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 محمد بیات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  نیاز نیسانی سامانی*، مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز 

اندازه گي��ري نرخ س��یال نفت یا گاز تولی��دی از میادین هیدروکربنی و نرخ خ��وراك و فرآورده ها در مبادي 
تولي��د، تحويل، توزيع و مبادله ی جريان جايگاه ويژه اي دارد. بنابراین صحت و دقت سیس��تم های اندازه گیری 
ن��رخ جرم��ي يا حجمي جريان همواره از اهميت ویژه اي برخوردار اس��ت. در این راس��تا يكي از موضوعاتي كه 
همواره چالش هاي فراواني در پی دارد اندازه گيري نرخ جريانات چندفازي اس��ت. در سياالت چندفازي به علت 
اختالف سرعت  ظاهري فازها نسبت به يكديگر، الگوهاي متنوعي از رژيم جريان وجود دارد كه باید در انتخاب 
سامانه هاي اندازه گيري جريان  چندفازي مدنظر قرار گيرد. لزوم اندازه گیری جریان های چندفازی غالباً در محل 
تولید س��یال مخزن مطرح است؛ از جمله اندازه گیری نرخ جریان سیال سه فازی تولیدی یکی از میادین گازی 
میعان معکوس حوزه ی خلیج فارس و مش��ترک با قطر که رویکرد اصلی این پژوهش است. سیال این میدان از 
نوع گاز میعان معکوس است و با افت فشار جریانی، به صورت سه فازی درمی آید بنابراین اندازه گیری نرخ جریان 
مذکور در س��کوهای دریایی و پاالیشگاه های خشکی اهمیت بسیاری دارد. در این مورد نه تنها سیال در هر دو 
محل مذکور به صورت س��ه فازی اس��ت؛ بلکه تحت سرپرستی دو مدیریت جداگانه قرار دارد و یکی از مهم ترین 
نقاط تبادل نیز هست. در این مقاله پس از معرفی اجمالی جریان سنج هایی که در صنعت نفت کاربرد بیشتری 
دارند مشکالت اندازه گیری نرخ جریان سیاالت چندفازی بررسی و دالیل اختالف مقادیر اندازه گیری ریشه یابی 
می گردد. در این راستا مشخصات كلي جريان سنج هاي مبادي توليد و تحويل گاز ارائه گردیده و سپس وضعیت 
موجود اندازه گیری، منابع ایجاد خطا و تأثير متغیرهاي مختلف روي اندازه گیری های موجود بیان می شود. در 

پايان جهت بهبود شرايط موجود پيشنهادهایي ارائه شده است.
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اندازه گیری سیال تولیدی میادین به عنوان منابع مهم اقتصادی کشور 
اهمی��ت ویژه ای دارن��د. اما از آنجا که س��یال تولیدی چندفازی اس��ت 
همواره ی اندازه گیری دقیق آن با تنگناهایی روبرو اس��ت. مثاًل بر اساس 
نس��بت حجمی سیاالت با هم و سرعت لغزشی هر فاز نسبت به دیگری، 
رژیم های متنوعی برای جریان های چندفازی وجود دارد که بر طریقه ی 
محاسبات نرخ کل جریان اثر می گذارد و در خصوص اندازه گیری هریک 
از آنه��ا دیدگاه های متعددی وجود دارد. بنابراین بررس��ی موضوعی که 
همه ی موارد را پوش��ش دهد میسر نیست و باید شرایط اختصاصی تری 
برای اندازه گیری س��یال تولیدی هر میدان تعریف شود. بدین منظور در 
پژوه��ش حاضر، اندازه گیری مقدار س��یال تولیدی یکی از ميادین گازي 
کش��ور مدنظر قرار گرفته ک��ه از جمله ميادي��ن گازي ميعان معكوس1 
مش��ترک با قطر در خلیج فارس اس��ت و با توجه به اينكه س��يال مخزن 
در ابتدا گاز تر و در حال حاضر س��يال چندفازي اس��ت اندازه گيري نرخ 
چاه ه��ای توليدي میدان، حساس��يت ویژه اي دارد. طب��ق روال معمول 
نصب جریان س��نج جه��ت اندازه گیری تولید هر چاه امکان پذیر نیس��ت 
و ب��ا اندازه گیری ن��رخ جريان در دو محل: س��کوهای تولیدی و خوراک 

ورودی پاالیشگاه خشکی، گاز تولیدی سکو تخمین زده می شود. بديهي 
است که اندازه گیری نرخ حجمی یا مولی جریان سه فازی با دو سامانه ی 
جريان س��نج متوالي در واحد هاي فرآيندي متفاوت است. اين اختالفات، 
در دامن��ه ی معن��ي داري توجيه پذير اس��ت و در خارج از اي��ن بازه باید 
عالوه بر تعيين دامنه ی اختالفات مطلق و نس��بي مجاز جريان س��نج ها، 
س��اير منابع خطاي نامتعارف شناسايي ش��وند كه در اين زمينه همواره 
تالش هاي زيادي انجام گردی��ده که در این پژوهش و به طور مختصر به 

آنها اشاره خواهد شد.

ا- اصطالحات
 گاز تر2: گازي كه در شرايط ترموديناميكي عمليات، حاوي حداكثر 10 

درصد حجمي مايع نسبت به گاز باشد.
 نرخ جريان3: نرخ حجمي يا جرمي جرياني كه از هر سطح مقطع عبور 

مي کند.
 جري�ان چندف�ازي4: به جرياني اطالق مي ش��ود ك��ه در حالت تعادلي 
متش��كل از دو ف��از مايع يا فازه��اي مايع و گاز باش��د. از مهم ترين علل 
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پيداي��ش اين نوع جريان، س��رعت هاي ظاهري متفاوت و چگالی  متفاوت 
فازها نسبت به يكديگر است.

