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تحلیــل جانمایــی آشکارســازهای گاز در
صنایــع فرآینــدی بهکمــک دینامیــک ســیاالت
محاســباتی
علیرضا فضلعلیزاده ،1اسالم کاشی* 2و شهریار جعفرینژاد

1

-1گروه مهندسی شیمی ،دانشکده محیط زیست ،کرج ،ایران
 -2پژوهشکده فنآوریهای شیمیایی ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،تهران ،ايران

تاريخ دريافت1398/06/31 :

تاريخ پذيرش1398/12/11 :

چكيده
جانمایــی آشکارســازهای گازی یکــی از مســائل پــر اهمیــت صنایــع نفــت و گاز محســوب میگــردد چراکــه شناســایی بهموقــع و
متعاقبـاً ممانعــت از گســترش انتشــار گازهــای ســمی و قابــل اشــتعال میتوانــد از بــروز حــوادث ناگــوار و خســارات محتمــل جلوگیــری
نمایــد .در ایــن مقالــه ضمــن ارائــه یــک روششناســی جدیــد انتشــار گاز ســمی هیــدروژن ســولفاید در قســمتی از تأسیســات تقویــت
فشــار گاز جزیــره ســیری شــرکت نفــت فــات قــاره بــا اســتفاده از روشهــای مبتنــی بــر دینامیــک ســیاالت محاســباتی ،ســناریوهای
مختلفــی کــه متاثــر از پارامترهــای جهــت بــاد ،ســرعت بــاد ،قطــر ســوراخ معــادل نشــتی ،جهــت انتشــار گاز از نشــتی و هندســه محیــط
انتشــار هســتند ،شبیهســازی شــده و براســاس نتایــج بهدســت آمــده بهتریــن نقــاط نصــب آشکارســاز گاز تعییــن گردیــد .در ایــن
راســتا وزش بــاد در  4جهــت ،ســرعت بــاد در  6مقــدار ،تعــداد منابــع نشــتی و جهــت آن برابــر بــا  11و تعــداد قطــر ســوراخ معــادل
نشــتی برابــر بــا  2در نظــر گرفتــه شــد کــه نتیجــه حاصــل از آنهــادر غالــب  550ســناریو بررســی گردیــد .در تحلیــل نتایــج حاصــل
از ایــن شبیهســازیها محیــط اصلــی انتشــار گاز ،گسستهســازی شــده و بــا جمــع زدن احتمــال حضــور گاز ســمی بــا غلظــت بیشــتر
از  10 ppmدر ثانیـه 20ام رهایــش در  2391نقطــه ،نقاطــی کــه بیشــترین احتمــال حضــور گاز را داشــتند شناســایی شــدند .در نهایــت
نتایــج حاصــل از ایــن شبیهســازی بــا جانمایــی موجــود در آن تأسیســات مقایســه گردیــد .بررســی نتایــج نشــان داد کــه جانمایــی فعلــی
دو آشکارســاز صحیــح ناســت و نقــاط بهتــری بــرای جانمایــی آنهــا مــی تــوان انتخــاب نمــود.
كلمات كليدي :جانمایی ،آشکارساز ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،انتشار گاز ،هیدروژن سولفاید

مقدمه

آشکارســازها بــا پایــش محیــط فرآینــد و شناســایی
*مسؤول مكاتبات
kashi@irost.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2020.3935.2795( :

گازهــاي خطرنــاك رهاشــده از تجهیــزات فرآینــدي
(شــامل گازهــاي ســمی و قابــل اشــتعال) میتواننــد بــه

کاهــش ریسـکهای ناشــی از حــوادث کمــک کننــد [.]1

در ســالهاي اخیــر پژوهشگــران تــاش نمودهانــد تــا
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بــا ترکیــب مفهــوم ریســک و روشهــای تجربــی

بــرای تشــخیص حمــات هســتهای ،شــیمیایی و

راهکارهایــی بــراي طراحــی سیســتمهاي تشــخیص گاز

کردنــد .روش آنهــا بــا اســتفاده از نتایــج شبیهســازی

(روشهــاي مبتنــی بــر اســتاندارد و دســتورالعمل)
و بهویــژه مســأله جانمایــی آشکارســازها ارائــه نماینــد.

رمــزدن [ ]2از دیدگاهــی عــام و از پنجــره ریاضیــات بــه
موضــوع جانمایــی آشکارســازها بهطــور کلــی پرداختــه
و انــواع مســائل مرتبــط و روشهــاي بهینهســازي را

بهخوبــی مــرور کردهاســت .آشکارســازها بــه منظــور
آگاهــی از اشــیاء موجــود و یــا رخدادهایــی کــه در
یــک ناحیــه مشــخص اتفــاق میافتــد بهکارگرفتــه

میشــوند و یکــی از مســائل اصلــی در جانمایــی آنهــا

مســأله پوشــشدهی اســت کــه بــا مســأله گالــري
ُه َنــری 1مرتبــط اســت [ ]3و در آن هــدف اســتفاده از

بیولوژیکــی در نزدیکــی یــک ناحیــه شــهری را بهینــه
دینامیــک ســیاالت محاســباتی ( ،)CFDزمــان تشــخیص

یــک شــبکه آشکارســاز بــرای حمــات نزدیــک بــه یــک

ناحیــه شــهری را کمینــه میکنــد .روش ارائــه شــده

مبتنــی بــر فرموالســیون برنامهنویســی مختلــط عــددی-
خطــی 2اســت کــه پیشتــر توســط بــری و همکارانــش

[ ]7در بهینهســازی سنســورهای شــبکه آب اســتفاده
شــده بــود .مجموع ـاً  99ســناریو حملــه ( 3مجموعــه 33
تایــی در ســه شــرایط آب وهوایــی مختلــف) از رهایــش

گاز کلــر شبیهســازي شــده و اطالعــات بهدســت آمــده
شــامل دادههــاي غلظــت -زمــان در نقــاط دارای پتانســیل

حداقــل تعــداد محافظیــن بــراي محافظــت از یــک

نصــب بــراي بهینهســازي مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .از

میپردازنــد کــه در آنهــا ،آشکارســازها دارای یــک شــعاع

آشکارســازهای گاز در صنایــع فرآینــدی پرداختهانــد

گالــری اســت .اینگونــه مســائل بیشــتر بهکاربردهایــی
تشــخیص هســتند (مثــل آشکارســازهای حرارتــی و یــا
تشــخیص شــعله) و جانمایــی بــا توجــه بــه ویژگیهــای

هندســی محیــط پایــش صــورت میگیــرد .درحالیکــه
در جانمایــی آشکارســازهای گاز ،منابــع انتشــار و ســایر

پارامترهــا نیــز مؤثــر هســتند .بنابرایــن میتــوان گفــت
اینگونــه راهکارهــا بهصــورت مســتقیم در مســأله

جانمایــی آشکارســازهاي گاز قابــل اســتفاده نیســتند؛

اگرچــه در شــکل فرموالســیون مســأله میتواننــد ب ـهکار

گرفتــه شــوند.

