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 گاما و مکانیک سیاالت محاسباتی 
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 ـ ایران، تهران14399-51113ای، . پژوهشکده کاربرد پرتوها ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته2

 : چکیده
باالدستی صنایع نفت و گاز باقی است. در این  عنوان چالش بزرگی در بخش  مایع عبوری از خطوط لوله قطور تولید همچنان به-اندازه گیری جریان دو فازی گاز

با مانیتورینگ   بین، تشخیص کسر مایع در جریان گاز تر در میادین گازی خلیج فارس یکی از پارامترهای کلیدی در کمک به کسب اطالعات با اهمیت در ارتباط

های برخط مبتنی بر پرتوهای گاما و سبب مالحظات ایمنی بکارگیری سنجهبه های تولید، مبادالت مالی و تخمین زمان تعمیرات اساسی خواهد بود. از طرفی  چاه

گیری آنها به رژیم جریان عبوری با خطاهایی بزرگ بویژه با تغییرات دائمی  سبب وابستگی مکانیزم اندازه روش های غیر مخرب کامال در اولویت قرار دارد. متاسفانه به

جریان مشخص و ثابت تضمین و سپس کسر مایع   ساز ایجاد یک رژیمشرطت. در این کار تحقیقاتی با طراحی یک پیشرژیم عبوری از لوله های قطور همراه اس 

اینچی اندازه گیری شد. نتایج گویای این است که با استفاده از تلفیق دینامیک سیاالت محاسباتی و تکنیک گامای عبوری    32موجود در گاز تر خروجی از لوله  

 ساز و تبعیت رژیم جریان حلقوی به نحو مطلوبی تفکیک کنیم. شرطمایع را پس از عبور سیال دوفازی از پیش %5، و %3، %1درصدی قادریم مقادیر 
 

 گیری کسر مایع، تکنیک گاما، مکانیک سیاالت محاسباتیگیری گاز تر، اندازهگاز تر، اندازه ها:واژهکلید
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Abstract: 
Wellhead wet gas liquid fraction measurement passing through large-diameter pipelines remains as a big challenge 

in the upstream oil/gas industry. Meanwhile, demonstrating the liquid fraction in the wet gas flown in persian golf 

gas fields will be one of the key parameters in helping to obtain important information related to the monitoring of 

production wells, financial exchanges and estimation of overhaul time.  On the other hand, due to safety 

considerations, applying online instrumentations based on gamma ionizing radiation and non-destructive methods 

is a top priority. Unfortunately they are associated with large errors due to flow regime dependent mechanism of  

action, especially by seqular changes in flow regime through large-diameter pipes.  In this research work, by 

designing a preconditioner, a specific and constant flow regime was guaranteed and then the liquid fraction in the 

wet gas output from the 32-inch pipe was measured. The results show that by using a combination of computational 

fluid dynamics and gamma-ray technique, we are able to properly separate the liquid fractions of 1%, 3%, and 5% 

after passing the two-phase flow through the preconditioner and following the annular flow regime. 
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 . مقدمه 1

ویژگی  سبب  از جمله کاربردهای مهم پرتوهای گاما می توان به امکان بکارگیری آنها در سیستم های اندازه گیری واقع در صنایع مختلف به

فردی که در توانایی نفوذ به دیواره ضخیم لوله ها و مخازن دارند و نیز ماهیت برهمکنشی غیر تداخلی و غیرمخرب آنها اشاره  منحصربه

 کرد.

سبب خصوص در شرایطی است که بههای عمده این صنایع بههای نفت و گاز یکی از چالشگیری دبی جریان خروجی از چاهاندازه

گیری با خطاهایی بزرگ همراه اند. در های اندازههای مختلف عمده سیستمای پیچیده چندفازی دائما در حال گذار بین رژیمعبور جریانه

اندازه گیری کسر مایع در جریان دو فازی گاز تر در حال عبور از خطوط لوله قطور تولیدی سکوهای گازی در جنوب کشور  این بین،  

 همچنان معضلی جدی است.   
گیری از جمله روش گاما به رژیم جریان درون لوله و تالش برای کاهش این وابستگی و بالتبع  های اندازهتگی شدید عمده مکانیزموابس

های جریان چندفازی در گیری پارامترهای مهم سیال عبوری نظیر چگالی، ویسکوزیته، کسر فازی مولفهکاستن از میزان خطا در اندازه

 .  [13-1]ای توسط دیگران مورد بررسی قرار گرفته است عنوان چالشی بزرگ در تحقیقات گستردهحال عبور، و غیره به 

