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    گاز انتقالهاي  شبكهعملكرد مديريت بهينه 

  
  4، عبدالرضا ابراهيميان 3محسن وفايي سفتي، 2، حسن منتظرتربتي1مريم فصيحي زاده

  
  
  

  :چكيده 
واحـد   220( ايستگاه تقويت فشـارگاز  69كيلومتر خطوط لوله انتقال گاز ،  33000ا بهره گيري از حدود ب ردر حال حاضشركت ملي گاز ايران 

كه عمـدتا در نـواحي   ميليارد مترمكعب گاز را در شبكه تامين گاز خود از مبادي توليد و پااليشگاههاي گاز 160ساالنه حدود ،  ربوكمپرسور)تو
ايران به اين ترتيب مي توان گفت . دريافت نموده و با انتقال آن در سراسر كشور به مصرف كنندگان مختلف مي رساند  جنوبي قرار گرفته اند،

  .مي باشد ن از نظر طول شبكه) ششمي(شبكه هاي انتقال گاز دنيا بزرگترين راي يكي از دا
. شـود  مكعب گاز در تاسيسات تقويـت فشـار مصـرف مـي      متر ميليارد 1,8ساليانه در حدود طبق آخرين  آمار  در قبال تامين اين مقدار گاز ،

بيشتر نشانگر پتانسيل كاهش مصارف به نظر نمي رسد اما بررسيهاي ابل توجهي مقدار قمصرف اين مقدار گاز به عنوان مصارف داخلي اگر چه 
  داخلي شبكه است .

در اين مقاله ابتدا راهكارهاي بهينه سازي مصرف سوخت داخلي در شبكه هاي انتقال گاز مورد بررسي قرار گرفته، سـپس بـا اسـتفاده از يـك     
 يمونه، تاثير تئوريك هريك از راههاي پيشنهادي مورد ارزيابي و محاسبه قرار گرفته است.شبكه ساده و مدلسازي آن در نرم افزار شبيه ساز س

  : به ترتيب عبارتند ازاين روشها 
  خطوط لوله ، ظرفيت استفاده حداكثر و متوازن از  -1
 تنظيم وتامين فشار بهينه در ورودي شهرها ، صنايع و نيروگاهها -2
 وان مصرفي كمپرسورهااستفاده مناسب از رابطها در كاستن از ت -3
   انتخاب تعداد مناسب كمپرسور در شبكه -4

  
  واژه هاي كليدي:

  ، شبيه سازيشبكه انتقال گاز، بهينه سازي، مصرف سوخت

  
  
  
  
  

  مقدمه :

                                                 
  دانشگاه تربيت مدرس  دانشجوي دكتري ١
 مدير ديسپچينگ ملي گاز 2
 استاد دانشگاه تربيت مدرس 3
   نامه ريزي و تحليل سيستمهاي مديريت ديسپچينگرييس واحد مطالعات و بر 4
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شناخته مـي  به عنوان دومين كشور داراي ذخاير گاز طبيعي جهان تريليون متر مكعب  29با بر مبناي برآوردها ايران 
چـون حـوزه    موارد معـدودي به جز مشاهده مي شود كه ايران  گازيميدانهاي وقعيت و پراكندگي . با بررسي مشود 

  . قرار گرفته اندي جنوبنواحي در حجم وسيعي از منابع ، خانگيران در شمال شرق و چند حوزه كوچك در مركز 
 بخشهاي ترين كشور از جنوب در تمامي پهنهگاز طبيعي  آمار خانوارهاي تحت پوششروزافزون از سويي ديگر افزايش 

 شامل خطوط فشار قويپيچيده انتقال گاز  منجر به احداث و گسترش شبكه طوالني وغرب  و سردسير شمال نقاطتا 
شـده  پديدآمده ، براي جبران افت فشار در فواصل مشخص تاسيسات تقويت فشار تعداد زيادي آن به تبع  وطوالني 

