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Abstract
Hydrate formation is often undesirable in gas transmission and distribution
systems and is often prevented from forming by various methods. In this study, the
possibility of interrupting the flow of gas through the formation of hydrates or the
formation of ice (controlled) at the desired location pipelines for repairs, the
method of doing this, as well as how to resolve it after completion of repairs and
safety considerations has been considered and the best approach has been
evaluated based on the best or the nearest operational and operational criteria.
All experimental data for natural gas are collected and the hydration formation
temperature is simulated using artificial neural networks of the RBF model in the
software environment of MATLAB. These results are compared with the
experimental data, the mean square error for these artificial neural networks are
less than optimal. In this study, the effect of the presence of nanomaterials on the
formation of natural gas hydrates on simulated temperature and pressure
parameters using artificial neural networks RBF (time series) has been
empirically derived from valid papers In the following, one of the most practical
cases has been studied and analyzed and expanded according to the formulation
of mathematical constants and variables to be applied. For the simultaneous
formation of hydrate and ice inside the tube, it is necessary to raise the
temperature of natural gas from 60F to 32F, for this purpose, the cooling fluid
of the device is nitrogen liquid at a temperature of -195.79 C.
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چکیده
اغلب تشبلیه دیبدرار در سبامانهدبای انتقببا و توزیبز گباز نبامطلوو اسبت و م مببو
به روشدای مختلف از تشلیه آن جلوگیری میشود .در این پژودش به بررسی املان قطز
موقت جریان گاز در خطوط از راه تشلیه دیدرار یا تشلیه یخ (بهصورر کنتر شده) در
محه مورد نظر از خطوط لولۀ گاز برای انجام ت میرار ،ارائۀ روش انجام این کار و نیز نحوۀ
رفز آن پس از خاتمۀ عملیار ت میرار و با در نظر گبرفتن مبوارد ایمنبی پرداختبه شبد و
بهترین روش پیشنهادی بر اساس بهترین یا نزدیکترین م یار عملیباتی و کباربردیشبدن
ارزیابی شد .کلیۀ دادهدای تجربی موجود برای گباز ببی بی جمبزآوری و دمبای تشبلیه
دیدرار با استفاده از شبلهدای عصبی مصنوعی مد ( RBFشبلۀ تابز پایه شب اعی) در
محیط نرمافزار متل شبیهسازی و این نتایج ببا دادهدبای تجرببی مقایسبه شبد .میبانگین
مرب ار خطا برای این شبلهدای عصبی مصنوعی کمتر از مقبدار مطلبوو اسبت .در ادامبه
یلی از کاربردیترین موارد بررسیشد و مورد تحلیه و بسط برحس فرمو بندی ثابتدا و
متغیردای ریاضی برای کاربردیشدن قرار گرفت .برای تشلیه دمزمان دیبدرار و یبخ در
داخه لوله زم است تا دمای گاز ببی بی از  06 °Fببه  32 °Fرسبانده شبود؛ ببرای ایبن
منظور سیا خنککنندۀ دستگاه ،مایز نیتروژن در دمای  -171/97Cضروری است.

تاریخ دریافت1377/16/27 :
تاریخ پذیرش1466/63/7 :
شماره صفحار 31 :تا 47

کلیدواژهها:
گاز ببی ی،
دیدرار ،ت میرار،
قطزکنندۀ یخی جریان

1

* تبریز ،دانشگاه تبریز ،دانشلدۀ مهندسی شیمی و نفت ،گروه مهندسی شیمی

استناد به مقاله:
قزلقشالقی ،ر ،.زینالی دریس ،س ،.نوروزی گزکوه ،م ،.اسالمیان ،ی " ،.بررسی املان قطز موقت جریان گاز با استفاده از تشلیه دیدرار یا تشلیه یخ محه
برای انجام ت میرار" ،نشریه مهندسی شیمی ایران ،سا بیستم ،شماره  ،111صص.)1466( ،31-47 .
53

زینالی هریس و همکاران – صص53-44 :.

شبلهدای دیدرار گازی یا دیدراردای گازی  1ساختاردایی بلورین
و غیر استوکیومتری دستند کبه از موللبو دبای آو یبا میزببان  2و
موللو دای گاز یا مهمان  3تشلیه یافتهاند .دیدراردا زمانی تشلیه
میشوند که موللو دبای آو ببا پیونبددای دیبدروژنی ببه یلبدیگر
متصببه ش بوند و قفسببهای را ایجبباد کنن بد کببه توانببایی پببذیرایی از
موللو دای سبک گاز را داشته باشبد و ایبن سباختار دنگبامی کبه
موللو دای گاز درون قفسدا گرفتار میشوند و پیوند واندروالسبی
بببین موللببو دببای گبباز و آو بببه وجببود مببیآیببد بببه پایببداری
شکل  .1قفسۀ هیدرات گاز[.]4

میرسد[.]1-2

Figure 1. Gas hydrate cage [4].

دیببدراردببای گببازی دارای دو بخببشانببد )1( :شبببله ( )2حفببره.
موللو دبای آو ببهوسبیلۀ پیونبددای دیبدروژنی یلبدیگر را نظبم
می ددند و شبله را ایجاد میکنند .سباختار بلبورین دیبدرار تنهبا
زمانی پایدار میشود که یک موللو مهمان در حفره گرفتار شبود و
یک پیوند واندروالسی ض یف با موللو دای آو برقرار کند[.]2-3
حفرهدای دیدرار باید با موللو دای دیدرار که اندازهای کوچکتر
از انببدازۀ حفببره دارنببد پببر شببوند؛ م مببو قطردببای کمتببر از 3 Å
اندازهدای بسیار کوچک برای پر کردن حفرهدا دسبتند[ .]1ببر ایبن
اساس موللو دایی مانند دلیوم ،دیبدروژن و نوبون ببهعلبت انبدازۀ
بسیار کوچک توانایی پر کردن این حفرهدا را ندارند .دیدروکربندای
سبک (تا  )C4و نیتروژن و سولفید دیبدروژن و دیاکسبید کبربن از
رایجترین موللو دای مهمان در فراینبد تشبلیه دیبدرار دسبتند.
نسبت اندازۀ حفره به اندازۀ موللو مهمان باید در حبدود  6/7تبا 1
باشد تا یک ساختار بلوری پایدار ایجاد شود[ .]1شبله ( )1سباختار
دیدرار را نشان میددد که موللو دای گاز درون قفسۀ آو به دام
افتادهاند.
نخستین بار ویژگی ساختمان شبلۀ بلوری دیدرار ببا پرتبو ایلبس
بهوسیلۀ مولر بررسی شده است .بر اساس نظردای وی تا آن زمان دو
نوع شبله بلوری برای دیدرار شناسایی شده ببود .دبر دو سباختار،
مل بی و با عنوان ساختاردای  Iو  IIشناخته شده بودهاند[.]1
روشدای مختلف انتقا و ذخیرهسازی گاز  4ببی ی بهشرح زیر است
و با توجه به اینکه روش دیدراردای گازی به موضوع مورد بررسبی
1. Gas Hydrate
2. Host Molecule
3. Guest Molecule
4. Gas Storage