لــی و همــکاران [ ]4یــک روششناســی هفــت مرحلـهاي

مبتنــی بــر ریســک بــراي حــل مســأله بهینهســازي محــل
نصــب آشکارســازهاي مــواد ســمی ارائــه کردنــد .ایــن
روش امــکان بررســی کمــی تأثیــر افــزودن آشکارســازهای
اضافــی بــر کاهــش میــزان ریســک وارده بــر جمعیــت را

نشــان مـیداد .ایشــان روش خــود را بــا روش دیلــون []5
مقایســه کردنــد کــه در آن آشکارســازها صرف ـاً براســاس
ویژگیهــاي مکانــی ،بــدون درنظــر گرفتــن تاثیــرات

انســانی جایگــذاري شــده بودنــد .نتیجــه مقایســه،

کارایــی باالتــر روش آنهــا را در کاهــش ریســک نشــان

داد .همــل و همــکاران [ ]6محــل نصــب آشکارســازها

اولیــن مقاالتــی کــه بــا رویکــردی نــو بــه مســأله جانمایــی
میتــوان ب ـهکار دوفرنــد و همکارانــش [ ]8اشــاره نمــود.

ایــن محققیــن بــا ارائــه روشــی مبتنــی بــر ریســک،
فاصلــه مناســب بیــن آشکارســازها را بــا توجــه بــه

حداکثــر انــدازه ابــر گازی کــه انفجــار آن بــرای کارخانــه
قابــل تحمــل اســت ،تعییــن کردنــد .در ایــن پژوهــش،

یــک روش پنــج مرحلــهاي بــراي طراحــی سیســتم

تشــخیص گاز ارائــه شــد کــه در طــی آن ابتــدا حداکثــر
انــدازه ابــري کــه بایــد تشــخیص داده شــود تــا کارخانــه
داراي ریســک قابــل تحمــل باشــد ،تعییــنشــد .ارزیابــی

ریســک در ایــن روش بهصــورت کمــی بــوده و بهوســیله
ماتریسهــاي ریســک صــورت پذیرفــت .ســپس ،فاصلــه

بیــن آشکارســازها بــه گونـهاي تعییــن شــد کــه حداکثــر

انــدازه ابــر قابــل تحمــل در محیــط فرآینــد توســط

سیســتم آشکارســازها قابــل تشــخیص باشــد .در ایــن
پژوهــش ،مؤلفیــن همچنیــن اشــارهای بــه لــزوم اســتفاده
از  CFDدر بررســی نحــوه انتشــار گاز از محــل رهایــش بــا
توجــه بــه حضــور موانــع موجــود در واحدهــاي فرآینــدي
داشــتند گرچــه در مقالــه خــود هیــچ مطالعــه مــوردي از
روش پیشــنهادي خــود ارائــه نکردنــد.
1. Art Gallery Problem
)2. Mixed Integer Linear Programming (MILP
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براتتیــگ و همــکاران [ ]9از شــرکت  GexConبهکاربــرد
ابــزار

CFD

در جانمایــی بهینــه آشکارســازهای گاز

قابــل اشــتعال پرداختنــد و بــرای شبیهســازی انتشــار

از نرمافــزار تجــاری

FLACS

اســتفاده نمودنــد .در

از  %20 LELدر فاصلــه  2 mاز محــل رهایــش را مــورد

بررســی قــرار دادنــد .ایــن مطالعــه در نهایــت روشــی
کیفــی و مبتنــی بــر نحــوه انتشــار جهــت بهینهســازی
آشکارســازها ارائــه داد .در ایــن پژوهــش نحــوه انتشــار

راهــکار ارائــه شــده توســط آنهــا ،بــراي رهایشهــاي

گاز در یکــی از بخشهــای تأسیســات تقویــت فشــار

معیــار اصلــی تشــخیص ،انــدازه ابرگازهــاي خطرنــاك بــود

مطالعــهای توســط نرمافــزار ]12[ ANSYS-CFX 18.2

هیدروکربنــی کــه میتواننــد منجــر بــه انفجــار شــوند،
کــه بنــا بــه تعریــف انــدازهاي اســت کــه میتوانــد در

صــورت ایجــاد جرقــه پیامدهــاي غیرقابــل قبولــی بهبــار
آورد .ایــن پیامــد غیرقابــل قبــول براســاس حــدود آســتانه
انفجــار تعییــن میشــود .بنــا بــه نظــر مؤلفیــن یــک الــزام

و نیازمنــدي آســانتر در ارزیابــی و طراحــی سیســتم
تشــخیص گاز آن اســت کــه ابتــدا تــاش گــردد تمامــی

ابــر گاز ،خطرنــاك تشــخیص داده شــود و ســپس از بیــن
طرحهــاي پیشــنهادي موجــود ،گزین ـهاي انتخــاب شــود

کــه بیشــترین میــزان پوشــش آشکارســاز را داراســت.