  است .
. از سويي ديگر با توجه به داردوجود تجهيزات نياز به صرف مقدار زيادي انرژي از سيع حجم و اينبراي به كارگرفتن 

سياستهاي كالن دولت در راستاي حذف سوبسيد انرژي در تمامي سطوح از جمله بخش صنعت، برنامه هـاي كـاهش   
هرتالشـي در   براينبنـا  بزرگي چون شركت ملي گاز ايران قرار گرفته است. صنايعمصرف انرژي در اولويت طرحهاي 

تمـامي   البتـه  منجر به عملكـرد بهينـه شـبكه مـي گـردد.     كمپرسورها كاهش ميزان سوخت و توان مصرفي  جهت
تا خللـي در رونـد    اعمال شود كارايي بايد با رعايت نمودن محدوديتهاي شبكه باالبردن راهكارهاي پيشنهادي براي

  بوجود نياورد.سيسات و يا عملكرد تابه مصرف كننده گاز و توزيع انتقال 
  : مي شودطبقه بندي  زير به صورت ، شوند لحاظبايد  هاطرحاجراي كه قبل از  شبكهاصلي موجود درمحدوديتهاي 

  تامين حداقل فشار مناسب در نقاط مصرف  -1
 تامين گاز مورد نياز تمامي مشتركان -2

 برداشت حداكثر گاز از منابع توليد -3

 شارحفظ شرايط عملياتي تاسيسات تقويت ف -4

در زمينه  آنبررسي هاي بيشتر در مورد كارايي  ،پيشنهادي با موارد فوق طرح از عدم منافات اطمينان  حصولپس از
  . مي گيردكاهش مصرف انرژي صورت 

  
  گاز كشور :  راهكارهاي اعمال مديريت بهينه شبكه تامين

  :  مي توان عمل كردكلي به دو صورت ه منظور افزايش راندمان شبكه بعمدتا 
  ( راهكارهاي سخت افزاري)   بهينه سازي با هدفنصب تجهيزات  – 1 
  ) نرم افزاري ي ( راهكارهايارائه سناريوهاي مديريت -2 

بـا توجـه بـه    را پيشـنهادي   هـاي حطر بدون نصب تجهيـزات اضـافي ،   و شده استفادهدوم راهكار  از مطالعهدراين 
بررسي در شبكه آنها اجراي امكان سنجي سپس  وكرده طبقه بندي  وتعريف ذكر شده در باال عملياتي محدوديتهاي 

   . است شده
  : مي شودزير تفكيك كلي به سرفصلهاي در شبكه اعمال مديريت بهينه جهت پيشنهادي روشهاي 
  استفاده حداكثر و متوازن از خطوط لوله  
 تنظيم و تامين فشار بهينه در ورودي شهرها ، صنايع و نيروگاهها  

 ه مناسب از رابطها در كاستن از توان مصرفي كمپرسورها استفاد 

 در شبكهكمپرسور  انتخاب تعداد مناسب  

  
 با استفاده از نرم افزار شبيه سازبر شبكه  آنها تاثير ميزان بررسي و تاييد صحت هريك از موارد فوق در راستاي  

  .مي شودمثالهايي كاربردي ارائه ،   (Simone)خطوط انتقال گاز
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  : شبيه سازيبا كمك نرم افزار  لسازيمد 
در محيط اجرايـي  و سپس  كردهترسيم در بخش ويرايش  را ابتدا شبكه Simoneبراي انجام محاسبات در شبيه ساز 

ـ   شودمي و در نهايت برنامه اجرا  شدهبراي آن شبكه تعريف  يسناريوهاي متفاوت  روشـهاي  ا. پس از اجراي برنامـه ب
به صورتهاي مختلفي چون جدول ، نمودار و نمايش در كادرهاي تعريف شـده بـر   مدلسازي را مختلفي مي توان نتايج 

گزارش شده توسط نرم افزار كه اهميت بيشتري براي ارائه تحليـل مناسـب از وضـعيت     نتايج .مشاهده كرد هر شي 
   عبارتند از :  شبكه و محاسبه شاخص دارند

