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چكیده
جریان سنج چندفازی برای انددازه گیدری جریدان زمامدان دو یدا چنددفاز ،بددون نیداز بد
جداکردن فاززا طراحی شد .جریانسنج باید ب اندازۀ کافی برای کاربرد مدورد نردر د ید
باشد .باید بتواند مشخصات را بد طدور د ید در سرتاسدر مدددودۀ کسدر جائدی زدر فداز
اندازهگیری کند و مسدتل از ر یدم جریدان باشدد .عامد زدای مختلفدی در انتخداک ید
جریان سنج چندفازی تأثیرگذار اسدت ،زمنندیر روید زدای مختلفدی بدرای انددازهگیدری
جریان زای چندفازی وجود دارد .در ایر مطالع  ،بررسی جامعی در ارتباط با فنداوریزدای
اندازه گیری جریدان چنددفازی در صدنعت نفدت ارائد شدده و اسدا رو زدای مختلد
اندددازهگیددری مددورد بررسددی ددرار گرفتد اسددت .زمننددیر بد بررسددی ماایددا ،ملاومددات و
مددودیتزای زری از جریانسنج زا در صنعت نفت پرداخت شده و در نهایت ،اطالعداتی
در مورد پیشرفتزای اخیر در ایر زمین دراختیار مدللیر رار گرفت است.

 .1مقدمه
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کلیدواژهها :جریدان چنددفازی،
اندازهگیری ،جریدانسدنج ،صدنعت
نفت

مددودۀ تولیدی ،ذاتاً شرایط ناپایداری جریان را در تجهیاات تولیدد

سیالی ک از چاهزای نفتی تولید میشود ،اغلب ب شک ی مخلوط
چندفازی دیده میشود و در بسیاری از سیستمزا شام آک و مدواد

ب وجود میآورد و ب راهحد زدای چنددفازی کد انعطداب بیشدتری
داشت باشند ،احتیاج دارد .اولیربار شرکتزای اِل
5

جامد مختلفی مث ماس  ،زیدراتزا و آسفالتیرزا مدیتواندد باشدد.
اول دیر جریددانسددنج چندددفازی تجدداری در نتیج د چندددیر پددرو ۀ

تال کردند .اولیر نمون آزمایشی جریانسنج چنددفازی بد وسدیل

شد .انگیاۀ اولید بدرای گسدتر

فنداوری جریدانسدنج چنددفازی،

پیشبینی افت تولید از میدانزای اصلی دریدای شدما بدود .در آن
میدانزا نیاز بود ک تولید ناشی از کش میدانزای کوچ

بددرای گسددتر

 ،شِ  ،تگااکدو ،

پتروبددرا

تدلیلاتی مربوطب دز  1891با تمرکا بر صنعت نفت و گاز ساخت

و آگیدد

4

1

2

0

جریددانسددنج چندددفازی

6

تگااکو و بیپی آزمایش شد .در کمتر از دو دز گذشت  ،جریانسنج
چندفازی در ملیا

میدانی نیا صدتسنجی شد و برای میدانزای

جدید ب عنوان راهح اولی اندازهگیری جریانزای چندفازی در نرر

و جدید

ب تأسیسات فعلی متصد گدردد .افداایش ملددار آک وگداز در ید
* تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسدی شدیمی ،گدروه مهندسدی
نفت

1. Elf
2. Shell
3. Texaco
4. Petrobras
5. Agip
6. B.P.
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گرفت میشود .ب طور سنتی ،دبی جریانزا با جداسازی فاززا از زدم

چندراهی تست

و اندازهگیری سیا خروجدی از جداکنندده بد دسدت مدیآمدد امدا

MFM

جنب زای ا تصادی بازیابی نفت در دک زای دریایی ما را بد سدمت
آمادهسازی چاهزای تولید نفت در زیر دریا با لول زای حاوی جریدان

گاز

چندفازی ،برای انتلدا بد سداح موجدود سدو داد .بددیرترتیدب
مشددکالت جریددانسددنجزددای سددنتی مشددخ
جریانسنج چندفازی آنجا مشخ

ش دد .ارز

زیرساختهای چاه آزمایی

جداکننده مرحله اول

بددا ی

آب

چندراهی تولیدی

نفت

میشود ک مدیتدوان روی افدت

فشار اعمالی ب سازند ،فشار گذرا و دورهزای کوتاه جریدان ،کنتدر
از چاهها

بهتری داشت[ .]1ب دلی تنوع گستردۀ شدرایط میددانزدای نفتدی،
جریانسدنجزدای چنددفازی بایدد تددت شدرایط گسدترده ای دادر

گاز

ب عملیات باشند .استفاده از جریانسنج چندفازی ،سخت افاار مدورد

جداساز تست
آب

نیدداز در تجهیدداات داخ د خشددکی ،تجهیدداات دریددایی روی آک و

نفت

تجهیاات دریایی زیر آک را کازش میدزد .یکدی از ماایدای اولید و
اصلی جریانسنجزای چندفازی حدذب تسدت جداسداز 1اختصاصدی

چندراهی تست 1
چندراهی تست 2
MFM

گاز
جداکننده مرحله اول

برای کاربرد زای چاه آزمایی است ک برای جداکردن و انددازهگیدری

چندراهی تولیدی

آب
نفت

ملادیر کم نفت و گاز ب کار می رود .استفاده از جریانسنج چندفازی
باعث کمین شدن فضای تختگاه (پلتفرم) و ملدار باری میشدود کد

از چاهها

باید توسط تختگاه تدم شود .جداسداززدای تسدت بدیر 11تدا 14
درصد د ت دارند ،اما نمی توانند چاه را ب طور پیوست نمایش دزند.

