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گیری از تشکیل هیدرات گازی در جهت جلویکی دینامارائه یك مدل ترمو

 ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی
 

 69سیف اهلل سعدالدین، *9 سعید رستگار
 

  استان سمنانشركت گاز ، ديل انرژي()تبكارشناس ارشد مهندسي مكانيك1
  دانشگاه سمنان عضو هيئت علمي دانشكده مكانيك ،دانشيار2

 

 

 چکیده         
 ،ههاي تقليل فشار به منظور تنظيم فشار مطلوو  بوراي ارسواه بوه مبوادي م ور در ايستگاطبيعي فشار گاز 

ثابوت ، دمواي با كاهش فشار در حجوم ها گازشكسته مي شود.طبق معادله عمومي  فشار شكن توسط شيرهاي

هموراه  يعانوا دماي نقطه شبنم گاز طبيعي نزديك گردد،بخار مبه  آني كه دماي مگاز نيز كاهش يافته و هنگا

هاي سنگينتر به صور  مايع در آمده و بخ وص در ماههاي سرد ساه ، سوب  ورآ  و هيدروكرببخارگاز اعم از 

مكانيزم كنترلي كوه ايستگاه تقليل فشار مي گردد.تشكيل هيدرا  و متعاق  آن انسداد و گرفتگي در تاسيسا  

در نظر گرفته شوده اسوتداده از  (C.G.Sبراي جلوگيري از اين حالت در ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي )

در ايوون مقالووه، بووا اسووتداده از معوواد   حوواكم بوور مبووده حرارتووي جريووان تيوور مسووتقيم)گرمكن(،مي باشوود. 

 MATLABفتن انحرا  گاز طبيعي از حالت گاز ايده اه، با استداده از نرم افوزار ترموديناميك و با در نظر گر

بوا تنظويم ،پرداخته شده بطوريكه با دانسوتن ايون دموا به پيش بيني دماي گاز خروجي از ايستگاه تقليل فشار 

 خروجوي دمواي ،از تشكيل هيدرا  در ايستگاه تقليل فشار، اجتنوا  موي گوردد.گرمكن  از خروجيگاز  دماي

را نشان موي  %11كمتر از اختال   بطور متوسط با  تئوري و اندازه گيري ميدانياز طريق محاسمحاسبه شده 

 دهد.

          

 کلیدیکلمات          
 ،دماي نقطه شبنمفشار شكن  شير ،هيدرا ، (C.G.Sايستگاه تقليل فشار گاز طبيعي )

  

 نکات برجسته پژوهش
 پيش بيني دماي گاز خروجي ( از ايستگاه تقليل فشار گاز طبيعيC.G.S) 

  استاندارد گاز طبيعي دماي محدوده مقايسه دماي گاز خروجي با 

  از گرمكن  در  محدوده دمائي استاندارد جهت جلوگيري از تشكيل هيدرا  گازي  خروجيگاز تنظيم دماي 
                                                           

 saeedrastegar1981@yahoo.com:دار مكاتبا پست الكترونيكي عهده* 
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  مقدمه -9

توليد گاز طبيعي با مشكالتي مواجه شد كه در ارتباط با گرفتگي لوله ها توسوط توه نشوين شودن  ،از اوايل قرن بيستم

بلورهاي يخ هستند. اين بلورهوا در حقيقوت هيودرا  هواي گواز طبيعوي انود كوه در  ،بلورهايي بود كه در ابتدا گمان مي رفت

اي مذكور تركيبا  خارجي انود كوه نتيجوه تركيو  آ  و بلوره. دماهايي بسيار با تر از دماي تشكيل يخ مي توانند ظاهر شوند

ميالدي بوه هنگوام مطالعوه  1111.همدري ديوي در ]1[بعضي از سازنده هاي موجود در گاز طبيعي و در اصل متان مي باشند

جود موي سيستم آ  و كلرين مشاهده كرد هر گاه محلوه آبي كلرين تا دماي نه درجه سلسيوس سرد شود بلورهايي جامد به و

فارادي  با تاييد نظريا  ديوي، ساختاري را براي اين مولكوه جديد پيش بينوي كورد كوه شوامل يوك  1182.در ساه  ]2[آيند