فشار ورودي كمپرسـورها و سـرعت     توان و سوخت مصرفي كمپرسورها، فشار انتهاي خط ،   حجم گاز منتقل شده ،
   گاز

  عبارتند از :جهت شبيه سازي حالت واقعي نيز محدوديتهاي مهم عالوه بر اين موارد 
  حداقل فشار ورودي كمپرسورها و حداكثر سرعت گاز در خط لوله

  
  اعمال شده در مدلسازي شبكه انتقال :فرضيات 

 .است كيلومتر 140ه طور مساوي فاصله كمپرسور ها ب -1

 .استپوند بر اينچ مربع  1050 شبكهبه  از منبع وروديگاز فشار  -2

فشار خروجي هر كمپرسور  حداكثرپوند بر اينچ مربع و 700حداقل فشار ورودي هر كمپرسور جهت كاركرد  -3
 پوند بر اينچ مربع در نظر گرفته مي شود. 1050

 (جهت محاسبات افت فشار) ظر گرفته مي شود.در ناينچ   0,0007ميزان زبري خطوط  -4

 متر مربع بر ثانيه نرسد. 13بيش از به سرعت گاز در خط لوله  - 5

  
  حالت استاندارد : شبيه سازي

در محيط ويرايش كمپرسور )  6كيلومتر با لحاظ كردن فرضيات فوق (  980خط لوله به طول شبكه به صورت يك يك 
 گرفته مي شودو سپس مقادير مختلفي براي جريان در نظر  شدهناريو تعريف در مرحله دوم يك س .شده استترسيم 

بدسـت  در انتها پوند بر اينچ مربع  720فشاري درحدود  ، با لحاظ نمودن محدوديت هاي عملياتي شبكه به طوري كه
 MW( مصرفي :  نميزان توا ميليون متر مكعب در روز 90به ميزان  زگا جريان مقدار مجازدن ور. پس از بدست آآيد 

به عنوان مقياسي استاندارد  ،ي در سرويسكمپرسورهابراي  )  MMCMD 2,5( :  سوخت مصرفيمقدار و  ) 294,9
  . رفته مي شوددر نظر گبراي شرايط واقعي 

  
  

  
  مثالهاي كاربردي مديريت بهينه

Q= 90 
P=1050 psia 

Power=295 
Fuel=2.5

P=720 psia 

Fuel =  2.8 % 
       1000 KM
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 140بـر روي آنهـا در فواصـل    كيلـومتر كـه    700به طول گر ، و متصل به يكديبه صورت شماتيك دو خط لوله موازي 
تنظيمـات سـناريو   در مرحله بعد  .در محيط ويرايش ترسيم مي شود ، يك كمپرسور نصب شده است  از هم كيلومتر

  در محيط اجرايي صورت مي گيرد. فرضيات مساله ضمن حفظ ، براي هر كدام از شرايط
  : وط لولهاستفاده حداكثر و متوازن از خط  -1

 ،بسته به ميزان جريان عبوري استفاده متقارن از كمپرسـورها قرار گرفته اند در مسيرهايي كه خطوط به صورت لوپ 
ـ   با بهره گيري از زيرا در اين حالت  ،مي دهد كاهش  به مقدار زياديرا في رتوان و سوخت مص  وطظرفيـت بـالقوه خط

  .  به طور قابل مالحظه اي كاستآنها و در نتيجه انرژي مصرفي سورها كمپر وارد شده براز بار براي انتقال مي توان 
  سناريو تعريف مي شود : سهشبكه موردنظر كاركرد براي نمايش تاثير توزيع متوازن كمپرسور ها در 

همـه  عـدد ) را در سـرويس قـرار داده و     4كمپرسورهاي موجود بـر روي يـك خـط (     تمامي 1در سناريو شماره  -
  و برنامه را اجرا مي كنيم .قرار مي دهيم  ByPassي خط دوم را در حالت  كمپرسورها

 مقـدار  و سـوخت بـه   MW 184,1 بـه ميـزان  در روز نياز به صرف تـواني  گاز ميليون متر مكعب  127انتقال به ازاي 
MMCMD 1,55 .فشار در انتهاي شبكه برابر  داريمPsia 722 است.  

