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اهميت اندازهگيري احجام و اوزان مواد هيدروكربني در
شرکت ملی نفت ایران؛ وضعيت موجود و چشمانداز آتي

عليرضا كميزي* ،صادق صالحي

شركت ملي نفت ايران

صيانت از داراييهاي عمومي در مبادالت نفتي ،مشروط به اندازهگيري دقيق مقدار آنهاست .با توجه به حجم و ارزش باالي توليدات شركت ملي نفت
ايران ،زيان مالي ناشي از عدم دقت در اندازهگيري احجام و اوزان مواد هيدروكربني(ميترينگ) چشمگير خواهد بود.
1
در اين مقاله ،به موارد استفاده از ميترها در بخشهاي مختلف صنعت نفت اعم از باالدست ،مُبادالت داخلي و برون شركتي پرداخته ميشود .در ادامه،
وضعيت موجود و چشمانداز آتي اين بخش بيان ميگردد و پيشنهادهایی در جهت بهبود وضعيت موجود ارائه ميگردد.
ميترينگ ،صنعت نفت ،چشمانداز
مقدمه

اهميت ميترينگ در صنعت نفت به اهميت حفظ
منافع ملي بازميگردد .از آنجا كه توليدات شركت
ملي نفت ايران مانند نفتخام ،گاز ،ميعانات گازي
و ...متعلق به همهي مردم است ،صيانت دقيق از
اين داراييهاي عمومي از اهميت بااليي برخوردار
است .در اين راستا ،يكي از مهمترين اقدامات
الزم ،اندازهگيري دقيق اين محصوالت در مبادي
فروش(شامل صادرات و فروش داخلي) است .در
گذشته ،ميترينگ دقيق ،كمتر مورد توجه قرار
گرفته است و اغلب ،تنها در مبادي صادرات به
اندازه ِ
گيري دقيق مواد هيدروكربني توجه شده
است .ريشه اصلي اين امر را باید در دولتي بودنِ
ِ
اغلب مجموعههاي دريافتكننده مواد نفتي
جستوجو کرد .در چنين شرايطي ،مبادالت مواد
نفتي بين شركتهاي دولتيِ زيرمجموعه وزارت
نفت انجام ميشده است.

در شرايط كنوني و با توجه به الزامات قانوني مبني گسترده از ميترهاي مختلف و با دقتهاي متفاوت
بر تحقق خصوصيسازي و اجرای اصل  44قانون استفاده ميكند.
اساسي ،بسياري از واحدهاي مصرفكنندهی مواد
هيدروكربني مانند پتروشيميها و پااليشگاهها -1-1 ،مهندسي نفت و مخزن
ً
خصوصي شد ه و يا در آستانه خصوصيسازي
براي محاسبات ميزان دبي چاهها ،معموال از
2
هستند .از اينرو ،بهدليل نياز به حداكثر دقت تفكيكگرهاي سيار يا رديفهاي فرآورشي
و شفافيت در مبادالت مالي مواد نفتي ،اهميت تست 3بهمنظور محاسبات و برآوردهاي مهندسي
ميترينگ دقيق مشخص ميشود .برنامهريزي و نفت استفاده ميشود .در اين تسهيالت ،معموالً
طراحي چشمانداز آيندهی يك سيستم ،منوط به براي گاز ،از ميترهاي اريفيسي و براي نفت و آب،
دانستن وضعيت كنوني آن سيستم است .لذا ،در از ميترهاي اريفيسي ،توربيني يا جرمي استفاده
ادامه ،به بررسي اهميت و موارد كاربرد ميترها در ميشود .معموالً ،دقت اين ميترها در حد ميترهاي
صنعت نفت و وضعيت ميترينگ در شركت ملي فرآيندي است و براي محاسبه پارامترهايي نظير
نفت ايران پرداخته ميشود.
نسبت گاز به نفت ،4نسبت گاز به مايع 5و میزان
6
آب تولیدی استفاده ميشود.
در چندسال اخير ،استفاده از جريانسنج
 -1فرآيندهاي باالدست و استفاده از ميترها
7
شركت ملي نفت ايران با توان توليد خود ،در چندفازي توسعه زيادي يافته است .برخي از
كل زنجيرهي توليد ،توزيع و صادرات ،بهطور شركتهاي پيشرو در اين زمينه عبارتند از:

* نويسندة عهدهدار مکاتبات ()kamizius@yahoo.com
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مقاالت تحليلي-كاربردي

،Roxor ،Halliburton ،Technologies FMC
 Schlumberger ،Weatherfordو .Daniel

در حال حاضر ،ميترهاي سهفازي بهطور
همزمان ،مقدار سه فا ِز گاز ،نفت و آب را
اندازهگيري ميكنند كه در مقايسه با تسهيالت
تفكيكگر سيار ،از نظر عملياتي و هزينهاي،
مناسبتر بهنظر میرسد .اين سيستمها معموالً در
مراكز جمعآوري و تفكيك ،8روي مجموعهاي
از چاهها نصب ميگردد.
اصول كاركردي اين ميترها متفاوت بوده و در
تعدادي از آنها براي تشخيص فازهاي مختلف،
از يك منبع نشر گاما 9استفاده ميشود .خطاي اين
ميترها نيز بر اساس ادعاي شركتهاي سازنده،
در بهترين حالت ±5 ،درصد است .استفاده از
اين ميترها در سطح شركتهاي نفتي در حال
گسترش است.
در شكل 1-دو نمونه تفكيكگر سيار و يك
نمونه جريانسنج چندفازي نشان داده شده است.

)اﻟﻒ(

ﺷﻜﻞ  -1اﻟﻒ Mobile Separator-و بMulti Phase Flow Meter-

1 -2-1
الفMobile Separator -و بMulti Phase Flow Meter -
ﻓﺮآورش

در واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآورش ﻧﻔﺖﺧﺎم و ﮔﺎز ،ﻣﻴﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ،از
ﻧﻮع وﻧﭽﻮري ،اُرﻳﻔﻴﺲ ،ﺗﻮرﺑﻴﻨﻲ ،آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ و ﺟﺮﻣﻲ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴـﺰ ،از
روشﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ دﻗﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻣﻴﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺗﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮونﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﻴﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪي در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻨﺘﺮل آن ،ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ ﻣﺒﻨـﺎي
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻟﺰوﻣﻲ ﺑﻪ دﻗﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻴﺘﺮﻫـﺎ اﺣﺴـﺎس ﻧﻤـﻲﺷـﻮد ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪي ،ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻣﻴﺘﺮﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ،
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺘﺮﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار داده و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻣﻲﻛﻨﺪ.
در ﺷﻜﻞ 2-ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺣﺪ ﻓﺮآورش ﻧﻔﺖﺧﺎم و در ﺷﻜﻞ 3-ﻳﻚ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷـﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺸـﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻴﺘﺮﻫﺎ در ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ ﺷﻜﻞﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -2-1فرآورش