بناویــدس ســرانو و همــکاران [ ]10در ادامــه پژوهشهــای

گاز ســیری شــرکت نفــت فــات قــاره بهعنــوان مــورد

کــه مبتنــی بــر روشهــای دینامیــک ســیاالت محاســباتی
اســت ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و نتایــج حاصــل از

 550ســناریوی مختلــف انتشــار گاز ســمی هیــدروژن
ســولفاید تجمیــع شــده و در نهایــت براســاس روشــی

نزدیــک بــه روشهــای مبتنــی بــر ریســک مــورد اســتفاده
توســط وازکــز رومــن و همــکاران [ ،]11محــل بهینــه
جانمایــی آشکارســازها تعییــن گردیــده و بــا محــل فعلــی

آنهــا مقایســه گردیــده اســت.
روش کار

خــود در زمینــه جانمایــی بهینــه آشکارســازها و پــس

فعالیتهــای صــورت گرفتــه در حــوزه بهینهســازی

ریاضــی و تصادفــی ،ایــن بــار بــه مقایســه روشهــای ارائــه

تقســیم گردیــد .در بخــش اول نحــوه انتشــار گاز کــه

پژوهــش روشهــای جانمایــی تصادفــی ،حجمــی ،پوشــش

مثــل جهــت و انــدازه نشــتی و عوامــل محیطــی مثــل

ریاضــی نظیــر روش ابداعــی فاصلــه کمینه از منبع انتشــار

نرمافزارهــای مربوطــه شبیهســازی شــد و نتایــج حاصلــه

آشکارســاز بــا روش نهایــی ارائــه شــده توســط ایــن

در بخــش دوم بــا اســتفاده از نتایــج بهدســت آمــده از

مقایســه شــد .و ازکــز رومــن و همــکاران [ ]11با اســتفاده

هــر یــک از عوامــل مؤثــر بــر نحــوه انتشــار گاز بــا وزنهای

گاز موجــود در یــک مخــزن در ســه شــرایط مختلــف

و احتمــال وقــوع هــر ســناریو مشــخص گردیــد .محاســبه

بــدون مانــع) و بــا فــرض  8جهــت مختلــف و ســرعت

و همچنیــن اطالعــات تکرارپذیــری نشــتیهای مختلــف

از معرفــی مدلهــای قبلــی مبتنــی بــر فرموالســیون

تعــداد و محــل نصــب آشکارســازهای گاز ،بــه دو بخــش

شــده تیــم خــود و روشهــای موجــود پرداختنــد .در ایــن

تحــت تاثیــر عوامــل مختلــف (عوامــل مربــوط بــه منبــع

ســناریو و همچنیــن ،روشهــای مبتنــی بــر برنامهنویســی

جهــت ،ســرعت بــاد و موانــع فیزیکــی) بــود ،بهوســیله

و روش پوشــش بیشــینه ممکــن بــرای تعــداد مشــخصی

بهعنــوان پیامدهــای انتشــار گاز در محیــط ثبــت گردیــد.

محققیــن یعنــی روش  SP-UVدر ســناریوهای مختلــف

بخــش اول ،جانمایــی بهینــه آشکارســازها صــورت گرفــت.

اقــدام بــه شبیهســازی انتشــار

مختلــف در ســناریوهای انتشــار مــورد بررســی قــرار گرفت

از مدلســازی

CFD

محیطــی از نظــر وجــود موانــع (پــر مانــع ،کــم مانــع و
مشــخص ( )2 m/sبــاد و زمــان رهایــش ثابــت

()4 min

بــرای تمــام ســناریوها نمــوده و ســپس بهینهســازی

جانمایــی آشکارســازها براســاس دامنــه پوشــش زاوی ـهای

هــر آشکارســاز بــه منظــور شناســایی غلظتهــای بیشــتر

احتمــال هــر ســناریو بــا توجــه بــه دادههــای هواشناســی
در بانــک اطالعــات نشــتیهای هیدروکربنــی

1

()HCRD

[ ]13در صنایــع نفــت و گاز صــورت گرفــت.

1. Hydrocarbon Release Database
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پــس از شبیهســازی انتشــار گاز در تمامــی ســناریوها

و گاز تــرش جــدا شــده را فشــرده نمــوده و بــا فشــاری

محیــط اصلــی انتشــار گاز گسســته شــد و  2391نقطــه

لختهگیــر بــا حجــم تقریبــی  8( 2500 m3لولــه 48 inch

و مشــخص نمــودن احتمــال وقــوع هــر یــک از آنهــا،
بــا فواصــل مشــخص از یکدیگــر در محیــط ایجــاد

گردیــد و میــزان غلظــت گاز در هــر یــک از ایــن نقــاط
در تمامــی ســناریوها مــورد بررســی قــرار گرفــت .در

هــر ســناریو نقاطــی کــه غلظــت هیــدروژن ســولفاید در
آنهــا بیــش از  10 ppmگــزارش شــده بــود ،مشــخص

حــدود  100 barبــه کشــور امــارات ارســال مــی نمایــد.

مــوازی بــا طــول  )400 mبــه منظــور تجمیــع مایــع
موجــود در ســیال ورودی بهکارخانــه و پایــدار نمــودن

آن طراحــی شــده اســت و در انتهــای لختهگیــر ایــن
مایــع پایــدار شــده بهســمت بــرج تثبیــت روانــه گشــته

و قســمت عمــده هیدروژنســولفاید آن جــدا مــی گــردد

گردیــد و پــس از تجمیــع نتایــج تمامــی ســناریوها

(شــکل  .)1در ایــن تحقیــق نشــت گاز از بخــش لختهگیــر

بهینــه جانمایــی آشکارســازها مشــخص شــد .مبحــث
شبیهســازی انتشــار گاز در محیطهــای صنعتــی قبــ ً
ا

قــرار گرفتنــد تــا بتــوان روش مــورد اســتفاده را بهخوبــی

کــه احتمــال رخدادن آنهــا نیــز متفــاوت اســت ،نقــاط

بــه تفصیــل توســط نویســندگان ایــن مقالــه بررســی
شــده اســت و معتبرســازی مــدل مــورد اســتفاده

بهکمــک دادههــای آزمایشــات میدانــی
Thorney Island

Kit Fox

و

صــورت گرفتــه اســت [.]14 -19

بنابرایــن در ایــن مقالــه از بحــث در مــورد معــادالت مــورد

بررســی شــده و آشکارســازهای اطــراف آن مــورد بررســی
ارائــه کــرد.

شبیهسازی رهایش گاز

عوامــل متعــددی بــر نحــوه انتشــار گاز تاثیرگــذار هســتند
کــه در ایــن جــا اطالعــات مربــوط بــه آنهابررســی و ارائــه

میگــردد.

جهت و سرعت باد

اســتفاده در حــل مســأله انتشــار گاز بهکمــک دینامیــک

اطالعــات ثبت شــده ســرعت بــاد در ایســتگاه ســینوپتیک

ارزیابــی نرمافــزار خــودداری میگــردد.