  

  
  و برنامه را اجرا مي كنيم .كمپرسور را بين دو خط توزيع مي كنيم   4متقارن فرميك به  2در سناريو شماره  -

 MMCMD 0,94و سوخت به ميزان MW 111,2نياز به صرف تواني بالغ بر ميليون متر مكعب گاز  127انتقال به ازاي 
  .است Psia 719فشار در انتهاي شبكه برابر   داريم.

  

  
  كمپرسور را بين دو خط توزيع مي كنيم  و برنامه را اجرا مي كنيم. 4ديگر  فرم متقارنيك به  3درسناريو شماره  -

 MMCMD 0,81و سوخت به ميزان MW 96,2ميليون متر مكعب گاز نياز به صرف تواني بالغ بر  127به ازاي انتقال 
  است. Psia 701بر داريم.  فشار در انتهاي شبكه برا

  

Q= 127 
P=1050 psia 

Power=111.2 MW 
Fuel=0.94 

Q= 126  
P=719 psia  

Q= 127  
P=1050 psia 

Power=184.1 
Fuel=1.55 

Q= 125.5  
P=722 psia 
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  دو نتيجه كلي از بررسي اين سناريوها بدست مي آيد :
     كمپرسورها در حالت توزيع متقارن بين دو خط مورد نيازمصرف سوخت و توان قابل مالحظه كاهش  نتايج نشانگر  -1

   . است ) 1ايي (سناريوي نسبت به استفاده از ظرفيت يك خط به تنه ) 2و3( سناريوي 
دربين  ، وجود داشته باشد براي ايجاد تقارن در شبكه انتقالممكن است چند حالت همانطور كه مشاهده مي شود  -2

ايـن  مصرف مي كنـد .   2توان و سوخت كمتري را نسبت به سناريوي شماره  3سناريوي شماره  حالتهاي امكان پذير،
بعـدي   در سرويس قرار گرفته و دو كمپرسور از دو خط  دو كمپرسوربه صورتي كه تقارن مساله بيانگر اين اصل است 

قـرار بگيرنـد، بـراي      ByPass -كه كمپرسورها يك در ميان سـرويس   يباشند نسبت به حالت  ByPassدر حالت  
  را نياز دارد.كمتري انتقال مقدار ثابتي گاز انرژي 

ه از تمامي ظرفيتهاي موجود براي انتقال گاز عـالوه بـر كـاهش انـرژي     به طوركلي ميتوان بيان كرد كه استفاده بهين
  مي گردد. تجهيزاتباعث كاهش بكارگيري و درنتيجه افزايش عمر مفيد  قطعاتمصرفي ، به دليل كاهش بار وارده بر 

   
  :تنظيم و تامين فشار بهينه در ورودي شهرها ، صنايع و نيروگاهها -2

مصرف كننده هاي  حضوربا  ياست ول خطتا انتهاي با فشار مناسب انتقال گاز ، اصليهدف طوالني در طول يك شبكه 
، فشار بـاال  خطوطاز متعددي  د ، در مواردنداروجود كه در بين مسير صنايع عمده و نيروگاهها ،شهرها  چونمتنوعي 

هاي  CGSبه عنوان نمونه در  ( در محل فشاربراي توزيع گاز نياز داريم كه  از سويي ديگر . انشعاباتي اخذ شده است
هرچـه اخـتالف    . طبيعي است كـه شكسته شود توسط شير فشار شكن  شهرها ، براي ورود به شبكه توزيع شهري)