شکل  .1طرح شکلوارۀ چاهآزمایی جریانسنج چندفازی[.]1

عیب دیگر چاه آزمایی رایدج ایدر اسدت کد چداه در دورهزدایی کد
عملکرد

متو

میشود دچار آسیب میگردد .چاهزایی ک ب طور

 1-2اطمینان نسبت به یک روش خاص

منرم تدت آزمایش رار میگیرند ب عملیات تعمیر بیشدتری بدرای

امکان ندارد ی

نگهداری دبی تولید نیاز دارند .دوساختار از دبیسنجزای چنددفازی

مددوۀ مورد نرر ما باشد .بست ب کاربرد خاصی ک مدنرر ماسدت،

ک برای کاربرد چاهآزمایی استفاده میشوند ،در شک ( )1نشان داده

ی

ممکر است از رو زای دیگر برتر باشد ،بنابرایر متصدی

شده است .شک با یکپارچ سازی دبیسدنج چنددفازی در سداختار

باید از بیر تکنی زای موجود ،مناسبتریر جریانسنج چندفازی را

ی

سیستم چاهآزمایی است ک در آن بدون زیچ کازشی در تولیدد

رو

جریانسنج چندفازی دادر بد انددازهگیدری زمد

انتخاک کند[.]1

میتوان ب طور دائم ی چاه را مورد پایش رار داد و دیگر چداهزدا را
آزمایش کرد .در شک پاییر ،جریانسنج چندفازی ب تنهدایی نلدش
ی

وسیل چاهآزمایی دارد ک طرحی بسیار سداده و بددون نیداز بد

جداسازی فاززاست.

 2-2ایمنی و سالمت
تا چندسا گذشت  ،جریانسدنجزدای چنددفازی کد شدام منداب
زست ای بودند ،از نرر سالمتی ،امنیدت و مشدکالت مددیطزیسدتی
باعث نگرانی بودند .با ایروجود ،میاان تدابش پداییر انددازهگیرزدای

 .2عاملهای مهم در انتخاب جریانسنجهای چندفازی

امددروزی و انعطددابپددذیری تواف د زددای دف د منبد زسددت ای ب دیر

در انتخاک جریان سدنج زدای چنددفازی مدوارد زیدر بایدد مدد نردر

تولیدکنندده و کارفرمددا بد معندی پدذیر

رارگیرند:

اندازهگیریزا توسط نهادزای دولتی است[.]1
1. Test Separator
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گسددتردهتددر ایددرگوند از

تا زمانی ک احتما رسدوک پدارافیر ،آسدفالتیر و شدر در سیسدتم

فارغ از ایرک رو

تولید وجود داشت باشد ،امکاناتی ک درون خط لول جریان رار داده

زمگر سازی است ،جریدانسدنجزدای چنددفازی براسدا

میشود ،بهتریر راه ح ممکر نیست .اگر مدواد در داخد دسدتگاه

اب اندازهگیری طبل بنددی مدی شدوند .پدنج شاخصد کد توسدط

رسوککند ،ن تنها باعث اختال در کارکرد آن میشود ،بلک امکانات

جریانسنجزای چندفازی اندازهگیری میشود ،عبارت است از:

ایر دستگاه فلط منجرب کازش اب توج سطح در دستر

جداسدازی یدا

اندازه گیری انتخاک شده براسا

شداخ

جریان

میشود.

 1-3چگالی
در ایر دستگاه زا چگالی متوسط سیا یدا ید

شداخ

دیگدر کد

 4-2ترکیب درصد گاز

ب طور مستلیم بد چگدالی مدرتبط اسدت ،در ید

طب تدلیلات ب عم آمده در موا عی ک ترکیب درصد گاز بدیش از

اندازهگیری می شود مانند جذک اشع گاما و ملاومت الکتریکی .ایر

 81درصد است ،اطالعات ب دستآمده از جریانسنجزای چندفدازی
خطای بیشتری دارد[.]1

دستگاه زا در مورد جرم سیا در ی
اتمی مشخ

حجم مشخ

سدمت از لولد
از لول یا اجداا

اطالعاتی بدسدت مدیدزندد ،امدا اطالعداتی در مدورد

سرعت سیا حاص نمیکند.
 5-2محدودۀ عملیاتی
ابااری وجود ندارد ک بتواند درک مددودهزای ترکیب درصدد گداز،

 1-1-3جذب اشعۀ گاما

آک و اندددواع الگوزدددای جریدددانی،

چگالی سنج گاما ابااری است ک برای اندازهگیری کسر فضای خدالی

اندازهگیریزای زم را ب خوبی انجامدزد ،بندابرایر زنگدام انتخداک

ب کار می رود ،امدا بایدد مالحردات د یلدی در بدرایب جدذک بدرای

جریانسنج چندفازی مناسب باید ب د ت مدددودۀ عملیداتی را کد

مخلوطزای پینیده ای ک در کاربردزای جریانسنج چندفازی با آن

شدددت جریدددان ،فشدددار ،بدددر

توسط ی

اندازهگیر پوشش داده میشود ،مشخ

روبرو زستیم ،در نرر گرفت شود.

نمود.

 2-1-3بررسی نوترون

 6-2واسنجی (کالیبراسیون) در طول عمر میدان
اگرچ بعضی از تولیدکنندگان ادعا میکنند ک مدصو ت آنزدا بد

ایر تکنی

تنردیم بیشددتری بعددد از واسددنجی کارخاند نیدداز ندددارد ،ولدی ایددر

براسا

غیرمنطلی است ک از وابستگی کارایی ی

مروری بر روشهای اندازهگیری جریانهای چندفازی در سرچاه

 3-2عوامل برهم زننده در اندازهگیری

 .3طبقهبندی جریانسنجهای چندفازی

جریانسنج چندفازی ب

از واکنش  n-γاستفاده میکند انددازهگیدری مدیتواندد
اجاای اصلی یا ردیاک باشد .انر ی فوتونزای گاما ب عنصر

بستگی دارد برای مثا  ،اندازه گیدری غلردت زیددرو ن و اکسدی ن
امکان اندازهگیری شدت جریان آک و زیدروکربرزا را فرازم میکند.

مددودۀ شرایط عملیاتی مختل چشمپوشی کنیم[.]1

و تی ایر فر با اندازهگیری نسبت گاز ب مای زمدراه شدود ،امکدان
اندازهگیری مجاای زر ی

 7-2هزینهها
در عملیات توسع ی

از کسرزای فازی را میدزد.

میدان جدید نفت و گاز ،عوامد پدرو هزدا از

زرکاری ک باعث کازش زاین زدای ثابدت اولید و زایند عملیدات

 3-1-3وزن کردن لوله

تأسیسات جدید شود ،استلبا میکنند .جریانسنجزای چنددفازی

ایر رو

یکی از اصلیتریر نلدشزدا را در رسدیدن بد ایدر ازدداب دارد[.]2

زم باید با اندازه گیری نسبت گاز ب مای زمراه شود ،تدا کسدرزدای

درایر میدان انتخداک جریدانسدنجزدای چنددفازی کد زایند زدای

ابلیت ب کارگیری در شرایط زیر دریا را داراست و ایر فر

فازی ب ترتیب مشخ

شود.