 

 . روش کار2

جهت بررســی امکان     Ansysافزار  ســازی دینامیک ســیاالتی با اســتفاده از نرمروش انجام کار در تحقیق پیش در دو فاز طراحی و شــبیه

گیری تجربی بر روی  رژیم جریان غباری تولیدی از چاه به رژیم جریان حلقوی و در ادامه تســت و دادهمنظور تبدیل  به  ســازشــرطپیشطراحی یک  

 انجام گرفت.سازی شده در آزمایشگاه  های معادل مایع درون جریان گاز تر مورد نظر بر روی بستر آمادهفانتوم
 

 سازشرططراحی  پیش  1.2

اینچ قرار گرفته اسـت و اسـتوانه   16متر که در مرکز آن، یک اسـتوانه به قطر   1ای یه طول  لولهدر این بخش عملیات طراحی سـه بعدی  

افزار انجام گرفت. این پره ها به موازات  مرکزی توسـط سـه پره اسـپیرال شـکل به بدنه لوله خارجی متصـل شـده اسـت با اسـتفاده از نرم

ند. بخش ابتدایی لوله مرکزی به ـصورت مخروطی درآمده اـست که ترکیب آن با  یکدیگر یک دور کامل را در اطراف لوله مرکزی چرخیده ا

ــیال در جریان درون لوله   ــرعت س ــار خط لوله و افزایش س ــکیل یک نازل می دهد. این نازل به منظور کاهش فش بدنه خارجی لوله تش

یال وجود مخروط باعر کنترل حفره رعت ـس ار و ـس ت. عالوه بر تغییر فـش ده اـس یال به لوله مرکزی می  زاطراحی ـش ی از برخورد ـس ئی ناـش

 گردد.

ازه پیشدر ادامه و به یال در طول لوله و ـس اهده رفتار ـس رطمنظور مـش یاالت بر روی مدل  ـش بات دینامیک ـس ده، محاـس از طراحی ـش ـس

ی گزارش شـده از میدان سـه بعدی طراحی شـده فوص صـورت پذیرفت. کلیه پارامترهای ورودی های نرم افزار عینا از روی داده های واقع

ـساز قرار می گیرد و از پایین ترین نقطه پره ها ـشروش ـشده و به ـشرطعملیاتی برداـشت ـشد. ناحیه مناـسب برای نـصب ـسنجه در ادامه پیش

 .طول یک متر ادامه می یابد. لوله مرکزی پس از اتمام پره ها در کل طول ناحیه اندازه گیری ادامه یافته است

 
 گیری تجربینتوم و بستر دادهساخت فا   2.2

اینچی ارسالی از میدان گازی که بر روی نگهدارنده    32گیری تجربی از برشی از خط لوله  در بستر آزمایشگاهی ساخته شده جهت انجام داده

گیری حول لوله ازهمورد نظرمان که در عمل سیستم اند  های آزمایشگاهی با ایدهسازی تستمنظور شبیهای سوار گردید استفاده شد. به

آشکارساز -قابلیت چرخش و اسکن دارد از یک موتور الکتریکی با قابلیت کنترل دور دقیق جهت چرخش لوله در فضای بینابینی چشمه

درون    % 5و    %3،  %1پس از تکمیل مراحل ساخت نمونه آزمایشگاهی، فانتوم های ساخته شده در درصد های حجمی حجمی   استفاده شد. 

داده شده و برای هر یک از آنها اندازه گیری ها بصورت جداگانه در سرعت زاویه ای ثابت انجام شد. اندازه گیری های انجام شده   لوله قرار



 
 
 
 
 

  3 

 

 (مجازی)دانشگاه فردوسی مشهد  -1399اسفند  14الی  11

شده از چشمه گامازا برای حالتی که چشمه و آشکارساز در دوسمت لوله و مقابل هم قرار داده شده باشند انجام گرفت. در آزمایشات انجام

 میلی کوری به همراه یک آشکارساز سوسوزن یدور سدیم به همراه دستگاه شمارنده تک کاناله استفاده گردید.  40تیویته  با اک  137-سزیم

 

 ها، نمودارها  و معادالت. شکل3
 ها  شکل 1. 3

 نشان داده شده است.  1های مورد اشاره در شکل براساس کلیه ابعاد و شاخص افزارساز نهایی در محیط نرمشرططراحی سه بعدی پیش

 

 .Ansysافزار ساز در نزم شرطبعدی پیش نمونه طراحی سه .1شکل 

 