  بيشتر باشد ، اتالف انرژي پديد آمده نيز افزايش مي يابد. جهت توزيع  مطلوبميان خط و مقدار فشار 
اسـتفاده از   با هدفاي نصب توربين انبساطي به جاي شير فشار شكن طرحهايي بر همين زمينه، الزم به ذكر است در

و مـوارد مشـابه   روش  ايـن  چـون  انرژي فشاري و تبديل آن به برق در برخي از ايستگاهها صورت گرفته است ولـي 
  د.نمورد بحث قرار نمي گير ،مي باشند تجهيزاتنيازمند نصب 

تنهـا   ،نيسـتند  جابجايينقاط مصرف و كمپرسورهاي موجود قابل  در بيشتر مواردكه  با در نظرگرفتن اين مسالهپس 
فشـار كمتـري    اتانشعاب محلبه طوري كه در  (شبكه ي در سرويس با تغيير آرايش قرار گيري كمپرسورها مي توان

        .را كاهش داداتالف انرژي  ) داشته باشيم
 بـا سـپس دو سـناريو   ،ايجاد كـرده  فرضي ننده مصرف ك دو بر روي شبكه تعريف شده قبليبراي اثبات اين موضوع 

سناريوها بايد براي دستيابي به نتايج صحيح  .شودتعريف مي متفاوت تعداد كمپرسور يكسان ولي آرايش قرار گيري 
  .باشد)  Psia  700( تغيير محسوسي نداشته انتهاي شبكه نيز و فشار تقارن حفظ شود به صورتي باشند كه

Q= 127 
P=1050 psia 

Power=96.2 MW 
Fuel=0.81 

Q= 126  
P=701 psia  
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در  ) Psia  917( ليل قرارگيري نقاط مصرف بعد از كمپرسورهاي در سرويس فشـار بـااليي را  در سناريوي اول به د -
  MWميليون متر مكعب در روز نياز به صرف تـواني بـالغ بـر     140به ازاي انتقال جريان  شاهد هستيم. محل انشعاب

  .وجود دارد MMCMD 1,05و سوخت به ميزان  124

  
خـارج  از سـرويس  كه ي ياز كمپرسورها پسنقاط مصرف كه  طوريبا تغيير آرايش كمپرسورها به درسناريوي دوم  -

ميليـون متـر    140به ازاي انتقال جريان  . ودشمي مشاهده انشعابات در يكي از فشار پايينتري  ،قرار گيرند  اند شده
  .وجود دارد MMCMD 1,03به ميزان  و سوخت MW 123در روز نياز به صرف تواني بالغ بر گاز مكعب 

  
 پايين تـري مي توان به فشار ، كمتربا صرف تواني  كمپرسورها  مناسب چيدماننتايج نشانگر آن است كه در صورت  

زان توان و از مي توامانهمچنين  دست يافت.فشاري انرژي در ميزان نقاط مصرف و به تبع آن اتالف كمتر برخي از در 
ايـران  اين موضوع در شبكه اي به وسعت شبكه شركت ملي گاز سوخت مصرفي نيز به مقدار اندكي كاسته مي شود. 

    مصرف مي تواند اثرات قابل توجهي داشته باشد. نقاطزيادي با تعداد 
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  : استفاده مناسب از رابطها در كاستن از توان مصرفي كمپرسورها -3 
چون افزايش انشعابات و يا حجم گـاز  در طراحي  تغييرات پيش آمدهبسته به طراحي اوليه و يا  در طول شبكه انتقال

اسـتفاده مناسـب و   در نتيجه بـه دليـل تعـدد رابطهـا      رابطهاي زيادي بين خطوط اصلي انتقال وجود دارند.عبوري  
  كند.مي نقش موثري در افزايش بهره وري شبكه ايفا  آنهاهدفمند از 
بنـابراين   .شـود   اتـالف انـرژي  منجر به و را كاهش داده  انتقال ستفاده نامناسب از رابطها مي تواند كاراييدر مقابل ا