سرمای ای و عملیاتی پاییرتری داشدت باشدد ،بسدیار حدائا ازمیدت
است.
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 6-2-3نگاشت عرضی خازنی /هدایتی

 2-3سرعت
در دست دوم ب صورت مستلیم یا غیرمستلیم (با اندازهگیدری دبدی
حجمی) در ی

جریان سدنج تدوربینی سدرعت سدیا انددازهگیدری

میشود .در جریان زمگر ،سرعت عادی جریان اندازهگیری میشدود
و در جریان نازمگر تفسیر سیگنا زای ثبتشده پینیدهتر است.
 1-2-3فعالسازی نوترون ضربانی

ایر فر مستلام ب کارگیری ی
ی

1

گون زای فعا را در طو لول اندازهگیری کند .ایدر فدر ،بدا منداب
است ،در صنای مهمی کاربرد دارد.

 2-2-3جریان سنج الكترومغناطیسی

و تی در طو لول ای کد در آن سدیالی زدادی جداری اسدت ،ید
میدان مغناطیسی ایجاد شود ،جریانی ک اللدا مدیشدود بدا سدرعت
سیا متناسب است و با روابطی میتوان سرعت را تخمیرزد.

در ایررو

پاسخ سیا از دو مو عیت مکانی مختل با فواصد معدیر در طدو
کانا است .مشک اصدلی ترکیدب مخلدوط نفدت -آک اسدت .نفدت
خاصیت دی الکتری

از خود نشان میدزد ،در حدالیکد آک زدادی

مخلوط ب شک خازن عم میکند و در موا عی ک آک بیشتر است

منب نوترون بربانی است تا بتواندد

 3-2-3کراس کورلیشن پرتو گاما

میدان الکتریکی جهت انددازهگیدری

است بنابرایر و تی در مخلدوط ،نفدت فداز غالدب (پیوسدت ) اسدت،

جا یا اجاا را در مخلوط فعا سدازد و درنهایدت بتواندد انتلدا

مناسبی ک در دستر

ایر رو

شام استفاده از ی

6

یعنی آک فاز پیوست و نفت فاز پخش شدهاست ،مخلدوط بد عندوان
نلط وارونگدی وجدود

زادی عم میکند .در مخلوط آک -نفت ی

دارد ک در ایر نلط  ،پیوستگی از نفت ب آک منتلد مدیشدود ،در
ایر حالت خاصیت الکتریکی مخلوط تغییر مدیکندد .اگدر از کدرا
کورلیشر خازن/زدایت استفاده شود باید ی
موجود باشد تا بتوان تضمیر کرد کد رو

سیستم سوییچ کدردن
انددازهگیدری در نلطد

وارونگی تغییر میکند .ناحی وارونگی معمو ً بیر  51تدا  61درصدد
بر

آک رار دارد .با ایر وجود ،برای ی

وارونگی از ب مشخ

مخلوط آک و نفدت نلطد

نیست ،چراک بدا خدواس سدیا و شدرایط

لدر ای جریان تغییر میکند[.]1

2

پاسخ زای خروجدی دو دسدتگاهِ جدذک گامدایی کد در
رار گرفتد اسدت ،ثبدت مدیشدوند.

فواص مشخصی در طو کانا

سیگنا زا ب صورت عربی نگاشت  0میشوند تا سرعت بدست آید.

 3-3شار جرمی
اگرچ شار جرمی ت ت

اجاا ب طور مسدتلیم ابد انددازهگیدری

نیست ،اما شار جرمی کلی میتواندد توسدط ید
 4-2-3کراس کورلیشن نوترون

4

شدار جرمدیسدنج

وا عی یا دستگاه کوریولیس اندازهگیریشود .شدک ( )2نموند ای از

ایر امکان وجود دارد کد واکدنش  ،n-γاندر ی بدا شددت کدافی (از

ایر دستگاه را نشان میدزد.

زیدرو ن) تولید کند تا از لداظ تئوری اجازه دزدد کد سدیگنا زدا
ب صورت عربی نگاشت شوند ،تا بتوان سرعت را ب دسدت آورد .ید
احتما ایر است ک اگر دستگاه زا در فاصدل مشخصدی از یکددیگر
باشند ،سیگنا زای گاما و نوترون را ب صورت عربی نگاشدت کدرد.
ایر امر تعداد اباار را ب دوکازش میدزد.
 5-2-3نگاشت عرضی صوتی

ایررو

5

در حالتی ک کسر حجمی زیاد باشدد ،مشدکالت زیدادی را

ب وجود میآورد.
1. Pulsed-Neutron Activation
2. Gamma-Ray Cross Correlation
3. Cross-Correlated
4. Neutron Cross Correlation
5. Acoustic Cross Correlation
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شکل  .2تصویری از دستگاه کوریولیس[.]3
6. Capacitance/conductivity Cross Correlation

ایر اباار در جریدان ندازمگر کداربرد دارد ایدر دسدتگاه مدیتواندد
ب عنوان ی
ی

زمگرساز عم کند .بنابرایر برای استفاده در ترکیب با

اندازهگیر دوم جهت اندازهگیدری برخدی خدواس مانندد چگدالی

متوسط مناسباست.
 2-3-3لولۀ ارتعاشی

ایر دستگاه وابست ب اثر کوریولیس است و جهت انددازهگیدری شدار
جرمی کلی استفاده می شود .ترکیدب ایدر دسدتگاه بدا کسدر جائدی
شکل  .4تصویری از جریانسنج چندفازی ونتوریمتر[.]3

جریانسنج زایی ک در با ذکر شد ،اطالعات مورد نیاز جریان را بد
ما میدزد .اگرچ ایردستگاه ب حضور فاز گاز بسیار حسا

است.
 5-3تجزیۀ عنصری

 4-3تكانۀ جهش (مومنتوم)
شاخ

دست بندی نهایی شام دسدتگاهزدایی اسدت کد غلردت و سدرعت

دیگری ک اب اندازهگیری است تکان جهش جریان سدیا

است ،ک حاص برک شار جرمی در سرعت جریان است .ایر دست
شام اباارزای کالسی

افت فشدار مانندد ونتدوری و اوریفدیسمتدر

زری

از اتمزا را  -مانند اکسی ن ،زیدرو ن و کربر  -انددازهگیدری

میکند .ایر دستگاهزا در زمانیک جریان نفدت ،آک و گداز بد طدور
کام بازم مخلوط یا زمگر نشدهاند ،استفاده میشود.