مربوط است ،تبدیه گاز به جامد تشریح خوادد شد[:]1
 )1خط لوله

1

 )2گاز ببی ی مایزشده

0

)(LNG

 )3تبدیه گاز به مای ار باارزش )GTL( 9
 )4تبدیه گاز به اللتریسیته و انتقا آن
7

)(CNG

16

)(ANG

 )1گاز ببی ی فشردهشده
 )0گاز ببی ی جذوشده
 )9تبدیه گاز به جامد

11

1

)(GTW

)(GTS

 )1محصو ر فناوری گاز

12

)(GTP

گاز میتواند به صورر جامد (که جامد دیدرار گازی اسبت) منتقبه
شود .دیدرار گباز ببی بی )  ،(NGHفبراوردۀ مخلبوطکبردن گباز
ببی ی با آو بهمنظور تشلیه بلوردای پایدار مبواد شببهیبخ اسبت.
انتقا  NGHمیتواند فرایند رقیبی برای  LNGیا خطوط لولبه ببرای
انتقا گاز از تولید به بازار مصبر باشبد NGH .شبامه سبه مرحلبه
است :تولید ،انتقا و تببدیه دوبباره ببه گباز .دیبدراردبای گبازی
ترکیباتی جامد ،شبیه به یخ دستند و زمانی تشلیه مبیشبوند کبه
موللو دای مهمان در داخه ساختار حفبرهماننبد موللبو دبای آو
(موللو میزبان) به دام میافتند .حفرهدای توخالی که موللو دبای
5. Pipeline
6. Liquefied Natural Gas
7. Gas to Liquids
8. Gas to Wire
9. Compressed Natural Gas
10. Adsorbed Natural Gas
11. Gas to Solids
12. Gas Technology Products
13. Natural Gas Hydrate
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آو بببهعلببت پیونببد دیببدروژنی تشببلیه مببیددنببد ،مببیتواننببد بببا

موقت  1جریان گاز در خطوط از راه تشلیه دیدرار یا یخ (بهصبورر

دما و فشار پر شبوند .مبوادی

کنتر شده) در محه مبورد نظبر از خطبوط لولبۀ گباز ببرای انجبام

موللو دای مهمان در شرایط مناس

0

نظیر دی اکسبید کبربن ،متبان ،اتبان ،پروپبان و سبولفید دیبدروژن

ت میرار ضروری پرداخته شد .ارائۀ روش انجام این کار ،نحوۀ رفبز

می توانند در حضور آو تحت شرایط مناسب دمبا و فشبار ،تشبلیه

آن پس از خاتمۀ عملیار ت میرار و در نظر گرفتن موارد ایمنبی ببا

دیدرار ددند[ .]1دیدراردا از گاز ببی ی در حضبور آو مبایز در

بهترین روش پیشنهادی بر اسباس بهتبرین یبا نزدیبکتبرین م یبار

دنگامی که فشار با تر و دما پایینتر از خط ت اد دیاگرام فازی آو

عملیاتی و کاربردیشدن ارزیابی شد.

مایز و گاز قرار میگیرد ،تشلیه میشوند .عمدتا در صبن ت نفبت و
گاز ،دیدراردای گازی پدیبدهای مبزاحم و نبامطلوو و خطرنباز از

 .2مواد و روشها

لحاظ ایمنی به حساو میآیند؛ چرا که دیدراردای گازی میتوانند

برای این کار ابتدا شرایط تشلیه دیدرار با اسبتفاده از شببلهدبای

خط لوله را مسدود کنند.

عصبی مصنوعی برای گاز ببی ی بررسی شد.

در سا دای اخیر استفاده از دیدراردبای گبازی ببرای انتقبا گباز

دادهدای تجربی از مقبا ر م تببر اسبتخرا شبد؛ در آخبر یلبی از

ببی ی بسیار برفدار یافته است؛ اما در صن تیشدن استفاده از این

کاربردیترین موارد پس از بررسی ،بر حس فرمو بندی ثاببتدبا و

روش دو مانز اساسی وجود دارد که یلی با بودن زمان القا ( 1زمبان

متغیردای ریاضی برای کاربردیشدن ،بسط و بررسی و شد و نتیجه

تشلیه دیدرار) و دیگری پایینببودن حجبم گباز ببه دامافتباده در

گزارش داده شد.

بلوردای دیدرار اسبت .ببرای بهببود جنببششناسبی و دبمچنبین
افزایش نسبت گاز به آو در دیدراردای گازی از روشدای مختلفی

 1-2روشهای تعیین شرایط تشکیل هیدرات

از جمله استفاده از فشار با  ،سبورفلتانتدبا  ،2ذرار خردشبدۀ یبخ،

بهترین روش ببرای ت یبین شبرایط تشبلیه دیبدرار انبدازهگیبری

دمزندای قدرتمند ،بسپاردای با سطح زیاد و غیبره اسبتفاده شبده

آزمایشگادی داده دای دما ،فشار و ترکی

مورد نظر اسبت .از آنجبا

است.