 الگوي جريان5: در جريان هاي چندفازي بر اس��اس نس��بت حجمي هر 
فاز، ماندگي مايع و اختالف س��رعت ظاهري فازها نسبت به هم، الگوهاي 
مختلفي از جريان به وجود مي آيد. گاهي قطرات مايع در فاز گاز به صورت 
پراكن��ده توزيع مي ش��وند و گاهي به هم مي پيوندن��د و لخته هاي مايع را 
به وج��ود مي آورند. در نتيجه الگوهاي جري��ان لخته اي يا جريان حلقه اي 
به وج��ود مي  آيد. در برخي مواقع فاز گاز به صورت حباب هايي در فاز مايع 
پخش مي شود و الگوي جريان حبابي را به وجود مي آورد و گاهي به صورت 

به  هم پيوسته اي در فاز مايع حركت مي کند.
 خطاي مثبت قرائت6: از آنجا كه مقدار حجمي مايع در هر جريان متغير 
اس��ت در برخي موارد ممكن است نرخ قرائت شده در فرآیند اندازه گیری 
گازهاي تر يا س��ياالت چندفازي بيش��تر از مقادير واقعي باشد كه به آن 

خطاي مثبت قرائت گويند.
 خطاي منفي قرائت7: خطايي اس��ت كه ناشي از تغييرات حجمي مايع 
در جريان گاز تر است. اگر نرخ قرائت شده در فرآیند اندازه گیری گازهاي 
تر يا س��ياالت چندفازي كمتر از مقادير واقعي باش��د به آن خطاي منفي 

قرائت گويند.
 گاز ميع�ان معكوس: گازي كه با كاهش فش��ار ه��م دما در محدوده ی 
دماي بحراني و حداكثر دماي دوفازي، به درصد مايع آن افزوده شود. اين 
مقدار اشباع گاز از تركيبات مياني تا حدوداً ۲0 درصد مايع ادامه يافته و 
س��پس با كاهش بيش��تر فشار معكوس ش��ده و فاز مايع به تدريج كاهش 

 می یابد.

2- کلیات سامانه هاي اندازه گیري نرخ گاز تر و جریان هاي چندفازي
س��امانه هاي اندازه گي��ري نرخ جريان متش��کل از بخش ه��ای المنت 
جري��ان،  س��يگنال  انتقال دهن��ده ی  ن��رخ، سنس��ورهاي  اندازه گي��ري 
آشكارس��ازهاي آن و روابط رياضي اس��ت كه ارتباط صحيح نرخ توليد و 
اپراتور را جهت محاس��به ی نرخ حجمي يا جرمي جريان برقرار مي کنند. 
انتخاب سامانه ی مناسب براي اندازه گيري نرخ سياالت چندفازي همواره 
از دغدغه ه��اي كارشناس��ان صنعت نفت بوده و در اي��ن زمينه مطالعات 
و فعاليت هاي مفيدي انجام ش��ده اس��ت. جهت اندازه گيري نرخ سياالت 

چندفازي روش هاي مختلفي وجود دارد

2- مکانیسم کلی جریان سنج هاي معمول در صنعت نفت و گاز
سامانه های س��نجش متفاوتي جهت اندازه گيري نرخ حجمي يا جرمي 
سیاالت چندفازی وجود دارد که در هر مورد اندازه گيري نرخ جریان های 
چندفازی با تنگناها و چالش هایی روبرو اس��ت و اس��اس عملکرد آنها بر 

یکی از قواعدکلی زیر استوار است:

2-1- روش اول؛ تفکیک فازها
در ای��ن روش ن��رخ هر فاز به ص��ورت جداگانه اندازه گيري و س��پس با 
روش محاسبات معکوس نرخ تولید جریان سه فازی تخمین زده می شود. 
از مهم تری��ن الزامات این روش جهت برخورداری از صحت و دقت کافی، 
آنس��ت که تفكيك كامل و دقيق هر فاز به نحوي انجام ش��ود كه از حمل 
قطرات مايع با گاز8 و انتقال گاز با فاز مايع9 كاماًل جلوگيري ش��ود. يكي 
از فن آوري هاي موجود، اس��تفاده از مكانيسم جداسازی سيكلونيک10 گاز 
و مايع قبل از ورود جريان به تفكيك گر اس��ت. بر اس��اس اين مكانيسم، 
تفكيك بر اساس اختالف چگالی فازها با اطمينان بيشتري انجام می شود. 
در حال حاضر پكيج هاي تفكيك گر فازي س��یار11 با مكانيس��م مذكور با 
حجم و وزن نس��بتاً مناسبي وجود دارند كه در انجام عمليات چاه آزمايي 

ميادين دريايي و سكوها نيز استفاده مي شود.

2-2- روش دوم؛ عدم تفکیک فازها
ضروری اس��ت س��امانه ی اندازه گيري مورد نظر، توانايي درك دقيق و 
صحيحي از الگوي رژيم جريان داش��ته باشد. در اين روش تمامی عوامل 
در هر لحظه به طور مس��تقيم از خط لوله ی جريان دريافت و در سيستم 
محاس��به مي ش��وند. روش هاي مختلفي جهت لحاظ ک��ردن متغیرها و 
خ��واص فيزيكي جري��ان چندفازي وجود دارد؛ از جمل��ه روابط رياضي، 
نموداره��ا و آشكارس��ازها. یک��ی از ملزوم��ات انجام این كار آنس��ت كه 
آشكارس��ازها و سنسورهاي مورد اس��تفاده بتوانند به دقت الگوي جريان 

را شناسايي کنند.

2-3- روش سوم
روش بینابینی دو روش قبلی اس��ت که با اس��تفاده از مخلوط كن هاي 
مكانيك��ي ي��ا تعبيه ی صفحات توزي��ع جريان تا جايي كه ممكن اس��ت 
ف��از همگن ت��ري ايجاد می گردد. اي��ن روش در م��واردي كاربرد دارد كه 
س��رعت هاي ظاهري دو فاز نس��بت به  هم تفاوت زيادي نداش��ته باشند و 
رژي��م جريان به الگوهاي تك فازي نزديك تر باش��د. بنابراین روش حاضر 
دراندازه گي��ري نرخ گاز تر نس��بت به جريان چندفازي كاربرد بيش��تري 
دارد. از آنجا كه در اغلب موارد س��نجه هاي گاز تر جهت اندازه گيري نرخ 
جريان گاز خش��ك و تك فاز اس��تفاده مي شوند با اين روش مي توان خطا 

را كاهش داد.
ي��ادآوري مي ش��ود در ه��ر روش عالوه ب��ر اهميت انتخاب س��امانه ی 
اندازه گي��ري جريان، امكان برخورداري از ش��رايط مناس��ب پرووينگ و 

كاليبراسيون سامانه هاي اندازه گيري بسيار مهم است.
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3- ان�واع سامانه ه�ای اندازه گیری نرخ سیال تولی�دی در صنعت نفت و 
گاز