ســال  1391در شــکل  2نشــان داده شــده اســت .بــا

تأسیســات تقویــت فشــار و صــادرات گاز ســیری متعلــق

محاســبات را تــا حــد زیــادی افزایــش مــیداد و بــه

قســمتهای اصلــی انتقــال گاز ســکوی گازی ســلمان بــه

اصلــی (چهــار جهــت) مــد نظــر قــرار گرفــت و مقادیــر

کرســنت ســاخته شــده اســت .ایــن تأسیســات ســیال

اصلــی تقســیم گردیــد.

ســیاالت محاســباتی و روش حــل آنهــاو همچنیــن

جزیــره ســیری ،مربــوط بــه دوره زمانــی ســال  1362تــا

نمونه مورد مطالعه

توجــه بــه اینکــه در نظــر گرفتــن هشــت جهــت ،حجــم

بــه شــرکت نفــت فــات قــاره بهعنــوان یکــی از

منظــور صرفهجویــی در زمــان ،وزش بــاد در جهتهــای

کشــور امــارات متحــده عربــی و پــس از انعقــاد قــرارداد

احتمــال مربــوط بــه جهتهــای فرعــی در جهتهــای

دوفــازی دریافتــی از ســکوی ســلمان را جداســازی نمــوده

شکل  1نمایی از انتهای لختهگیر در تأسیسات تقویت فشار و صادرات گاز سیری

شماره ،112مرداد و شهریور 1399
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شکل  2گلباد ایستگاه سینوپتیک سیری (دوره آماری )1362-1391

در جــدول  1احتمــال هــر یــک از ســرعتهای وزش بــاد

احتمــال وقــوع نشــتی از اتصــاالت ،متناســب بــا نــوع

منبع رهایش

توجــه بــه اینکــه ســیال کاری در ایــن پژوهــش میتوانــد

در جهتهــای مختلــف ارائــه شــدهاســت.

بــا توجــه بــه اینکــه در ناحیه مــورد مطالعــه از تأسیســات،
شــیر ،پمــپ و یــا دیگــر منابــع مســتعد نشــتی وجــود

نداشــت لــذا تنهــا ســه منبــع رهایــش کــه همگــی از نــوع

اتصــال فلنجــی بودنــد و قطــر یکســانی نیــز داشــتند،
قابــل بررســی بــود .همچنیــن بــا توجــه بــه بانــک

ســیال کاری موجــود در آنهــا متفــاوت اســت .لــذا بــا
گاز و یــا میعانــات گازی باشــد ،احتمــال نرمالشــده

وقــوع نشــتی متناســب بــا نــوع ســیال کاری موجــود در

جــدول  3محاســبه گردیــد.
شرایط سیال رهاشده

جهــت بررســی نحــوه انتشــار گاز ســمی هیدروژنســولفاید

اطالعــات نشــتیهای هیدروکربنــی ،نشــتی بــا قطــر
ســوراخهای معــادل  2و  5 mmکــه تقریب ـاً متداولتریــن

از هــر ســه محــل نشــتی (دو منبــع حــاوی مایــع تحــت

بــه منظــور بررســی کمــی احتمــال وقــوع هــر ســناریو ،از

و فقــط بــا حضــور گازهــای متــان و هیــدروژن ســولفاید

نشــتیها محســوب میگردنــد ،انتخــاب گردیــد [.]13
اطالعــات جــدول  2اســتفاده گردیــد .همچنیــن بــا توجــه

بــه تاثیــر جهــت نشــتی در نحــوه انتشــار گاز ،از هــر یــک
از فلنجهــای موجــود در نمونــه مــورد مطالعــه ،نشــتی

بــا فواصــل زاویــهای  90°مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بهعبــارت دیگــر بــرای هــر ســوراخ ،چهــار جهــت نشــتی

و احتمــال وقــوع نشــتی در هــر کــدام از ایــن جهــات،
یکســان در نظــر گرفتــه شــد .یعنــی بــرای هریــک از
جهتهــا احتمــال وقــوع معــادل  0/25بــود .الزم بــه ذکــر

اســت کــه طبــق اطالعــات ثبــت شــده در ،]13[ HCRD

و در راســتای کاهــش حجــم محاســبات ،ســیال رهــا شــده
فشــار و یــک منبــع حــاوی گاز تحــت فشــار) ،در فــاز گاز

بررســی گردیــد .بــا توجــه بــه تحــت فشــار بــودن مایــع
فرآینــدی و انتشــار گازهــای متــان و هیــدروژن ســولفاید
در فــاز گاز (پــس از مواجهــه بــا فشــار اتمســفریک) فرضیه
مذکــور منطقــی خواهــد بــود .براســاس فــرض صــورت

گرفتــه ،بــرای جریــان مایــع موجــود ،درصدهــای جرمــی
بهصــورت زیــر تعییــن گردیــد (جــدول :)4

دبی خروجی سیال از منبع

بــا توجــه بــه اینکــه رهایــش ســیال از منبــع بــا قطــر

نشــتی معــادل  2و  5 mmفــرض شــده اســت.
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جدول  1احتمال وزش باد در جهتها و سرعتهای مختلف براساس گلباد جزیره سیری ( 4جهت)
جهت

احتمال جهت وزش باد ()%

شمال به جنوب

18

جنوب به شمال

15

غرب به شرق

24/5

شرق به غرب

34/5

راکد

8

سرعت ()m/s

سرعت وزش باد در هر جهت ()%

0/5

1

2/1

5/25

3/6

7/75

5/7

3

8/8

1

11/1

0

0/5

0/25

2/1

3

3/6

5/75

5/7

4/25

8/8

1/25

11/1

0/5

0/5

2

2/1

5/5

3/6

8/5

5/7

6

8/8

1/75

11/1

0/75

0/5

0/75

2/1

5

3/6

14

5/7

10/5

8/8

3

11/1

1/25

0

8
100

درصد کل

جدول  2احتمال نرمالشده نشت سیال متناسب با قطر سوراخ معادل نشتی []14
قطر سوراخ معادل نشتی ()mm

احتمال در HCRD

احتمال نرمالشده

2

0/51

0/699

5

0/22

0/301
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جدول  3احتمال نرمالشده نشتی برای هر یک از سیاالت کاری
نوع سیال

تعداد (از  2071رخداد)