را براي اين تركي  جديد بوه كوار « هيدرا  گازي». ديويد سون  براي اولين بار عنوان ]8[مولكوه كلرين و ده مولكوه آ  بود 

اشميت براي اولين بار به اين حقيقت پي برد كه اين هيدرا  ها هستند كه موج  گرفتگي  هايمربرد تا اين كه در همين ساه 

خطوط انتقاه گاز مي شوند و اين گرفتگي ها به علت ايجاد يخ نيست.او همچنين به ايون نتوايد دسوت يافوت كوه هيودرا  در 

و همكارانش بوه وسويله  ، فون استاكلبرگ1591در ساه . ]4[شرايط ترموديناميكي دما پائين و فشار با  امكان تشكيل مي يابد

. بوا اطوالع از نحووه آرايوش مولكوولي ]9[هيودرا  شودند IIو  Iتدرق اشعه ايكس موفق به شناسايي دو نوع ساختار كريستالي 

ن ها با به مطرح شد. آ يك مده ترموديناميكي آماري تعاده فازي هيدرا  به وسيله واندروالس و پالتيو 1595هيدرا  در ساه 

كارگيري تحليلي شبيه جذ  سطحي  نگموير  روابطي براي تعيين پتانسيل شيميايي آ  در هر سواختار هيودرا  بوه دسوت 

. مده واندروالس در مقايسه با ساير مده هاي مطرح شده داراي مشكالتي نيز بود. از جمله اين كه محاسوبه رورائ  ]6[آوردند

سوايتو بوا بوه  1564فت. به تدريد اين روش به عنوان بهترين روش انتخا  شد. در سواه توزيع با عمليا  دستي صور  مي گر

كارگيري پتانسيل شيميائي آ  در فاز هيدرا  روابط محاسباتي تعاده فازي هيدرا  را گسترش داد. در اين روش دموا و فشوار 

، پوريش و 1572در سواه .]7[آبوي محاسوبه شود تشكيل هيدرا  با برابر قرار دادن پتانسيل شيميايي آ  در فاز هيدرا  و فاز

پراستنيز ابتدا تعاده ترموديناميكي فازهاي سياه را محاسبه كرده و سپس با دخالوت دادن فواز هيودرا  در محاسوبا ، دموا و 

ي . بورا]1 [فشاري را كه در آن پتانسيل شيميايي آ  در تمامي فازها )از جمله فواز هيودرا ( برابور بوود را بوه دسوت آوردنود

پراستنيز به منظور محاسبه دما و فشار تشكيل هيدرا  مناس  بود. براي مثاه اگر توزيع دما  –كاربردهاي صنعتي روش پريش 

و فشار براي يك خوط لولوه معلووم باشود، منواطقي را كوه در آن هوا احتمواه تشوكيل هيودرا  وجوود دارد را مشوخ  موي 

انجوام شود. ايون نووع از  1512( در سواه V-L-Lبخوار ) –مايع  –ه مايع كند.محاسبا  تبخير ناگهاني  چند فازي براي تعاد

معواد   محاسوباتي  1551محاسبا  بر مبناي كمينه سازي انرژي آزاد گيبس در يك سيستم بسوته بوود. بيشونوي در سواه 

را  از ديودگاه . از آن جوائي كوه هيود]5[هيدرا  در حالت تعادلي را تعيين كورد اموا نتوايد او توا ده سواه بعود مطورح نشود

 اسولون 2118ترموديناميكي شديداً رفتار تير ايده آه دارد و فوگاستيه  آ  در هيدرا  تابع قوي از تركيبا  مي باشد در ساه 

روشي را پيشنهاد كرد كه در آن ابتدا با ررائ  توزيع ايده آه كه مستقل از تركي  بودند، انرژي آزاد گيبس كمينه موي شود و 

. آن چه كه در معاد   بيشنوي و اسلون مد نظور ]11[انرژي به وسيله انرژي آزاد گيبس به دست مي آمد سپس ررائ  توزيع

 قرار گرفت تحليل هم زمان پايداري و شناسايي تعداد فازهاي حارر در تعاده و محاسبا  تبخير ناگهاني بود.