مکانیس��م های گفته ش��ده اولین معیار طراحی جریان سنج ها هستند. 
س��پس بای��د با اس��تفاده از روابط��ی که می توانن��د مؤلفه ه��ای فیزیکی، 
الکترومغناطیسی و ترمودینامیکی را به نحوی با نرخ جریان و قوانین حاکم 
بر مکانیک س��یاالت مرتبط سازند، س��امانه های متعددی طراحی می شود 
که قادر به اندازه گیری نرخ جریان خواهند بود. مشهورترین نها عبارتند از:

 س��امانه هايي كه با اس��تفاده از كميت هاي وابس��ته از جمله کسر فازی 
مؤلفه های جریان، دما، فش��ار، وزن مخصوص و...، نرخ تولید را بر اس��اس 
ايجاد اختالف فشار در دو محل متوالی در مسیر جریان محاسبه مي كنند. 
اين اختالف فشار بر اثر تغيير قطر سطح مقطع عبور جريان و در دامنه ی 
اس��تاندارد مج��ازي ايجاد مي ش��ود. س��نجه هایی با المن��ِت اندازه گیری 

اوریفیس و ونتوری از اين نوع هستند.
 سيس��تم هايي كه با مکانیس��م تلفیق اندازه گیری س��رعت، بر اس��اس 
پدیده ی داپلر و اندازه گیری کس��ر فازی که تابعی از انرژی کاهش یافته ی 
پرتوهای گاما یا نوترون هس��تند عمل مي كنند. در اين مكانيس��م با ثبت 
زمان  رفت و برگشت سرعت صوت يا موج، زاويه ی تابش، فركانس و ساير 
متغیرهاي وابسته مقادير سرعت لحظه ای مؤلفه های جريان قابل محاسبه 

خواهد بود.
 جريان س��نج هايي كه بر اساس جابجايي حجمي عمل مي كنند از جمله 

سنجه های جابجایی مثبت.
 سیس��تم های اندازه گیری كه با اندازه گيري تع��داد پالس ها يا فركانس 

عبورجريان عمل مي كنند مانند جريان سنج هاي توربيني ياكوريوليس.
 سیس��تم های اندازه گیری غیرمرسومی كه مزايا و معایب خاص خود را 

دارند.
تمرك��ز و دقت بيش��تر در مراحل اوليه ی طراحي س��نجه، انتخاب نوع 
جريان س��نج، پيش بيني دامنه ی كاربرد مناسب، نصب متعلقات و تناسب 
س��نجه با ش��رايط و نوع جريان نقشی اساس��ی در افزایش دقت و صحت 
اندازه گیری این س��نجه ها ایفا خواهد کرد. بنابرای��ن در ادامه توضيحات 
مختصري در مورد سامانه هاي اندازه گيري نرخ ارائه شده كه عموماً كاربرد 
بيش��تري در مبادي تولي��د و تحويل گاز مي��دان پارس جنوبي دارند. در 

بخش هاي بعد منابع ایجاد خطاي اندازه گیری بررسی خواهند شد.

4- مشخصات برخی جریان سنج های متداول در صنعت نفت و گاز
4-1- جریان سنج اوریفیسي

اس��اس عملكرد اين نوع جريان سنج ايجاد اختالف فشار مناسب جهت 
محاس��به ی نرخ با اس��تفاده از روابط برنولي از طری��ق تعبیه ی صفحه ی 
روزنه داری به نام اوریفیس1۲ مس��یر جریان اس��ت. از اوريفيس، صفحه ی 

روزنه داري اس��ت كه با تغيير س��طح مقطع باعث تغيير سرعت و فشار در 
پایین دست جریان مي گردد. اين روزنه به شكل دايره ی كامل يا بخشي از 
يك دايره است که مي تواند نس��بت به مركز لوله هم مركز يا غيرهم مركز 
 باش��د. فش��ار س��يال بعد از عبور از اين روزنه كاهش مي يابد. سنجه هاي 
اوريفيس��ي مورد استفاده در این میدان غالباً اوريفيس ها با روزنه ی مدور 
متق��ارن و هم مرك��ز با خط لوله اند. اس��تفاده از اوريفي��س معموالً جهت 
اندازه گيري نرخ گاز خش��ك توصيه مي ش��ود. بر اس��اس فرموالس��یون 
استانداردهای13 رايج در شركت ملي نفت ايران، تغييرات  نرخ با متغیرهاي 

فيزيكي و ترموديناميكي در مورد این سنجه طبق رابطه ی -1 است:

)1(
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  در اين رابطه:

d، س،يفياوري روزنه قطر D، و لولهخط قطر β  استنسبت آن دو.  
dC ، گرانروي. عدد رينولدز نيز تابعي از سرعت، استضريب تخليه اوريفيس بوده و تابعي ازعدد رينولدز 

مستقيم صورت غيربه متغيرتوان گفت اين تابعي از دماست مي گرانروي. ازآنجا كه استلوله قطر خطسيال و 
  گردد.هاي سعي و خطا محاسبه ميثر از تغييرات دمايي نيز خواهد بود. ضريب مذكور با روشأمت

MR ،گيرد. آب يا اينچ آب صورت مي مترتقسيمات آن بر حسب ميلي كه معموالً است سنججريان يدامنه  
هاي مربوطه از سيگنال .استسنج جريان ياختالف فشار دو سر اوريفيس نسبت به دامنه يدهندهنشان، ��

، اختالف موجودو از روابط رياضي  شدهدست اوريفيس ثبت طريق ترانسميترهاي وابسته به باالدست و پايين
  گردد.حجمي جريان تبديل مي نرخفشار ايجاد شده به 

  .دماي مطلق عملياتي هستندترتيب فشار و ، به���و  ���
Sp.gr مخصوص گاز است، نيز وزن.  