است .شک زای ( )0و ( )5نمون زدایی از ایدر دسدتگاهزدا را نشدان
میدزد.

 .4چهارمسیر ممكن جریانسنج چندفازی
صفحه اریفیس

حسگر فشار

مروری بر روشهای اندازهگیری جریانهای چندفازی در سرچاه

 1-3-3شار جرمیسنج واقعی

شک ( )4چهارمسدیر ممکدر بدرای ترکیدب دسدتگاهزدا بد منردور
اندازهگیری جریان نفت،گاز و آک را در خطوط لول نشان مدیدزدد.
سیستم او شام زمگرسازی و نمون گیری است و ب س اباار نیداز
دارد ک دوعدد از آن زا ب صورت سری در پاییردست زمگرسدازی

حسگر دما

و دیگری در خط نمون گیری رار مدیگیدرد .شدک ( )6مسدیر  1را
برای جریانسنج چندفازی نشان میدزد ک در آن نسدبت نفدت بد

سلول

گازی ک در کنتور  0در خط نموند انددازهگیدری شدده ،بد صدورت

اختالف فشار

ترکیبی با نتایج کنتورزدای  1و  2اسدتفاده شدده و ملدادیر سدرعت
متوسط ̅ ،و چگالی متوسط ̅ ،بدست آمده است .کنتورزدای  1و 2

جریانسنج

مددیتواننددد تمددام ترکیددبزددای ذکرشددده در جعبدد شددک ( )0را
نمایشگر محلی

اندازه گیری کنند برای مثا  ،ی
یا

شکل  .3تصویری از جریانسنج چندفازی اوریفیسمتر[.]3

مشخ

 ρرا اندازهگیریکند و ی

ونتوری متر میتواند تکان جهدش
چگالیسنج گاما میتواند ملدار ̅ را

کند ،از ترکیب ایر دو ملدار ̅ را بدست میآید[.]1
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نا

نا

شکل  .5چهارمسیر برای انجام جریانسنجی چندفازی[.]1

اگر از ی

زمگرکننده بدون نمون گیری استفاده شود ،ب س اباار در

جداگان ادر ب اندازهگیری یکی از فاززای مای باشد.

پاییردست زمگرکننده نیاز است ک یکی از آنزدا بایدد بد صدورت

کنتور 3
کنتور 2

کنتور 1

فرض :مسیر  1و مسیر  2سرعت متوسط و چگالی متوسط را اندازهگیری میکنند

مسیر  3چگالی
چگالی

شکل  .6مسیر  1برای جریانسنج چندفازی[.]1
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زمگر سازی بدون نمون گیری استفاده میکند .زر دو مسیر 1

 α+β+χ=1است .پس تنها نیاز است ک دوکسر جائی (معمو ً کسدر

و  2فلط ب س اباار نیاز دارند ،زیرا فرضشدده کد زدر سد جدا بدا

جائی گاز  αو کسر جائی آک  )βاندازه گیری شوند .پس معادل ()1

سرعت مساوی حرکت میکنند.

ب صورت زیر میشود:

رو

𝛼

()2

کنتور 3

کنتور 1

کنتور 2

همگنکننده

برای مداسب شدت جریان حجمی مخلوط نیداز اسدت پدنج متغیدر
مستل اندازه گیدری شدود ،شددت جریدان جرمدی  Mید مخلدوط

شکل  .7مسیر  2جریانسنج چندفازی[.]1

س فازی از رابط زیر ب دست میآید:

در سیا غیرزمگر ،اگر ب واسنجی وسی نیاز نباشد ،بد پدنجابداار
نیاز است .در مسیر  0ب اندازهگیریزای بیشتری برای تعییر سرعت
و کسر حجمی زری

𝛼

از اجداا نیداز دارد .شدک ( )9مسدیر  0را در

ی جریان نازمگر نشان میدزد.

𝛼

𝛼

()0

ک بدرای مداسدب شددت جریدان جرمدی کد مخلدوط نیداز اسدت
زشت متغیر مستل اندازه گیری شود[ .]5ب طدور کلدی چگدالی آک،
نفت و گاز از دیگر بخش زای فرآیند تولید بدست میآیدد ،کد ایدر
اتفا موبوع را تبدی ب مسدأل ای مدیکندد کد در آن فلدط بایدد
سرعت زری

از فاززا و دوکسر جائی (معمو ً کسدر جائدی گداز 1و

مروری بر روشهای اندازهگیری جریانهای چندفازی در سرچاه

شک ( )0مسیر  2را برای جریانسنج چندفازی نشان میدزد ک از

ک در آن  Aسدطح ملطد لولد اسدت .زمدان طدور کد مدیداندیم

2

کسر جائی آک ) انددازهگیدری شدوند .زمدانطورکد در شدک ()8
نشان داده شددهاسدت ،عدالوهبدر انددازهگیدریزدای اساسدی شددت
جریانزای حجمی و جرمی ،شاخ زای دیگری زم از ایر اطالعات
ب دست می آید ک معمو ً برای ازداب عملیاتی ب آنزا نیداز داریدم

شکل  .8مسیر  3برای جریانسنج چندفازی[.]1

0

ک شام کسر حجمی گاز  ،بر

5

4

آک  ،نسبت گاز ب نفت و نسدبت

مسیر  5عبارت است از جداسازی کام اجداا جریدان از یکددیگر و

آک ب مای  6میشود .جدو ( )1رایجتریر شاخ زای عملیاتی مورد

اندازه گیری جداگان زدر فداز .البتد در ایدر صدورت نیداز بد وجدود

نیاز و روابط آنزا با شاخ زای بنیادی معادل را نشان میدزد.
آبرو و زمکاران[ ]4رو

جریانسنج چندفازی از بیر میرود.