در واحدهاي فرآورش نفتخام و گاز ،ميترها
بهطور گسترده استفاده ميشوند .ميترهاي مورد
ﺧﺎم
ﺪﻫﺎي ﻓﺮآورش ﻧﻔﺖﺧ
ﺷﻜﻞ  -2ﻛﺎررﺑﺮد ﻣﻴﺘﺮﻫﺎ در واﺣﺪ
 2كاربرد ميترها در واحدهاي فرآورش نفتخام
استفاده ،از نوع ونچوري ،اُريفيس ،توربيني،
3
آلتراسونيك ،جابهجايي و جرمي است .در برخي
از قسمتهاي فرآيند نيز ،از روشهاي استاتيك
با دقتهاي مختلف ،از ميترهاي فرآيندي تا حتي
ميترهاي برونشركتي استفاده ميشود.
ميترهاي فرآيندي در قسمتهاي مختلفِ
فرآيند ،با هدف كنترل آن ،بهکار ميروند و از
آنجاييكه مبناي محاسبات مالي قرار نميگيرند،
لزومي به دقتهاي باال براي اين ميترها احساس
نمیشود ،اما به دليل حساسيتهاي فرآيندي،
ضروري است كه از صحت عملكرد اين ميترها
اطمينان حاصل شود .بههمين دليل ،بهرهبردار به
طور مستمر اين ميترها را مورد بازبيني قرار داده
ﺷﻜﻞ  -3ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻴﺘﺮﻫﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآورش ﮔﺎﺎز
و كاليبره ميکند.
در شكل 2-يك نمونه واحد فرآورش نفتخام
 -2ﻣﺒﺎدﻻت داﺧﻠﻲ
و در شكل 3-يك پااليشگاه گاز به صورت
ﺷﻜﻞ  -3ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻴﺘﺮﻫﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآورش ﮔﺎﺎز
شماتيك نشان داده شده است .كاربرد ميترها در
4
 3كاربرد ميترها در واحدهاي فرآورش گاز
های-مختلف
ﻣﺒﺎدﻻت داﺧﻠﻲ
هركدام از اين شكلها در قسمت 2
ﺧﺎم
ﺪﻫﺎي ﻓﺮآورش ﻧﻔﺖﺧ
ﺷﻜﻞ  -2ﻛﺎررﺑﺮد ﻣﻴﺘﺮﻫﺎ در واﺣﺪ
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فرآیند مشخص شده است.
 -2مبادالت داخلي

با درنظر داشتن شرايط استاندارد و نوع مبادالت،
معموالً از ميترهاي اُريفيس و آلتراسونيك استفاده
ميشود.
در جدول 1-انواع ميترهاي مورد استفاده در
شركت ملي نفت ايران ذكر شده است .از آنجاكه
ِ
اغلب ميترهاي موجود از نوع اُريفيس ميباشد
و نميتواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد ،در
نقاطي كه نياز به قرارداد و مبادالت مالي است ،نياز
به نصب ميترهاي دقيق است.

نظير بهرگان ،سيري و شناور سورنا از روشهاي
استاتيك استفاده ميشود.
تنها  50درصد از نفتخام و ميعانات تحويلي به
شركتهاي پااليشگاهي داخلي توسط ميترهاي
مبناي مبادالتي اندازهگيري ميشود و بههمين دليل
و بر اساس روابط تعريف شده بين شركت ملي نفت
ايران و شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي ايران ،مقادير اندازهگيري شده در داخل
مخازن پااليشگاهها ،مبناي مبادالت خوراك
پااليشگاههاست .با اجراي پروژههاي ارتقاء و بهبود
سيستمهاي اندازهگيري در سطح شركت ملي نفت
ايران ،مرزهاي اندازهگيري بر مرزهاي تحويل و
تحول منطبق خواهد شد .اين انطباق ،مزایای زيادي
ي داشته و باعث كاهش هزينههاي تحويل و
در پ 
تحول خواهد شد.
ِ
نفتا و مايعات گازي تحويلي به واحدهاي
پتروشيمي نيز ،با ميترهاي مبناي مبادالتي
اندازهگيري ميشود.

