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ــد که هدف از  ــتاتیک و دینامیک، مالحظه ش ــمت نهم این مبحث، ضمن معرفی دو روش اندازه گیری اس ــما ره ی قبلی ماهنامه و در قس در ش
ــامانه های اندازه گیری جریان1،  ــت. از این رو س ــیاالت به قصد فروش اس نگارش این مطلب تبیین روش های دینامیک در اندازه گیری جریان س
ــامانه ها و چگونگی چیدمان متعلقات فوق تشریح شد. سپس در ادامه ی بحث، رایانه های اندازه گیری  ــتفاده در این س حداقل تجهیزات مورد اس
جریان که وظیفه ی انجام محاسبات دقیق حجم سیال تبادل شده و صدور صورت حساب را به عهده دارند معرفی شدند. در این قسمت از مقاله 
سعی نگارنده بر این است تا روش های معمول و قابل قبول در انجام محاسبات دقیق حجم که مبتنی بر استانداردهای API است تشریح شود.

1-Metering Skid

قسمت دهم
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اندازه گیری محاسبات حجم
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5.9. محاسبات حجم دقیق و واقعي 
مایعات تبادل شده

ــیال  ــه اندازه گیری جریان س ــر از این   ک صرف  نظ
ــت، ارقامي  ــوده اس ــتگاهي ب ــا چه روش یا دس ب
ــود رقم هاي  ــتگاه  ها خوانده مي  ش ــط دس که توس
ــبات دقیق  ــا انجام محاس ــت که باید ب خامي اس
ــات و هیدروکربور منتقل  ــه حجم واقعي از مایع ب

ــوند. بنابراین براي حصول نتیجه   ــده تبدیل ش ش
ــباتي، فصل 12 از  ي مطلوب بهترین منبع محاس
مجموعه استانداردهاي API است. پیش تر دیدیم 
ــتانداردها، متعلق  ــه فصل 5 از این مجموعه اس ک
ــیال و معرفي فناوری ها و  به اندازه گیری جریان س

روش های مختلف اندازه گیری است.
صرف نظر از این  که محاسبات ما به روش قدیمي 
ــود یا توسط رایانه، بعد از  ــت انجام مي  ش و با دس
پایان بارگیري و قرائت ارقام مربوط به دستگاه های 
اندازه گیری و برای تکمیل محاسبات، به دو عامل 

مقدماتی مهم دیگر نیاز داریم:
ــار،  ــه  ي اندازه گیری مربوط به فش ــات اولی اطالع
ــده که  ــواد منتقل ش ــه  ي خلوص م ــا و درج دم
ــي عملیات  ــگام بارگیري و ط ــن اطالعات هن ای

اندازه گیری به دست خواهد آمد.
ــبات که  ضریب  هاي مورد نیاز جهت انجام محاس
ــا و چگونگي  ــي به ضریب ه ــت  یاب باید روش دس
ــول و معیارهای  ــاس اص ــر اس ــري آن ب به کارگی
ــباتی ویژه از  ــده در جداول و روابط محاس قید ش

استانداردها استخراج گردد.
ــده در  ــد ش ــل قی ــت مراح ــت رعای ــي اس بدیه
ــه  ي  ــي در نتیج ــه آن دقت ــا را ب ــتانداردها م اس
ــبات نزدیک مي  کند که خریدار محصوالت  محاس
نیز با اطمینان خاطر به امر بارگیري و انتقال مواد 
ــده خواهد پرداخت. بنابراین، متذکر  خریداري ش
ــود این دقت باید در تمام امور اندازه گیری  مي ش
که هم چون حلقه های یک زنجیرِ به هم پیوسته  اند 
رعایت گردد. مي  دانیم در انجام محاسبات، عوامل 
مجهول براي ما تنها وابسته به ادوات اندازه گیری 
ــت  ــا دخال ــز ب ــي از آن نی ــه بخش ــت، بلک  نیس
 انسان ها در عملیات )به  ویژه هنگام محاسبات( بروز 
ــت عمل کرد بخش  ــد. از جانب دیگر، صح مي  کن
ــخت  افزار مورد  مربوط به ادوات اندازه گیری و س
ــره  برداري  ــت به چگونگي به ــر نیز ممکن اس نظ
خود ما برگردد که در بخش صحت سنجي در این 

