ بهازای قطرهای مختلف.
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در ادامه ،با هدف مقایسه مدلهای مختلف ،به بررسهی کمیهتههای

لوله معادل  288کلوین است و مسئله بهازای مقهادیر مختلهف فشهار

مورر بر میزان نشت گاز در خ وط لولهه گهاز درونشههری پرداختهه

نق ه ابتدایی در محدوده  1/3الی  1/9مگاپاسکال م لق ( 3الی  9بار

خواهد شدد پارامترهایی که در میهزان گهاز نشهت یافتهه دخیهلانهد،

م لق) بررسی شده استد ق ر سوراخ در بازه  9الی  81میلهیمتهر و

شامل فشار نق ه ابتدایی ،طول لوله ،ق ر لوله ،ق ر سهوراخ و دمهای

برای سه لوله با ق رهای  6 ،9و  8اینچ (ق رههای نهامی ،بههترتیهب،

متوسص خص لوله گازندد در بحث محاسبه نشت گاز ،تغییر طول تاریر

عبارتنداز 163/6 ،119/6 :و  219/6میلیمتر) که اندازههای پرکهاربرد

خود را بر فشار خهص لولهه و در قالهب افهت فشهار نشهان مهیدههد؛

موجود در خ وط توزیع شهریاند ،بررسی شده استد

از این رو ،تأریر پارامترهای طول لوله و فشار ،با یکهدیگر معهادلانهدد

در ابتدا ،به نتایج حاصل از بررسی تأریر تعداد سلولهای به کار رفته

از طرفههی تغییههرات دمهها در طههول خههص لولههه بسههیار نههاچیز و

در شبکه برای اربات استقالل از تعداد شبکه پرداختهه خواههد شهدد

چشم پوشیدنی استد بر ایهن اسهات ،پهارامترههای مهورر بهر میهزان

شکل ( )0بیانگر اعتبارسنجی و استقالل از تعداد سلولهای بهه کهار

نشههت گههاز از خ ههوط توزیههع گههاز درون شهههری شههامل فشههار

رفته در هندسه استد باید گفت که این جدول بهعنوان نمونه مربوط

نق ه ابتدایی ،ق ر لوله و سوراخ میشود که در این تحقیق تمام این

به هندسهای است که ق ر سوراخ آن  31میلیمتر اسهتد بهه دلیهل

کمیتها بررسی شدهاندد

کوچک بودن سوراخها ،نتایج بررسیها بیانگر این است که مهیتهوان

همانطور که اشاره شد ،دمها و فشهار در طهول خهص لولهه تغییهرات

این نتیجه را برای هندسههای با ق ر سوراخههای دیگهر نیهز تعمهیم

چشمگیری نمیکننهد و فقهص در پیرامهون سهوراخ شهاهد تغییهرات

دادد مشاهده میشود که بعد از تعداد تقریباً یک میلیون سلول ،تغییر

ناگهانی فشار و سرعت هستیمد پ ،،برای کاهش هزینههای زمانی و

زیادی در نتایج خروجیهای جهواب مشهاهده نمهیشهودد سهرانجام،

محاسباتی فرض شده است که در یک لوله گاز با جهن ،پلهیاتهیلن

به خاطر اطمینان یافتن کامل از تعهداد سهلولههای تههی در شهبکه

(زبری لوله برابر  1/9میکرومتر)] [22و طول  1/9کیلومتر در خ هوط

و با اسهتناد بهه نتهایج اسهتقالل از شهبکه ،دامنهه محاسهباتی بهرای

فشهار پهایین ،سهوراخی ایجهاد شهده

تمههام نمونهههههها تقریبههاً  1/9میلیههون سههلول محاسههباتی در نظههر

توزیع گاز درونشهری با س

استد سوراخ ایجاد شده در وسص لولهه قهرار دارد و جریهان پهیش از

گرفته شده استد

رسیدن به سوراخ به حالت توسعهیافته رسیده اسهتد دمها در ورودی

دبی جرمی خروجی )(kg/s

تعداد سلولها (میلیون سلول)

شكل  .7استقالل از تعداد شبكههای دامنه جواب (برای نمونهای با .)d=33 mm

00
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میلیمتر را مشاهده میکنیدد در برخی م العات که سیال تراکمپذیر