که ت داد نامحدودی از شرایط برای اندازهگیری مورد نیاز است ،ایبن

تاکنون از ایجاد اختالط[ ]1و افزودن مواد ف ا سطحی[ ]1-0ببرای

کار غیرمملن است .بنابراین ت دادی روشدای پبیشبینبی تشبلیه

کادش زمان تأخیر و درجۀ فوق سردی زم برای بلورینگی و ارتقای

دیدرار مورد نیاز است .اگرچه ،تالشدای آزمایشبگادی نسببت ببه

افزایش نرخ رشد  3دیدراردای گازی اسبتفاده شبده اسبت .ببا ایبن

نیازدای صن تی برای ت یین شرایط تشلیه دیدرار بسیار وقتگیبر

وجود ،در عمه محدودیتدایی در میزان تأثیر روشدای ببا وجبود

و گران دستند؛ اما گادی با استفاده از درونیابی بین نتبایج تجرببی

دارد .البتببه روشدببای دیگببری دببمچببون اسببتفاده از میببداندببای

بهبور ایدهآ می توان به نتایج فراتر از آن برای ت یین شرایط رسید.

مغنابیسببی[ ]9و التراسببونیک (فراصببور)[ ]1نیببز مطال ببه شببده و

روشدای مختلفی برای پیشبینی شبرایط تشبلیه دیبدرار (و یبا

تأثیردببای محسببوس و چشببمگیری از آندببا در تسببهیه تشببلیه

تجزیه آن) ابداع شدهاند .این روشدبا را مبیتبوان ببه چنبد دسبته

دیدراردای گازی مشادده شده است؛ اما استفاده از این روشدا نیز

تقسیم کرد :روشدای تجربی ،مد دای ترمودینامیلی و روشدبای

در عمه بسیار دشوار و در برخی موارد غیرمملن است.

جدید[.]7

اغل

تشلیه دیدرار در سامانهدای انتقا و توزیز  4گباز نبامطلوو

است و م مو به روشدای مختلف از تشلیه آن جلوگیری میشود؛

 2- 2شبکههای عصبی مصنوعی مدل RBF

برای مثا از بازدارندهدای جنبششناختی و ترمودینامیلی برای این

شبلۀ تابز پایهش اعی  9روشی قدرتمند برای درونیابی در فضبادای

کار استفاده میکنند؛ اما در ایبن تحقیبب ببه بررسبی املبان قطبز

چندین ب دی است و توانایی فراگرفتن روابط پیچیده ببین ورودی و
خروجی را داراست[ .]16این نوع شبلهدا ،یک ببقهبنبدیکننبده و

1. Induction Time
2. Surfactant
3. Growth Rate
4. Transportation and Distribution System
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5. Temporary Blocking
6. Emergency Repairment
7. Radial Basis Function

این شبلهدا شباخهای از شببلهدبای عصببی مصبنوعی پبیشخبور

) ‖  ( ‖x ciمقدار مشابهی را برای ورودیدایی کبه ببه مرکبز

چند یه دستند؛ تابز پایهش اعی یک تابز غیرخطی چند ب دی است

1

بر روی فضای کروی چند ب دی ورودی واقز شدهاند ،ایجاد میکند.

که وابسته به فاصلۀ بین بردار ورودی و بردار مرکبز اسبت .ایبن نبوع

یک مثا دو ب دی در شله (( )a -)3نشان داده شده است [.]16

ci

شبله را که ورودی  nب دی  xRnو خروجی  y Rدارد مبیتبوان
بهصورر شله ( )2نمایش داد.

∑ ) (

‖ ‖ -

()3

در اینجا ) ‖  i (‖ ciتابز پایهش اعی  xاست:
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است[.]11

مرکز دسته دستند ،تولید میکند؛ بهعبارر دیگر تبابز پایبهشب اعی

در اینجا  KiRnnمباتریس ضبری وزن اسبت و نبوروم اقلیدسبی
()1

)‖ i(‖ ci

∑

) (

بهمنظور سهولت کار میتوان برای تمام آرایهدا یک تابز پایهشب اعی

بهصورر زیر حساو میشوند:
()4

-

) - ‖ ( -

‖

‖ ‖ -

مشابه انتخاو کرد که در این صورر م ادلۀ ( )1بهصورر م ادلۀ ()2
درمیآید:

()2

در حالت ساده Ki ،یک ماتریس قطری است:
)‖  (‖ ci

∑ ) (

در این م ادله ( ،).یک تابز غیرخطبی اسبت ‖.‖ ،د لبت ببر نبورم
اقلیدسی دارد ci Rn ،مراکز تابز پایهش اعی و  wiمؤلفۀ وزن اسبت.
)‖  (‖x ciزمانی که  x= ciاست حد اکثر مقدار خبود را خوادبد
داشت و بهبور یکنواخت تا مقدار "صفر" کادش پیدا میکند .تبابز
پایهش اعی موج

…

()1

عناصببر قطببر آن  kijوزن خاصببی را بببه دببر یببک از ببقببار ورودی
اختصاص میددند (مانند شله ( .)b -)3نقش این مباتریس زمبانی
مشخص تر خوادد شبد کبه ببقبار گونباگونی از ورودی در اختیبار
باشد[.]16

تقارن ش اعی میشود؛ ی نی دبر نبرون ،خروجبی

شکل  .2بلوک شبکۀ تابع پایهشعاعی با ورودی  xRnو خروجی .]11[ y R

1

Figure 2. Grid block of radial base function with input xRn and output y R [10].

1 hypersphere
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تقری سباز تباب ی الگوسبت کبه ببهوسبیلۀ مبک پباو اببداع شبده

یلسان و مشابهی برای ورودیدایی که در فاصبلۀ شب اعی ثبابتی از
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الف)

]‖x-c‖2 with c = [5,5

ب)

]‖x-c‖2K with c = [5,5]K= diag[4,3

شکل  .3مثال دوبعدی برای  ‖x-c‖2و .]12[ ‖x-c‖2K
Figure 3. Two-dimensional example for ‖‖x-c‖2and ‖‖x-c‖2K [12].