دیگری برای کازش تعداد اندازهگیریزدای

مستلیم ارائ دادندد ،در ایدر رو

 .5رویۀ اندازهگیری جریان در جریانسنجهای چندفازی
مسأل اندازهگیری جریان س فازی تبدی ب مسأل ای میشود ک در
آن سرعت لدر ای (
و  )χو چگالی زر فاز (
حجمی ی
()1

 ،و ) ،کسر جائی در سطح ملط
،

(β ،α

و ) مداسب شود[ .]5شدت جریدان

مخلوط س جایی ب صورت زیر مداسب میشود:
𝜒

𝛼

بدا اسدتفاده از بازشناسدی الگدو و

رو زای شبک عصبی ،روابط بیر خروجی زای حدا

سد حسدگر

مستل و شدت جریان حجمی زر فاز را مداسدب مدیکندیم .بدرای
مثا ایر حسگرزا می توانند فشار دیفرانسیلی در طو ی

مددودۀ

جریددان ،ملاومددت الکتریکددی جریددان و میرایددی پرتددو گامددا را ک د
1. α
2. β
3. GVF
4. WC
5. GOR
6. WLR
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جدول  .1شاخصهایی که معموالً در فرآیند تولید نفت وگاز

از ملط لول مدیگدذرد ،انددازهگیدری کنندد .رابطد بدیر خروجدی

استفاده میشود[.]4

زرحسگر و شدت جریان زرفاز ب صورت تئوری نمدیتواندد تخمدیر
تعریف

شاخص عملیاتی

𝛼

نسبت گاز ب مای ()GLR

𝛼

نسبت گاز ب نفت ()GOR

𝛼

کسر حجمی گاز ()GVF

زده شود ،اما باید استفاده از واسنجی ب دست آید .جدداو ( )2و ()0
خالص ای از سیستم زای جریانسنجی سد فدازی را کد بد صدورت
تج داری در دسددتر

زسددتند ،نشددان مددیدزددد .زمددانطورک د در

جدو ( )2نشان داده شده ،جریانسنجزای س فازی کد جریدان را
پیش از اندازهگیری جدا میکنند ،عموماً بدرای انددازهگیدری شددت
جریان فاز گاز از ی جریانسنج ت فازی مث جریانسنج ورتکس یا
کوریولیس استفاده میکنند و برای اندازهگیری سرعت از ترکیبدی از
رو زدای انددازهگیدری سدرعت مثد جریدانسدنج ونتددوری ،رو

نسبت مای ب گاز ()LGR

𝛼

کرا کورلیشر یا کوریدولیس و بدرای انددازهگیدری کسدر جائدی از
رو زایی مث ملاومت ظازری یا امواج میکرو برای تخمیر شددت
جریان نفت -آک استفاده مدی شدود .جریدان سدنج زدایی کد بد از

کسر حجمی مای ()LVF

اندازهگیری ،جداسازی در آنزدا ر نمدیدزدد ،از رو زدایی مثد
بر

جریان سنج لول ونتوری و رو

آک ()WC

کرا کورلیشر برای تخمیر سرعت

فاززای حامد و پراکندده اسدتفاده مدیکنندد و از رو زدایی مثد
ملاومت الکتریکی و رو زای میرایی پرتو گاما برای تخمدیر کسدر

نسبت آک ب مای ()WLR

جائی فاززا در مخلوط جداری اسدتفاده مدی کنندد .اسدترات ی زدای
جایگایر دیگر ،از تکنی زای مدلسازی مث شبک زای عصبی برای
تخمیر شدت جریدان از مدددوده ای از حسدگرزای اولید اسدتفاده
میکنند[.]6

جریان سه فازی

 1-5دبیسنجهای نوع  :1aجداسازی کامل دوفازی
سیستمزای اندازهگیری جریان چنددفازی
جداسازی جریان

ی

قبل از اندازهگیری

Weatherford Red Eye

مثا تجاری از سیسدتمزدای ندوع  1aاسدت کد در آن بد از

فرآیند اندازهگیری ،جریان آک -نفت-گاز ب دو جریدان گداز و مدای
تبدی میشود .شک ( )11عناصر پای ای ایر جریدانسدنج را نشدان

محاسبه مستقیم

جداسازی کامل

جزء فازی و سرعت

به اجزاء
تشكلدهنده

میدزد.
ورود شیب دار جریان چند فازی ب داخد جدداکنندده باعدث ایجداد
گرداب می شود ،ک موجب می شود ترکیبات گاز و مای از زدم جددا
شوند .تفاوت چگالی بیر نفت ،گاز و آک باعث میشود ک فداز مدای

جریانسنج 2b

جریانسنج 2a

جریانسنج 1b

جریانسنج 1a

ب سمت پاییر و فاز گاز ب سمت با ی جدداکنندده حرکدت کندد .از
شیر زای کنتر مای و گاز جهت حفد جداسدازی بهیند اسدتفاده

شکل  .9یک سیستم دستهبندی برای
جریانسنجهای سهفازی[.]6
45
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1. REMMS

ورودی

شیر کنترل گاز
خروجی

فرستنده
سطح

شیر کنترل مایع
جزء سنج آب red eye 2G

جریانسنج مایع

شکل  .11مثالی از یک جریانسنج سهفازی که از جداسازی کامل دوفازی استفاده میکند[.]4

گرداب ای متداو اندازهگیری می شود .شدت جریان نفت /آک توسط
ی جریان سدنج کوریدولیس و بدر

آک جریدان توسدط ید بدر

حا حابر زیچ جریانسنج س فازی ک در دست بندی نوع  1bدرار
بگیرد در دستر

نیست.

مروری بر روشهای اندازهگیری جریانهای چندفازی در سرچاه

سیگنال خروجی

دبیسنج گاز

آک سنج مادون رما اندازهگیری می شود .دوجریان ب از خدروج از
 3-5سیستم های نوع  :2aاندازهگیری مستتقیم خصوصتیا

جریانسنج با زم ترکیب میشوند.
با استفاده از ایر رو

جداسازی ،شدت جریانزدای حجمدی گداز و

مای با عدم طعیت نسبی  ±%2اندازهگیری می شوند .بر

جریان سهفازی

آک نیدا

رکسددار  MPFM 2600یکددی از نمون د زددایا تجدداریا در دسددتر ا

با عدم طعیت مطل  ±%2اب اندازهگیری اسدت .انددازهگیدریزدا

جریانسنج نوع  2aاست ک ب زیچجداسازی و اختالط جریانی نیداز

میتوانند تا کسر جائی گاز  %84را اندازهگیدری کنندد .اگرچد ایدر

ندارد و شدت جریان زای فاززا را با اندازه گیری مستلیم کسر جائی

رو

جریانسنجی میتواند در زم نوع از ر یمزای جریدانی شدام

و سددرعتزددا مداسددب مددیکنددد .شددک ( )11اجدداای اصددلی ایددر

جریان لخت ای ب کار برده شدود ولدی زمدانا مانددِ کوتداهِ جداکننددۀ

جریان سدنج چنددفازی را رسدم کدرده اسدت .ایدر جریدانسدنج بدا

چرخشی آن را برای استفاده جهت سنجش نفدت سدنگیر نامناسدب

اندازه گیری زدایت الکتریکی ،ظرفیت الکتریکدی و چگدالی مخلدوط،

می کند[ .]0جداکننده زمننیر باعث افاایش افت فشار در خطدوط

کسر جائی فاززا را مداسب میکند .در ایرحالت از جریانسنج لول

لول می شود ک ایر امدر باعدث دشدواری زدایی در خطدوط لولد ای

ونتوری و فر کرا کورلیشر بدرای مداسدب سدرعتزدای سد فداز

میشود ک نیاز ب پیگزنی دارد.