Zوابسته استكه به دما و فشار مطلق عملياتي است پذيري گازها تراكم ، ضريب.  
طي مستقيم و رواب هاي فيزيكيمتغيرنسبت به جريان  نرخآيد كه تغييرات چنين برمي از توضيحات فوق

 در گيرياندازهو افزايش دقت  مختلف لوفص متغير وابسته به هايمتغيرتصحيح  . بنابرايندخطي ندار
  خواهد داشت. انيجر يريگاندازه صحت و دقت بهبود در مهم اريبس ينقشترانسميترهاي فشار و دما 
قبول ناپذير و همگن قابلفازي، تراكمشرايط سيال تكروابط رياضي مذكور در  الزم به يادآوري است كه

 ±%2ي در محدوده گيري شدهاندازه نرخقطعيت عدم حداكثراستانداردهاي مرتبط،  با رعايت تمامي كه است
مايعات نيز روابط  نرخگيري در خصوص اندازه ).ي آن در گاز خشك بيشتر استگيراندازهدقت  البته( است
ها، با محاسباتي و قرائت نت و نيز روابطخطاهاي ناشي از الم دليلدر سيستم مذكور به وجود دارد. يمشابه

 مكانيسم عملكرد زيرا .جريان روبرو خواهيم شد نرخ گيرياندازهتحميل يك خطاي سيستماتيك به فرآيند 
در نتيجه تغيير الگوي  اختالف فشار استوار است و تفكيك فازها از يكديگر و اساس سنج اوريفيسي برجريان

يا گاز تر با مشكل سياالت چندفازي  گيرياندازهري آن براي گيكاره. از اين رو بجريان بسيار محتمل است
رار دارد شماتيك تغيير فاز ناشي از وجود اوريفيسي كه در مسير گاز تر ق 1-شكل . درمواجه است

  است.مالحظه قابل
  

در اين رابطه d قطر روزنه ی اوریفیس، D قطر خط لوله و β نس��بت آن 
دو است.

CD ضريب تخليه ی اوريفيس و تابعي از عدد رينولدز است. عدد رينولدز 

نيز تابعي از س��رعت، گرانروی س��يال و قطر خط لوله اس��ت. از آنجا كه 
گرانروی تابعي از دماس��ت مي توان گفت اين متغیر به صورت غيرمستقيم 
متأثر از تغييرات دمايي نيز خواهد بود. ضريب مذكور با روش هاي س��عي 

و خطا محاسبه مي گردد.
MR دامنه ی جريان سنج است كه معموالً تقسيمات آن بر حسب ميلي متر 

آب يا اينچ آب انجام می شود. 
Pr نش��ان دهنده ی اختالف فش��ار دو س��ر اوريفيس نس��بت به دامنه ی 

جريان س��نج است. س��يگنال هاي مربوطه از طريق ترانسميترهاي وابسته 
به باالدس��ت و پايين دست اوريفيس ثبت شده و از روابط رياضي موجود، 

اختالف فشار ايجاد شده به نرخ حجمي جريان تبديل مي گردد.
Pop و Top به ترتیب فشار و دمای مطلق عملیاتی هستند.

Sp.gr نیز وزن مخصوص گاز است.

Z ضريب تراكم پذيري گازهاست كه به دما و فشار مطلق عملياتي بستگی 
دارد.

از توضيح��ات فوق چنين برمي آيد كه تغييرات نرخ جريان نس��بت به 
متغیره��اي فيزيك��ي روابطی مس��تقیم و خطی ن��دارد. بنابراین تصحيح 
عوامل متغير وابس��ته ب��ه فصول مختلف و افزایش دق��ت اندازه گیری در 
ترانس��ميترهاي فش��ار و دما نقشی بس��یار مهم در بهبود دقت و صحت 

اندازه گیری جریان خواهد داشت.
الزم به یادآوری است که روابط رياضي مذكور در شرایط سیال تک فازی، 
تراکم ناپذیر و همگن، قابل قبول اس��ت که با رعايت تمامی اس��تانداردهاي 
مرتبط، حداكث��ر عدم قطعيت نرخ اندازه گيري ش��ده در محدوده ی ±%۲ 
اس��ت )البته دقت اندازه گيري آن در گاز خشك بيشتر است(. در خصوص 
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اندازه گيري نرخ مايعات نيز روابط مش��ابهی وجود دارد. در سیستم مذکور 
به دلیل خطاهای ناشی از المنت و نیز روابط محاسباتی و قرائت ها، با تحمیل 
خطایی سیستماتیک به فرآیند اندازه گیری نرخ جریان روبرو خواهیم شد. 
زیرا مكانيسم عملكرد جريان سنج اوريفيسي بر اساس اختالف فشار استوار 
اس��ت و تفكيك فازه��ا از يكديگر و در نتيجه تغيير الگوي جريان بس��يار 
محتمل است. از این رو به کارگیری آن برای اندازه گیری سیاالت چندفازی 
یا گاز تر با مش��کل مواجه است. در شكل-1 ش��ماتيك تغيير فاز ناشي از 

وجود اوريفیس در مسير گاز تر قابل مالحظه است.
همچني��ن انتخ��اب روابط رياضي جهت محاس��به ی نرخ س��ياالت مذكور 
حساس��يت زیادی داش��ته و باید خواص فيزيكي گاز تر يا س��يال چندفازي 
در رابطه ی-1 از طريق مدل هاي رياضي مناس��ب تصحي��ح گردد. مثاًل تأثير 
س��رعت هاي نس��بي گاز و مايع در يك س��طح مقطع، به عنوان مبین الگوي 
جريان يكي از مهم ترين متغیرهايي است كه در دقت و صحت محاسبه ی نرخ 
جريان هاي چندفازي اهميت دارد. از طرفي اگر تجمع مايعات در برخي شرايط 
عملياتي نس��بت به ش��رايط پايه ی طراحي افزايش يابد دقت ترانسميترهاي 
جري��ان به خصوص در بخ��ش پايين دس��ت اوريفيس كاه��ش خواهد يافت. 
بنابراین كاربرد س��نجه هاي اختالف فشاري به ویژه با المنت اوريفيسي، جهت 

اندازه گيری نرخ سياالت چندفازي به هيچ وجه توصيه نمي شود.