(

) بیشتر میشود که نتیجه آن افزایش دبی حجمی خروجی

و یا فشار کاری باالست ،بههمنظهور همگرایهی بهتهر و صهحی بهودن

خواهد بودد

جوابها ،بهتر است ابتدا معادالت حاکم بر مسئله بههصهورت مرتبهه

در شکل ( )11تغییرات دبی حجمی بهرحسهب ق هر سهوراخ بههازای

اول گسستهسازی و پ ،از اینکه حل مسئله با گسستهسازی مرتبهه

مقادیر مختلف فشار ورودی مشاهده میشود (به علهت مشهابه بهودن

اول به همگرایی رسید ،در ادامهه کهار از گسسهتهسهازی مرتبهه دوم

نمودارها ،کلیه نمودارهایی که در ادامه آورده شدهاند مربوط به لولهه

استفاده شودد م ابق شکل ،در ابتدای کار ،کلیه معهادالت حهاکم بهر

با ق ر  163/6میلیمترند که به عنوان نمونه آورده شدهانهد)د بهرازش

مسئله 8111 ،تکرار با روش پادبادسوی مرتبه اول گسسهتهسهازی و

دادههای حاصل از تغییرات دبی نشتی بر حسب ق ر سهوراخ ،نشهان

حل شدهاندد بها اینکهه په ،از  8111تکهرار مرتبهه اول ،جهواب بهه

داد که دبی نشتی با ق ر سوراخ بهصورت یک تابع تقریبهاً درجهه دو

همگرایی رسیده است ،اما این جواب از صحت کافی برخوردار نیستد

تغییر میکند و با نسبت ق ر لوله به ق ر سوراخ (

) راب ه درجه

در ادامه کار ،از تکرار  8111تا  ،11911جمالت شامل عبهارتههای

چهار داردد م ابق شکل ( )11در سوراخهای با ق ر بزر تهر ،شهاهد

چگالی با استفاده از روش پادبادسوی مرتبه دوم گسستهسازی شهده

افزایش چشمگیر دبی خروجی از سوراخ هستیمد بهزر

بهودن ق هر

و از تکرار  11911تا  19111معادله تکانه نیز بهصهورت مرتبهه دوم

سوراخ باعث میشود که اختالف فشهار سهوراخ و جریهان بهاالدسهت

گسستهسازی شده استد از تکرار  19111الی  ،16111معادله انریی

نسبت به سوراخهای کوچکتر ،بیشتر باشد و شاهد برگشت بیشتر

با روش پادبادسوی مرتبه دوم گسستهسازی شده و مشاهده میشود

جریههان از سههمت باالدسههت بههه سههمت سههوراخ باشههیمد از ایههن رو،

که در این وضعیت گسستهسازی مرتبه دوم معادله انریی تأریری بهر

در نظر گرفتن طول لوله بعد از سوراخ ،تأریر خود را در سوراخهای با
نشان میدهدد به بیان دیگر ،در تحقیقههای گذشهته کهه

خروجی مسئله (دبی جرمی نشتی) نداردد

ق ر بزر

در شکل ( )4تغییرات فشار در سوراخ برحسب ق ر سوراخ و بههازای

طولی برای جریان باالدست در نظر گرفته نشده است ،نتایج از حالت

مقادیر مختلفی برای فشار نق ه ورودی مشاهده میشودد م ابق این

واقعی فاصله میگیرندد

شبیهسازیعددیجریاندوبعدینشتگازطبیعیازخطوطتوزیع...


در شکل ( )8همگرایی دبی جرمهی خروجهی از سهوراخ بها ق هر 31

شههدن ق ههر سههوراخ ،اخههتالف فشههار نق ههه ورودی و فشههار سههوراخ

نمودار ،بهازای یک مقدار مشخص بهرای فشهار ورودی ،بها بهزر تهر

دبی جرمی خروجی )(kg/s

تعداد تكرارها

شكل  .8همگرایی دبی جرمی خروجی از سوراخ (برای نمونهای با .)d=33 mm
)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 15 - No. 88 (2017
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فشار مقطع آسیبدیده )(MPa

قطر سوراخ )(mm

شكل  .9تغییر فشار سوراخ برحسب قطر سوراخ بهازای مقادیر مختلف فشار نقطه ابتدایی.

دبی حجمی نشتیافته )(Nm3/h

قطر سوراخ )(mm

شكل  .13تغییر دبی نشتی برحسب قطر سوراخ بهازای مقادیر مختلف فشار نقطه ابتدایی.