احتمال در HCRD

احتمال نرمالشده

گاز

1150

0/55

0/88

میعانات گازی

151

0/073

0/12

جدول  4درصدهای جرمی گازهای متان و هیدروژن سولفاید در سیال فرضی
فاز جریان

مایع

گاز

اجزای جریان

جزء مولی

وزن مولکولی

جرم

جزء جرمی

جزء جرمی در ترکیب جدید

متان

0/2348

16/04

3/7662

0/0501532

0/811

هیدروژن سولفاید

0/0258

34/1

0/87978

0/0117158

0/189

سایر اجزا

0/7394

-

70/4477

0/938131

-

متان

0/8368

16/04

13/4222

0/6865324

0/962

هیدروژن سولفاید

0/0155

34/1

0/52855

0/0270347

0/038

سایر اجزا

0/1477

-

5/59999

0/2864329

-

همچنیــن ،بــا داشــتن اطالعــات فرآینــدی نظیــر دمــا و

تقویــت فشــار گاز بــا اســتفاده از نرمافــزار

مایــع و گاز داخــل لولــه ،مقادیــر دبی بــرای هــر دو جریان

ترســیم شــد و در تمامــی ســناریوها ،انتشــار ســیال در

فشــار ســیال و نیــز اطالعــات دقیــق اجــزای جریانهــای

و در هــر دو قطــر نشــتی قابــل محاســبه بــود کــه ایــن
مهــم توســط نرمافــزار  ]20[ DNV PHAST V7.2صــورت

ICEM CFD

[ ]21و بــا در نظــر گرفتــن عوامــل فیزیکــی تاثیرگــذار
ایــن محیــط مــورد بررســی قــرار گرفــت.

هندســه محیــط شــامل یــک مکعــب مســتطیل بــا ابعاد m

پذیرفــت و در جــدول  5ارائــه شــده اســت .بــا توجــه بــه

 50×10×48بــود کــه درون آن قســمت انتهایــی لختهگیــر

خروجــی از هــر دو قطــر ثابــت فــرض شــد .مقادیــر ارائــه

واقــع یــک مجموعــه  8تایــی از لولههــای  48 inاســت کــه

جریانهــای داخــل لولــه بــوده و بــا توجــه بــه فــرض

بــه هــم متصــل شــدهاند .همچنیــن ،ایــن مجموعــه

اجــزای متــان و هیــدروژن ســولفاید اســت ،دبــی خروجــی

لختهگیــر بــه نحــو مقتضــی مهــار گردیدهاســت .شــکل

حجــم بــاالی ســیال مــورد نظــر (حجــم لولههــا) ،دبــی

تأسیســات تقویــت فشــار گاز ترســیم شــد .این قســمت در

شــده در ایــن جــدول بــرای کل اجــزای تشــکیلدهنده

توســط یــک لولــه اصلــی  48 inو مجموعـهای از زانوییهــا

صــورت گرفتــه در زمینــه ســیال خروجــی کــه تنهــا دارای

توســط ســازههای حمایتــی بتنــی در هــر  12 mاز طــول

از ایــن منابــع انتشــار ،مطابــق جــدول  6محاســبه گردیــد.

هندسه محیط

ه ترســیم شــده در محیــط نرمافــزار ICEM CFD
 3هندسـ 

را نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه اینکــه رهایــش ســیال

هندســه محیــط در واقــع بیانگــر چیدمــان تجهیــزات

فرضــی تنهــا در انتهــای لختهگیــر مــد نظــر بــود ،تنهــا

انتشــار بســیار تاثیرگــذار اســت و میتوانــد پدیدههایــی

ترســیم قســمتهای ابتدایــی آن غیرضــروری بــوده و

در محیــط انتشــار ســیال اســت .ایــن چیدمــان در نحــوه

هندســه ایــن قســمت از محیــط ترســیم شــد ،چراکــه

نظیــر جدایــش و تالطــم را ایجــاد نمایــد کــه ممکن اســت
نتایــج رهایــش گاز را کامـ ً
ا تحــت تاثیــر قــرار دهنــد .در

باعــث افزایــش زمــان و حجــم محاســبات میگردیــد .در

ایــن پژوهــش ،محوطــه انتهــای لختهگیــر تأسیســات

ایــن هندســه جهــت  +Zبیانگــر ســمت شــمال جغرافیایــی

و جهــت  +Xبیانگــر ســمت غــرب اســت.
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جدول  5دبی جرمی خروجی سیال اصلی از منابع انتشار (نتایج شبیهسازی با نرمافزار)DNV PHAST
جریان داخل لوله

فشار ()bar

دما ()°C

مایع

66/5

26

گاز

66/5

26

قطر معادل نشتی ()mm

دبی خروجی ()kg/s

2

0/159839

5

0/99899

2

0/0379329

5

0/237081

جدول  6دبی جرمی خروجی سیال فرضی از منابع انتشار
جریان داخل لوله

درصد جرمی ()CH4 + H2S

مایع

0/06187

گاز

0/71357

قطر معادل نشتی ()mm

دبی خروجی سیال اصلی
()kg/s

دبی خروجی سیال فرضی

2

0/15983

0/0098899

5

0/99899

0/0618065

2

0/03793

0/0270677

5

0/23708

0/1691732

()kg/s

شکل 3هندسه ترسیم شده در محیط نرمافزار  ICEM CFDو محلهای انتشار سیال مفروض به محیط

بــا توجــه بــه هــدف ایــن پژوهــش ،بــاد میتوانــد از هــر

مختلــف در شــکل  4ارائــه شدهاســت .بــا توجــه بــه ایــن

میتوانــد از هــر یــک از نقــاط در نظــر گرفتــه شــده (کــه

در حــدود  5میلیــون شــبکه تخمیــن زده شــد چراکــه بــا

طرفــی وارد دامنــه حــل شــود و ســیال مفــروض نیــز

مربــوط بــه محــل اتصــال فلنجهــا میباشــند) بــه دامنــه
حــل انتشــار یابــد .محــل این نقاط در شــکل  3نشــان داده
شــدهاند .پــس از نامگــذاری صفحــات و تعریــف حجــم

بیــن آنهــا در دامن ـ ه حــل ،ویژگیهــای مشبنــدی مــورد
نظــر بــرای نرمافــزار تعریــف گردیــد و انــدازه مناســب
هریــک از مشهــا بــا ایجــاد مشبندیهــای مختلــف

