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 مقدمه  
اهمیت میترینگ در صنعت نفت به اهمیت حفظ 
منافع ملي بازمي گردد. از آنجا که تولیدات شرکت 
ملي نفت ایران مانند نفت خام، گاز، میعانات گازي 
و... متعلق به همه ي مردم است، صیانت دقیق از 
این دارایي هاي عمومي از اهمیت باالیي برخوردار 
اقدامات  مهمترین  از  یکي  راستا،  این  در  است. 
الزم، اندازه گیري دقیق این محصوالت در مبادي 
فروش)شامل صادرات و فروش داخلي( است. در 
قرار  توجه  مورد  کمتر  دقیق،  میترینگ  گذشته، 
گرفته است و اغلب، تنها در مبادي صادرات به 
شده  توجه  هیدروکربني  مواد  دقیق  اندازه گیرِي 
است. ریشه اصلي این امر را باید در دولتي بودِن 
نفتي  مواد  دریافت کننده  مجموعه هاي  اغلِب 
جست وجو کرد. در چنین شرایطي، مبادالت مواد 
نفتي بین شرکت هاي دولتِي زیرمجموعه وزارت 

نفت انجام مي شده است.

در شرایط کنوني و با توجه به الزامات قانوني مبني 
بر تحقق خصوصي سازي و اجرای اصل 44 قانون 
اساسي، بسیاري از واحدهاي مصرف کننده ی مواد 
پاالیشگاه ها،  و  پتروشیمي ها  مانند  هیدروکربني 
آستانه خصوصي سازي  در  یا  و  شده   خصوصي 
دقت  حداکثر  به  نیاز  به دلیل  این رو،  از  هستند. 
اهمیت  نفتي،  مواد  مالي  مبادالت  در  و شفافیت 
و  برنامه ریزي  مي شود.  مشخص  دقیق  میترینگ 
طراحي چشم انداز آینده ی یك سیستم، منوط به 
دانستن وضعیت کنوني آن سیستم است. لذا، در 
ادامه، به بررسي اهمیت و موارد کاربرد میترها در 
صنعت نفت و وضعیت میترینگ در شرکت ملي 

نفت ایران پرداخته مي شود.

1- فرآيندهاي باالدست و استفاده از ميترها
شرکت ملي نفت ایران با توان تولید خود، در 
به طور  صادرات،  و  توزیع  تولید،  زنجیره ي  کل 

گسترده از میترهاي مختلف و با دقت هاي متفاوت 
استفاده مي کند.

1-1- مهندسي نفت و مخزن
از  معموالً  چاه ها،  دبي  میزان  محاسبات  براي 
فرآورشي  ردیف هاي  یا  سیار2  تفکیك گرهاي 
تست3 به منظور محاسبات و برآوردهاي مهندسي 
نفت استفاده مي شود. در این تسهیالت، معموالً 
براي گاز، از میترهاي اریفیسي و براي نفت و آب، 
استفاده  جرمي  یا  توربیني  اریفیسي،  میترهاي  از 
مي شود. معموالً، دقت این میترها در حد میترهاي 
فرآیندي است و براي محاسبه پارامترهایي نظیر 
نسبت گاز به نفت4، نسبت گاز به مایع5 و میزان 

آب تولیدی6 استفاده مي شود.
جریان سنج  از  استفاده  اخیر،  چند سال  در 
از  برخي  است.  یافته  زیادي  توسعه  چندفازي7 
از:  عبارتند  زمینه  این  در  پیش رو  شرکت  هاي 

میترینگ، صنعت نفت، چشم انداز

عليرضا کميزي*، صادق صالحي  شرکت ملي نفت ايران

اهميت اندازه گيري احجام و اوزان مواد هيدروکربني در
 شرکت ملی نفت ايران؛ وضعيت موجود و چشم انداز آتي

صیانت از دارایي هاي عمومي در مبادالت نفتي، مشروط به اندازه گیري دقیق مقدار آنهاست. با توجه به حجم و ارزش باالي تولیدات شرکت ملي نفت 
ایران، زیان مالي ناشي از عدم دقت در اندازه گیري احجام و اوزان مواد هیدروکربني)میترینگ( چشمگیر خواهد بود. 