بايود از خطور هيودرا  حدو  موجوود در آن ، تأسيسوا  در ايستگاههاي تقليل فشاربراي جلوگيري از گرفتگي لوله ها

مي گرددو از انجا كه اين گرمكنها قيل از شويرهاي استداده  )گرمكن(در ايستگاههاي مذكور از مبده حرارتي بدين منظورشوند.

از  كاربران اطالعي از دماي گاز بودون اعمواه حورار  ناشوي ،نيمه دوم ساه("نها)عموماآفشار شكن قرار دارند،در زمان عملكرد 

گرمكن ندارند.در اين مقاله با استداده از قوانين حاكم بر ترموديناميك و در نظرگرفتن انحرا  گاز طبيعي از حالوت ايوده اه بوه 

پرداختوه شوده اسوت . با توجه به دما وفشار مشخ  ورودي و فشار ثابت خروجوي محاسبه دماي خروجي ايستگاه تقليل فشار 

 ،بوسيله تنظيم ترموستا  دماي گاز خروجي از هيتر دماي استانداردمحدوده ي و مقايسه آن با بنابراين با اگاهي از دماي خروج

 از تشكيل هيدرا  گاز طبيعي جلوگيري مي شود.
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 شرایط ترمودینامیکی برای تشکیل هیدارت -6

( نماي اصلي نمودار فازي را براي وقتي كه هيدرا  ها توسط تر كيبا  خال  تشكيل شده با شند نشوان موي 1شكل )

/،2فشار بخار هيدرو كربن را نشوان موي دهود. منحنوي هواي  1دهد.در اين نمودار، منحني 

/و 2 /

يل محودوده هواي تشوك 2

 HQPموي باشود. نقطوه 1)نقطه چهار گانه پوايين( LQPيخ در  -هيدرا  مي باشند. تغيير شي  منحني مربوط به تغيير فاز آ 

، فازهاي هيدروكربن مايع، بخار هيودرو كوربن، آ   HQPمربوط به فاز هيدرو كربن مي باشد. در نقطه   2)نقطه چهار گانه با ( 

راي تشوكيل هيودرا  هوا، لوزوم حضوور آ  موايع بوه طوور معمووه در نظور گرفتوه شوده موجودنود. بو "مايع و هيدرا  تواما

نشان داد كه وجود آ  لزوم قطعي ندارد. اگر شرايط ترمودينواميكي  زم  Sloan(  a 1551( با اين حاه )Natz etal،1595است)

محودود موي كنود، اموا آن را تيور  براي تشكيل هيدرا  حاصل شود، عدم حضور آ  مايع از نظر سينتيكي تشكيل هيدرا  را

 .] 1[ممكن نمي سازد، به خ وص اگر هسته هايي براي تشكيل بلور موجود باشد

 

 

 
 

 

                                                                      

 

 

 

 ] 1[ نمودار فازی: 9شکل       

 

مانند ميكروبلورهوا و اجوزاي ،حضور ذرا  ريزي كه بعنوان دانه هاي بلور عمل مي كنندتشكيل هيدرا  توسط  "عموما

جامد )تبار، مح و   خوردگي(، مساعد  مي شود. اين مساعد  همچنين توسط عواملي كه تمايل به اثر گوذاري بور جريوان 

.براي حذ  هيدرا  هواي تشوكيل ]1[ودو هر آشدتگي ديگري انجام مي ش  8درهم دارند مثل سرعت با ي جريان، رربان فشار

، كافي است كه شرايط دما و فشار خارج از نواحي تشكيل هيدرا  قورار داده شووند. بوا ايون حواه، ناپديود شودن "شده معمو 

زيادي را صر  كند و يا دستيابي به آن مشكل باشد. هيدرا  هوايي كوه بوراي دوره  "بلورهاي هيدرا  ممكن است زمان نسبتا

روزه خارج از شرايط تعاده باقي مانده اند در آزمايشگاهها و مجموعه سيستم هواي كواهش از ناپديود شودن ظواهري هاي چند 

 هيدرا  ها باقي مي مانند. 