این نوع از شبلهدای عصببی دبم توانبایی تقریب زنبی تواببز و دبم

 4- 2طراحی شبکههای عصبی مصنوعی مدل RBF

توانایی ببقهبندی را دارا دستند [.]11

ت داد نروندبا در یبۀ مخفبی و عبر  1تبابز گوسبی اصبلیتبرین
مؤلفهدایی دسبتند کبه در حبین شببیهسبازی شببلهدبای عصببی

 5-2شبیهسازی شرایط تشکیل هیدرات

مصنوعی مد  RBFدر اختیار کاربر است و با اعما تغییر در آندبا

شبیهسازی شبلهدای عصبی مصنوعی برای تخمین شرایط تشبلیه

میتواند به بهینهسازی شبله بپردازد .ت بداد نبروندبا در تبک یبۀ

دیدرار با استفاده از نرمافزار متل نیاز به دادهدای تجربی تشبلیه

مخفی ،عر

تابز گوسی و میزان خطای شبله ببا یلبدیگر مقایسبه

دیدرار شامه دما ،فشار و ترکی اجزای مختلف گاز دارد.

میشود .روند تلراری ت یین عر

 .1دادهدای تجربی از کتاو رادنمای مهندسی گباز ببی بی کبه

تابز گوسبی و ت بداد نبروندبای

یۀ مخفی به شبلۀ عصبی اعما میشود تا ببه بهتبرین ترکیب از

جزء مراجز م تبر در زمینۀ دادهدای تجربی تشلیه دیبدرار

این دو مؤلفه که موج کمترین خطا شود ،دست یابد.

برای انواع گازدای مختلف است ،استخرا شد[.]12

برای براحی این نوع شبلۀ عصبی ،ابتدا بهصورر س ی و خطا ت داد

 .2چگالی مخصبوص گباز در شبرایط اسبتاندارد (دمبای  06°Fو

نروندای یۀ مخفی بهنحوی در نظر گرفته شد که میانگین مرب ار
خطا ،کمتر از حد مطلوو  2باشد .پبس از ت یبین نبروندبای بهینبه،

فشار  )14/9 psiaدر نظر گرفته شد[.]13
با استفاده از نرمافزار متل  ،دادهدای تجربی موجود برای گاز ببی ی

بهصورر س ی و خطا عر

شیرین با شبلهدای عصبی مصنوعی شبیهسازی و تجزیبه و تحلیبه

گوسی که حد اقه مقدار خطا را داشته باشبد نیبز ببهعنبوان عبر

شد .این دادهدای تجربی با اسبتفاده از نبرمافبزار

Get Data Graph

تبابز گوسبی ت یبین شبد .عبر

تبابز

بهینۀ شبله خوادد بود.

 Digitizer 2.24برداشببته شببد .شببله ( )4نمونببهای از ایببن نببوع
دادهگیری برای گاز ببی ی با وزن مخصوص  6/9است.
04
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Figure 4. Data of pressure changes with time during hydrate formation.

با توجه به این که املان دمپوشانی نروندا بهوسیلۀ یلبدیگر وجبود

وارد شد و دما به دست آمد؛ که این دو سری دما (دمادای تجرببی و

دارد ،کم یا زیاد شدن حتی یک نرون مملن است تبأثیر زیبادی در

دمادای شبلهدای عصبی مصبنوعی  )RBFببا اسبتفاده از نبرمافبزار

نتایج داشته باشد و برعلس افزایش یا کادش ت داد زیادی از نروندا

اکسه و مد رگرسبیون خطبی مقایسبه و نتبایج ببرای چهبار نبوع

تغییر قابه توجهی در نتایج نداشته باشد .در این مرحله باید با تلرار

گاز ببی ی با وزندای مخصوص متفاور گزارش شد.

رونبد آمبوزش شبببله ببه بهتبرین ترکیب از ت بداد نبرون و عببر

در شله ( ،)1دمای تخمینی تشلیه دیدرار حاصه از شبیهسبازی

تابز گوسی که کمترین خطا را حاصه میکنبد ،دسبت یافبت .تبابز

شبلۀ عصبی مصنوعی مد  RBFبرای گاز ببی ی با وزن مخصوص

محرز مورد استفاده در این مد شبلۀ عصبی ،تابز گوسی است.

 6/111با دادهدای تجربی مقایسه شده است .در این نمودار ضبری

با توجه به اینکه مجموعۀ دادهدبای تجرببی جمبزآوریشبده ببرای

زاویببه برابببر  ،1/6671عببر

از مبببدأ برابببر  -6/4724و ضببری

2

گازدای مختلف نویزی نبود ،از دستور  newrbدر شبیهسازی شببلۀ

رگرسیون  Rبرابر  6/7777است.

عصبی مد  RBFاستفاده شده است.

در شله ( ،)0دمای تخمینی تشلیه دیدرار حاصه از شبیهسبازی

از آنجایی که بهترین روش تخمین دمای تشلیه دیبدرار ،روشبی

شبلۀ عصبی مصنوعی مد  RBFبرای گاز ببی ی با وزن مخصوص

است که نمودار مقایسه ای دمای تخمینی با دمبای تجرببی تشبلیه

 6/06با دادهدای تجربی مقایسه شده است .در ایبن نمبودار ضبری

دیدرار بهصورر خطی با ضری

زاویۀ یک ،عر

از مبدأ

صفر و R2

برابر یک باشد ،بنابراین از مد رگرسیون خطی و نموداردای خطبی
استفاده شد .در نموداردای خطی  ،ضبری زاویبه ،عبر

زاویه برابر  ،6/771عر

از مبدأ برابر  +6/1712و ضری رگرسبیون

 R2برابر  1است.

از مببدأ و

در شله ( ،)9دمای تخمینی تشلیه دیدرار حاصه از شبیهسبازی

 R2برای شبلهدای عصبی مصنوعی مد  RBFت یبین شبد.

شبلۀ عصبی مصنوعی مد  RBFبرای گاز ببی ی با وزن مخصوص

برای این کار ابتدا در  11فشار مختلف دمادای تجربی با اسبتفاده از

 6/96با دادهدای تجربی مقایسه شد .در ایبن نمبودار ضبری زاویبه

ضری

نرمافزار  Get Data Graph Digitizer 2.24به دست آمبد ،سبپس ببا

برابر  ،1/6604عر

وارد کردن دمبین فشباردا ببه شببلۀ عصببی خروجبی مبورد نظبر

برابر  6/7770است.