4-2- جریان سنج ونتوري
اس��اس عملكرد جريان سنج هاي ونتوري نيز بر اس��اس ايجاد اختالف 
فش��ار و كاربرد آنها جهت اندازه گیری مايعات معمول اس��ت. همان گونه 
كه در ش��كل-۲ مالحظه مي شود ونتوري شامل لوله ای دايره اي با مدخل 
مخروطي و يك گلوگاه اس��ت. هنگامي كه س��يال از گلوگاه عبور مي كند 

سرعت آن افزايش و فشارش كاهش مي يابد.
اگرچ��ه اس��تفاده از اي��ن س��امانه در جريان هاي چندفازي ي��ا گاز تر 
به خصوص در مبادي فروش مناس��ب نیس��ت اما از آنجا كه به دلیل شكل 
س��اختماني آن، افت فش��ار جريان توزيع مناس��ب تري دارد تغيير رژيم 
جريان و تفكيك فازها احتمال ضعيف تري داشته و در حالت هاي يادشده 
استفاده از المنت ونتوري نسبت به اوريفيس ارجحيت دارد. معموالً جهت 
محاسبه ی نرخ سياالت مذكور، مدل هاي رياضي به روش هاي زیر تصحيح 

مي شوند:
الف( تعيين نسبت گاز و مايعات جهت تشخيص رژيم جريان و محاسبه ی 
خواص فيزيكي س��يال چندفازي از طريق روابط رياضي مربوطه در كتب 

مرجع )مانند آنچه در مورد محاسبات اوريفيس بيان شد(
ب( اس��تفاده از روش ه��اي آزمايش��گاهي و تزريق م��اده ی ردياب در 
باالدست گلوگاه ونتوري جهت تعيين مقدار خطاهاي مثبت و منفي14 

نرخ جريان

4-3- جریان سنج هاي آلتراسونیک
مكانيس��م عملكرد جريان س��نج هاي آلتراسونيك بر اس��اس فركانس 
م��وج و قوانی��ن حاکم بر پديده ی داپل��ر بوده و محاس��به ی نرخ عبوري 
س��يال نيازمند اندازه گيري متغیرهايي مانند تحري��ك فركانس ها، تعداد 
ترانسديوسرها، س��رعت ارس��ال و دريافت موج، زاويه ی تابش است. اين 
نوع جريان سنج بر اساس زمان ارسال و دريافت سيگنال هاي آلتراسونيك 
كه به صورت موج از يك س��مت لوله به سمت ديگر فرستاده مي شوند نرخ 
را محاس��به مي کنند. اين نوع جريان س��نج  در انواع داپلر، زمان عبوري و 
مهاري ساخته مي ش��وند. نمونه اي از نحوه ی عملكرد جريان سنج مذكور 
در ش��كل-3 مشاهده می ش��ود. تعداد ترانسديوسرهايي كه موج را ارسال 
و درياف��ت مي کنند در دقت اندازه گيري مؤثرند. معموالً توصيه مي ش��ود 
دس��تگاه اندازه گيري مورد اس��تفاده به بيش از سه بيم مجهز باشد )براي 
ف��از مايع حداقل پنج بيم و براي س��يال گاز حداق��ل چهار بيم(. اين نوع 
ميترها بدون تماس با س��يال، نرخ را اندازه گيري کرده و باعث افت فشار 
نمي ش��وند. اما از آنجا كه س��رعت موج در محيط هايي با ضرايب شكست 
مختل��ف مانند گاز، آب، ميعانات هيدروكربني متفاوت اس��ت، كاربرد اين 
جريان سنج در اندازه گیری جريان هاي چندفازي يا گاز تر مناسب نیست 
و هم��واره بر عدم اس��تفاده از اين جريان س��نج در س��ياالت چندفازی و 
جريان هاي غيرهمگن تأكيد می ش��ود. اهميت اين موضوع تا جايي است 
كه طبق نظر كارشناس��ان اس��تفاده ی نابج��اي آن در صنعت مي تواند با 

خطاهای غيرقابل اغماضی همراه باشد.

 1   رژیم گاز تر در عبور از صفحه ی اوریفیس

 2  ساختار جریان سنج ونتوري
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4-4- جریان سنج هاي توربیني
جريان س��نج هاي توربيني با اندازه گيري سرعت جريان، نرخ را محاسبه 
مي کنن��د و اغلب جهت اندازه گیری جريان هاي تك ف��ازی و عمدتاً براي 
اندازه گيري س��رعت گازها و مايعات تميز به كار مي روند. اين جريان سنج 
مانند توربينی هيدروليكي عمل کرده و مادامي كه سيال از ميان تيغه هاي 
آن عبور مي کند با تأمين گشتاور مورد نياز مي چرخد. بخش هاي مختلف 
این جریان س��نج عبارتند از چرخنده، شافت، نگهدارنده ی شافت، ياتاقان، 
بدنه و پالس انداز. در ش��كل-4 شماتيك نوعي از اين جريان سنج مشاهده 

می شود.
 بر اساس جهت شافت توربين و محور جريان نسبت به هم، اين سنجه 
به دو نوع مماسي و محوري تقسیم مي گردد که مكانيسم عملكرد هر دو 
مشابه است. مهم ترين جزء اين سیستم، توربيني است كه سرعت سيال را 
به يك سيگنال قابل اندازه گيري تبديل مي کند. در اين ميتر با اندازه گيري 
س��رعت دوراني توربين مي توان س��رعت جريان و در پي آن نرخ حجمي 
س��يال را محاس��به کرد. كل حجم منتقل ش��ده نيز با اندازه گيري مقدار 
چرخ��ش توربين امكان پذير اس��ت. دوران توربين به دو روش مكانيكي و 

الكترومغناطيسي امكان پذير است.

5- مکانیسم موجود اندازه گیري نرخ جریان گاز تولیدی میدان
همان گونه كه اش��اره شد، در این پژوهش اندازه گیری نرخ تولید سيال 
مخزنی مورد بحث اس��ت از ن��وع گاز غنی ميعان معكوس بوده و در حال 
حاضر فش��ار مخزن کمتر از نقطه ی ش��بنم سيال اس��ت. بنابراین سيال 
توليدي ش��امل فازهاي آب و گاز و ميعانات هيدروكربني اس��ت و جهت 
اندازه گيري نرخ آن باید از فن آوري هاي متناسب با اندازه گیری نرخ جرمی 
جریان س��ياالت چند فازي استفاده کرد. مقدار گاز توليدی مخزن مذکور 
ع��الوه بر اينکه در مديريت توليد از مخزن مؤثر اس��ت مبناي تصميمات 
مهم��ي در تأمين گاز كش��ور، تخصيص مقدار س��وخت نيروگاه ها، توزيع 
ان��رژي و تزريق گاز در ميادين نفتی جنوب کش��ور نیز هس��ت. بنابراین 
اندازه گيری صحيح و دقيق نرخ گاز توليدي از مخزن بس��يار مهم اس��ت. 
در ش��رایط کنونی، نرخ توليد هر س��كو بعد از تفكيك فازها اندازه گیری 
می ش��ود. آب تفکیک ش��ده به دريا ارس��ال ش��ده و فاز گازي و ميعانات 
هيدروكربن��ي )پس از اخت��الط مجدد( با خط لوله دریایی به پااليش��گاه 