 

 (C.G.Sممانعت از تشکیل هیدرات در ایستگاه تقلیل فشار گاز)- 3
شرايط ترموديناميكي مانع شكل گيري هيدرا  مي تواند با افزايش دما در يك فشار مشخ  يا با كاهش فشار در يوك 

دماي داده شده حاصل شود.اگر عمليا  فوق امكان پذير نباشند، ممانعت  از تشكيل هيدرا  مي تواند بوا كواهش محتوواي آ  

نده ها انجام پذيرد. بازدارنده ها به عنوان يك رد يخ عمل مي كنند. آنهوا موجود در گاز توسط خشك كردن يا استداده از بازدار

از حاله هاي استخراج پذير با فاز آبي، كه باعث تغيير فو گاسيته  آ  و كواهش دمواي تشوكيل هيودار  موي گردنود،  "عموما

                                                           
1-Low quadruple point 
2- High quadruple point 
3 -Pressure pulsation 
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هوا  اسوتداده از بازدارنودهوار اما بايد توجه داشت كه روشهاي مرسوم شامل گرمايش ، كاهش فشو.]12[و]11[انتخا  مي شوند

تشكيل هيدرا  را به تاخير موي انودازد اموا موانع از تشوكيل هيودرا  نموي شوود.براي در حقيقت  )مثل نمك ها، الكل هاو...(

اطمينان از عدم تشكيل هيدرا  بايد بررسي نمود كه هيدرا  در چه دامنه دمائي)با توجه به شرايط فشوار ورودي و خروجوي ( 

تقليل فشار ايجاد مي شودبطوري با قرار دادن دمادرخارج اين دامنه از عدم تشكيل آن اطمينان حاصل نموود. در   در ايستگاه

شرايطي كه تحت آن بخار آ  موجود در گاز طبيعي چگاليده مي شود در طراحي و عملكرد آن سيستم نقش اساسوي دارد.گواز 

ابل چگالش مي باشد.اگر تغييرا  دما و فشوار در رگالتوور ايسوتگاه طبيعي شامل يك يا چند جزء قابل چگالش و يك جزءتير ق

  موجود در گاز طبيعي را مي توان براي تعيين نواحي كه قابليوت ميعوان دارد آتقليل فشار مشخ  باشد منحني نقطه شبنم 

وع بوه راز مرطوو  شو  موجود در گآدر يك دماي مخ وص بخار ،بكار برد.هرگاه مخلوط بخار مرطو  در فشار ثابت سرد شود

 گويند.چگالش مي كند. دماي متناظر با اين فشار را دماي نقطه شبنم مي

 

 

 

 

                      

 

 

 

 
 منحنی نقطه شبنم:6شکل

 

براي تعيين نقطه شبنم به طور معموه به نمودار سايكرومتريك مراجعه مي شود. اين نمودار با مخلوط گازهاي ايده الي 

كه عبارتند از هواي خشك و بخار آ  سروكار دارد. اما گاز طبيعي به خ وص در محدوده فشوار كواري ايسوتگاه تقليول فشوار 

اه انحرا  دارد. لذا نمودار سايكرو متريك با در نظر گورفتن معادلوه حالوت از حالت ايده  PSI(1.7-6.8Mpa)1111-291يعني 

 .]18[( تعميم داده شده است8گاز واقعي و رراي  ت حيح براي مخلوط گاز طبيعي و هوا به صور  شكل)

 

 

 Mp40/4 نمودار سایکرومتریك گاز طبیعی در فشار  :3شکل
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از نمودار فوق مي توان دريافت وقتي دماي حبا  خشك كاهش مي يابدو در صورتي كه نسبت رطوبت ثابت باشدميزان 

دوفوازي رطوبت نسبي افزايش مي يابديعني ذرا  به تدريد خود را به فرم مايع و جامد نشان مي دهند.كوه متعاقو  آن باعوث 

 قليل فشار مي گردد. هيدرا  و يخزدگي در ايستگاه ت شدن جريان گاز،تشكيل

 

 ترمودینامیك انبساط در ایستگاه تقلیل فشار  -0
برسود بوا  طلوو فشار گاز طبيعي در ايستگاه تقليل فشار شكسته مي شود تا به ميزان مطلو  براي ارساه بوه دمواي م

كاهش فشار مولكولهاي گاز از هم دور مي شوند. گاز براي ايجاد فاصله بين مولكولها و نهايتا افوزايش انورژي جنبشوي نيواز دارد 