شــکل ،تعــداد شــبکه بهینــه بــرای هندســه مــورد نظــر

بیشــتر نمــودن شــبکهها از ایــن مقــدار ،جــواب نهایــی
تغییــر محسوســی نکــرده و بهعبــارت دیگــر نتایــج
همگرایــی تقریبـاً مســتقل از تعــداد شــبکهها گردیــد .لــذا
در شبیهســازی صــورت گرفتــه ،هندســه محیــط انتشــار

گاز بــه  4896700المــان تقســیم گردیــد .همچنیــن
در ایــن شــبکهبندی ،در مجــاورت دیوارههــا بهدلیــل

بــا ابعــاد متفــاوت و مقایســ ه نتایــج حاصــل از رهایــش

تشــکیل الیههــای مــرزی و همچنیــن در نواحــی پشــتی

شبیهســازی یکــی از ســناریوها در تعــداد مشهــای

مشهــا کوچکتــر در نظــر گرفتــه شــد.

گاز در هــر یــک از آنهــا صــورت پذیرفــت .بــرای مثــال

موانــع بهدلیــل احتمــال وقــوع جریــان گرداب ـهای ،انــدازه
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شکل  4محاسبه غلظت گاز  H2Sدر یک نقطه ثابت در تعداد مختلف مش از یک هندسه

در نرمافــزار

ICEM CDF

معیــار کیفیــت بــرای

شــبکههای بــدون ســازمان ،نســبت اضــاع اســت کــه در

ســناریو بــرای ایــن پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ارزیابی بیشترین احتمال حضور گاز در نقاط مختلف

مــورد المانهــای چهاروجهــی ،تعیینکننــده خوابیدگــی

بخشــی از دامنــ ه حــل کــه نزدیــک بــه منابــع رهایــش

کــه الیــه مــرزی در آنهــا لحــاظ شــده اســت و بســته بــه

بــه مجموعــهای از نقــاط مجــزا گردیــد کــه بــا فواصــل

کیفیــت کامــا قابــل قبــول اســت .شــکل  5بیانگــر

پرخطــر دامنـه سـهبعدی ،در روی 3صفحـه مــوازی ،0=y

هندســ ه مــورد مطالعــه اســت.

گسســته شــد .هــر یــک از ایــن صفحــات بــه  800نقطـه

در ایــن قســمت ،رهایــش ســیال فرضــی از منبــع شــماره

 40نقطــه در جهــت  Zبــود .همچنیــن در هــر صفحــه 3

و در جهــت  +Xبهعنــوان یــک ســناریوی منتخــب

دامنـ ه حــل قــرار میگرفتنــد ،حــذف شــده و در مجمــوع

کــه مربــوط بــه جریــان فــاز مایــع و بــا قطــر معــادل

بــه  2391نقطــه تقســیم گردیــد .پــس از گسستهســازی

المانهــا نیــز اســت .بــر ایــن اســاس ،بــرای هندسـههایی

بــود ،مطابــق شــکل  8گسستهســازی شــد و تبدیــل

پیچیدگــی هندســه ،مقادیــر باالتــر از  0/1بــرای حداقــل

مشــخصی از هــم قــرار داشــتند .در ایــن پژوهــش نقــاط

پیشــینه نمــا 1کیفیــت شــبکههای ایجــاد شــده در

 0/5=yو  1=yکــه بــا فاصلـه  0/5 mاز هــم قــرار داشــتند،

بررسی یک سناریوی منتخب

مجــزا تقســیم شــد کــه شــامل  20نقطــه در جهــت  Xو

یــک و بــا فــرض قطــر معــادل نشــتی برابــر بــا 2 mm

بررســی میگــردد .دبــی جرمــی ســیال فرضــی خروجــی
نشــتی  2 mmاســت 0/009889 kg/s ،تخمیــن زده شــد.

همچنیــن درصــد جرمــی نرمالشــدهی متــان  0/811و

درصــد جرمــی هیــدروژن ســولفاید  0/189تعییــن گردید.
تصویــر ابــر گاز رهــا شــده در دو شــکل  6و  7ارائــه شــده

نقطــه کــه داخــل ســتونهای ســازه حمایتــی موجــود در
هــر صفحــه بــه  797نقطــه و کل دامنــ ه پرخطــر حــل

دامنــه مذکــور ،غلظــت گاز تــرش در ثانیــه 20ام بــرای


هــر یــک از ایــن نقــاط محاســبه گردیــد .بــه نقاطــی کــه

دارای غلظــت بیشتــر از مقــدار  10 ppmبودنــد ،عــدد 1
و بــه نقاطــی کــه دارای غلظــت کمتــر از  10 ppmبودنــد،

اســت .مراحــل طــی شــده در ایــن ســناریو کــه بهعنــوان

عــدد  0نســبت داده شــد .احتمــال وقــوع هــر ســناریو بــا

ســناریوها انجــام پذیرفــت .هــر ســناریو شــرایط مــرزی

لــذا احتمــال عــددی هــر ســناریو در نقــاط  0و  1ایجــاد

یــک ســناریوی نمونــه انتخــاب شــده بــود ،بــرای تمــام
خــاص خــود را دارا بــود کــه برخــی از ویژگیهــای ایــن
ســناریوها در جــدول  7ارائــه شــدهاند .در مجمــوع 550

توجــه بــه شــرایط مــرزی مربــوط بــه آن متفــاوت اســت،

شــده در دامنــه حــل ،ضــرب گردیــد.

