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مقدمه
يكي از مهم ترين مباحث مربوط به جريان 
اندازه گيري آن در صنايع نفت و گاز،  سيال و 
وجود  است.  فازي  چند  جريان هاي  مبحث 
از  خاصى  بخش هاي  در  تنها  جريان  نوع  اين 
سامانه توليد اجتناب ناپذير است كه از آن جمله 
و  چاه  ستون  در  چندفازي  جريان  به  مي توان 
واحد  تا  چاه  از  انتقال  لوله هاي  در  آن  به دنبال 
كه  دريايي  ميادين  در  كرد.  اشاره  بهره برداري 
امكان تفكيك فازهاي موجود تا فواصل زيادي 
امكان پذير نيست اين مسئله و مشكالت ناشي از 
ميادين  قرار گرفته اند. در  بسيار مورد توجه  آن 
به  مربوط  موجود  مشكالت  مهم ترين  خشكي 
جريان هاست. نوع  اين  اندازه گيري  و  انتقال 

آگاهي داشتن از جريان نفت، گاز و برش آب 

در سيال توليدي از مخزن به تفكيك هر چاه، در 
زمينه هايي مانند مديريت مخزن، توسعه ميادين، 
و  جريان2  سالمت  از  اطمينان  عمليات،  كنترل 
تخصيص توليد3 امري ضروري به شمار مى آيد.

1- روش هاي محاسبه نرخ جريان سياالت
جهت محاسبه نرخ جريان سيال روش هاي 
متفاوتي به كار مي رود. روش مورد استفاده فعلي 
بر مبناي اختالف فشار جريان سيال در دو طرف 
يك كاهنده جريان4 استوار است. بدين صورت 
كه در مسير جريان سيال دو عدد سرلوله5 تعبيه 
اين دو سرلوله  بين  شده و يك كاهنده جريان 
از معادالت  با استفاده  قرار داده مي شود. سپس 
تجربي موجود نرخ جريان نفت به دست مي آيد. 
بسيار زيادي  اين روش در برخي موارد خطاي 

هر  براي  بايد  آن  دقت  افزايش  براي  و  دارد 
ميدان، معادله تجربي مناسب آنرا به دست آورد.

سيال،  جريان  اندازه گيري  ديگر  روش 
توسط  آنها  اندازه گيري  و  فازها  تفكيك 
جريان سنج هاي تك فاز مي باشد. از آنجاكه پس 
از فرآيند تفكيك در واحد بهره برداري، به دليل 
نرخ  تعيين  امكان  چاه ها،  جريان  تركيب شدن 
امكان پذير  هر چاه  براي  فاز  هر  مجزاي  جريان 
داده هاي  به  نياز  صورت  در  بنابراين  نيست؛ 
جريان  تفكيك  نيازمند  چاه،  توليد  به  مربوط 
و  بهره برداري  واحد  از  قبل  چاه  هر  خروجي 
اندازه گيري نرخ جريان هر فاز هستيم. براي اين 
كه  مي شود  استفاده  سيار  تفكيك گر  از  منظور 
اين امر عالوه بر زحمت و هزينه فراوان، نيازمند 
نگهداري  و  تعمير  جهت  كافى  انساني  نيروي 

دســتگاه جريان ســنج چندفازى جهت اندازه گيرى هم زمان نرخ توليد نفت و گاز، درصد آب توليدى و نســبت گاز به نفت در چاه هاى نفت و 
گاز اســتفاده مي شود. اين دســتگاه پس از نصب، با قرارگرفتن در مسير جريان توليدى از طريق لوله و اتصاالت مربوطه نرخ توليد نفت و گاز را 
اندازه گيرى و ثبت مى كند. با اندازه گيرى پيوســته مقدار و نســبت اين ســياالت در يك فاصله زمانى خاص، بسته به نوع و مقدار سيال توليدى و 
شــرايط چاه، ميانگين مقادير اندازه گيرى شــده به دســت آمده و مقدار توليد نفت، آب و گاز هر چاه مشخص مى شود. استفاده از اين دستگاه در 
مقايسه با سيستم هاى فعلى داراى مزايايي از جمله زمان كم اندازه گيرى، وزن كم دستگاه، عدم نياز به جداسازى فازها و عدم نياز به خارج كردن 
چاه از مدار توليد است. در اين مقاله ابتدا مفاهيم مربوط به فن آوري مورد اشاره بررسي خواهد شد و سپس اولين تجربه استفاده از اين دستگاه در 

چاه هاي يكي از ميادين جنوب كشور شرح داده مي شود. در ادامه نيز راهكارهاي استفاده از اين فن  آوري مورد بحث قرار مي گيرد.