در این مقاله، به موارد استفاده از میترها در بخش هاي مختلف صنعت نفت اعم از باالدست، مُبادالت داخلي و برون شرکتي1 پرداخته مي شود. در ادامه، 
وضعیت موجود و چشم انداز آتي این بخش بیان مي گردد و پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت موجود ارائه مي گردد.

)kamizius@yahoo.com( نویسندۀ عهده  دار مکاتبات * 
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به طور  سه فازي  میترهاي  حاضر،  حال  در 
را  آب  و  نفت  گاز،  فاِز  سه  مقدار  همزمان، 
با تسهیالت  مقایسه  اندازه گیري مي کنند که در 
هزینه اي،  و  عملیاتي  نظر  از  سیار،  تفکیك گر 
مناسب تر به نظر می رسد. این سیستم ها معموالً در 
مراکز جمع آوري و تفکیك8، روي مجموعه اي 

از چاه ها نصب مي گردد.
اصول کارکردي این میترها متفاوت بوده و در 
تعدادي از آن ها براي تشخیص فازهاي مختلف، 
از یك منبع نشر گاما9 استفاده مي شود. خطاي این 
سازنده،  ادعاي شرکت هاي  اساس  بر  نیز  میترها 
از  استفاده  است.  درصد  حالت، ±5  بهترین  در 
حال  در  نفتي  شرکت هاي  سطح  در  میترها  این 

گسترش است.
در شکل-1 دو نمونه تفکیك گر سیار و یك 

نمونه جریان سنج چند فازي نشان داده شده است.

1-2- فرآورش
در واحدهاي فرآورش نفت خام و گاز، میترها 
مورد  میترهاي  استفاده مي شوند.  به طور گسترده 
توربیني،  اُریفیس،  ونچوري،  نوع  از  استفاده، 
آلتراسونیك، جابه جایي و جرمي است. در برخي 
از قسمت  هاي فرآیند نیز، از روش هاي استاتیك 
با دقت هاي مختلف، از میترهاي فرآیندي تا حتي 

میترهاي برون شرکتي استفاده مي شود.
مختلِف  قسمت هاي  در  فرآیندي  میترهاي 
فرآیند، با هدف کنترل آن، به کار مي روند و از 
آنجایي که مبناي محاسبات مالي قرار نمي گیرند، 
لزومي به دقت هاي باال براي این میترها احساس 
فرآیندي،  حساسیت هاي  دلیل  به  اما  نمی شود، 
ضروري است که از صحت عملکرد این میترها 
اطمینان حاصل شود. به همین دلیل، بهره بردار به 
طور مستمر این میترها را مورد بازبیني قرار داده 

و کالیبره مي کند.
در شکل-2 یك نمونه واحد فرآورش نفت خام 
صورت  به  گاز  پاالیشگاه  یك  شکل-3  در  و 
شماتیك نشان داده شده است. کاربرد میترها در 
مختلف  قسمت های  در  این شکل ها  از  هرکدام 

  2    كاربرد میترها در واحدهاي فرآورش نفت خام
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  فرآورش -1-2

از  ،ميترهاي مورد اسـتفاده . شوند گسترده استفاده مي طور خام و گاز، ميترها به در واحدهاي فرآورش نفت
از  ،هاي فرآيند نيـز   در برخي از قسمت. استجايي و جرمي  هبتوربيني، آلتراسونيك، جاريفيس، نوع ونچوري، اُ

 .شود استفاده مي شركتي حتي ميترهاي برونفرآيندي تا ميترهاي از  ،هاي مختلف هاي استاتيك با دقت روش
كه مبنـاي   جاييد و از آنرون مي كار به ،آنبا هدف كنترل  ،فرآيند هاي مختلف ميترهاي فرآيندي در قسمت

بـه دليـل    امـا  ،شـود  احسـاس نمـي  هاي باال براي اين ميترهـا   گيرند، لزومي به دقت محاسبات مالي قرار نمي
 ،همين دليـل  به. ضروري است كه از صحت عملكرد اين ميترها اطمينان حاصل شود ،هاي فرآيندي حساسيت

  .دكن داده و كاليبره ميبردار به طور مستمر اين ميترها را مورد بازبيني قرار  بهره
يك پااليشگاه گاز به صورت شـماتيك نشـان    3-خام و در شكل يك نمونه واحد فرآورش نفت 2-در شكل

 .مشخص شده است هاي مختلف فرآيند در قسمت ها كاربرد ميترها در هركدام از اين شكل .داده شده است
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فرآیند مشخص شده است.