از مبدأ برابر  -6/1109و ضری

رگرسبیون

2

R
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شکل  .4دادهگیری از تغییرات فشار با زمان در هنگام تشکیل هیدرات.
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Figure 5. Comparison of RBF model neural network results with experimental data for natural gas with S.G = 0.555.
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Figure 6. Comparison of RBF model neural network results with experimental data for natural gas with S.G = 0.60.
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Figure 7. Comparison of RBF model neural network results with experimental data for natural gas with S.G = 0.70.
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 6/76با دادهدای تجربی مقایسه شده است .در ایبن نمبودار ضبری

سیا به محیط ،خطرار ایمنی برای افبراد درگیبر در کبار و مملبن

زاویه برابر  ،1/6619عر

از مبدأ برابر  -6/011و ضری رگرسبیون

نبودن کنتر موضز آسی دیده بهعلت فاصبلۀ شبیردا از دبم .ببرای

 R2برابر  6/7771است.

مثا ؛ یلی از ادارهدای ت میرار شرکتدای گاز استانی در نظر دارد

بهترین روش تخمین دمای تشلیه دیدرار روشی است که نمبودار

اقدام به جابهجایی انش او  3/4اینچی یلی از مشترکین خود کنبد.

مقایسهای دمای تخمینی با دمای تجربی تشلیه دیدرار بهصبورر

در حا حاضر باید مسوو مربوبه پس از مراج ه به نقشهدای فنبی

R2

(آن دم در صورر وجود) محه تی سرویس یا قطبزکبن نصب شبده

برابر یک باشد؛ بنابراین تمامی مؤلفهدا برای مقایسهدای انجامگرفته

روی خط برداشت انش او  3/4را پیدا ،سپس حفاری کنبد ،شبیر را

با دادهدای تجربی برای گاز ببی ی با وزندای مخصوص مختلف در

قطز ،سپس اقدام به برشلاری و جابهجایی انش او کند .ببا اسبتفاده

جدو ( )1آورده شده است.

از اختراع مذکور میتوان بدون یافتن شیر قطزکن ،ببا حفباری پبای

خطی با ضری

زاویۀ یک ،عر

رگرسیون

از مبدأ صفر و ضری

علمک  3/4اینچ نسبت به انجماد با دست پای علمک اقدام و پس از

 .5قطعکنندۀ یخی جریان سیاالت داخل لوله
این قطزکنندۀ یخی جریان 1برای حه مشلالر ناشی از ت میبرار و
یا جابهجایی خطوط لولۀ حباوی سبیا ر براحبی و در نظبر گرفتبه
شده اسبت .ایبن مشبلالر عبارتنبد از :احتمبا عمللبرد نادرسبت

قطزشدن جریبان محبه را برشبلاری و تبرمیم کبرد ،کبه عبالوهببر
جلوگیری از حفاریدای مازاد ،نیاز به نقشهدبای فنبی و محاسببار
نیست.
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شبلۀ عصبی مصنوعی مد  RBFبرای گاز ببی ی با وزن مخصوص

از بین رفتن سیا  ،آسی

زیستمحیطی و بهداشتی ببر اثبر انتشبار

30

)℉(TRBF

شکل  .8مقایسۀ نتایج شبکۀ عصبی مدل  RBFبا دادههای تجربی برای گاز طبیعی با .S.G = 1/01

1

Figure 8. . Comparison of RBF model neural network results with experimental data for natural gas with S.G = 0.90.

جدول  .1مؤلفههای ضریب زاویه ،عرض از مبدأ و ضریب رگرسیون  R2برای گازهای با وزنهای مخصوص مختلف.
Table 1. Parameters of angle coefficient, width of origin and regression coefficient R 2 for gases with different specific gravity.

(S.G) Specific Gravity

Width of origin

Angle coefficient

)(R2

0.555

-0.4924

1.0091

0.999

0.60

0.1952

0.995

1

0.70

-0.1167

1.0064

0.9996

0.90

-0.615

1.0057

0.9998

1. Flow Ice Breaker
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ببا توجبه ببه مقایسبۀ دادهدببای تجرببی و دادهدبای گرفتبهشببده از
شبلهدای عصبی مصنوعی و دمچنین ضرای

 5-5طراحی و بهینهسازی دستگاه قطعکنندۀ یخی جریان

موجود در جدو ()1

در شله ( )7نمایی از دستگاه قطزکنندۀ یخی جریان سبیا نشبان

برای گازدای با وزندای مخصوص مختلف میتوان نتیجه گرفت کبه

داده شده است .در لولۀ داخلی در مقطبز شبمارۀ ( )1گباز ببی بی

شبلهدای عصبی مصنوعی برای تخمین شرایط تشلیه دیدرار ابزار

(سیا گرم) با دما و فشار مشبخص وارد و از مقطبز شبمارۀ ( )2ببا

بسیار مناسبی است.

دمای پایین تر (دمای تشلیه دیدرار در دمان فشار و ترکی درصد
اجزا) خار میشود .مایز نیتروژن (سیا سرد) از ورودی شمارۀ ()3

 1-5مواد و قطعات مورد نیاز
 .1کپسو مایز نیتروژن

داخه ژاکت عایب شده ،پس از گرفتن حرارر از گاز ببی ی و تبدیه
به بخار در نقطۀ تبخیر از خروجی شمارۀ ( )4خار میشود.

 .2ژاکت یا محفظۀ عایبشدۀ انبساط مایز نیتروژن
 .3لولهدای رابط کپسو به ژاکت
 2-5فرایند قطعکنندۀ یخی جریان سیاالت داخل لوله
تلنیک استفادهشده در ایبن روش ببدین صبورر اسبت کبه پبس از
متصهکردن ژاکت یا محفظبۀ انبسباط نیتبروژن مبایز ببه منببز یبا
کپسو نیتروژن مایز از راه لولهدای ستیلی (بسته به نوع عملیار
یک یبا دو عبدد ژاکبت در قسبمت با دسبت و پباییندسبت محبه
آسی دیده روی لوله جایگذاری میشبود) ،ببا ببازکردن شبیر منببز
نیتروژن و تبدیه مایز نیتروژن به گاز ،در ژاکت انبساط گاز به وجود
میآید و افت شدید حرارتی را در پی خوادد داشت که باعث انجماد
داخه ژاکت و سطح لولۀ حاوی سیا میشود و انتقا حبرارر ببین
لوله و سیا جاری موج

انجمباد سبیا و بنبابراین ایجباد سبد در

شکل  .0نمایی از دستگاه قطعکنندۀ یخی جریان سیال داخل لوله.
Figure 9. Schematic of the icy line blocker of fluid flow
inside the pipe.