رضا صالحي موركاني*، غالم عباس صفيان1  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

استفاده از جريان سنج فراصوتي جهت اندازه گيرى جريان چند فازي 
در چاه هاي مناطق نفت خيز جنوب
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از  بسياري  هم  نهايت  در  و  هست  نيز  مستمر 
نيازهاي موجود توسط اين روش رفع نمي گردد. 
از جمله معايب تفكيك گرهاي سيار آنست كه 
اين تجهيزات قادر به پايش و اندازه گيري دائم 
نبوده و داده هاي حاصل به صورت درجا به دست 
نمي آيند. اين مسائل و مشكالت در مورد توسعه 
سامانه هاي  به  دسترسي  كه  نقاطي  در  ميادين 
محسوس تري  به طور  است  دشوارتر  توليد 
اين  امروزه جايگزين  بود. گزينه اي كه  خواهد 
است  گسترش  حال  در  به تدريج  و  شده  روش 
مي باشد.  چندفازي6  جريان سنج هاي  از  استفاده 
نيازهاي صنعت  از  برخي  توانسته  اين فن آوري 
چندفازي  جريان هاي  اندازه گيري  زمينه  در 
محدوديت هاي  و  مشكالت  ساير  هم چنين  و 
جريان سنج  سازد.  مرتفع  را  مرسوم  روش هاي 
چندفازى جهت اندازه گيرى هم زمان نرخ توليد 
نفت، درصد آب توليدى و نسبت گاز به نفت 
اين  مى شود.  استفاده  گاز  و  نفت  چاه هاى  در 
تريلر  روى  بر  و  يكپارچه  به صورت  دستگاه 
قابل انتقال روى چاه بوده و با قرارگرفتن در مسير 
جريان توليدى از طريق لوله و اتصاالت مربوطه 

به صورت مستقيم نرخ  جريان را اندازه گيرى و 
ثبت مى كند.

مهمترين حوزه هايى كه نياز به استفاده از اين 
فن آوري احساس مي شود پايش و مديريت توليد 

يك چاه با اهداف زير است:
 بهينه سازي توليد7

 سالمت جريان 
 چاه آزمايي 

 اندازه گيري ميزان و خصوصيات توليد نفت و 
گاز

2- فن آوري هـاي مـورد اسـتفاده در سـاخت 
جريان  سنج  هاي چندفازي

تركيبى  معمو  الً  چندفازي  جريان  سنج  هاى 
از دو يا چند فن  آوري هستند كه برخي از آنها 

عبارتند از:
 فن  آوري مايكرو ويو

 طيف  سنجى يا چگالى  سنجى با استفاده از اشعه 
گاما

 نوترون  سنجى
 فشار جزئى با استفاده از ونچورى و اوريفيس

 جابجايى مثبت
 استفاد  ه از امواج فرا صوت

چاه  هاي  در  كه   NPS شركت  دستگاه 
استفاده  نفت  خيز جنوب  مناطق  ميادين  از  يكي 
شركت  اين  است.  مقاله  اين  بحث  مورد  شده 
حس  گرهاي  از  مصنوعي  هوش  كنار  در 
ساخت  براي  اورفيس  صفحات  و  صوت  فرا 
دستگاه خود استفاده كرده است. مهم  ترين اجزاء 

اين جريان  سنج چند فازي عبارتند از:
 لوله جرياني اصلي

 حس  گرها
 ميكرو پردازش گر

 كامپيوتر(سيستم انتقال اطالعات)

فازي  چند  جريان  سنج  اين  ابعاد 
1/3×0/84×0/64 متر است. تصوير اين دستگاه 
استفاد  ه  نفت  خيز جنوب  مناطق  كه در چاه  هاي 

شده در شكل-1 مشاهده مي  شود [7].
راديواكتيو  خواص  فاقد  دستگاه  اين 
استفاده  روشي  از  اندازه  گيري  براي  و  است 
فازها  تفكيك  به  نيازي  آن  در  كه  مي  كند 
وسيله  اي  از  دستگاه  اين  ساخت  ايده  نيست. 
گرفته  كار  اساس  همين  با  پزشكي  علوم  در 
در  خون  جريان  اندازه  گيري  جهت  كه  شده 
رگ  ها استفاده مى  شود و شركت NPS دستگاه

MD-04 را با طرزكاري مشابه جهت استفاده در 

صنايع نفت و گاز توليد كرده است.