2- مبادالت داخلي
مبادالت داخلي بین واحدهاي مختلف فرآیندي 
تابعه ی  بین شرکت هاي بهره برداِر  یا  در باالدست 
یك شرکت تولیدي و یا بین دو شرکت تولیدي 

انجام مي شود.
اساس  بر  معمول،  به طور  داخلي،  مبادالت  در 
تحویل گیرنده،  و  تحویل دهنده  بین  تعامل  نوع 
شده ي  تعریف  روابط  و  هیدروکربني  مواد  نوع 
قرار  استفاده  مورد  مختلفي  میترهاي  آن ها،  بین 
مي گیرد. در مرزهاي مبادالت داخلي شرکت ملي 
نفت ایران به طور عمده از میترهاي اُریفیسي و در 
برخي از موارد نیز، از اندازه گیري مخزني استفاده 

مي شود.

3- مبادالت برون شرکتي
سیال  نوع  به  بسته  برون شرکتي،  مبادالت  در 
و  فروشنده  بین  شده  تعریف  روابط  همچنین  و 
خریدار، از میترهاي مختلفي در شرکت ملي نفت 
ایران استفاده مي شود. براي گازهاي سبك و غني، 

با درنظر داشتن شرایط استاندارد و نوع مبادالت، 
معموالً از میترهاي اُریفیس و آلتراسونیك استفاده 

مي شود.
در  استفاده  مورد  میترهاي  انواع  جدول-1  در 
شرکت ملي نفت ایران ذکر شده است. از آنجا که 
مي باشد  اُریفیس  نوع  از  موجود  میترهاي  اغلِب 
قرار گیرد، در  مالي  مبناي محاسبات  نمي تواند  و 
نقاطي که نیاز به قرارداد و مبادالت مالي است، نیاز 

به نصب میترهاي دقیق است.

4- وضعيت ميترينگ در شرکت ملي نفت ايران
4-1- نفت خام

از  میعانات،  و  نفت خام  عمده  خوشبختانه 
مبادالتي10  مبناي  میترهاي  با  صادراتي،  پایانه هاي 
و دقیق صادر مي شوند. این میترها به طور مرتب از 
سوي نهاد ناظر و با حضور شرکت هاي ناظِر شخِص 
ثالث11 مورد بررسي و نظارت قرار گرفته و عملیات 
مي شود.  انجام  سالیانه  معموالً  آن ها  پروینگ 
پایانه هاي خارگ، عسلویه، طاهري و الوان داراي 
پایانه ها  دیگر  در  و  هستند  دقیق  بسیار  میترهاي 

نظیر بهرگان، سیري و شناور سورنا از روش هاي 
استاتیك استفاده مي شود.

تنها 50 درصد از نفت خام و میعانات تحویلي به 
میترهاي  توسط  داخلي  پاالیشگاهي  شرکت هاي 
مبناي مبادالتي اندازه گیري مي شود و به همین دلیل 
و بر اساس روابط تعریف شده بین شرکت ملي نفت 
ایران و شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي 
داخل  در  شده  اندازه گیري  مقادیر  ایران،  نفتي 
خوراک  مبادالت  مبناي  پاالیشگاه ها،  مخازن 
پاالیشگاه هاست. با اجراي پروژه هاي ارتقاء و بهبود 
سیستم هاي اندازه گیري در سطح شرکت ملي نفت 
و  تحویل  مرزهاي  بر  اندازه گیري  مرزهاي  ایران، 
تحول منطبق خواهد شد. این انطباق، مزایای زیادي 
در پي  داشته و باعث کاهش هزینه هاي تحویل و 

تحول خواهد شد.
واحدهاي  به  تحویلي  گازِي  مایعات  و  نفتا 
مبادالتي  مبناي  میترهاي  با  نیز،  پتروشیمي 

اندازه گیري مي شود.