عملياتي به ويژه در شرايطي كه تغييرات ناگهاني رخ مـي  رابطها در شرايط مختلف ن يا بست نمودنبازدرست انتخاب 
  نقش كليدي در مديريت بهينه شبكه دارا مي باشد. دهد ، 
، بـود نظـر گرفتـه شـده    بـراي آن  دو مصـرف كننـده    كهنمايش تاثير رابطها بر روي شبكه تعريف شده قبلي  براي

  مقادير زير ثابت در نظر گرفته مي شود :در تمام سناريوها  سناريوهاي مختلفي را اعمال مي نماييم.
   ميليون متر مكعب 150 مقدار جريان ورودي به شبكه -
   ميليون متر مكعب 25و 23ه ترتيب بمصرف كننده ها  مقادير -
   ميليون متر مكعب 101برابر  جريان خروجي -
. جريان مـي يابـد  دو خط موازي در تمام رابطهاي بين دو خط بسته هستند و گاز به طور مستقل در سناريوي اول   -

به ايـن نتيجـه مـي     ، تي كه كمترين توان را شاهد باشيم ربه صو پس از بررسي حالتهاي مختلف آرايش كمپرسورها
بـه  با صرف تواني ) . در اين حالت  8،  4،  3كمپرسور از سرويس خارج شوند ( كمپرسور هاي شماره  3رسيم كه بايد 

 Psia 728ميليون متر مكعب گاز را به فشـار   150مي توان  MMCMD 0,95و سوخت به ميزان MW 112,6 ميزان
  در انتهاي شبكه رساند .

  

  
نسبت  MW 2توان مصرفي در حدود   7و  3در سناريوي دوم با باز كردن رابط موجود بين ورودي كمپرسورهاي   - 

مي گردد. البتـه فشـار انتهـاي     MMCMD 0,93به حالت بسته بودن رابطها كاهش مي يابد و سوخت مصرفي برابر 
  . كاهش مي يابد كه قابل قبول است Psia 685شبكه تا 

Q= 150  
P=1050 psia Power=113 MW 
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را باز مـي كنـيم . در ايـن     6و  2و كمپرسورهاي  7و  3در سناريوي سوم دو رابط موجود بين ورودي كمپرسورهاي  -

عالوه بر اين سوخت مصرفي به  ،را نشان مي دهد MW 10مي رسد كه كاهش MW 101,3حالت توان مصرفي به عدد 
  باقي مي ماند.  Psia685  ار انتهاي شبكه بدون تغيير فش كاهش مي يابد . MMCMD 0,85رقم  

  

  
انـرژي  كـاهش  با توجه به نتايج بدست آمده مشاهده مي شود كه در سناريوي سوم باز كردن رابطها تاثير مثبتي بـر  

بطها مانند رابط بـين ورودي  شايان ذكر است باز كردن برخي را مي گذارد.كمپرسور ها شامل توان و سوخت مصرفي 
  تاثيري بر روي شبكه نمي گذارد . 5و  1كمپرسورهاي 

  استفاده نامناسب از رابطها :
همانطور كه باز كردن صحيح رابطها مي تواند از توان و سوخت مصرفي بكاهد، استفاده نابجا از رابطها نيز مـي توانـد   

  ريان برگشتي در مسير خط لوله شود.منجر به باال رفتن توان مصرفي و يا حتي پديدآمدن ج
به عنوان نمونه ، وقتي در كمپرسورهاي موازي يكي در سرويس و ديگري خارج از سرويس باشد ، نبايد رابط خروجي 

  را باز كرد زيرا منجر به ايجاد جريان برگشتي در خط لوله مي شود.
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  :در شبكه  كمپرسور انتخاب تعداد مناسب -4
شـرايط  با حفـظ  ير گاز عبوري بايد تمامي كمپرسورهاي موجود درسرويس قرار گيرند تا بتوان به ازاي برخي از مقاد

گـاز را بـا دو خـط     MMCMD 179شبكه  گاز را منتقل كرد. براي شبكه تعريف شده ، حداكثر مي توان به مقـدار  
  منتقل نمود.  MMCMD 3,3به ميزان   يو سوخت MW 388,1موازي با  صرف تواني بالغ بر  

ديگر نيـاز بـه در سـرويس بـودن     ،در شرايطي كه جريان گاز عبوري بر حسب ضرورت و يا عدم نياز كاهش مي يابد 
مقياس شايان ذكر است تمامي كمپرسورها نيست ،زيرا با تعداد كمپرسور كمتر هم مي توان جريان گاز را منتقل كرد. 