3- استفاده از امواج فرا صوت جهت اندازه  گيري 
جريان

امواج فرا صوت، امواجى صوتي با فركانس 
بيشتر از20  هزار هرتز هستند. براي اندازه  گيري 
سرعت سيال درون لوله از روش داپلر استفاده 
مي  شود. در جريان  سنج  هاي چندفازي نيز از 
رژيم  تشخيص  منظور درك  اين فن  آوري به 
اين  جريان و سرعت فازها استفاده شده است. 
روش توسط كريستين داپلر ابداع شد و اساس 
كار آن، اختالف فركانس خروجي از يك منبع 
صوت متحرك است؛ بدين صورت كه امواج 
و توسط  فراصوت به درون سيال فرستاده شده    1    جريان  سنج  هاى چندفازي با فن  آوري فراصوت
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ذرات موجود در سيال، بازتاب داده مي  شوند و 
سپس دستگاه فركانس امواج بازتابى را محاسبه 
مي  كند. اختالف فركانسي كه بين امواج فرستاده 
وجود دارد از طريق رابطه-1 شده و دريافتي 

به سرعت جريان ارتباط داده مي  شود:

F=F0×
(C+V×Cos(α))
(C-V×Cos(α))

                          (1)

كه در آن:
Fo: فركانس موج ارسالي

F: فركانس موج دريافتي
(cm/sec) سرعت صوت در سيال :C

V: سرعت سيال
α: زاويه ارسال امواج نسبت به جهت جريان

4- اساس اندازه  گيري در جريان  سنج چند فازي
مبناي اندازه  گيري در جريان  سنج چندفازي 
چندفازي  جريان  رياضي  مدل  سازي  پايه  بر 
استوار است. اين مدل براي سيال غيرنيوتوني و 
تحليل جريان چندفازي گذرا توسعه يافته است. 
سه مجهولي كه در معادالت تعريف شده در اين 
مدل وجود دارند نرخ جريان  هاي هر فاز هستند. 
و  پيوستگي  معادله  يك  از  مدل  اين  ايجاد  در 
است.  شده  استفاده  حركت  اندازه  معادله  دو 

متغيرهاي اين مدل به عوامل زير بستگي دارند:
 چگالي فازهاي خالص (نفت خام و گاز)

 چگالي آب توليدي
 گرانروي سيال

 رژيم جرياني

دستگاه  نصب  هنگام  در  فازها  چگالي 
رژيم  مي  شود.  اندازه  گيري  چگالي  سنج  توسط 
جرياني نيز با استفاده از سيگنال  هاي دريافتي از 
حس  گرهاي فرا صوت تشخيص داده مي  شود و 
گرانروي سيال با استفاده از سيگنال  هاي دريافتي 
به  طور دائم توسط مدل رياضي محاسبه مي  شود.

جريان  سنج از يك لوله جرياني تشكيل شده 
كه دو صفحه اوريفيس در دو نقطه مجزاى آن 
را   dp2 و   dp1 فشارهاي  اختالف  و  شده  تعبيه 
 V2 و V1 ثبت مي  كند. دو حس  گر داپلر فراصوت
(سرعت سيال) را محاسبه و دو حس  گر اضافي 
فشار و دما را در لوله اندازه  گيري مي  كنند. اين 
حس  گرها سيگنال  هاي مستقيمي توليد مى  كنند 
توسط  اصلي  كامپيوتر  به  ارسال  از  پيش  كه 
مي  شوند.  پردازش  هوشمند  ميكروكامپيوتر 
نشان  را  اطالعات  انتقال  فرآيند  اين  شكل-2 