4-2- گازها
ایران  نفت  ملي  شرکت  تولیدي  گاز  عمده 
گاز غني است. این گاز از منابع گازي مستقل یا 
از مخازن نفتي به صورت گاز همراه نفت خام21 
تولید مي شود. گاز استخراج شده از منابع گازي 
به  مقدماتي،  و  اولیه  فرآورش هاي  طي  مستقل، 
ایران و شرکت های خصوصی  شرکت ملي گاز 
ترکیبي  ماهیت  به دلیل  مي شود.  داده  تحویل 
مایعات  حامل  موارد،  اکثر  در  که  غني  گازهاي 
با  کنوني  میترینگ  سیستم هاي  مي باشد،  گازي 
دقیق  اندازه گیري  امکان  مبادالتي،  مبناي  قابلیت 
اندازه گیري گاز  این رو،  از  ندارند.  را  این گازها 
مبادالتي،  نقاط  حد  در  و  باال  دقت هاي  با  غني 
زمینه  این  در  بررسي  و  مطالعه  انجام  مستلزم 

مي باشد. 
همراه  به دلیل  نفت خام،  همراه  غني  گازهاي 
داشتن مایعات گازي که ارزش زیادي دارند، در 
گاز  و  شده  فرآورش  مایع  گاز  و  گاز  واحدهاي 
یا  مصرف  شبکه ي  به  واحدها  این  از  خروجي 
شرکت  مي شود.  تحویل  گاز13  تزریق  واحدهاي 
ملي نفت ایران توانسته است با اجراي پروژه هاي 

طبقهبنديجريانسنجهانوعميتريااندازهگيري

مي تواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد جابه جايي 

مي تواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد توربيني 

مي تواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد فراصوتي )آلتراسونيك(

تحت شرايطي خاص، مي تواند مبناي محاسبات مالي قرار گيردعمق سنجي

براي سيال گاز سبك مي تواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد روزنه اي 
براي سيال نفت خام نمي تواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد

 1     انواع روش هاي اندازه گیري مورد استفاده در شركت ملي نفت ایران

تواننوعماده
معادلبشكهواحدتوليد

نفتخام]1[
ارزشساليانه
)ميليارددالر(

ارزش%1±تغييردقتاندازهگيریدر
مرزهایمبادالتیداخلی)ميليارددالر(

ه ب ر4200نفت خام

10232292/51/8

م م م ر750گاز غني

ه ب ر600ميعانات

ه ب ر150مايعات

ه ب ر50نفتا

 2    توان تولید شركت ملی نفت ایران
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بهینه سازي و ارتقاي سیستم هاي اُریفیسِي موجود، 
به  را  مایع14  گاز  و  گاز  واحدهاي  خروجي 

سیستم هاي نقاط مبادالتي تبدیل کند.

5- توان توليد ش�رکت ملي نفت ايران و اهميت 
ميترينگ

در جدول-2 تولیدات شرکت ملي نفت ایران 
و ارزش سالیانه آن ها ذکر شده است. با نگاهي به 
ارزش  ارقام می توان دید که درحال حاضر،  این 
مالي سالیانه مواد نفتي درحدود 292 میلیارد دالر 
اندازه گیري  است که  نتیجه، مشخص  در  است. 
مرزهاي  در  ایران  نفت  ملي  شرکت  تولیدات 
مبادالتي با شرکت هاي پایین دستي و خصوصي 
از جایگاه ویژه اي برخوردار است به گونه اي که 
تغییر دقت میترها در مرزهاي مذکور به اندازه ±1 
درصد، زیان یا سودي معادل 1/8 میلیارد دالر در 

سال در پي دارد. 
با توجه به مطالب پیش گفته، مدیران ارشد 
تولید  بخش  سیاست گذاران  و  وزارت نفت 
ویژه اي  توجه  اندازه گیري  مقوله  به  باید 
اجرای  و  هدف گذاري  با  و  باشند  داشته 
تأمین  مهمتر،  همه  از  و  مرتبط  پروژه هاي 
سیستم هاي  ارتقای  و  بهبود  به  آن ها،  مالي 
مبناي مبادالتي در مبادي تحویل اقدام کنند. 
هرچند در حال حاضر، در سطح وزارت نفت 
طرح هایي در این خصوص تعریف شده و در 
سرعت  افزایش  لیکن،  است،  پي گیري  حال 
اجرای این طرح ها بسیار ضروری است. انتظار 
سرمایه گذاري  که  طرح هایي  چنین  مي رود 

اندکي در مقایسه با رقم 1/8 میلیارد دالر)در 
یك سال( نیاز دارد، با سرعت بیشتري اجرایي 

شود.