 خصوص توضیحات بیشتري ارایه خواهد شد. 
ــار و  ــل مهم در تعیین حجم، فش ــه عوام  از جمل
ــت. در ثبت  ــت خاصی برخوردار اس ــا از اهمی دم
 دستي، بهره  بردار موظف بود هر دو ساعت یک  بار 
نتیجه ي بارگیري را در برگ هاي مخصوص ثبت 
ــبات نیز به  صورت  وقایع1 ثبت نماید. آن گاه محاس
ــد. هرچند امروزه محاسبات  ــتي انجام مي  ش دس

1- Log sheet

توسط رایانه انجام مي  شود، اما در اصول کار هیچ 
گونه تغییري حاصل نشده است. در ادامه با توجه 
ــده،  برخي از این  ــث   هایي که در API ش به بح

اصول که مهم   تر است به شرح داده مي  شود.

اصول تعیین حجم:
ــار و چگالي سیال از مهم   ترین  سه عامل دما، فش
ــخصه  ها در محاسبات تعیین حجم به حساب  مش
ــده بود که در  ــته پیش   بیني ش مي   آیند. در گذش
ــاعت یک بار و هم   زمان  ــرگ ثبت وقایع هر دو س ب
ــیال منتقل شده، به   صورت  با ثبت میزان حجم س
ــار هم ثبت  ــوط به دما و فش ــتي مقادیر مرب دس
ــوند. علت این امر این بود که در طول بارگیري  ش
این ارقام تغییر پیدا مي  کردند، بنابراین باید دماي 
ــار میانگین وزني3  میانگین وزنيTWA( 2( و فش
)PWA( را محاسبه و در محاسبات نهایي تعیین 

حجم لحاظ نمود. 

:PWA محاسبه ی
 API ــتاندارد  اس  8.1.22 ــد  بن از  ــتفاده  اس ــا  ب
MPMS 12.2.2 میانگین فشار وزني به دو گونه 

محاسبه می شود:
محاسبه ی میانگین حسابی فشار که بر مبنای یک 
ــارهای  ــل بارگیری، در این حالت فش دوره   ی کام
ــدت بارگیری با هم  ــده در طول م اندازه گیری ش
ــابی شده و بر تعداد کل دوره   های ثبت  جمع حس

فشار تقسیم می  شوند:
PWA = [SUM1

n(Pi)]/n

ــادالت نفتی  ــن در مب ــن روش میانگی ــه، ای البت
جمهوری اسالمی ایران معمول نیست.

2-Temperature Weighted Average  
3-Pressure Weighted Average  

ــر مبنای  ــار ب ــی فش ــن وزن ــبه ی میانگی محاس
ــار، دما و جریان سیال؛  دوره  های زمانی ثبت فش
ــد پایانه   های نفتی در  در این روش که مورد تأیی
ــه  ــاعته س ــت در دوره  های دو س وزارت نفت اس
ــده اندازه گیری و در محاسبات لحاظ   عامل یاد ش

می  گردد:
PWA = [SUM (Pi × Vi)] / Vt

که در آن:
i :Pi امین فشار ثبت شده

i :Vi امین حجم ثبت شده

Vt: حجم کل جابه  جا شده

n: تعداد دوره   های ثبت فشار و دما

:TWA محاسبه ی
ــد 8.1.26  ــتفاده از بن ــا اس ــابه و ب ــه طریق مش ب
ــتاندارد API-MPMS-12-2-2 میانگین دمای  اس

وزني نیز به دو گونه محاسبه می شود:
ــابی دما بر مبنای یک  ــبه ی میانگین حس محاس

دوره  ی کامل بارگیری:

TWA = [SUM1n(Ti)]/n

محاسبه ی میانگین وزنی دما بر مبنای دوره  های 
زمانی ثبت فشار، دما و جریان سیال:

TWA = [SUM (Ti × Vi)] / Vt

ــد، آن چه در  ــز بیان ش ــتر نی ــان   گونه که پیش  هم
مبادالت نفتی ما معمول است استفاده از دومین 
ــبه ی میانگین می  باشد از این رو در  روش محاس
ــتار نیز مبنای تمام محاسبات ما همین  این نوش

روش خواهد بود.