مبادالت داخلي بين واحدهاي مختلف فرآيندي
در باالدست يا بين شركتهاي بهرهبردا ِر تابعهی
يك شركت توليدي و يا بين دو شركت توليدي
انجام ميشود.
در مبادالت داخلي ،بهطور معمول ،بر اساس
نوع تعامل بين تحويلدهنده و تحويلگيرنده،
نوع مواد هيدروكربني و روابط تعريف شدهي
بين آنها ،ميترهاي مختلفي مورد استفاده قرار
ميگيرد .در مرزهاي مبادالت داخلي شركت ملي  -4وضعيت ميترينگ در شركت ملي نفت ايران
نفت ايران به طور عمده از ميترهاي اُريفيسي و در  -1-4نفت خام
برخي از موارد نيز ،از اندازهگيري مخزني استفاده خوشبختانه عمده نفتخام و ميعانات ،از
10
ميشود.
پایانههاي صادراتي ،با ميترهاي مبناي مبادالتي
و دقيق صادر ميشوند .اين ميترها بهطور مرتب از
ِ
شخص
سوي نهاد ناظر و با حضور شركتهاي ناظ ِر
 -3مبادالت برونشركتي
11
در مبادالت برونشركتي ،بسته به نوع سيال ثالث مورد بررسي و نظارت قرار گرفته و عمليات
و همچنين روابط تعريف شده بين فروشنده و پروينگ آنها معموالً ساليانه انجام ميشود.
خريدار ،از ميترهاي مختلفي در شركت ملي نفت پایانههاي خارگ ،عسلويه ،طاهري و الوان داراي  -2-4گازها
ايران استفاده ميشود .براي گازهاي سبك و غني ،ميترهاي بسيار دقيق هستند و در ديگر پایانهها عمده گاز توليدي شركت ملي نفت ايران
گاز غني است .اين گاز از منابع گازي مستقل يا
21
از مخازن نفتي به صورت گاز همراه نفت خام
 1انواع روشهاي اندازهگيري مورد استفاده در شركت ملي نفت ايران
توليد ميشود .گاز استخراج شده از منابع گازي
طبقهبندي جريانسنجها
نوع ميتر يا اندازهگيري
مستقل ،طي فرآورشهاي اوليه و مقدماتي ،به
ميتواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد
جابهجايي
شركت ملي گاز ايران و شرکتهای خصوصی
ميتواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد
توربيني
تحويل داده ميشود .بهدليل ماهيت تركيبي
ميتواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد
فراصوتي(آلتراسونيك)
گازهاي غني كه در اكثر موارد ،حامل مايعات
تحت شرايطي خاص ،ميتواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد
عمقسنجي
گازي ميباشد ،سيستمهاي ميترينگ كنوني با
براي سيال گاز سبك ميتواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد
روزنهاي
قابليت مبناي مبادالتي ،امكان اندازهگيري دقیق
براي سيال نفتخام نميتواند مبناي محاسبات مالي قرار گيرد
اين گازها را ندارند .از اينرو ،اندازهگيري گاز
غني با دقتهاي باال و در حد نقاط مبادالتي،
 2توان تولید شرکت ملی نفت ایران
مستلزم انجام مطالعه و بررسي در اين زمينه
معادل بشكه ارزش ساليانه ارزش  ±1%تغییر دقت اندازه گیری در
توان
واحد
نوع ماده
دالر)
(میلیارد
داخلی
مبادالتی
مرزهای
دالر)
(میلیارد
[]1
خام
نفت
توليد
ميباشد.
هبر
4200
نفت خام
گازهاي غني همراه نفتخام ،بهدليل همراه
مممر
750
گاز غني
داشتن مايعات گازي كه ارزش زيادي دارند ،در
واحدهاي گاز و گاز مايع فرآورش شده و گاز
هبر
600
ميعانات
1/8
292/5
10232
خروجي از اين واحدها به شبكهي مصرف يا
هبر
150
مايعات
13
واحدهاي تزريق گاز تحويل ميشود .شركت
هبر
50
نفتا
ملي نفت ايران توانسته است با اجراي پروژههاي
19
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بهينهسازي و ارتقاي سيستمهاي اُريفيسيِ موجود ،اندكي در مقايسه با رقم  1/8ميليارد دالر(در
خروجي واحدهاي گاز و گاز مايع 14را به يك سال) نياز دارد ،با سرعت بيشتري اجرايي
شود.
سيستمهاي نقاط مبادالتي تبديل كند.
 -5توان توليد ش�ركت ملي نفت ايران و اهميت نتیجهگیری
ميترينگ