استفاده می شود .ب دلی تغییر شدت جریانزایی ک در طو زمدان
حیات میدان اتفا میافتد ،میتدوان جریدان سدنج لولد ونتدوری را

 2-5سیستمهای نوع  :1bجداسازی جزئی دوفازی

عوض کرد .از ی سیستم چندالکتروده بدرای فدرازمآوردن اطالعدات

سیستمزای نوع  1bمث نوع  1aنیاز ب جداسازی کام گاز و مای با

توزی فاز مدلی (مث نادی

د ت با ندارد ،اما در ملاب پس از جداسازی نیداز بد انددازهگیدری

زمننیر از جریان سنج برای اندازهگیری  WLRو  GVFدر بازۀ صفر

جریان گاز تر و جریان مایعی ک ملدار کمی گاز دارد ،مدیباشدد .در

1. Roxar

دیواره) و ملطعی استفاده میشود[.]5
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فرستنده چندمتغیره

محفظه قابل تعویض میدانی ونتوری

چندراهی فشرده
الكترودهای DP 26

صفحههای الكتریكی میدانی

شکل  .11جریانسنج سهفازی که از اندازهگیری مستقیم مشخصات جریان سهفازی استفاده میکند[.]4

اسدت،

تا  111درصد نیا استفاده میکنیم .در مواردی ک ترکیب درصد گاز

مستل ب دست میآید .زمانطور ک در شک ( )12مشخ

بیشتر از  84درصد است ،نیازاست ک ی سیستم چگالی اشع گامدا

جریان سنج از دو زیر ر رۀ ما و ر تشکی شدده :ر درۀ مخروطدی و

2

0

 V-conاست ک مانند

ب جریانسنج اباف شود .اگرچ جریانسنج ب پدیشمخلدوطشددن

ر رۀ کوریولیس  .ر رۀ مخروطی شام ی

نیاز ندارد ولی الااماتی ک سازنده روی تأسیسدات درار داده بدامر

تولیدکنندۀ دیفرانسیلی عم مدیکندد .شداخ زدای مسدتللی کد

ایر است ک جریان ب از عبور از بخش اندازهگیدری جریدانسدنج

توسط ایر ر ره اندازهگیری می شود شام دما ،فشار مطلد  ،فشدار

ب خوبی مخلوط شدهاست .تستزای مستللی بر روی جریانسنج در

جائی و ظرفیت یا زدایت مخلوط است.

مددودۀ  ،%81-%00 GVFو مدددودۀ  WCصفردرصدد %81-انجدام
گرفت و در ایر مددوده شدت جریان حجمی گداز و شددت جریدان
حجمی مای اندازه گیری می شود ک ایر ملادیر بد ترتیدب بدا عددم
طعیت نسبی  ±%9709و  ±%074ب دست آمد .ملدار بدر

آک نیدا

با عدم طعیت  ±%2704ب دست میآید .اگرچ جریانسنجزای ندوع
 2aمعمو ً ب مخلوطکرزای داخ جریان نیاز ندارد ،ولدی بد دلید
نیاز ب نصب دستگاه ب صورت عمودی رو ب با و پس از ی
 Tشک  ،ب وبوح ی

محل قرارگیری دبیسنج کوریولیس

اتصدا

محل قرارگیری محفظه قیفمانند

زمگرسازی ب دست میآید.
شکل  .12جریانسنج سهفازی که از روش اندازهگیری

 4-5سیستتتمهتتای نتتوع  :2bانتتدازهگیتتری ریرمستتتقیم

غیرمستقیم ،خواص جریان سهفازی را اندازهگیری میکند[.]4

خصوصیا جریان سهفازی
اسمر نام ی

45

جریان سنج تجاری است ک بد زدیچ پدیشجدایشدی

زم شاخ زا ،زم ب تغییدرات سدرعت و زدم بد تغییدرات ترکیدب

برای جریان نیاز ندارد .درایر جریانسنج شدت جریانزای زرفاز بدا

فاززای جریان حسا

زستند از دوشبک عصبی پسانتشدار جهدت

ب کارگیری تجای زای پیشرفت سدیگنا زدای خروجدی سد حسدگر

تخمیر رابط بیر خروجی زای حسگر و شدت جریان زرفاز استفاده

1. Asmar

2. Cone Spool
3. Coriolis Spool
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ب صورت نرری ب دسدت آورد .از ر درۀ کوریدولیس بدرای تصددیح

در اواخر دز  1891فرآیند صنعتی پرتونگاری ب عندوان ید مفهدوم

ملادیر اندازه گیری شده توسط ر رۀ مخلوطی در کسدر جائدیزدای

پویاییشناسدی ملطعدی 0بدرای

جهت فرازم آوردن اطالعات پرداز

عددم طعیدت نسدبی در

فرآیندزای صنعتی ارائ شد .اطالعات بد دسدت آمدده از ید فرآیندد

اندازهگیری شدت جریان حجمی گاز و مای ب ترتیدب ±%11و ±%4

پرتونگدداری مددیتوانددد ب د صددورت تصددویر باشددد (تومددوگرافی) و یددا

آک نیا با عدم طعیت مطل  ±%2ب دست میآید .در

زای سادۀ پدرداز  ،توزید اجداای فرآیندد را شدرح دزندد

با تر گاز استفاده میشود .توسط ایررو
می شود .بر

شاخ

زم دستگاهزای مبتنی بر شبک عصبی ،ب از استفاده در میدادیر

(شک (.]8[))10

نفتی و گازی ،جریانسنج نیاز ب واسنجی کارخان ای و یا شبی سازی

فرآیند پرتونگاری ک بر اسا

آزمایشگازی توسط ی حلل جریان دارد .اسدتفاده در میددان باعدث

می کند در موارد متعددی از جریان زدای چندد فدازیا زیددروکربنی

بهبودِ بیشترا د ت ایر نوع از جریانسنج میشود زیرا شبک عصدبی

کاربرد دارد و مایتزایی مانندد اسدتوار بدودن ،غیدر سدرزدهبدودن و

از شرایطی ک بالً با آن مواجد شدده (در جهدت بهبدود) اسدتفاده
میکند.