خشكي انتقال مي يابد.
در خش��کی یعنی خوراک ورودی پاالیش��گاه ها نیز میت��ر اندازه گیری 
جریان س��ه فازی وجود ن��دارد و جریان هر فاز پ��س از تفکیک فازها در 
تفکیک گرهای انگشتی ورودی قابل اندازه گیری است. بنابراین اندازه گیری 
نرخ جریان در هر محل )خروجی س��کو و ورودی پاالیش��گاه( بر اس��اس 
تفكيك فازها میس��ر اس��ت و به اولين روشي كه در بخش مکانیسم کلی 
جريان س��نج هاي معمول در صنعت نفت و گاز به آن اشاره شد نزديك تر 

است. شماتيك موضوع در شكل-5 نشان داده شده است.
اما در حال حاضر به علت برخی تنگناهای ناشی از سیستم های میترینگ 
تفکیک گرهای ورودی پاالیش��گاه ها امکان اندازه گیری نرخ جریان در این 
محل میس��ر نیس��ت و مقادير مذكور از روش محاس��بات معكوس15 )بر 
مبناي گاز خش��ك خروجي و س��اير محصوالت( محاسبه مي گردد. محل 
سنجه هاي گاز خشك خروجي پااليشگاه ها در شكل-6 مشاهده می شود.

در اينجا عالوه بر مخاطرات و مشكالت اندازه گيري نرخ جريان چندفازي،  
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شده با چالش های متعددی روبرو است که در ادامه جزئیات اندازه گیری نرخ 

جریان های مدنظر بررسی می شود.

5-1- اندازه گی�ري نرخ گ�از تولیدي از مخزن گ�ازي پارس جنوبي در 
محل تولید

طبق شماتيك شکل-5 گاز تولیدی در تفکیک گرهای سرچاهی دریایی 
جدا شده، جریان های تولیدی هر فاز توسط سيستم های اندازه گیری )که 

غالباً اوريفيسي هستند( به روش زیر محاسبه مي شود:

 3  ساختار جریان سنج آلتراسونیک

 4  ساختار جریان سنج توربیني
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 ن�رخ حجمي جري�ان گاز: در تفكيك گر )FWKO(16 گاز از مايعات جدا 
.)Qgas( شده و نرخ گاز توسط سنجه ی اوريفيسي اندازه گيري مي شود

 نرخ حجمي فاز مايع: مايعات جدا شده از گاز شامل ميعانات هيدروكربني 
و آب آزاد هس��تند كه در تفكيك گر سه فازي، آب/گاز و ميعانات، تفكيك 
و فاز آب در واحد تصفیه17 عاري از ميعانات هيدروكربني ش��ده و به دريا 
ارس��ال مي گردد. نرخ ميعانات تثبيت نش��ده و آب از طريق س��امانه هاي 

.)Qliq( اوريفيسي اندازه گيري مي شوند

بر اساس روابط ترمودینامیکی نظیر قانون گازها و مايعات، معادل گازي 
ميعانات به روش زیر محاسبه و به نرخ گاز اضافه مي گردد:

ml=mg                       )۲(  
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  در اين رابطه:

  مولكولي گاز وزن :Mw  رخ جرمي مايع و گاز: ن���و ��� 
  : ثابت جهاني گازها R  چگالي :    �

:P مطلقفشار  Tدماي مطلق :  
Vحجم :    

 
جهت فرآورش به خشكي ارسال  دريايي يلولهخطاز طريق مايعات هيدروكربني و گاز پس از اختالط مجدد 

 گردند.مي

  
  گاز خشكيدريافت واحد جنوبي در گاز توليدي از مخزن پارس نرخگيري اندازه -2-6

از فاز  حجميدر سكوهاي توليدي اگرچه . نيستطور مستقيم ميسر هخوراك دريافتي پااليشگاه ب گيرياندازه
ها خوراك پااليشگاهانتقال،  يلولهعلت افت فشار نرمال خطهب اما دشوشده و به دريا ارسال مي آب جدا

  وجود ندارد.باشد  آني گيراندازهقادر به  اي كهحال حاضر سامانه فازي است و درسيال سهصورت به
 نرخگيري اندازه فازي، تفكيك فازها وسياالت چند نرخگيري اندازه هايروش يكي ازطور كه اشاره شد همان

سيسات ورودي تأگرهاي فاز در تفكيكفكيك سهحاضر تدر حال  البته .استبا رعايت الزامات مربوطه فاز هر 
 فازها تفكيك مبنايزيرا نيست؛  ي گاز ورودي واحدگيراندازهبراي ي جايگزينروش . اما دشوانجام مي خشكي

 هرزمان ماند تفكيك و  استگاز جهت ارسال به ساير واحدهاي فرآورشي  يسازي اوليهآماده ،ن مرحلهدر آ
هاي اين سنجكاالت جريانعلت اشه. بنخواهد بودنرخ جريان  گيرياندازهمناسب دقت استاندارهاي  فاز مطابق

محاسبات  ،اين واحد (پااليشگاه گازي)خوراك دريافتي  يمحاسبهوش متداول ردر حال حاضر واحد، 
  :خواهد بودمشمول خطا  زيرداليل بهكه  استگاز خشك خروجي پااليشگاه  مبناي مقادير بر معكوس

 خطاي ناشي از محاسبات معكوس )الف

  هاسنجهخطاي ناشي از  )ب
  

محاسبات روش در ميترها تعدد فراوان . با توجه به داردخطاي مجازي  گيرياندازه يدر حالت كلي هر سنجه
نيست  گيرياندازهقابل به مشعل ارسالي گازهر ميتر در محاسبات وجود دارد. حجم  شي از، خطاي نامعكوس

هايي قطعيتعدمنيز  و مشعل خصوص ثبت گاز سوخت و مصرفي درشود. و با تخمين يا تقريب لحاظ مي
  وجود دارد.
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محاسبات روش در ميترها تعدد فراوان . با توجه به داردخطاي مجازي  گيرياندازه يدر حالت كلي هر سنجه
نيست  گيرياندازهقابل به مشعل ارسالي گازهر ميتر در محاسبات وجود دارد. حجم  شي از، خطاي نامعكوس

هايي قطعيتعدمنيز  و مشعل خصوص ثبت گاز سوخت و مصرفي درشود. و با تخمين يا تقريب لحاظ مي
  وجود دارد.
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 خطاي ناشي از محاسبات معكوس )الف
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)3(

در اين رابطه:
)ml( و )mg(: نرخ جرمي مايع و گاز     

ρ: چگالي            
P: فشار مطلق             

V: حجم 
Mw: وزن مولكولي گاز

R : ثابت جهاني گازها
T: دماي مطلق

مايعات هيدروكربن��ي و گاز پس از اختالط مجدد از طريق خط لوله ی 
دریایی جهت فرآورش به خشكي ارسال مي گردند.