06

در شکل ( ،)11تغییرات دبی حجمی نشتی بهنجهار شهده بهرحسهب

بهطور خ ی از فشار ورودی پیروی میکند و با افزایش فشهار نق هه

فشار ورودی برای ق رهای مختلف سهوراخ نشهان داده شهده اسهتد

تغذیه ،اختالف فشار نق ه ابتدایی و سوراخ بیشتر میشود و به دنبال

همانطور که در این شکل مشاهده مهیشهود ،دبهی حجمهی تقریبهاً

آن دبی گاز نشت یافته از سوراخ افزایش مییابدد

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و هشتم ()5931

آسیبدیده را مشاهده میکنیدد همانطور که در این شکل مشهاهده

دستاورد موارد اشاره شده ،ایجاد یک موج انبسهاطی در داخهل لولهه

میشود ،افت فشار در طول لوله بسیار کوچک اسهت ،امها در مق هع

است که باعث میشود جریان گهاز را بهه سهمت سهوراخ بهه حرکهت

آسیبدیده تغییرات ناگهانی فشار چشهمگیر مهیشهود کهه علهت آن

درآورد و م ههابق شههکل ( ،)13برآینههد سههرعت جریههان در مق ههع

مق ع در مق ع آسیبدیده است (کوچک بودن

آسیبدیده ،برابر سهرعت صهوت باشهدد همهانطهور کهه در پربنهدها

ق ر سوراخ نسبت به ق ر لوله)د به بیان دیگر ،همین کوچهک بهودن

مشاهده میشود ،به علت تراکمپذیر بودن سیال مورد بررسی در این

زیادی سوراخ ،باعث مهیشهود کهه در مق هع آسهیبدیهده فشهار از

تحقیق ،تمامی کمیتها در نقهاط مختلهف سهوراخ مقهادیر مختلفهی

فشار محیص بزر تر باشدد همچنین ،بررسیها نتایج نشان میدهنهد

دارندد از این رو ،برای تعیین کمیتها در سوراخ ،باید میانگین وزنی

1

که بها افهزایش ق هر سهوراخ ،اخهتالف فشهار مق هع آسهیبدیهده و

آنها در نظر گرفته شوندد

تغییر ناگهانی س

دبی حجمی نشتیافته )(Nm3/h

شبیهسازیعددیجریاندوبعدینشتگازطبیعیازخطوطتوزیع...


در شههکل ( )12کههانتور (پَربنههد) فشههار در لولههه و پیرامههون مق ههع

فشار محیص کمتر میشودد

فشار ورودی )(MPa

شكل  .11تغییر دبی نشتی برحسب فشار نقطه ابتدایی بهازای مقادیر مختلف قطر سوراخ.

1

شكل  .11پربند فشار مطلق پیرامون سوراخ.

Mass-Weighted Average

1.
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شكل  .13پربند سرعت پیرامون سوراخ.

براسات نتایجی که در بخشهای پیشین تشری شهدند ،و بها بررسهی

دارای دقت مناسبی استد

تغییرات مربوط به ق هر سهوراخ ،ق هر لولهه و فشهار نق هه ابتهدایی،

در شکل ( )19نمودارهای مربوط به مقایسه نتایج حاصل شبیهسازی

میتوان دبی حجمی بهنجار شهده گهاز نشهت یافتهه از سهوراخ را بها

شده را در تحقیق و نتایجی کهه از راب هه ( )11بههدسهت مهیآینهد

استفاده از راب ه ( )11محاسبه کردد

نمایش میدهندد با بررسی نتایج پی برده شهد کهه کمتهرین میهزان
خ ای نسبی 1بین نتایج موجود در این دو نمودار (مربوط به لوله بها

()11

ق ر  )D = 219/6mmمعادل  1/206درصد (برای نمونههای بها ق هر

در این راب ه،
سوراخ (

دبی حجمی بهنجار شهدة گهاز (

)،

نق ه ابتدایی (

)،

ق هر

𝛽 نسبت ق ر سوراخ به ق ر لوله ،و

فشار

) استد باید گفت که ایهن راب هه بهرای سهه

لوله پر کاربرد مورد استفاده در خ وط توزیع گاز شهری (لولههههای
مگاپاسههکال و

 6 ،9و  8ایههنچ) ،در محههدوده فشههار
برای سوراخهای کوچک با ق هری در بهازه

سههوراخ  d = 9mmو فشههار  )p1= 1/9 MPaو بیشههترین مقههدار آن
معادل  6/629درصهد (بهرای نمونههای بها ق هر سهوراخ 31 mm

=d

و فشار  )p1= 1/3 MPaاستد همچنهین ،م هابق نمودارهها ،الگهوی
تغییر دبی حجمی برحسب پارامترهای مختلف در نتایج شبیهسهازی
و نتایج راب ه ( ،)11کامالً با یکدیگر ت ابق دارندد

میلهیمتهر

1

0000

رابطه (p1=0/30 MPa )10

12000

رابطه (d=5 mm )10

شبیهسازی عددی p1=0/30 MPa

شبیهسازی عددی d = 5 mm

رابطه (p1=0/35 MPa )10

رابطه (d=10 mm )10

0000

شبیهسازی عددی p1=0/40 MPa
رابطه (p1=0/45 MPa )10
شبیهسازی عددی p1=0/45 MPa
رابطه (p1=0/50 MPa )10
شبیهسازی عددی p1=0/50 MPa