گاز ببی ی از داخه لولهای با قطر اسمی  3/4جریان دارد که جنس
لوله از نوع فو د  2012-API 5L Grade Bاستاندارد است .اب اد قطبر
داخلی و خارجی لوله در جدو ( )2آورده شده است[.]14

مقابه جریان سیا میشود که این قطز جریبان ماننبد شبیر عمبه
میکند و موج

انسداد کامه جریان سیا در لوله میشود .پبس از

جدول  .2ابعاد قطر داخلی و خارجی لوله[]14
Table 2. Dimensions of inner and outer diameter of the pipe [14].

قطز جریان با برشلاری محه و ایجاد تغییرار فنی زم بسته به نوع

)(in

)(ft

Pipe Dimension

فرایند و ملانیک لوله ،جوشلاری مجدد انجام و محه آسی دیده یبا

0.742

0.062

Inner Diameter

نیازمند جابهجایی ترمیم میشود .جریان مایز نیتروژن از کپسو به

1.050

0.088

Outer Diameter

ژاکت میتواند بهوسیلۀ یک شیر سلنوئیدی با کنتبر دمبای لولبه و

1

محفظۀ ژاکت کنتر شود که این مورد برای بهبود و تلمیه اختبراع

ضببری رسببانندگی گرمببایی فببو د  API 5Lنیببز ]11 [W/m.K

در آینده است  .پس از ایجاد تغییرار ت میراتی لولبه ،شبیر کپسبو

یا ]℉ 6/6617 [BTU/s.ft.است [.]11

بسته میشود و مدتی ب بد در اثبر ذووشبدن انجماددبای سبطح و

مشخصار گاز ببی ی شهری داخه لوله ببب ابالعار شبرکت گباز

داخه لوله ،جریان سیا دوباره برقرار میشود و خط لوله ببه حالبت

استان آذربایجان شرقی در جدو ( )3آورده شده است.

بهرهبرداری و آمادۀ استفاده باز میگردد.

1. Thermal Coductivity

00

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و هجده ()1044

T
)℉(

P
)(psig

Density
)(lbm/ft3

Max.
Velocity
)(ft/s

Natural Gas
Specification

60

60

0.046

70

Value

Information and compounds of
natural gas

دبی جرمی گاز ببی ی عبوری از داخبه لولبه ببا اسبتفاده از سبطح
مقطز داخلی لوله حساو میشود[:]19
⁄

( )0

Gas
compounds
)(%

⁄

 :Ac,iسطح مقطز داخلی لولۀ  :Diقطر داخلی لوله
()9

⁄
̇

 : mh,1دبی جرمی گاز ببی ی داخبه لولبه : ،چگبالی گباز ببی بی،

Sulfur
)(mg/SCM

Values

Row

Methane

90.09048

1

Ethane

3.33703

2

Propane

0.93636

3

Pentane

0.43429

4

C5+

0.10337

5

Nitrogen

4.45827

6

Carbon Dioxide

0.63067

7

Oxygen

0.00955

8

Hydrogen Sulfur

2.026

9

Mercaptan Sulfur

3.991

10

Total Sulfur

11.742

11

9019.511

12

)Gross Calorific Value (kcal/SCM
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Table 3. Specifications of natural gas inside the pipe [16].

Table 4. Information and compounds of natural gas [16].

 :بیشینۀ سرعت گاز ببی ی در داخه لوله
ظرفیت گرمایی ویژه  1گاز ببی ی بنا به ترکی درصبد گباز و دمبا و
فشار برابر است با[:]17-11
)℉cp,h = 2 (J/g.K) = 6/4991 (BTU/lbm.

)Net Calorific Value (kcal/SCM

8182.38

13

Relative Density

0.6135

14

 :ρNGچگالی گباز ببی بی  :S.وزن مخصبوص

4

Air

 :چگبالی دبوا در

سطح دریا در دمای (11)C
مقدار آو  2موجود در داخه گباز ببی بی ( 0 )mg/SCMو بیشبینۀ

بنابر شرایط عملیاتی دما و فشار گاز ببی بی در داخبه لولبه و وزن

مقدار آن ( 116 )mg/SCMاست و وزن مخذصبوص  3گباز ببی بی

مخصوص گاز ،باید دمای گباز حبد اقبه ببه (℉)  32برسبد تبا دبم

بین بیشینه و کمینۀ مقدار خود در بازه [6/96و ]6/11قرار دارد.

دیدرار و دم یخ تشلیه و موج انسداد خط لوله شود[.]10
برای رساندن دمای گاز ببی ی به (℉) 32از ژاکت خنککننبده کبه

چگالی دوا در سطح دریا در دمای  11°Cبراببر ببا )1/221 (kg/m3

به بدنۀ لوله نص

یا ) 6/691 (lbm/ft3است؛ بنابراین چگالی گاز بناببه چگبالی نسببی

مطابب شله از ورودی شمارۀ ( )3وارد ژاکت و حرارر سیا داخبه

داده شده؛ برابر است با:

لوله به آن منتقه میشود و در نقطۀ تبخیر خود تغییر فاز میددد و

است ،استفاده میشود .بهبوری که مایز نیتبروژن

از خروجی شمارۀ ( )4خار میشود .ابالعبار مرببوط ببه نیتبروژن
()1

⁄

مایز در جدو ( )1آورده شده است.

1. Specific Heat Capacity
2. Water Content
3. Specific Gravity

4. Specific Gravity
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جدول  .3مشخصات گاز طبیعی شهری داخل لوله[.]16

جدول  .4اطالعات و ترکیبات گاز طبیعی[.]16
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بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از تشکیل هیدرات...