  دير توان و سوخت مصرفي كمپرسورها است. مقا بر مبناي  -محدوديت هاي شبكهنمودن  رعايتبا  -قضاوت 
ميليـون متـر    150به  179 مقدار ماكزيموم  وقتي جريان گاز ورودي از،در شبكه تعريف شده براي اثبات اين موضوع 

نياز به در سرويس بودن تمام كمپرسورها نيست و ضمن حفظ شرايط عمليـاتي (ذكـر    ،مكعب در روز كاهش مي يابد
  تعريف كرد  : سناريوي زير را ن شده در باال) مي توا

  
بـه   و سـوخت  MW 188به ميـزان   يكمپرسور درسرويس قرار مي گيرد  و گاز را با  صرف توان 7در سناريوي اول -

  . دمي رس Psia 719منتقل مي كنيم و در انتهاي شبكه به فشار  MMCMD 1,6 مقدار 

  
يـك مقـدار    زده مي توان بيان داشت كه هنگامي كه جريان عبـوري كـاهش مـي يابـد ا    با توجه به نتايج بدست آم

  .مشخصي به بعد نيازي به در سرويس بودن تمام كمپرسور ها نيست 
كه هميشه از سرويس خارج كردن تعداد بيشتري از كمپرسورها حتـي در صـورتي كـه     الزم استاين نكته ذكر ولي 

  براي اثبات اين مساله سناريوي زير را تعريف مي كنيم  .پديد نمي آورد را بهينه  شرايط ،شرايط ما را بتواند تامين كند
  
بـه   و سوخت MW 214,2 ي به ميزان صرف توانبا كمپرسور در سرويس قرار مي گيرد و گاز را  6در سناريوي دوم  -

  . رسيد Psia 716و در انتهاي شبكه به فشار  كردمنتقل  MMCMD 1,8  مقدار
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با وجـودي كـه در حالـت دوم تعـدادكمتري كمپرسـور در سـرويس       با مقايسه بين دو سناريو مشاهده مي شود كه 
تـوان مصـرفي   كـل  بر ساير كمپرسورها وارده قرارگرفته و فشارانتهاي شبكه نيز تامين شده اما به دليل افزايش بار 

بايـد بـا در نظرگـرفتن     ي در سـرويس اتنخاب تعداد كمپرسورها در نتيجه و كه شرايط مطلوبي نيستافزايش يافته 
   صورت گيرد. عملياتي تمامي جوانب 

  
  : داده هاي عملياتيبر مبناي  انتقال گاز شبكه تحليل و ارزيابيروند 

از  در گام اول نيازمند جمع آوري داده هـاي واقعـي  و مقايسه وضعيت شبكه در شرايط مختلف جهت ارزيابي صحيح 
  شبكه سراسري مي باشيم.

  :شرح زير استخراج گرديد  به هاياطالعات مناطق عمليات انتقال گاز به تفكيك درماههاي مختلف سال
  توان مصرفي و ساعت كاركرد توربوكمپرسورهاي موجود در تاسيسات تقويت فشار  -1
  مقدار سوخت مصرفي در تاسيسات تقويت فشار  -2
  و مصرف شده بر مبناي موازنه توليد ومصرف در هر منطقه حجم گاز انتقال يافته  -3
  طول خطوط اصلي همراه با تغييرات آن ناشي از توسعه شبكه -4
   