5-2- اندازه گی�ري ن�رخ گ�از تولیدي از مخ�زن پارس جنوبي در واحد 
دریافت گاز خشکی

اندازه گیری خوراک دریافتی پاالیش��گاه به طور مس��تقیم میسر نیست. 
اگرچ��ه در س��کوهای تولی��دی حجمی از ف��از آب جدا ش��ده و به دريا 
ارس��ال می گردد اما به علت افت فش��ار نرمال خط لوله ی انتقال، خوراك 

پااليش��گاه ها به صورت سيال سه فازي است و در حال حاضر سامانه ای که 
قادر به اندازه گيري آن باشد وجود ندارد.

همان طور كه اش��اره ش��د يكي از روش هاي اندازه گيري نرخ س��ياالت 
چندف��ازي، تفكي��ك فازها و اندازه گي��ري نرخ هر فاز ب��ا رعايت الزامات 
مربوطه است. البته در حال حاضر تفكيك سه فاز در تفكيك گرهاي ورودی 
تأسیسات خشکی انجام می شود. اما روش جایگزینی براي اندازه گيري گاز 
ورودي واحد نیس��ت؛ زیرا مبناي تفكيك فازها در آن مرحله، آماده سازي 
اوليه ی گاز جهت ارس��ال به س��اير واحدهاي فرآورشي است و زمان ماند 
تفكيك هر فاز مطابق دقت اس��تاندارهاي مناسب اندازه گیری نرخ جریان 
نخواهد بود. به علت اش��کاالت جریان س��نج های این واحد، در حال حاضر 
روش متداول محاس��به ی خوراك دريافتي این واحد )پاالیش��گاه گازی(، 
محاس��بات معكوس بر مبناي مقادير گاز خشك خروجي پااليشگاه است 

که به دالیل زیر مشمول خطا خواهد بود:
الف( خطاي ناشي از محاسبات معكوس

ب( خطاي ناشي از سنجه ها

در حالت کلی هر س��نجه ی اندازه گیری خط��ای مجازی دارد. با توجه 
به تعدد فراوان میترها در روش محاس��بات معکوس، خطای ناش��ی از هر 
میتر در محاسبات وجود دارد. حجم گاز ارسالی به مشعل قابل اندازه گیری 
نیست و با تخمین یا تقریب لحاظ می شود. در خصوص ثبت گاز سوخت، 

و مصرفی و مشعل نیز عدم قطعیت هایی وجود دارد.

6- بحث و بررسي
اگرچ��ه در حال حاض��ر روش های اندازه گیری ن��رخ جریان گاز میعان 
معکوس تولیدی این میدان اش��کاالتی دارد اما بررس��ی ها نشان می دهد 
به دلیل عدم وجود جریان سنج سه فازی، این روش ها بهترین راه حل ممکن 
هس��تند که می توان با افزای��ش دقت تفکیک فازه��ا و تنظیم المان های 
دخیل در محاس��بات معکوس دقت آنها را افزایش داد. اما جهت اطمینان 
از صحت اعداد ضروری اس��ت نتایج مذکور با سایر روش ها مقایسه شود. 

این روش ها می توانند به شرح زیر باشند:

 5  محل هاي اندازه گیري نرخ جریان در سکو و پاالیشگاه
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گاز توليدي مخزن مذكور  كرد. مقدار سياالت چند فازي استفادهنرخ جرمي جريان  گيرياندازه متناسب با
ر مديريت توليد از مخزن مؤثر است بلكه مبناي تصميمات مهمي در تأمين گاز كشور، كه داين عالوه بر

گيرد. نفتي جنوب كشور قرار ميها، توزيع انرژي و تزريق گاز در ميادين سوخت نيروگاهتخصيص مقدار 
 توليد نرخر مهم است. در شرايط كنوني ز توليدي از مخزن بسياي صحيح و دقيق نرخ گاگيراندازه بنابراين

به دريا ارسال شده و فاز گازي و ميعانات  تفكيك شدهآب  .شودمي گيرياندازهسكو، بعد از تفكيك فازها  هر
  يابد.پااليشگاه خشكي انتقال مي لوله دريايي بهكربني (پس از اختالط مجدد) با خطهيدرو

 جريان هر فازي وجود ندارد وجريان سه گيرياندازهها نيز ميتر پااليشگاهدر خشكي يعني خوراك ورودي 
نرخ  گيرياندازه است. بنابراين گيرياندازههاي انگشتي ورودي قابلگرفاز پس از تفكيك فازها در تفكيك

و به اولين روشي  ميسر است فازهابر اساس تفكيك جريان در هر محل (خروجي سكو و ورودي پااليشگاه) 
 تر است.به آن اشاره شد نزديك مكانيسم كلي جريان سنج هاي معمول در صنعت نفت و گازكه در بخش 

  .استنشان داده شده  5- شكل شماتيك موضوع در
  

  
  جريان در سكو و پااليشگاه نرخگيري هاي اندازهمحل -5شكل

  
ها پااليشگاه وروديهاي گرهاي ميترينگ تفكيكعلت برخي تنگناهاي ناشي از سيستمهب حال حاضردر  اما

(بر  15سمحاسبات معكومقادير مذكور از روش  و ستينرخ جريان در اين محل ميسر ن گيرياندازهامكان 
 گاز خشك خروجيهاي سنجهمحل . گرددمبناي گاز خشك خروجي و ساير محصوالت) محاسبه مي

  .استمالحظه قابل 6-شكل ها درپااليشگاه
  

 6  فرآیند کلي پاالیشگاه
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 فرآيند كلي پااليشگاه -6شكل

  
فازي روبرو جريان چند نرخگيري كه با مخاطرات و مشكالت اندازهشايان ذكر است در اينجا عالوه بر اين