جدول  .5مشخصات نیتروژن مایع []21
Table 5. Liquefied nitrogen characteristics [20].

Latent Heat

Specific Heat

Atomic weight

Normal Boiling Point

)5.56 (kJ/mol

)1040 (J/kg.K

)14.0067 (g/mol

)℃(-195.79

)5.275 (BTU/mol

)29.124 (J/mol.K

)0.0309 (lbm/mol

)℉(-320.42

Specification

Liquefied Nitrogen

در حقیقت با یک مبد گرمایی لولهای دممرکز (دمسو یا نادمسبو)

اخببتال دمببا بببین سببیا گببرم و سببرد در قسببمت ورودی ( )1و

دمای گاز کادش داده خوادد شد و برای این کار برخبی از فرضبیار

خروجی ( )2ببب م اد ر زیر به دست میآید:

زیر در نظر گرفته شده است[:]11
 .1مبد گرمایی از ابرا خود عایب شده است و در این حالبت،

()11

تباد گرما فقط بین سیا ر گرم و سرد است.
 .2رسانش محوری در امتداد لولهدا ناچیز است.

℉

)

-(-

-

℉

)

-(-

-

اخبببتال دمبببای میبببانگین لگببباریتمی  ΔTlmاز رابطبببه زیبببر

 .3گرمادای ویژۀ سیا ر ثابتاند.

حساو میشود[:]19

 .4ضری کلی انتقا گرما ثابت است.
دمایی که گاز ببی ی در فشار) 94/9 (psiaباید به آن نقطه برسد تا

()12

بر تشلیه دیدرار املان تشلیه یخ نیز وجبود دارد[ .]17بنبابراین

بنابراین عبارر  UAاز م ادلۀ زیر حساو میشود[:]19

عمه انسداد انجام شود ،برابر با (℉)  32است که در این دما عبالوه

-

-

℉

⁄

مقدار گرمایی که گاز باید از دست بددد ببب م ادلۀ ( )7ببه دسبت
()13

میآید[:]19
⁄

℉

 :Uضری کلی انتقا گرما بر حس

) ( -

)℉(BTU/ft2.s.

برای مبد دای گرمایی لولهای م ادلۀ زیر بهمنظور محاسببۀ ضبری
( )7

کلی انتقا حرارر استفاده میشود[:]19

که در آن  mNGدبی گباز ببی بی cp,h ،ظرفیبت گرمبایی ویبژۀ گباز
ببی ی و  ΔTاختال دمای ورودی و خروجبی گباز ببی بی اسبت.
با توجه به اینکه مقدار گرمایی که گاز از دست مبیددبد ببا مقبدار
گرمایی که مایز نیتروژن میگیرد ،برابر است؛ بنبابراین دببی جرمبی
مورد نیاز مایز نیتروژن نیز از م ادلۀ زیر به دست میآید[:]17
()16

⁄

⁄

⁄

⁄

()14

کببه در آن انببدیسدببای  iو  ،oبببهترتی ب  ،بببرای سببطوح داخلببی و
خارجیاند

)iL

 :hfgگرمای نهان تبخیر مایز نیتروژن بر حس

03

oL,

 ،(Aoکبه مملبن اسبت در م بر

سیا گرم یا سرد باشند.
 R"f,iو  : R"f,oضرای گرفتگی سطوح داخلبی و خبارجی ببر حسب
)(s.ft2.℉/BTU

 hiو  : hoضرای
)(BTU/lbm

=

بر حس

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و هجده ()1044

انتقا گرمای جابهجایی سطوح داخلبی و خبارجی

)℉(BTU/s.ft2.

بنابراین برای بررسی جمالر سمت چپ م ادلۀ ( )14بهترتیب

زیبر

عمه میکنیم:
جملۀ او ) : (1/hiAiمربوط به مقاومت ناشی از ضری

انتقا گرمای

جابهجایی گاز ببی ی در درون لوله است که  hiبا استفاده از رواببط
مربوط به جریاندای داخلی به دست میآید.

()11

عدد پرانته  (Pr) 3نیز از م ادلۀ  26بهدست مبیآیبد و ببرای تببدیه
ساعت به ثانیه در عدد  3066ضرو شده است[:]10
-

()26

مقدار  μگاز ببی ی نیز برابر است با[:]17
⁄

()17

ضری

) (

-

رسبانندگی گرمبایی گباز ببی

بی ) (kNGببا )℉(BTU/hr.ft.
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)℉(BTU/s.ft.

(

 6/6101برابر است[.]17

دنگام بررسی جریباندبای داخلبی ،عبدد رینولبدز جریبان در لولبۀ

انتقا گرمایی جابهجبایی گباز

بنابراین با توجه به م ادلۀ زیر ضری
ببی ی نیز به دست میآید[:]19

دایرهای بهصورر زیر ت ریف میشود:
()10

()21

=

-

⁄

℉

جملببۀ دوم ) :(R"f,i /Aiضببری گرفتگببی بببرای سببطح داخلببی
که در آن  umسرعت متوسط سیا در مقطز عرضی و  Dقطبر لولبه

) 6/6662 (m2.K/Wیا ) 4/699 (ft2.℉.s/BTUدر نظر گرفته شبده

است.

است[.]19

در جریان کامال فراگیر ،عبدد رینولبدز بحرانبی ببرای شبروع تالببم

جملۀ سوم مربوط به مقاومت حاصبه از رسبانندگی گرمبایی فبو د

عبارر است از[:]11

است که با توجه به قطر داخلی و خارجی لوله و ضبری

رسبانندگی

گرمایی حساو میشود.

()19

جملۀ چهارم مربوط به ضری گرفتگی مایز نیتروژن است و با توجه

البته برای برقراری شرایط کامال متالبم ،عدد رینولبدز بایبد خیلبی
بزرگتر باشد

به اینکه مایز نیتروژن سیا بدون رسوو بوده و از دستگاه مقط بی
استفاده میشود ،از این جمله صر نظر میشود.