نتيجه گيری 
از  آگاهي  با  ایران  نفت  ملي  شرکت 
طي  خود،  مبادالت  و  تولیدات  ارزش 
ارتقاي  و  بهبود  به  نسبت  متمادي  سالیان 
تولید  مبادي  در  اندازه گیري  سیستم هاي 
این  در  و  کرده  اقدام  مبادالتي  مرزهاي  و 
نموده  اجرایي  را  متعددي  پروژه هاي  راستا 
نیز تعریف  را  بزرگي  و طرح ها و پروژه هاي 
اما طي چند سال اخیر و به دلیل  کرده  است؛ 
تهیه  شرایط  شدن  سخت  و  تحریم ها  اعمال 
سرعت  مرتبط،  پروژه هاي  کاالهاي  تأمین  و 
این پروژه ها بسیار کند شده و امید است که 
با بهبود شرایط ناعادالنه حاکم، اجراي آن ها 

سرعت گیرد.
طرح تجهیز مبادي تحویل و تحول تولیدات 
وزارت نفت به سیستم هاي اندازه گیرِي بسیار 
دقیق، از مهمترین پروژه ها در زمینه میترینگ 
است. در این پروژه حدود 90 نقطه از مرزهاي 
میترهاي  به  نفت  صنعت  سطح  در  مبادالتي 

دقیق مجهز خواهند شد.
برآوردهاي  و  دقت ها  افزایش  راستاي  در 
مهندسي  محاسبات  از  اعم  مالي،  و  مهندسي 
محاسبات  و  فرآیندها  بهتر  کنترل  نفت، 
و  بهبود  است  الزم  تولید،  مقادیر  دقیق تِر 
گستره ی  در  اندازه گیري  سیستم هاي  ارتقاي 

عملیات تولید با هدف شفافیت در تحویل و 
در  جدی  به طور  شرکت ها  درون  تحول هاي 
دستور کار قرار گیرد. براین اساس، ضروري 
است شرکت ملي نفت ایران نسبت به موارد 

زیر اقدام نماید:
به طور  میترینگ  سیاست هاي کالن  تدوین   
یکپارچه در سطح شرکت ملي نفت ایران.

پیاده سازي  براي  الزم  بسترهاي  ایجاد   
سیاست هاي تدوین شده.

  الزام شرکت ها به اجراي سیاست ها.
توانمند  شرکت هاي  به  کمك  و  حمایت   
قطعات  و  تجهیزات  ساخت  براي  داخلي 

میترها و بومي سازي تجهیزات.
  ایجاد مراکز کالیبراسیون و مراکز صادرکننده 

گواهي در تعامل با مراکز معتبر جهاني.
در  ایراني  نمایندگان  براي عضویت  تالش   

کمیته هاي AGA ،API ،IP ،ASTM و ....
و  فني  انجمن هاي  و  کمیته ها  از  حمایت   
تخصصي مرتبط با سیستم هاي اندازه گیري.

استانداردهاي  تدوین کننده  مراجع  الزام   
با  شدن  هم سطح  و  ارتقا  درجهت  داخلي 

استانداردهاي روز دنیا.
 برگزاري دوره هاي کارشناسي ارشد مهندسي 

اندازه گیري15 در دانشگاه صنعت نفت.
برگزاري  براي  دانشگاهي  مراکز  با  تعامل   
سمینارهاي تخصصي و دوره هاي آموزش 

میترینگ.
 کمك به تشکیل مؤسسه مهندسان میترینگ 

و اندازه گیري

       پا نویس ها
1.Fiscal
2.Mobile Separator
3.Test Bank
4.GOR
5.LGR

6.Water Cut
7.Multi Phase Flow Meter
8.Cluster
9.γ-source
10.Custody Transfer

11.Third Party
12.Associated Gas
13.Gas Injection
14.Natural Gas Liquid
15.Measurement

       منــــابع
]1[ مؤسسه مطالعات بین المللي انرژي، ترازنامه هیدروکربوري کشور سال 1386، 1387.