Temp Meter Time

71:2 21345.4 14:00

72:4 42012.0 16:00

72:4 60098.6 18:00

72:4 82112.8 20:00

72:1 103321.1 22:00

72:0 125675.3 24:00

70:7 138992.9 02:00

      محاسبه ی دمای حجمی به روش اول:

 TWA =
[71.2+(72.4×3)+72.1+72.0+70.7]/7=71.8 oF

      محاسبه ی دماي حجمي به روش دوم:
 71.2×21345.4 = 1519793
 72.4×(82112.8- 21345.4) = 4399560
 72.1×(103321.1- 82112.8) = 1529118
 72.0×(125675.3- 103321.1) = 1609502
 70.7×(138992.9- 125675.3) = 941554

 Ave. Temp:
 TWA= (1519793+4399560+1529118+
1609502+ 941554) / 138992.9 = 71.9 oF
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ــود دماي 71/9oF با هیچ  کدام       مالحظه مي  ش
از ارقام ثبت شده در جدول مطابقت ندارد، چون 
ــیال در بازه  هاي زمانی  در محاسبات به دماي س
ــده  ــوب به آن توجه ش ــاعته و حجم منس دو س
 TWA ــت. هم چنین در دو روش محاسبه ی اس
ــی روش دوم  ــدارد؛ ول ــی وجود ن ــاوت چندان تف
ــبات حجم واقعی سیال را به واقعیت بسیار   محاس

نزدیک  تر خواهد  کرد. 
    حال چنان چه بیش از یک دستگاه اندازه گیری 
ــاي وزني  ــد، دم ــرویس باش ــیال در س جریان س
ــه صورت  ــتگاه ب ــه هر دس ــوط ب )TWA( مرب
مستقل محاسبه و مي  توان از ارقام به  دست آمده 
ــابي گرفت، اما کمي جلوتر خواهیم  میانگین حس
ــابي  ــبه ی میانگین حس آموخت نیازي به محاس
ــبات تصحیح براي هر دستگاه  نیست بلکه محاس
به طور مستقل انجام مي  شود. در مورد فشار وزني 
ــیوه  ي فوق عمل  ــتگاه نیز به ش )PWA( هر دس

مي شود.

Meter No. 1 Meter No. 2 Meter No. 3

Time Meter Temp. Press. Meter Temp. Press. Meter Temp Press.

Initial Time

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

24:00

02:00

Closing Time

Counter (Total

Totalizer

CPL یا ضریب تصحیح به ازای فشار6
درجه  ی API 7 یا گران روی نسبی8

: MF محاسبه ی
ــش دوم، فصل  ــد 7 از بخ ــه که در بن ــان   گون هم
ــن عدد که  ــت، ای ــتاندارد API آمده اس 12 اس
ــش و هنگام  ــق آزمای ــت از طری ــد واحد اس فاق
صحت سنجی محاسبه خواهد شد. در محاسبات، 
این عدد با چهار رقم اعشار نمایش داده می شود.

: CTL محاسبه ی
پیش   تر دیدیم که طبق مفاد استاندارد و هم چنین 
براساس قرارداد، مبنای محاسبات ما برای تعیین 
حجم مایعات هیدروکربوری دمای 60oF در نظر 
ــود )که در این دما محصول ما دارای  گرفته می ش
ــود(. هنگام  ــای خواهد ب ــش مولکولی ویژه  آرای
عملیات بارگیری، با افزایش یا کاهش دما آرایش 
ــبات  مولکولی فوق تغییر کرده و چنان چه محاس
جبران سازی روی آن انجام نشود ارزش واقعی آن 
ــک خواهد بود. تغییرات چگالي  محصول مورد ش
ــواد هیدروکربوری، به عواملی هم چون تغییرات  م
دما )از نظر افزایش یا کاهش دما( ضریب تناسب 
ــبندگی سیال  تغییرات دما و افزایش حجم9، چس
ــته و برای تمام  ــتگی داش و درجه ی API آن بس

مواد به یک میزان نخواهد بود.
 )CTL( ــا ــه ازای دم ــب تصحیح ب ــدار ضری مق
بستگي به چگالي پایهRHOb( 10( و دماي وزني 
ــته که هم  ــع )TWA( هنگام بارگیري داش مای
 API ــت و هم طی جداولی در قابل محاسبه اس

6-Correction for effect of Pressure on Liquid
7- API Gravity
8-Relative Densiti
9-Thermal Coeffecient of the Liquid and 
Temperature
10-Base Density