)*(براي بيان صريح تر تغييرات ناشي از مديريت بهينه شبكه بر مقادير  LQ    سوخت مصرفي و همچنـين سـاعت ،
   سال متوالي ترسيم شده است. سههر يك در  اي مقدار كليكاركرد توربو كمپرسورها در نموداره

  
  88و  87: مقايسه تغييرات توان انتقال شبكه، سوخت و ساعت كاركرد توربوكمپرسورها در سالهاي  1نمودار 

  
% در صورت 8,4به ميزان 87نسبت به سال  88در سال همانگونه كه مشاهده مي شود با توجه به افزايش توان انتقال 

عدم اجراي مديريت بهينه مي بايست سوخت و توان مصرفي نيز به همان مقدار افزايش مي يافت ولي نتايج  نشـانگر  
  %  است4,2% و كاهش ساعت كاركرد  به مقدار 2,7افزايش سوخت مصرفي تنها به ميزان 
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حجـم   زيرا علي رغم افزايش پيشنهادي مي باشد. نيز مويد صحت راهكارهاي 88-89نتايج بدست آمده  در سالهاي 
  كاهش يافته است.%  7به ميزان سوخت مصرفي تاسيسات  درصد%  4به ميزان  انتقال يافته

  
  88و  89: مقايسه تغييرات توان انتقال شبكه، سوخت و ساعت كاركرد توربوكمپرسورها در سالهاي  2نمودار 
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  نتيجه گيري :

بنـابراين  تاسيسـات هسـتيم .   در مصرف انـرژي  افزايشي  روندشاهد انتقال گاز ،  زون شبكهبا توجه به توسعه روزاف
  در اولويت طرحهاي شركت ملي گاز ايران قرار گرفته است.موردنياز سيستم انرژي  هشكابا هدف ي يبرنامه ها

هزينـه  پرداخـت   مندازنيكه ،مي باشد جهت ارتقا كارايي جانبي طرحهاي ارائه شده به صورت نصب تجهيزات  اغلب 
در اغلـب  ،به دليل كاهش انرژي مصرفي علي رغم بازگشت سرمايه اوليه طي يك بازه زماني مشخص . استاوليه هاي 

رونـد  . در نتيجـه  با مشكالتي روبرو مي شود خريد تجهيزات نصب و راه اندازي چوني يهزينه هااعتبار  موارد تامين
  صورت مي پذيرد.به كندي عموما طرحها اين گونه اجرا و پيشرفت 

پيشنهاد در مورد اصالح عملكرد شبكه انتقال گاز ارائه و مورد بررسي قرار گرفت كـه بـدون وارد   چهار در اين پروژه 
محـدوديتهاي  تـامين  ساختن هرگونه هزينه جانبي توان انتقال شبكه را باال برده و ضمن حفـظ شـرايط عمليـاتي و    

ايـن روشـها را   عملكرد نتايج شبيه سازي به كمك نرم افزار صحت كاهد. مي في موجود از ميزان سوخت و توان مصر
  تاييد مي نمايد. 

نسـبت بـه    1388در سـال  اي  به طور قابل مالحظه نشان مي دهد كه انرژي مصرفي تاثير اقدامات پيشنهاد شده  -1
يـل اعمـال مـديريت بهينـه     نين به دلچكاهش يافته است. هم88نسبت به سال  89و همينطور در سال  1387سال 

توان انتقال شبكه افزايش قابل توجهي داشته است. اين تفاوت بـه خصـوص در    به بعد1388سال  ازشبكه تامين گاز 
  ماههاي گرم سال آشكارتر است. 

ساعت كاركرد توربوكمپرسورها سوخت مصرفي و توان انتقال شبكه،  افزايشبا وجود برمبناي نتايج بدست آمده،   -2
كه منجربه صرفه جويي ارزي قابـل مالحظـه در هزينـه هـاي      اند كاهش يافتهتيجه راهكارهاي پيشنهادي عمدتا درن

    .عملياتي و افزايش طول عمر تجهيزات اساسي مي گردد
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