1. Histogram
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تعداد شبکه

بازههای کیفیت

شکل  5هیستوگرام کیفیت شبکهها

شکل  6ابر گاز با غلظت بیش از  10 ppmدر ثانیه 12ام رهایش

شکل  7غلظت گاز ترش در کل دامن ه حل در ثانی ه 20ام از رهایش
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جدول  7محاسبه تعداد سناریوها با توجه به تعداد عوامل تاثیرگذار در انتشار گاز
تعداد جهتهای
وزش باد
4

تعداد منابع نشتی و تعداد قطر سوراخ
تعداد
معادل نشتی
جهتنشتی*
سرعتهای باد
6

11

2

تعداد سناریوهای
بادی

بدون وزش
باد **

مجموع سناریوها

4×6×11×2

22

550

شکل  8نحوه شمارهگذاری نقاط گسسته شده در نرمافزار

احتمــال عــددی هــر ســناریو از حاصلضــرب احتمــال

نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه شــکل  9میتــوان گفــت

(محــل منبــع انتشــار ،جهــت رهایــش ،جهــت و ســرعت

کــه در فاصلــه نیممتــری از ســطح زمیــن قــرار دارد و ایــن

وقــوع هــر یــک از عوامــل مؤثــر در نحــو ه انتشــار گاز

بــاد ،نــوع منبــع و قطــر حفــره معــادل نشــتی) کــه در
جدولهــای  1الــی  3توضیــح داده شــدند ،بهدســت
آمــد .نحــوه محاســبه احتمــال عــددی ســه ســناریوی
دلخــواه ،در جــدول  8ارائــه شدهاســت .پــس از محاســبه

بیشــتر نقــاط پرخطــر بــر روی صفحــه  y=0واقــع شــدهاند
بــدان معنــی اســت کــه آشکارســازهای گاز هیــدروژن
ســولفایدبایــد در ارتفــاع پاییــن نصــب گردنــد.

مقایسه نتایج

احتمــال وقــوع هــر یــک از ســناریوها و ضــرب مقــدار

پــس از تعییــن نقــاط پرخطــر دامنــه حــل و بــه منظــور

گسستهســازی شــده ،بــرای هــر نقطــه 550 ،عــدد

فعلــی آشکارســازها در ایــن قســمت از تأسیســات کــه

احتمــال حضــور گاز بــا غلظــت بیشتــر از  10 ppmپــس

گردیدهاســت ،مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه

آن در اعــداد  0و  1مربــوط بــه هــر یــک از نقــاط

جانمایــی بهینــه آشکارســازهای گاز ســمی ،محــل

جداگانــه بهدســت آمــد .بــا جمــع نمــودن ایــن اعــداد،

توســط یکــی از شــرکتهای معتبــر خارجــی طراحــی

از ســپری شــدن  20 sاز زمــان رهایــش در هــر یــک از

جانمایــی موجــود ،بــرای پوشــش کلــی دامنــ ه پرخطــر

مقــدار بیشــتری بودنــد بهعنــوان نقــاط پــر اهمیــت بــه

و یــک آشکارســاز مســیر بــاز در نظــر گرفتــه شــده اســت

منظــور در هــر یــک از صفحــات همارتفــاع 20 ،نقطــه

اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه آشکارســازهای نقط ـهای

نقــاط گسســته تعریــف شــده ،حاصــل و نقاطــی کــه دارای

گسستهســازی شــده ،دو آشکارســاز نقطــهای گاز ســمی

منظــور جانمایــی آشکارســاز معرفــی گشــتند .بــرای ایــن

کــه محــل دقیــق آنهــا در شــکل  10نشــان داده شــده

کــه بیشــترین احتمــال حضــور گاز بــا غلظــت حداقــل
 10 ppmرا داشــتند شناســایی شــده و معرفــی گشــتند.

در ارتفاعــی حــدود نیممتــر از ســطح زمیــن و آشکارســاز

شــکل  9محــل دقیــق ایــن نقــاط در هــر ســه صفحــه را

مســیر بــاز در ارتفــاع  1/5 mجانمایــی گردیدهانــد.
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جدول  8نحوه محاسبه احتمال هر سناریوی رهایش برای سه مورد بهعنوان نمونه
نام سناریو
2mm-EW-H1B-8.8

5mm-SN-H3D-5.7

5mm-Neu-H2A

نشتی از هر
منبع

جهت
رهایش

قطر حفره
معادل نشتی

نوع منبع
رهایش

سرعت باد
()m/s

جهت وزش باد

منبع 1

+X

2 mm

منبع ( 1مایع)

8/8

شرق به غرب

0/333

0/25

0/699

0/12

منبع 3

-Z

5 mm

( 3مایع)

0/333

0/25

0/301

0/12

منبع 2

+X

5 mm

( 2گاز)

0/333

0/25

0/301

0/88

0/03
5/7

احتمال وقوع

0/0002094

شمال به جنوب
0/0425

0

0/0001278
راکد

0/08

شکل 9محل دقیق نقاطی از دامن ه حل که بیشترین احتمال حضور گاز با غلظت بیش از  10 ppmرا دارند

شکل  10محل قرارگیری آشکارسازهای نقطهای و مسیرباز در تأسیسات

0/0017641
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بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از شبیهســازی میتــوان

 TGD-1101بیشــترین احتمــال حضــور برابــر 0/05089

نقطــهای گاز ســمی را مشــاهده نمــود .از آنجــا کــه
محــل قرارگیــری آشکارســازهای نقطــهای دقیقــاً بــر

بررســی شــده 164 ،نقطــه بــا احتمالــی بیشــتر از ایــن

احتمــال حضــور گاز در محــل فعلــی آشکارســازهای

 %اســت کــه بــا توجــه بــه احتمــال تمامــی نقــاط
مقــدار در دامنـه حــل وجــود دارد و ایــن یعنــی محــل

روی نقــاط گسستهســازی شــده منطبــق نیســتند،

فعلــی آشکارســاز چنــدان مناســب نیســت .بــا بررســی

بــه آنهــا بررســی شــد .جــدول  9احتمــال حضــور گاز

نقطــهای گاز تــرش نیــز میتــوان نتیجــه گرفــت کــه

احتمــال حضــور گاز در نقــاط گسستهشــده نزدیــک

بــا غلظــت بیشتــر از  10 ppmدر ثانیـه 20ام رهایــش
در نقــاط گسستهشــده نزدیــک بــه محــل قرارگیــری

آشکارســازهای نقطــهای را نشــان میدهــد.

ســایر نقــاط مجــاور محــل فعلــی آشکارســازهای
ایــن جانمایــی بــه درســتی صــورت نگرفتهاســت.