شناسايي منابع  يم. بنابراينمواجه(سكو و پااليشگاه)  يتوليدگاز متوالي در مسير  يبا دو سنجههستيم، 
 كه در ادامه است وبروهاي متعددي رقرائت شده با چالش نرخر مؤثر بغيرمستقيم و  مستقيمخطاهاي 
  شود.ميبررسي  هاي مورد نظرنرخ جريان گيرياندازهجزئيات 

  
  محل توليدجنوبي در گاز توليدي از مخزن گازي پارس نرخگيري اندازه -1-6
فاز  هرهاي توليدي ، جريانجدا شدهگرهاي سرچاهي دريايي ر تفكيكگاز توليدي د 5-كلشماتيك شق بط

  شود:مي محاسبه روش زيربه )دناوريفيسي هست ًغالباكه ( گيرياندازه هايسيستمتوسط 
 :گردر تفكيكنرخ حجمي جريان گاز )OFWK(16، ي سنجه توسط گاز نرخ و شدهجدا مايعات  از گاز

 .)gasQ( شودمي گيرياندازه اوريفيسي

 در  ند كههست آزاد آب شامل ميعانات هيدروكربني و فاز مايع: مايعات جدا شده از گازنرخ حجمي
عاري از ميعانات هيدروكربني  17تصفيهواحد در  فاز آب تفكيك و ،ميعانات و آب/گاز ،فازيگر سهتفكيك
هاي اوريفيسي سامانه از طريقآب  تثبيت نشده و ميعانات نرخ. گرددبه دريا ارسال مي شده و
 .)liqQ( شوندي ميگيراندازه

  
محاسبه و به  روش زيربهقانون گازها و مايعات، معادل گازي ميعانات  بر اساس روابط ترموديناميكي نظير

 گردد:گاز اضافه مي نرخ

    )2(  
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 استفاده از فرمول های مهندسی نفت در هر چاه
 استفاده از میترهای سه فازی قابل حمل

 استفاده از نتایج تفکیک گر آزمایشی سکوها

در بخش اول س��ه روش رايج جهت اندازه گيري نرخ گاز تر وس��ياالت 
چندفازي مطرح شد. به نظر مي رسد روش اندازه گیری جریان مورد بررسی 
در ای��ن پژوهش را مي توان مش��ابه روش اول يعن��ي اندازه گيري جريان 
بر اس��اس تفكيك فازها مدل س��ازی كرد. تأكيد مي شود که از مهم ترين 
مفروضات این روش آنس��ت كه بعد از تفكيك، فاز گاز عاري از مايع شده 
باش��د و بالعكس )جداس��ازي بهينه ی فازها از يكديگر ناشي از مكانيسم 
تفكيك  خواهد بود(. بنابراین نصب جریان س��نج س��ه فازی در محل مورد 

توافق شرکت های مربوطه ضروری به نظر می رسد.
ب��ا توجه به پيچيده و متغير بودن الگوه��اي جريان دوفازي، مطالعات 
بسياري جهت اندازه گيري نرخ گاز توليدي از چاه انجام شده و فن آوري هاي 
جديدي در اين  زمينه ارائه شده كه برخي از آنها در آزمایش هاي ميداني 
داخل كش��ور )ش��ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و اس��تفاده از آن در 
ش��رکت نفت مناطق مركزي( نيز نتايج قابل قبولي داش��ته اند. مكانيس��م 
عمل اين روش ه��ا مبتني بر حس گرهاي هدايتي اس��ت كه اندازه گيري 
جريان هاي سه فازي نفت/آب/گاز را امكان پذير کرده است. جهت دستيابي 
به دامنه ی قابل قبولي از ضريب تصحيح مناس��ب مي توان از این فن آوري 

استفاده كرد.
جهت كاربرد جريان س��نج هاي تك فاز در جريان ه��اي دوفازي، بعد از 

تس��ت هاي آزمايش��گاهي و روش هاي جاري، باید تصحيحات الزم جهت 
قرائت صحيح نرخ گاز تر اعمال گردد.

طریقه ی محاس��بات ن��رخ توليدي از مخزن در مح��ل تولید به عوامل 
مختلفي بس��تگي دارد و بای��د در تعيين ضرايب مع��ادل گازي ميعانات، 
محاس��به ی متغیره��اي فيزيك��ي از جمل��ه وزن مخص��وص، ضري��ب 
تراكم پذيري گاز و... دقت الزم به عمل آيد. بنابراین ضروري اس��ت جهت 
حصول نتايج مطلوب، مراحل انجام آزمایش های چاه آزمايي كاماًل مطابق 

با استانداردهاي رايج صورت گيرد.
در واحده��ای دریافت گاز خش��کی، مراحل موازنه در محاس��بات 
معكوس متداول جهت تخمين خوراك ورودي پااليشگاه ها اشكاالتی 
اساس��ي دارد. مثاًل گاز مش��عل بر حس��ب مقدار باز ش��دن شیرهای 
مربوطه اس��ت؛ در حالی که اوالً ش��يرهاي مذك��ور المنت اندازه گيري 
نرخ گاز محسوب نمي شوند و ثانیاً سرعت باز شدن شيرآالت نسبت به 
حجم تخليه ی گاز تابعی ساده و خطي نیست. با توجه به اینکه امکان 
اندازه گیری مس��تقیم برخی متغیرهای فرمول وجود ندارد استفاده از 
روش تفاضلي موازنه ی جرم ب��راي معادله اي كه بيش از يك مجهول 

دارد صحيح نیست.
با توجه به موارد بیان شده می توان گفت يكي از عمده ترين منابع خطا در 
سیس��تم های اندازه گیری، عدم تناس��ب جريان سنج با نوع سيال است که باید 
در مراح��ل اولیه ی طراحی هر واحد م��ورد توجه قرار گیرد. مثاًل در مبادالت 
اس��تفاده از جریان س��نج اوريفيس��ي جهت اندازه گيري مايعات و در سياالت 

چندفازي و ناهمگن استفاده از جريان سنج آلتراسونيك مناسب نیست.

پانویس هاپانویس ها
1. retrograded gas condensate
2. Wet gas
3. flow rate
4. Multi phase flow
5. fluid Pattern
6. Measurement over reading
7. Measurement under reading
8. Carry over
9. Carry through

10.gas-liquid cylindrical cyclone )GLCO)
11. Red eye Weatherford & Oteis
12. orifice plate
13. AGA3
14. Over/reduce  reading  measurement
15. Back calculation
16. Free water K.O.drum
17. Oily water treatment
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