.(ReD

بنابراین با توجه به مقدار بهدستآمده در م ادلبۀ ( )19جریبان گباز

جملۀ پنجم مرببوط ببه مقاومبت حاصبه از ضبری انتقبا گرمبای

ببی ی داخه لوله جریانی ناآرام یا متالبم  1است.

جابهجایی سیا نیتروژن است و با توجه به اینکه نیتروژن از حالبت

برای یافتن عدد ناسلت  (Nu) 2از م ادلۀ زیر استفاده میشود [:]19

مایز به بخار تبدیه میشود ،ی نی تغییر فاز اتفاق میافتد؛ بنبابراین
دمای سطح خارجی لوله با سیا یلسبان خوادبد ببود ،پبس از ایبن

()11

⁄

-

-

⁄

-

که این رابطه برای شبرایط ) (0.5<Pr<2000و
کاربرد دارد و ضری

⁄

جمله نیز صر نظر میشود.

) (⁄

با جایگذاری تمام م لومار در م ادله مقدار  Lمورد نیازی که دمبا

)(104<ReD<5*106

را به ℉  32برساند ،به دست میآید:
) ⁄

اصطلاز  fبرای لولهدای صا از م ادلۀ زیر به

دسببت مببیآیببد و بببرای شببرط

*

≤

≤

]

برقببرار

است[:]19

]

)

(

(

[

L

[

()22
1. Turbulent
2. Nusselt Number

3. Prandtl Number
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 : kرسانندگی گرمایی بر حس

-

)-

-

-
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بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از تشکیل هیدرات...

 Diو  :Doقطر داخلی و خارجی لوله برحس

پس بو واق ی یا بو صن تی این دستگاه  6/79فبور یبا 27/19

ft

بنابراین بو مورد نیاز دستگاه ببرای رسباندن دمبای گباز ببی بی

سانتیمتر است.

داخه لوله به ℉  ،32برابر  6/32 ftیا  7/1 cmاست.
پس از عبور گاز ببی ی از ناحیۀ او دستگاه ،دیدرار و یخ از جدارۀ
داخلی لوله شروع به رشد میکنند و در آن ناحیه عمه انسداد انجام
میشود؛ بنابراین برای انسداد کامه لوله و جلبوگیری از ذوو ناحیبۀ
انسداد بر اثر گرمای محیط ،باید دستگاه امتداد داشبته باشبد .پبس
سطح مقطز دسبتگاه نصب شبده روی لولبه در ناحیبۀ دوم دسبتگاه
دمراه با تشلیه دیدرار بهصورر شله ( )2است:
در شله ( )16ش اعدای  r3 ، r2 ، r1و  r4بهترتی مرببوط ببه شب اع
دیدرار تشلیهشده در داخه لوله ،ش اع داخلی لوله ،ش اع خارجی

Figure 10. The area of hydrate and ice formation inside the tube.

لوله و ش اع دستگاه است.
برای محاسبۀ بو ناحیۀ دوم از م ادلۀ زیر استفاده میشود[:]11

 .4نتیجهگیری
در این تحقیب به بررسی املان قطز موقت جریان گاز در خطبوط از

-

()23

⁄
L

شکل  .11ناحیۀ تشکیل هیدرات و یخ در داخل لوله.

L

⁄
L

راه تشلیه دیدرار یا یخ (بهصورر کنتر شده) در محه مورد نظبر

L

از خطوط لولۀ گاز برای انجام ت میرار ضروری پرداختبه شبد .ارائبۀ
 Qمقدار گرمبای مبادلبهشبده در ناحیبۀ دوم اسبت کبه ببا گرمبای

روش انجام این کار ،نحوۀ رفز آن پس از خاتمۀ عملیار ت میبرار و

مبادلهشده در ناحیۀ او یلسان در نظر گرفته شده استTNG .دمای

در نظر گرفتن موارد ایمنی ببا بهتبرین روش پیشبنهادی ببر اسباس

گاز ببی ی در ناحیۀ دوم TN2 ،دمای تبخیر نیتروژن L ،بو ناحیبۀ

بهترین یا نزدیکترین م یار عملیاتی و کاربردیشبدن ارزیبابی شبد.

دوم دستگاه D1 ،قطر دیدرار تشلیهشبده D2 ،قطبر داخلبی لولبه،

برای این کار ابتدا شرایط تشلیه دیدرار با اسبتفاده از شببلهدبای

انتقا گرمای جابهجایی گاز ببی ی

عصبی مصنوعی برای گاز ببی ی بررسی شد .ببا توجبه ببه مقایسبۀ

انتقا گرمای جابهجایی سیا نیتروژن داخبه

دادهدای تجربی و دادهدای گرفتهشده از شبلهدای عصبی مصنوعی

رسانندگی گرمایی دیدرار و  kStضری رسانندگی

موجبود ببرای گازدبای ببا وزندبای مخصبوص

 D3قطر خارجی لوله h1 ،ضری
داخه لوله h3 ،ضری
ژاکت kH ،ضری

و دمچنین ضبرای

گرمایی فو د است.

مختلف میتوان نتیجه گرفت که شبلهدای عصببی مصبنوعی ببرای

پببس از اعمببا شببرایط ،بببو ناحیببۀ دوم دسببتگاه  6/12 ftیببا

تخمین شرایط تشلیه دیدرار اببزار بسبیار مناسببی اسبت .نتبایج

 11/11 cmبه دست میآید؛ بنابراین بو که دستگاه برابر 6/14 ft

بررسی املانپذیری استفاده از قطزکنندۀ یخی جریان را برای قطبز

یا  21/01 cmاست .با توجه به ضری ایمنی یا عامه بیشینۀ براحی

موقت مسیردای داخه شهری در خطوط لولۀ توزیز گاز ب در صورر

پیشنهادی در نظر گرفته شده برای مبد دای حرارتبی (متغیردبای

براحی صحیح و استفاده از تجهیزار مناس

ب در مواقز اضبطراری

مهببم در براحببی عملیبباتی :دمادببا ،گببرانروی ،دببدایت حرارتببی و

نشان داد.

متغیردای مهم در اب اد و ظرفیت :شبدر جریبان ،مسباحت انتقبا
حرارر) که تقریبا برابر با  11درصد اسبت ،ببو صبن تی دسبتگاه
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