پرتوسنجی ظرفیدت الکتریکدی کدار

یمددت کددم طراحددی را داراسددت[ .]11چددالش اصددلی موجددود در
پرتوسددنجی ظرفیددت الکتریکددی ،غیرخطددی بددودن روابددط بددیر
اندازهگیریزای الکتریکی و گذردزی مادۀ اندازهگیری شدهاست کد
بازسازی تصویر را پینیده میکند .فرآیند پرتونگاری ک بر پای پرتو

 .6سایر پیشرفتهای تحقیقاتی
در بخش نفت و گاز عمومداً زمدان زم بدرای ایدرکد ید

فنداوری

جدید وارد بازار شود بسیار طو نیتر از دیگر صنای مانند مدصو ت
مصرفی ،دارو و ارتباطات است .جریان سنج س فازی یکی از بهتدریر
مثا زا در ایر مورد است ،حدود  21سا طو کشید تا ایروسیل از
ی

5

تصور تدلیلاتی ب ملبولیت تجاری برسدد[ .]9تدلیلدات بدرای

بهبود ایدررو

زمنندان ادامد دارد .پد وزش در مدورد رو زدای

پرتونگاری ،1صوت شناسی و رو زای بسامد با ی الکترومغناطیسی
می تواندد موجدب پیشدرفت زدای ابد تدوجهی در د دت و ابلیدت
جریددانسددنجزددای تجدداری موجددود شددود .رو

دیگددر ،اسددتفاده از
2

رو زای جدیدی مانند بازآوایی مغنداطیس زسدت ای بدرای حد
مشک اندازهگیری س فازی است ک بد طدور کلدی ندوع جدیددی از
جریانسنجزا را ب وجودمیآورد.

گاما عمد مدی کندد زدم بدرای تصدویربرداری از جریدان چنددفازی
زیدروکربرزا استفاده میشود .پرتونگاری بدا پرتدو گامدا در جریدان
چندفازی زیدروکربنی ،بیر فاز گاز و مای بد دلید تفداوت چگدالی
آنزا ،تبعیض ائ میشدود ،مثد بدرائب میرایدی فتدون متفداوت.

مروری بر روشهای اندازهگیری جریانهای چندفازی در سرچاه

می شود .ایر روابط پینیده و غیر خطی زستند و نمیتدوان آنزدا را

 1-6روشهای پرتونگاری

تدلیلات بیشتر بر روی پرتونگاری پرتو گامدا منجربد دسدتیابی بد
جدیددی شدده کد درآن رو زدای سددنجش پرتونگداری 4بددا

رو

جریانسنج زای چند فازیا آنالیدر ترکیدب مدیشدوند کد فلدط بدا
استفاده از چندطرح میتواندد بد صدورت پیوسدت الگدوی جریدان را
تشخی

دزدد و بد واسدط آن خطازدای انددازهگیدری را کدازش

دزد[ .]5اولیر جریدانسدنج درونچدازی کد از ایدررو
میکند ،راهاندازی شدهاست .ی
اسا

اسدتفاده

سیستم فرآیند پرتونگاری نیا ک بر

ریاموج کار می کند ،برای تصویربرداری از جریدانزدای چندد

فازی وجود دارد.

پرتوسنجی (عكس)
واحد
بازسازی
پرتوسنجی (شاخصههای فرآیندی)

واحد
جمعآوری
اطالعا

صفحههای

فرآیند

حسگر

باالی حسگر

شکل  .13نمایی از روند کلی سیستم اندازهگیری ِپرتونگاری[.]9
3. Dynamic Cross-Sectional Process

2. Nuclear Magnetic Resonance
5. Tomographic Sensing Methods

1

1. Tomographic
4. Electrical Capacitance Tomography
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ک یکی برای مخلوط پیوسدت از آک و دیگدری بدرای مخلدوطزدای

 2-6روشهای فراصوتی

مددار

اگرچ زنوز ایررو زا ب طور کام در جریانسدنجزدای سد فدازی

پیوست از نفت یا گاز استفاده میشود .سیمپیچزا توسط ید

تجاری کاربردی نشدهاست ،اما ب نرر میرسد فنون فراصوتی ظرفیت

بازخورد (فیدب ) وادار ب تشدید می شوند و امپدانس زر سدیم پدیچ

اندازه گیری زر دو ملدار سرعت فازی و ترکیب درصد فدازی را دارد.

اندازهگیری میشود[ .]8آزمایشزدای انجدامشدده روی ایدر مفهدوم

امکان استفاده از حسگرزای الصدا ی 1نیدا فوایدد زیدادتری از سدایر

نشان داده ک زنگدامی کد ایدر فدر در سرتاسدر مدددوده ترکیدب

فناوری زای سنجش دارد .اگرچ مددودیتزایی نیا وجود دارد کد

درصد آک اب استفاده باشد ،نتایج وابست ب ترکیدب درصدد گداز

استفادۀ گسترده تر آنزا را در اندازهگیری جریانسنجزای چندفازی

خوازدبود.

مددود کردهاسدت .رو زدای فراصدوتی داپلدر بد طدور رایدج بدرای
اندددازهگیددری سددرعت جریددانزددای چندددفازی در مدددیطزددای

 4-6روش تشدید مغناطیسی هستهای

4

چالش برانگیا استفاده می شود .بدرای مثدا تاوکداو زمکداران[]11

ایررو

از رو زای داپلرپالسی 2برای اندازهگیری پروفای سرعت جریان آک

زمین پاشکی استفاده می شد و امروز برای کاربردزای انددازهگیدری

در لول ای بد طدر  121سدانتی متدر در ید

نیروگداه زیددرولیکی

ب صورت معمو برای مدددودهای از ازدداب تشخیصدی در

چندفازی در صنعت نفت و گاز توسع داده شدهاست .ب دلی اینکد

استفاده کردند .ب دلی اینک آکا درون لول دارای تعداد ذرات کمدی

تشدید مغناطیسی زست ای مدی تواندد بدرای تخمدیر زدردو ملددار

است ک ب عنوان بازتاککنندۀ فراصوتی در اندازهگیدری داپلدر عمد

سرعت و ترکیب درصد فاز در جریان چندفازی استفاده شدود ،پدس

کنند ،ملادیر کمی از حباک زای زوا باید درون جریان تارید شدود.