 قابل مشاهده است. 2در ادامه نتایج حاصل از محاسبات دینامیک سیاالتی در شکل 

 

 
 .Ansys افزاردر نزم حجمی مایع در دوفازی گاز تر  % 3نتایج دینامیک سیاالت محاسباتی بازای   .2شکل 

 

سازی که در ادامه درون لوله و پیش روی باریکه های شبیهمایع و کامال مطابق با داده  %3نمایی از فانتوم معادل درصدی    3در شکل  

 شود نشان داده شده است.عبوری گاما قرار داده می
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 .گیری تجربیجهت انجام فرایند داده 3%فانتوم معادل درصدی . 3شکل 

 

نشان داده شده است. در نهایت   4گیری تجربی در شکل در انتها نیز نمایی از ستاپ آزمایشگاهی ساخته شده جهت انجام فرایند داده 

آشکارساز بر روی -هنیز فرایند شمارش شدت گامای عبوری برای زوایای مختلف با استفاده از مکانیزم چرخش لوله در فضای بینابین چشم

سازی دینامیک سیاالتی  در رژیم جریان حلقوی و مطابق با نتایج مربوط به شبیه  %5و    % 3،  %1فانتومهای معادل با درصدهای حجمی  

 صورت پذیرفت.

 

 .گیری تجربیستاپ آزمایشگاهی جهت انجام فرایند داده. 4شکل 

 نمودارها  3.2

در حالتی که چشمه در مرکز لوله و آشکارساز بیرون و مقابل آن قرار گرفته باشد و لوله در   % 3گاز تر  نمودار تغییرات شمارش برای حالت  

نشان داده شده است. بازه تغییر شمارش های   5دهد در شکل  حال چرخش، مقادیر مختلف ضخامت فانتوم را در برابر پرتو عبوری قرار می

نوسان بوده و میانگین نتایج بدست آمده از دو دور چرخش لوله بر روی نمودار قابل   در  16380تا    9277بدست آمده از آشکار ساز از  

های رسوبات سخت همراه چسبیده به دیواره داخلی لوله و  ناشی  مشاهده است. نمودار سبزرنگ تصحیح شمارش پس از حذف ناهمگنی

 دهد.  آل آن را نشان میاز سندبالست غیرایده
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 حجمی مایع درون لوله.  %3شمارش بازی دو دور چرخش لوله و قرارگیری فانتوم معادل   نمودار تغییرات. 5شکل 

 

شمارش    16784تا    9555تعداد حداقل و حداکثر شمارش هاپس از اعمال تصحیح تضعیف ناشی از رسوبات در این درصد حجمی بین  

تر شمارش ها بر  منظور نمایش بهتر و البته ملموسادامه بهدر . شمارش می باشد  14772متغیر خواهد بود و میانگین عددی شمارش ها 

 شده است.   نشان داده 6روی یک نمودار دایره ای در شکل 

 

 
 حجمی مایع درون لوله. % 3نمودار تغییرات شمارش بازی یک دور چرخش لوله و قرارگیری فانتوم معادل . 6شکل 

 

ات ضخامت فانتوم در یک چرخش کامل دید مناسبی از همبستگی بین این دو در  با مقایسه نمودارهای شمارشی فوص با نمودار تغییر

 قابل مشاهده است.   7شکل 
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 حجمی درون لوله در یک چرخش کامل. %3همبستگی تغییرات شمارش با ضخامت فانتوم . 7شکل 

 معادالت 3.3

نمایی   تضعیف  قانون  از  لوله  و  فانتوم  از مجموعه  عبوری  می-بیراگرچه شمارش  تبعیت  بهلمبرت  اما  نمودارهای کند  از  استفاده  سبب 

کالیبراسیون و در ادامه مقایسه پروفایهای شمارشی بازای درصدهای حجمی مختلف، عمال نیازی به بکارگیری معادالت ریاضی مربوطه در 

 این کار وجود ندارد.

 

 گیری. نتیجه4

گیری درصدهای حجمی پایین مایع عبوری از کار تحقیقاتی عاید شد ارتقاء دقت اندازهگیری تجربی در این  آنچه از فرایند تست و داده

هایی خاص، تمرکز گیری در موقعیتهای حاصل از اندازهلوله جریان بازای گاز تر خروجی از چاه است که در این فرایند بجای تکیه بر داده

 مختلف حجمی مایع در یک دور کامل قرار گرفت. کار بر روی مقایسه پروفایل تغییرات شمارش بازای درصدهای
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