پس دهد. اما در ف وه سرد ساه محيط بدليل برود  هوا نمي تواند دماي مورد نياز سرما را گرماي محيط را بگيرد و به محيط 

كند. بنابراين هنگامي كه دماي گاز به نقطه شبنم آن نزديك شود، بخار ميعانا  همراه گواز طبيعوي و  براي كاهش فشار تامين

هيدروكربنهاي سنگين به صور  مايع در آمده و در دماي پايين تاسيسا  ايجاد هيدرا  و يخ زدگي مي كند. بنابراين با توجوه 

تحليل كاربردي به وسويله معواد   حواكم بور با ازآن  زم است قبل و عوارض و خطرا  ناشي بخشهايبه بررسي هيدراتها در 

 بررسي مي گردد.  رخاه راهكارهاي پيشگيري از اين پديده م در نظر گرفتن انحرا  گاز طبيعي از حالت ايدهوترموديناميك 

د در باياهش مي ير فشار شكن به مقدار مورد نظر كشدر تمام ايستگاهاي تقليل فشار گاز در كشورمان فشار گاز توسط 

اين نوع كاهش فشار در حقيقت نوعي اتال  انرژي بوجود مي آيد و با توجه به اثر ژوه تامسون سوب  كواهش دمواي گواز موي 

كاهش دما براي گازي كه بوسويله شوير فشوار شوكن  بايد توجه داشتشود. ميزان كاهش دما بستگي به نوع كاهش فشار دارد. 

همانطور كوه ان افت دما كه به وسيله توربين انبساطي دچار كاهش مي شوود متدواو  اسوت.دچار كاهش فشار مي گردد با ميز

كاهش دماي گاز مي تواند سب  ايجاد هيدرا  در تجهيزا  ايستگاهاي تقليل فشار و در نهايت موجو  ناكوار آمود اشاره گرديد

 .شدن آنها شود

 معادله حاکم بر رگالتورها 0-9

گاز در عبور از رگالتور انبساط مي يابد. انبساط در رگالتور بر اساس فرآيند ژوه تامسوون موي در ايستگاه تقليل فشار،  

 .از حركت گاز از يك مجرابند مندذ دار از ناحيه فشار با  به ناحيه فشار پايين تسا باشد، فرايند انبساط ژوه تامسون عبار 
 

 
 

 

 

 

 

 
 تامسون در رگوالتور –فرایند انبساط ژول  :0شکل 

 

 با در نظر گرفتن معادله پيوستگي و قانون اوه ترمو ديناميك : 
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 راي انتقاهب نه سطح كافي ودر بيشتر موارد فرايند اختناق چنان سريع و در فضايي كوچك اتداق مي افتد كه نه زمان كافي 

ه تغييري . لذا همانطور كه در شكل  نشان داده شده فرايند به صور  دائم و آدياباتيك انجام مي شود. هيچ گونوجود ندارد گرما

در انرژي پتانسيل ايجاد نمي گردد . معادله جريان دائم به صور  زير ، ساده ميشود .                                                
2 2

2 2

i e

i e

V V
h h                                                                                                                   )8(

 
با كاهش فشار، سرعت جريان گاز بعد از رگو تور افزايش مي يابد.بنابراين بايد در طراحي ايستگاه سايز لوله،قبل از رگو تور  

.ودر بعضي از نقاط ممكن است سرعت گاز به سرعت بحراني برسد)سرعت ]14[نظر مي گيرنددر  سايز با تر2معمو  

مباشد و اگر سرعت گاز  m/s427 بحراني،سرعت صو  در گاز در فشار معين مي باشد(.در مورد گاز طبيعي مقدار آن در حدود 

 .ايجاد مي شود14به اين مقدار برسددر شير حالت خدگي

 ر  نظرند هرگاه:صقابل عبارتهاي انرژي جنبشي 

 .اين انرژي در دو طر  مساوي نگه داشته شوند 

  اين انرژي هابه طور تقريبي مساوي مي شوند، و با فرض ساده كننده  1از قطرناحيه  2با بزرگتر قراردادن قطرناحيه

معادله جريان بي جرمي جريان پايين است و اختال  اين انرژي قابل صر  نظر كردن است دراين صور  كه داي 

 دائم به صور  زير ساده خواهد شد:

 (4)                                                                                                                                       
2=h1h 

كرد كه گاز درعبور از شرايط  برابرخواهد بود. بايد دقتتامسون آنتالپي ابتدايي و انتهايي  –به عبار  ديگر در يك انبساط ژوه 

تعادلي اوليه به شرايط تعادلي نهايي از شرايط تيرتعادلي عبورمي كند و واكنش برگشت ناپذير است اين انبساط يك فرايند 

   آنتالپي ثابت نيست بلكه تنها آنتالپي هاي اوليه و نهايي باهم برابر هستند.