مي  دهد.
توابع  از  تعدادي  در  مستقيم  سيگنال  هاي 
هم  با  كه  شده  اند  پردازش  متغيرهايى  به  عنوان 
مدل رياضي را تشكيل مي  دهند. هيچ سيگنالي 
كليه  نيست.  اندازه  گيري خاصي  مؤيد  به  تنهايي 
اندازه  گيري  هاي نرخ جريان سياالت، درصد آب 
و جزء حجمي گاز8 از توابعي مشتق شده  اند كه 
از سيگنال تمام حس  گرها، با درجه  اي از فراواني 
و بررسي متقابل استفاده مي  كند. اندازه  گيري  ها 
حالت  معادالت  طريق  از  و  واقعي  شرايط  در 
شرايط  به  رياضي  مدل  اختصاصي  و  موجود 
نحوه  اين  به  توجه  با  تبديل مي  شوند.  استاندارد 
اندازه  گيري ديگر نيازي به داشتن خواص سيال 
نياز،  مورد  سيال  اطالعات  تنها  و  ندارد  وجود 
چگالي نفت خام9 و چگالي آب توليدي در زمان 
اندازه  گيري  هاي  بود.  كاليبراسيون درجا خواهد 
اين جريان  سنج، مستقل از رژيم جرياني بوده و 
تغييرات آن با زمان است. نتايج آزمايش به  طور 
مستقيم روي صفحه نمايش ميكرو پردازش گر 
و رايانه قابل مشاهده مي  باشد و هرگونه تغييري 
كه در سيستم توليد اعمال شود بر روي صفحه 
نمايش قابل مشاهده است. در نهايت اطالعات با 
فرمت Microsoft access روي كامپيوتر ذخيره 

مي  شود [7].

5-كاليبراسيون دستگاه
با  و  كارخانه  در  دستگاه  ساخت  از  پس 
سيال  يك  از  آن،  فني  خصوصيات  به  توجه 
استفاده  دستگاه  كاليبراسيون  جهت  مدل 
مي شود. در هنگام نصب دستگاه نيز با استفاده 
از چگالي نفت  خام و آب توليدي چگالي سنج 
كاليبره مي شود. مهم  ترين ويژگي اين دستگاه 
توانايي  مي شود  آن  دقت  افزايش  باعث  كه 
ترتيب  اين  به  آنست؛  خودكار  كاليبراسيون 
اندازه گيري  دقيقه،  بيست  هر  از  پس  كه 
تطبيق  جريان سنج  اندازه گيري  با  چگالي سنج 
داده مي شود و با توجه به دقت زياد اندازه گيري 
چگالي سنج از آن به  عنوان مبنا استفاده شده و 
برخي  به  مربوط  ضرايب  تغيير  با  پردازش  گر 
متغيرها مانند رژيم جريان، گرانروي و چگالي 

آب، مدل را اصالح مي  كند [7].

6- چگالي  سنج
اختالف  قرائت هاي  طريق  از  ابزار  اين 
را  چگالي  صوت  فرا  حس  گر  و  فشار 
هم  چنين  چگالي  سنج  مي  كند.  اندازه  گيري 
قادر به اندازه  گيري چگالي كل سيال، از جمله 
نسبت  و  سيستم)  در  وجود  صورت  (در  گاز 
جزء حجمي  و  درصد آب  مانند  فازها  اجزاء 
دستگاه  اندازه  گيري  دقت  مي  باشد.  گاز 
جريان  سنج به تطابق مدل رياضي و كاربرد آن 
بستگي دارد. اين فرآيند قابل  پيش  بيني بوده و 
استفاده  با  ابتدا  در  است.  قابل  كنترل  به خوبي 
از اندازه  گيري چگالي  سنج يك تطابق به  دست 
خودكار  كاليبراسيون  تابع  طريق  از  و  مى آيد 
زمان  با  رويداد  هر  مقابل  در  پيوسته  به  طور 

محافظت مي  شود.
به  جريان  سنج  دقت  و  تطابق  اينكه  ضمن 

عوامل زير وابسته نيست:
تغييرات  و  جريان  خواص  سيال،  اطالعات   
آن با زمان (مانند رژيم جريان، گرانروي، 

شوري آب و اطالعات خواص سيال)
 محاسبات منفصل10

شكل-3  در  چگالي  سنج  مختلف  اجزاي 
نشان داده شده  اند.

  2    فرآيند انتقال اطالعات از حس  گرها 
به كامپيوتر
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7- اطالعات خواص سيال
عملكرد  بررسي  در  كه  مواردي  از  يكي 
است  مؤثر  چندفازي  جريان  سنج  دستگاه 
جدول-1  مى  باشد.  سيال  خواص  اطالعات 
مورد  چاه  و  ميدان  سيال  خواص  اطالعات 

آزمايش را نشان مي  دهد.