4000
3000
2000

رابطه (d=20 mm )10
شبیهسازی عددی d = 20 mm

0000

رابطه (d=30 mm )10
شبیهسازی عددی d = 30 mm
رابطه (d=40 mm )10

0000

شبیهسازی عددی d = 40 mm

4000
2000

دبی حجمی نشتیافته )(Nm3/h

رابطه (p1=0/40 MPa )10

5000

شبیهسازی عددی d = 10 mm

دبی حجمی نشتیافته )(Nm3/h

شبیهسازی عددی p1=0/35 MPa

10000

1000
0
40

20
30
قطر سوراخ )(mm
(الف)

10

0
0/5

0/4
0/45
فشار ورودی )(MPa
(ب)

0/3

0/35

شكل  .14مقایسه دبی حجمی بهنجار شده حاصل از این شبیهسازی و فرمول ( )13برای نمونهای با قطر لوله
معادل  ، D= 134mmبرحسب( :الف) قطر سوراخ ،و (ب) فشار نقطه ابتدایی.
|
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تفاضل نتایج بدست آمده از شبیهسازی و رابطه
نتیجه بدست آمده از رابطه

|

درصد خطای نسبی 1.

در این مقاله ،به مدلسازی عددی جریان گاز دوبعدی نشت یافتهه از

پژوهش حاضر با حمایهت و پشهتیبانی شهرکت گهاز اسهتان سهمنان

یک سوراخ بر اسات روشهای حجم محدود (متناهی) و بها اسهتفاده

صورت گرفته استد از حمایتها و حسننظهر مسهئوالن مربوطهه آن

از نرمافزار فلوئنت پرداخته شده اسهتد بها توجهه بهه ایهنکهه مهدل

شرکت سپاسگزاریمد

م العاتی در خ وط توزیع گاز شهری در محدوده فشار پایین اسهت،
سیال مورد استفاده در این پژوهش تراکمپذیر و در حالت گاز کامهل

مراجع

فرض شده است و متان در حکم گهاز طبیعهی در نظهر گرفتهه شهده

Husain, I. A. F., Alkhatib, M. F., Jammi, M. S.,
Mirghani, M. E. S., Zainudin, Z. B. Hoda, A.,
"Problems, Control, and Treatment of Fat, Oil, and
Grease (FOG): A Review", Journal of oleo science, 63
(8), 747-752, (2014).
Yiting, H., Guoning, R., Wangzuo, C., Jinhua, P.,
Ronghai, L., Xinfu, Z., Keqing, C., "Quantitative Risk
Analysis on the Leakage of Compressed Natural Gas
Pipeline", China Safety Science Journal, Vol. 13, No.
6, pp. 21-24, (2003).
Flatt, R., "A Singly-Iterative Second-Order Method of
Characteristics for Unsteady Compressible OneDimensional", Communications in Applied Numerical
Methods, Vol. 1, No. 6, pp. 269-274, (1985).

استد همچنین ،بر اسات عهدد رینولهدز بحرانهی در داخهل لولهههها،
جریان آشفته استد شرایص مرزی در نظهر گرفتهه شهده بهرای مهدل
م العاتی ،شامل شرط مهرزی فشهار ورودی بهرای مق هع ابتهدایی و
شههرط مههرزی فشههار خروجههی بههرای مق ههع انتهههایی و نیههز مق ههع
آسیبدیده (سوراخ) اسهت و مهدل مهورد بررسهی توسهص نهرمافهزار
گمبیت طراحی شده استد اهم نتایج بهدست آمده از این پژوهش از
این قرارند:
 نتههایج حاصههل از شههبیهسههازی نمایههانگر آن اسههت کههه بهها
بزر تر شدن ق ر سوراخ ،فشهار مق هع آسهیبدیهده کهاهش

[]9

میشود که اختالف فشار مق ع آسیبدیده و فشار محیص کهم
باشد و در مق ع آسیبدیده یک جریان صوتی داشته باشیمد
 به جهت در نظر گرفتن طول لوله بعد از سوراخ ،شاهد برگشت
جریان از سمت پاییندسهت لولهه بهه سهمت سهوراخ هسهتیمد
همچنین ،نتایج نشان میدهند که در نظر گهرفتن طهول لولهه
بعههد از سههوراخ تههاریر چشههمگیری در میههزان نشههت گههاز در
سوراخهای با ق ر بزر تر خواهد داشتد
 تحلیل نتایج حاصل از این شبیهسازی ،بیانگر این است که دبی
حجمی نشتی با ق ر سوراخ ،نسبت ق ر سوراخ به ق ر لولهه و

][3

شامحمدی ،ابراهیم ،لنگری مبین ،نادری فر عبات" ،محاسبه
همایش بینالمللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انریی،
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