         

 مجهول در ایستگاه تقلیل فشار پارامتری مشخص وداده ها -2
تغيير يا تنظيم  در  است و بهره بردار مشخ  رودي به ايستگاه( فشار و دماي وC.G.Sدرايستگاه تقليل فشار دروازه شهري )

تنظيم گردد. لذا به تناس  كاهش فشار 1.7Mpa(250psi)رگو تورايستگاه بايد روي از آن نقشي ندارد. همچنين فشار خروجي

گيرد ثانيا راندمان ندماي گاز كاهش مي يابد و لذا اين دما بايستي طوري تنظيم گردد او  درمحدوده تشكيل هيدرا  قرار 

و مخت ه ترموديناميكي براي يك ماده ساده تراكم پذير  زم است تا ساير ددرمحل م ر  راندمان مناسبي باشد.  احتراق

ص ترموديناميكي آن ماده مشخ  شود بنابراين باداشتن دما و فشار ورودي مقدار آنتالپي ورودي  محاسبه مي گردد خوا

 ( دماي خروجي بدست مي آيد.4همچنين با مشخ  بودن فشار خروجي باتوجه معادله )

 C.G.Sدامنه دمائی مطلوب در خروجی ایستگاه 9 -2

 :دو نكته ذيل قابل استخراج مي باشدبا مراجعه به هندبو  مهندسي گازطبيعي 

 ود.قرار داده ش F 32°ست همواره با ي يدرجه حرار  گاز مي با  CGSبراي جلوگيري از تشكيل هيدرا  در ايستگاه  .1

 در نظر گرفته شود. F °60ست يبراي م ر  بهينه انرژي دماي خروجي ايستگاه مي با .2

                                                           
1- Choke  flow condition 
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ه دمايي منادتنظيم گردد. بديهي است كه در اين  F 60° تا F 32°  بايست بين بنابراين همواره دماي خروجي درايستگاه مي

 .]19[راندمان احتراق درمحل م ر  گاز، راندمان مناسبي است

 ((C.G.Sپیش گرم کردن گاز ورودی به ایستگاه تقلیل فشار دروازه شهری 6 -2
اثر ژوه تامسون سب  كاهش دماي آن مي شود ميزان همانطور كه اشاره شد كاهش فشار درايستگاه تقليل فشار باتوجه به 

كاهش دما بستگي به نوع كاهش فشارگازدارد.اگر درجه حرار  گاز درايستگاه بعد ازتقليل فشار پايين تر از دامنه دمايي اشاره 

ازاين حالت گاز شده در قسمت قبل گردد سب  ايجاد هيدرا  و درنهايت انسداد و ناكارآمد شدن آنها مي شود. براي جلوگيري 

 را قبل ازكاهش فشار پيش گرم ميكنند. اين عمل به وسيله پيش گرمكن هاي گازي صور  ميگيرد.

 

 
 

 :یك نمونه گرمکن در ایستگاههای تقلیل فشار2شکل

 

 دلسازی رفتار گاز واقعی در ایستگاه تقلیل فشارم- 2
هيچ  باشد اما اين معادله هنگامي صادق است كه Pv=RTاز ديدگاه ميكروسكوپي گازكامل گازي است كه معادله حالت آن 

نيروي مولكولي درميان نباشد مثل وقتي كه فشار بسيار كم و دما بسياربا  باشد. اما در محدوده دما و فشار كاري ايستگاه 

رفتار گاز واقعي ( فرض گاز كامل منجربه خطا در محاسبا  مهندسي مي گردد لذا مي بايست C.G.Sتقليل فشار دروازه شهري)

 درمحدوده شرايط كاري مدلسازي شود.