8- عمليات جريان  سنج چند فازي
پس از اينكه جريان  سنج در مسير جريان و قبل 
از تفكيك  گر سيار نصب شد، ابتدا چاه با كاهنده 
موجود جريان داده مي  شود و پس از اينكه چاه به 
حالت پايدار رسيد اندازه  گيري  ها بسته به شرايط چاه 
آغاز مي  شود. معموالً 12-6 ساعت اطالعات به  طور 
پيوسته ثبت شده و با توجه به طراحي و نظر مهندس 
بهره  برداري روي يك يا دو كاهنده ديگر نيز همين 
عمليات اجرا مي  شود. اطالعات خروجي جريان  سنج 
طبق كه  آنست  از  عبوري  سياالت  شامل حجم 

شكل-4 روي صفحه نمايش مشاهده مي  شود.

شكل-5 نمودار نرخ جريان سياالت بر حسب 
زمان را به  طور مجزا نمايش مي  دهد.

شكل-6 نيز نحوه نمايش ساير خواص سيال و 
نسبت آنها شامل درصد آب، جزء حجمي گاز و 
نسبت گاز به نفت بر حسب زمان را نشان مي  دهد. 
با فشار دادن دكمه  هاي  در شكل هاى- 4 و5 و6 
مربوط به هر كميت، مي  توان نمودار آنرا مشاهده 

كرد.
در شكل-7 خروجي نهايي يكي از چاه  هاي 
مناطق نفت  خيز جنوب به عنوان نمونه نشان داده 

شده است.

9- صحت  سنجي داده  هاي جريان  سنج
جريان  سنج  داده  هاي  صحت  سنجي  براي 
سنج،  جريان  از  پس  و  جريان  مسير  در  مي  توان 
يك تفكيك  گر سيار به عنوان مرجع قرار داد. البته 
بايد دقت كرد كه هرگونه تغييري در فشار ورودي 
اندازه  گيري  هاي  در  مستقيم  به  طور  تفكيك  گر 
جريان  سنج مؤثر بوده و بايد در محاسبات مدنظر 
چاه  شبيه  سازي  از  مي  توان  هم  چنين  گيرد.  قرار 
نتايج  مقايسه  براي  كاهنده  تجربي  معادالت  يا 
جريان  سنج بهره برد. الزم به ذكر است معادالت 

تجربي كاهنده براي هر ميدان متفاوت مي  باشد.

  3    اجزاي مختلف چگالي  سنج

  

  5     نمايش نرخ جريان نفت، گاز و آب بر حسب زمان

  4     اطالعــات حاصل از ميزان ســيال 
عبوري از جريان  سنج

  6     نمايش درصد آب، جزء حجمي گاز و نسبت گاز به نفت بر حسب زمان

1| اطالعات خواص سيال ميدان و چاه مورد آزمايش
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مقاالت تحليلي-كاربردي

نتيجه  گيري
با افت فشار مخازن و افزايش توليد گاز 
به آگاهي از  و آب اضافي، به تدريج نياز 
و نرخ توليد هر  جريان سياالت چندفازي 
مى  كند. به  منظور  پيدا  بيشترى  فاز اهميت 
مديريت صحيح مخزن، توليد صيانتي از آن 

و طراحي مناسب چاه  هاي توليدي، ضرورى 
است سياالت توليدي از هر چاه به  طور مستمر 
گيرند تا بتوان اطالعات  قرار  پايش  مورد 
حاصل را به بخش  هاي مختلف و در نهايت 
به همه مخزن تعميم داد. در اين نوشتار مفهوم 
اندازه  گيري  كه  چندفازي  جريان  سنج  هاي 

و  بحث  مورد  است  صوت  فرا  پايه  بر  آنها 
ابزار  اين  از  استفاده  گرفت.  قرار  بررسي 
گاز  (نفت،  سه فازى  جريان  با  چاه  هايي  در 
ميزان  محاسبه  و  دارند  هم جريان  با  و آب) 
بسيار  متداول  روش  هاي  با  فاز  هر  جريان 

مشكل است كمك شاياني خواهد بود.

  7     خروجي نهايي جريان  سنج
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