در مــورد آشکارســاز مســیرباز نیــز بــا توجــه بــه شــکل

در جــدول فــوق احتمــال حضــور گاز تــرش بــا غلظــت

 10میتــوان گفــت کــه ایــن آشکارســاز در محــل
نســبتاً مناســبی تعبیــه شــده اســت ولــی ارتفــاع نصــب

آشکارســازهای نقط ـهای و همچنیــن رتب ـه ایــن نقــاط

شــده احتمــال حضــور گاز تــرش در نقــاط نزدیکتــر

عنــوان شــده و در زمــان مذکــور بــرای نقــاط مجــاور

در کل  2391نقطــه بــا توجــه بــه احتمــال حضــور گاز
در آنهــا مشــخص شدهاســت .مثــ ً
ا بــرای آشکارســاز

آن مناســب نیســت زیــرا بــا توجــه بــه مــوارد عنــوان

بــه ســطح زمیــن بیشــتر اســت.

جدول  9رتبهبندی نقاط مجاور آشکارساز با توجه به احتمال حضور گاز با شرایط عنوان شده
ردیف

کد آشکارساز نقطهای

1

TGD-1101

2

TGD-1102

نقاط مجاور

احتمال حضور گاز

رتبه نقطه از نظر احتمال

1-617

0/04631

332

1-618

0/05089

165

1-657

0/04731

293

1-658

0/04713

285

1-586

0/03744

727

1-587

0/03353

935

1-626

0/03627

792

1-627

0/03169

1022
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 ســناریو توســط دینامیــک ســیاالت550 ســولفاید در
محاســباتی شبیهســازی گردیــد و ســپس بهکمــک روش

 مناطــق اطــراف منابــع انتشــار گاز بــه،گسستهســازی

 نقطــه تقســیم شــده و محتملتریــن نقــاط حــاوی2391
 در نهایــت. مشــخص شــد10 ppm گاز باالتــر از غلظــت

بهتریــن محلهــای نصــب آشکارســازهای گاز تعییــن
 جانمایــی فعلــی آشکارســازهای موجــود بررســی.گردیــد

گردیــد و مشــخص شــد کــه بــا توجــه بــه فرضیــات ایــن

 جانمایــی آنهــا صحیــح نبــوده و در بیــن نقــاط،پژوهــش
 از لحــاظ احتمــال حضــور گاز در شــرایط،بررســی شــده
. در رتبههــای خیلــی پایینــی قــرار دارنــد،مفــروض

... تحلیل جانمایی آشکارسازهای
نتیجهگیری

اســتفاده از روشهــای مبتنــی بــر احتمــال و ریســک

بهکمــک دینامیــک ســیاالت محاســباتی در جانمایــی
 بــا وجــود هزینــه بیشــتر منجــر بــه جانمایی،آشکارســازها

 یکــی از مهمتریــن مزیتهــای.بهینهتــری میگردنــد
دینامیــک ســیاالت محاســباتی در مطالعــه انتشــار گاز
امــکان بررســی اثــر جهــت رهایــش (بهخصــوص زمانــی

کــه بــاد در جهــت مخالــف مــیوزد) و همچنیــن تاثیــر
 در ایــن.حضــور موانــع روي نحــوه پخــش شــدن اســت
تحقیــق روششناســی جدیــدی بــه منظــور محاســبه

.احتمــال حضــور گاز در نقــاط مختلــف ارائــه گردیــد

 رهایــش گاز هیــدروژن،مطابــق بــا ایــن روش کار
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Introduction
Gas detectors placement is one of the most important
issues in the gas and oil industries since fast
detection and subsequently fast control of the toxic
and flammable gas releases could prevent major
accidents or disasters. For achieving a reliable method
of placement, researchers have tried to provide an
optimized solution by combining the concept of risk
and former experimental methods which have been
based on the requirements of related procedures and
standards. One of the first papers to address these
efforts was the approach of De¬Friend et al [1] which
uses a risk based method for placement of detectors.
According to the importance of release criteria in
these kind of methods, using dispersion modeling
and simulation approaches has been become common
as Vazquez-Roman et al [2] used CFD-Modeling
and software to simulate gas dispersion in different
scenarios and studied the placement of gas detectors
according to the simulation results.
Methodology
In this paper, dispersion of Hydrogen Sulfide at the
one of the units of Sirri Gas Compression Facility of
Iranian Offshore Oil Company has been simulated
with computational fluid dynamics methods. (Figure
1)
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Fig. 1 A view of case study domain.

In this simulation, different scenarios according to
the different wind directions and speeds, leakage hole
diameters, direction of leakages, operating fluid types
and topology of the environment have been studied.
Therefore, 4 wind directions, 6 wind speed steps, 11
sources of leakage or their direction, and 2 equivalent
holes have been considered, and the results have been
evaluated in 550 scenarios. Since every scenario has
its own frequency of occurrence, the environment of
release discretized to 2391 points (Figure 2) and the
probability of presence of more than 10 ppm of toxic
gas after 20 seconds of release in each scenario has been
computed. Finally, by summing up the probabilities of
the all scenarios in every point, the optimized locations
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for placement of detectors have been determined and
results of these simulations have been compared with
the existing placement.

Fig. 2 Discretization of the domain to 2391 different points.

Results and Discussion
The probability of occurrence for each dispersion
scenario has been computed by multiplying the

10

probability of occurrence of its affected parameters
which are shown in Table1 for three different scenarios
as examples.
After simulating all 550 scenarios of dispersion, the
dispersion clouds of toxic gas release have been found
out and according to these results, the probability
of presence of more than 10 ppm of toxic gas for a
20-second release in all discretized points of the
domain (2391 point) has been computed. The points
with high probability of presence of toxic gas have
been addressed as the best points for placement of the
toxic gas detectors (Figures 3 and 4).
Conclusions
The results of mentioned methodology (finding
out the points with highest probability of presence
of a dangerous concentration of toxic gas after an
assuming duration of time) have been studied, and the
coordination of the best points for detector placement
has been compared with the coordination of existing
detectors.

Table 1 The computation of frequency of occurrence for each dispersion scenario.
Scenario
2mm-EW-H1B-8.8
5mm-SN-H3D-5.7
5mm-Neu-H2A

Hole Selection

Leakage
Direction

Hole
Equivalent
Size

Operating
Fluid Type

Wind
Speed

Wind
Direction

No.1

X+

mm 2

Liquid

m/s 8.8

E-W

0.333

0.25

0.699

0.12

No.3

Z-

mm 5

Liquid

0.333

0.25

0.301

0.12

No.2

X+

mm 5

Gas

0.333

0.25

0.301

0.88

Fig. 3 The coordination of points with highest probability of
presence of toxic gas.
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