ایددر رو

د ددت اندددازهگیددری سددرعت بدد پایددداری رابطدد بددیر سددرعت

ی د جریددانسددنج چندددفازی جهددانی را دارد .در سددا  2111ی د

اندازه گیری شدۀ ردیاک و سرعت متوسدط فداز حامد بسدتگی دارد

جریان سنج س فازیا تشدید مغناطیسی زست ک بد صدورت خداس

اغلب ایر رابط توسط واسنجیا آنالیر ب دسدت مدیآیدد .موراکداوا و

برای اندازهگیری نفت-گاز -آک طراحی شد ،ب مرحلد نموند اولید

زمکاران[ ]12از ی رو

ب د طددور اساسددی ظرفیددت شددک دزددی پای د و اسددا

فراصوتیا داپلر برای اندازهگیری سرعت زر

رسید .از ایرجریانسنج برای اندازهگیری مددودهای از جریدانزدای

دوفاز مای و گاز در ی جریان حبدابی اسدتفادهکردندد .از حبداکزدا

مختل استفادهشد مانند جریان ت فازی متان ،جریان دوفازی نفت

ب عنوان بازتاکدزندده زدای فراصدوتی جهدت تخمدیر سدرعت گداز

و آکنم

و جریان س فازی نفت و متان و آکنمد  .نتدایج تجربدی

استفاده میشود ،درحالیک ذراتی با طر  91میکرومتر ب مای اباف

نشانداده ک جریانسنج ادر ب اندازهگیدری د ید شددت جریدان

شدند تا سیگنا زای متفاوتی برای انددازهگیدری سدرعت فداز مدای

فاززا در تمام شرایط است .زمننیر جریانسنج ادر ب عملیدات در

فرازمآورند.

نلدداط اکسددترمم مددددودۀ عملیدداتی تولیددد اسددت .بددرای مثددا  ،در
جریانزای نفت -آک ،ترکیب درصد  %1برای نفت بدا د دت بهتدر از

 3-6روشهای میدان مغناطیسی با بسامد باال
رو زای میدان مغناطیسی با بسامد با میتواند برای اندازهگیدری
ترکیب درصد آک در تمام مددودۀ ی

جریان نفت-گداز -آک مدورد

اسددتفاده ددرار گیددرد .تلفددات جریددان گردابددی ایجدداد شددده ،توسددط

 %170اب اندازهگیری است .نمون اولی جریانسنج برای لول ای بد
طر  5اینچ ( 11 .16سانتی متر) طراحی شدهاست ک خود

دارای

 2متر طو و  911کیلوگرم وزن است ک بسیار بارگتر از بسیاری از
جریانسنجزای س فازی تجاری موجود است.

ی میدان مغناطیسی بسامد با در جدا آک تولیدد مدیشدود .کد

44

تلفات ایجاد شده در حجما اندازه گیری وابست ب ملددار آک موجدود

 .7نتیجهگیری کلی

در مخلوط جریان خوازد بود و دوباره ب وسیل ملاومتزدای مدوازی

در ملاب الاامداتی کد بدرای انددازهگیدری در بدا ذکدر شدد ،ید

امپدانس سیمپیچ ب وجود خوازدآمد .از دو سیمپیچ استفاده میشود

جریان سنج باید دارای س وی گی مهم باشد .جریانسنج باید ب اندازۀ

1. Clamp-On Sensors
2. Pulsed Doppler Techniques

3. GVF
4. Nuclear Magnetic Resonance Methods
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کد در جریدانسددنجزددای

 دو رو.مسدتل از ر یددم جریدان باشددد

 میرایدی پرتدو:س فازی تجاری رایجتر از بلی اسدت عبدارت اسدت از
 استفاده از اندازهگیری میرایی گاما.گاما و ملاومت ظازری الکتریکی
در فرآیندزای صنعتی معمو ً مربوط ب چگالیسدنجی گامدا اسدت
زیرا بریب میرایی اشع گاما تلریباً با چگالی متوسدط حجمدی کد
، اگرچ در انر یزای پاییر.توسط پرتو پوشانیدهشده متناسب است
میرایی وابستگی زیادی ب عدد اتمی مؤثر اباار فرآیند دارد ایر بدان
معنی است ک حساسیت اندازهگیدری در اندر یزدای پداییر اغلدب
 رو زدای ملاومدت ظدازری سداده، در اصدو و واعدد.با تر است
حسگر ویا ترکیب درصدد زرفداز کد بدا پاسدخ

 وجود ی،زستند

 بدون نیاز ب توجد کدردن بد مسدائ،دینامیکی سری زمراه است
تدابش کدار مدیکنندد

ایمنی ک ب واسط حسگرزایی ک بر اسدا

 در عم نیدا اگرچد سد مدددودیت حساسدیت بد.ب وجود میآید
 حساسیت بد تغییدرات خدواس دیالکتریکدی،تغییرات ر یم جریان
 ولدی بدرای اینکد بتدوان،سیا و تخمیر نلط تغییر فاز وجود دارد
. باید بر آنزا غلب کرد،ترکیب درصد فاززا را اندازهگیری کرد
اگرچ زنوز ایر رو زا ب طور کام در جریانسنجزدای سد فدازی
 اما بد نردر مدی رسدد فندون فراصدوتی،تجاری کاربردی نشده است
ظرفیت اندازهگیری زر دوملدار سرعت فازی و ترکیب درصد فازی را
 امکان استفاده از حسگرزای الصا ی نیا فواید زیادتری از سدایر.دارد
 اگرچ مددودیتزایی نیا وجود دارد کد.فناوریزای سنجش دارد
استفادۀ گسترده تر آنزا را در اندازهگیری جریانسنجزای چندفازی
 رو زددای فراصددوتی داپلددر بدد طددور رایددج.مددددود کددردهاسددت
برای انددازهگیدری سدرعت جریدانزدای چنددفازی در مددیطزدای
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.چالش برانگیا استفاده میشود