در جدول 2-توليدات شركت ملي نفت ايران
و ارزش ساليانه آنها ذكر شده است .با نگاهي به
این ارقام میتوان دید که درحالحاضر ،ارزش
مالي ساليانه مواد نفتي درحدود  292ميليارد دالر
است .در نتيجه ،مشخص است كه اندازهگيري
توليدات شركت ملي نفت ايران در مرزهاي
مبادالتي با شركتهاي پاييندستي و خصوصي
از جايگاه ويژهاي برخوردار است به گونهاي كه
تغییر دقت ميترها در مرزهاي مذكور به اندازه ±1
درصد ،زيان يا سودي معادل  1/8ميليارد دالر در
سال در پي دارد.
با توجه به مطالب پیشگفته ،مديران ارشد
وزارتنفت و سياستگذاران بخش توليد
بايد به مقوله اندازهگيري توجه ويژهاي
داشته باشند و با هدفگذاري و اجرای
پروژههاي مرتبط و از همه مهمتر ،تأمين
مالي آنها ،به بهبود و ارتقای سيستمهاي
مبناي مبادالتي در مبادي تحويل اقدام کنند.
هرچند درحالحاضر ،در سطح وزارت نفت
طرحهايي در اين خصوص تعريف شده و در
حال پيگيري است ،ليكن ،افزایش سرعت
اجرای این طرحها بسیار ضروری است .انتظار
ميرود چنين طرحهايي كه سرمايهگذاري

شركت ملي نفت ايران با آگاهي از
ارزش توليدات و مبادالت خود ،طي
ساليان متمادي نسبت به بهبود و ارتقاي
سيستمهاي اندازهگيري در مبادي توليد
و مرزهاي مبادالتي اقدام کرده و در اين
راستا پروژههاي متعددي را اجرايي نموده
و طرحها و پروژههاي بزرگي را نيز تعريف
کرده است؛ اما طي چند سال اخير و بهدليل
اعمال تحريمها و سخت شدن شرايط تهيه
و تأمين كاالهاي پروژههاي مرتبط ،سرعت
اين پروژهها بسيار كند شده و اميد است كه
با بهبود شرايط ناعادالنه حاكم ،اجراي آنها
سرعت گيرد.
طرح تجهيز مبادي تحويل و تحول توليدات
ِ
گيري بسيار
وزارت نفت به سيستمهاي اندازه
دقيق ،از مهمترين پروژهها در زمينه ميترينگ
است .در اين پروژه حدود  90نقطه از مرزهاي
مبادالتي در سطح صنعت نفت به ميترهاي
دقيق مجهز خواهند شد.
در راستاي افزايش دقتها و برآوردهاي
مهندسي و مالي ،اعم از محاسبات مهندسي
نفت ،كنترل بهتر فرآيندها و محاسبات
دقيقت ِر مقادير توليد ،الزم است بهبود و
ارتقاي سيستمهاي اندازهگيري در گسترهی

عمليات توليد با هدف شفافيت در تحويل و
تحولهاي درون شركتها بهطور جدی در
دستور کار قرار گیرد .براین اساس ،ضروري
است شركت ملي نفت ايران نسبت به موارد
زیر اقدام نمايد:
تدوين سياستهاي كالن ميترينگ بهطور
يكپارچه در سطح شركت ملي نفت ايران.
ايجاد بسترهاي الزم براي پيادهسازي
سياستهاي تدوين شده.
الزام شركتها به اجراي سياستها.
حمايت و كمك به شركتهاي توانمند
داخلي براي ساخت تجهيزات و قطعات
ميترها و بوميسازي تجهيزات.
ايجاد مراكز كاليبراسيون و مراكز صادركننده
گواهي در تعامل با مراكز معتبر جهاني.
تالش براي عضويت نمايندگان ايراني در
كميتههاي  AGA ،API ،IP ،ASTMو ....
حمايت از كميتهها و انجمنهاي فني و
تخصصي مرتبط با سيستمهاي اندازهگيري.
الزام مراجع تدوينكننده استانداردهاي
داخلي درجهت ارتقا و همسطح شدن با
استانداردهاي روز دنيا.
برگزاري دورههاي كارشناسي ارشد مهندسي
اندازهگيري 15در دانشگاه صنعت نفت.
تعامل با مراكز دانشگاهي براي برگزاري
سمينارهاي تخصصي و دورههاي آموزش
ميترينگ.
كمك به تشكيل مؤسسه مهندسان ميترينگ
و اندازهگيري

پا نویس ها
Third Party
Associated Gas
13.
Gas Injection
14.
Natural Gas Liquid
15.
Measurement

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

12.

7.

2.

منــــابع
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Fiscal
Mobile Separator
3.
Test Bank
4.
GOR
5.
LGR

11.

6.

1.