 :آنتالپي براي گاز واقعي تابعي از دما و فشار مي باشد

h h(T,P)                                                                                                                                                             )9( 
 

 :لذا

( ) ( )
p T

h h
d h d T d P

T p

 
 

 
                                                                 )6(

 

(7)                                                                                                               
 

      
 Tds dh vdp  

       (نسبت به فشار دردماي ثابت داريم:7با ديدرانسيل گيري ازمعادله)
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(11 )
                                                                                       

                       dg vdP sdT                                                       

 

 ( داريم:11ديدرانسيل گيري ازمعادله )با

(11)
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 (داريم:6(درمعادله)11(و)5(،)1معادله)ي جايگذار با
      

 
(21)
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به ترتي  به حالت  2و  1براي اينكه بتوانيم از روابط حاكم بر گازكامل استداده كنيم مي بايست طي فرايند دما ثابت از حالت 
 برسيم: 2*و  1*

 
 

 

 

 

 

 

       

 

 
  (T2تعیین دمای مجهول خروجی) : نمایش شماتیك نحوه2شکل 

 
 ( به فرم ذيل ساده مي شود.12دراين صور  معادله )
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 باانتگراه گيري ازمعادله فوق:
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𝐡𝟐)نكته اصلي درباره  − 𝐡𝟏)𝐓   آن است كه تغيير آنتالپي دردماي ثابت تابعي از رفتارP-V-T  گاز است. اين بدان معناست كه

اگر معادله حالت براي ماده اي مشخ  باشد ميتوان تغيير آنتالپي دردماي ثابت را با مشتق گيري و انتگراه گيري بدست آورد. 

براي تهيه يك  رابطه توان ازاين گازاست مي P-V-T( نمايشي ازرفتار  General chartهمچنين ازآنجا كه نمودارعمومي )

ازآنجائيكه دماي خروجي بعداز تقليل فشار مجهوه مي  .]16[عمومي براي تغيير آنتالپي دريك فرايند همدما بكار بردنمودار

 ي باشد.م باشد استداده ازايده فوق به منظور تعيين اين دما قابل تامل

  کدنرم افزاری2-9
برنامه كامپيوتري استداده شده است كه درمحيط  يكمنظور سهولت درمحاسبه دماي خروجي ايستگاه تقليل فشار ، از به

وخروجي به ايستگاه،  كه بخش اوه شامل دريافت ارقام مشخ  ورودي ( نوشته شده شامل سه بخش استMATLABمتل )

)كه ( CASE STUDY)مطالعه موردي عنوان به ( سمنان 1اطالعا  خواص فيزيكي گازورودي به ايستگاه تقليل فشارشماره)

است. بخش دوم حل معادله قانون اوه ترموديناميك  ثوابت گاز طبيعي و تعريف  )مي باشد (1ا ،طبق جدوه )داراي مشخ 

 باشد. ميگاز طبيعي خروجي  و بخش سوم محاسبه دماي( اررا گردد  4وتكرار آن تاجائيكه معادله ) براساس انحرا  آنتالپي 

 
 ( سمنانCGS.No1مشخصات ایستگاه دروازه شهری ) 9جدول  

 

 ( سمنانCGS.No1مشخصات ایستگاه دروازه شهری ) 6جدول 

 1 مهديشهر -مكان ايستگاه: جاده سمنان

 2 محل ايستگاه : شماه شهر سمنان 1871ايستگاه : ساه ساخت 

 شرايط طراحي ايستگاه

 1000psi 8فشارورودي طراحي:  250psiفشار خروجي طراحي 

 4 1تعداد واحدهاي ايستگاهي :  8( : Runتعداد خط هاي)

 9 عدد 1تعداد هيتر  BTU/hr 9611 ظرفيت حرارتي هرهيتر : 

 C (60F) 6°15دماي ورودي طراحي به هيتر 50°C(122F)دماي خروجي طراحي هيتر 

 7 يلتر: خشكفنوع  11111ظرفيت اسمي ايستگاه : 

 1 1˝سايز ورودي :  11˝سايز خروجي ايستگاه: 

دماي خروجي 

 (C°))محاسبه شده(

دماي خروجي 

)اندازه گيري 

 (C°)شده(

 (C°)دماي ورودي
 فشار خروجي

Mpa)) 

 فشار ورودي

Mpa)) 
 تاريخ
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 گیرینتیجه-7
اندازه گيري شده در ايستگاه تقليل فشار گاز شهر سمنان براي نمونه به به منظور بررسي نتايد حاصله و مقايسه آن با نتايد 

(پرداخته شده وبه منظور با بردن دقت اندازه گيري دما از 11روز ، در يك ساعت مشخ  )ساعت  11محاسبه دماي خروجي 

 .( مي باشد2دوه )ترمومتر ديجيتالي درخروجي ايستگاه )بعد از رگالتور ( استداده شده است كه نتايد آن طبق ج
 

 
 دمای خروجی محاسبه شده:مقایسه دمای خروجی اندازه گیری شده با 7شکل 

 

اهميت محاسبه دماي خروجي ايستگاه مربوط به ف وه سرد ساه مي باشد.زيرا در اين زمان ،محيط به دليل برود  هوا نمي 

 راين قبل ازكاهش فشار در رگو تور،بفراهم نمايد.وبناتواند دماي مورد نياز براي جبران كاهش دمابه دليل كاهش فشار را 

ب ور  تير مستقيم وبا استداده هيتر دماي گاز را با  مي برند.از آنجا كه اپراتوراطالعي از تامين شرايط دمائي مطلو  يعني 

دماي خروجي با توجه به ندارد،از اينرو يافتن  به آن اشاره شد(را1-9)كه در بخش نزديك شدن به درجه حرار  استانداردگاز

دو  شير انبساطيزيرا پيش بيني دماي خروجي از است.،رروري )MPa)1.7فشارودماي مشخ  ورودي وفشار مطلو  خروجي 

حسن عمده دارد:او  اگر دماي گاز پايين تر از درجه حرار  استاندارد قرار داشته باشد احتماه تشكيل هيدرا   و انسداد و 

جود در ايستگاه تقليل فشار را سب  مي گردد و اين موروع عالوه بر خطرا  آن هزينه تعميرا  با ئي گرفتگي در تاسيسا  مو

4/16 8/11 22 7/1 21/8 11/18/1851 

2/16 5/17 24 7/1 41/8 19/18/1851 

1/18 2/19 21 7/1 47/8 15/18/1851 

1/17 1/15 28 7/1 16/2 14/18/1851 

6/18 2/19 21 7/1 74/8 21/18/1851 

9/16 2/11 29 7/1 26/8 29/18/1851 

1/18 4/14 21 7/1 75/2 11/14/1851 

4/19 1/17 21 7/1 98/8 19/14/1851 

5/15 1/21 26 7/1 45/8 15/14/1851 

8/15 4/21 29 7/1 75/2 19/14/1851 
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در ايستگاه تقليل فشار دروازه شهري مي بايست دما را تا درجه  گرمكنرا به كاربرانشان تحميل مي نمايد. لذا با بكار گيري 

بيش از درجه حرار  استاندارد كه باعث اتال  مقدار زيادي از انرژي و  حرار  استاندارد افزايش داد .ثانيا از گرم نمودن گاز

مي گردد، جلوگيري نمود.البته همانطور  رگو تور)مثل اسليو و...(آسي  به قطعا   ستيكي موجود در جريان سند وهمچنين 

به شده از طريق نرم افزار به بين دماي خروجي اندازه گيري شده و دماي محاس،مالحظه مي گردد 7و شكل  (2كه در جدوه )

هاي سنگينتر از متان در محاسبا  صر  نظر وراختال  وجود دارد.از آنجا كه ازتاثير هيدرو كرب  %11 حدود طور متوسط

 گرديده، پيشنهاد مي گردد به منظور با  بردن دقت نتايد، اثرا  آنها در نظر گرفته شود.

 

 سپاسگزاری
حمايت بي دريغ و  در  رپژوهش و  واحد اندازه گيري شركت گاز استان سمنان، به خاطنويسندگان اين مقاله از امور 

 اختيار گذاشتن داده هاي مورد نياز براي انجام اين تحقيق، تقدير و تشكر مي نمايند.
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