ــی می   باشد )استاندارد API. بخش  قابل دسترس
12.2.5.3. اما چگالی جرمی مایع در واحد حجم 
ــان داده می شود یا در  که با عالمت 11RHO نش
ــتاندارد اندازه گیری شده )چگالی پایه(  شرایط اس
ــت در هر دما و  ــت این کیفی یا این  که ممکن اس
ــاری اندازه گیری شده باشد که آن   را با پسوند  فش
ــان می   دهیم )RHOobs( و الزم است  obs 12نش
که محاسبات را به شرایط پایه برگردانیم. جداول 
ــه برای مواد  ــرایط پای ــوط به این ارقام در ش مرب

مختلف به شرح زیر است:
ــا  ــه ی API و دم ــه ازای درج ــدول 6A ب  - ج
ــه   ي فارنهایت( برای نفت خام و دیگر موارد  )درج
ــتخراج  ــور طبیعی اس ــه به ط ــوری ک  هیدروکرب

می   شوند )همانند میعانات گازی(.
- جدول 6B برای فرآوردهای نفتی )نفت سفید، 

بنزین، نفت گاز و ....(
ــبی و دما  ــی نس ــه ازای چگال ــدول 24A ب  - ج
ــه   ی فارنهایت( برای نفت خام و دیگر موارد  )درج
ــتخراج  ــور طبیعی اس ــه به ط ــوری ک  هیدروکرب

می  شوند )همانند میعانات گازی(
ــبی و دما  ــی نس ــه ازای چگال ــدول 24B ب  - ج
)درجه   ی فارنهایت( برای فرآوردهای نفتی )نفت 

سفید، بنزین، نفت گاز و ....(
ــبی کمتر  - جدول 24 برای مایعاتی با چگالی نس

از 0/6112
ــا  دم و  ــی  چگال ازای  ــه  ب  54A ــدول  ج  - 
ــرای هیدروکربورهای  ــیوس( ب ــه   ی سیلس )درج

طبیعی
ــا  دم و  ــی  چگال ازای  ــه  ب  54B ــدول  ج  - 

)درجه   ی سیلسیوس( برای فرآوردهای نفتی

11-Density of liquid in mass per unit volume
12-Obsereve

ــوط به هر دو  ــار مقادیر مرب ــتون دما و فش در س
ساعت یک بار درج مي  شود، اما در انتها این مقادیر 
 صرفاً معدل   گیري نخواهد شد، بلکه معدل  گیري به

 صورت حجمي انجام مي   شود. براي مثال به ارقام 
فرضي در جدول باال، که مربوط به بخشي از برگ 
ــت توجه  ــتگاه اس ثبت وقایع و اطالعات یک دس

بفرمایید.
ــبات تعیین حجم، باید چهار  در روند انجام محاس

ضریب لحاظ شود:
MF یا ضریب دستگاه اندازه گیری4

CTL یا ضریب تصحیح به ازای دما5

4-Meter Factor
5-Correction for effect of Temperature on 
Liquid

لد
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Meter No. 1 Meter No. 2 Meter No. 3

Time Meter Temp Press Meter Temp Press Meter Temp Press

Initial Time

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

24:00

02:00

Closing Time

Counter (Total

Totalizer

نمونه ای از برگ های ثبت وقایع
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نکته  ي 1: 
 6A ــداول ــالمی از ج ــت جمهوری اس وزارت نف
ــتفاده  ــاص از جدول 24 اس ــوارد خ و 6B و در م

می نماید.

نکته   ي 2:
ــار از  ــا چهار رقم اعش ــح CTL ب ــب تصحی ضری
ــبات اعمال  ــتخراج و در محاس جدول مربوطه اس

می شود )استاندارد API بخش )12.2.8.3.
ــبه ی CPL : هر مایع نفتي اگر در معرض  محاس
فشار قرار گیرد، چگالي آن تغییر مي   کند. تغییرات 
 فوق به چهار عامل فشار وارد شده، ضریب تراکم

ــار بخار تعادلي  ــار پایه، و فش  پذیري مایع13، فش
ــتگي دارد. قابل ذکر است ضریب تراکم  مایع بس

 پذیري نیز خود تأثیرپذیر از دو عامل چگالي پایه 
ــگام  ــي )TWA( در هن ــاي وزن )RHOb( و دم
ــت. مقدار CPL از رابطه   ي زیر قابل  بارگیري اس

محاسبه است:

که در آن، P همان فشار میانگین وزني بر حسب 
ــت و در  PSIg و F ضریب تراکم   پذیري مایع اس
 API ــتاندارد جدولي در بخش 2 از فصل 11 اس
ــي  دسترس ــل  قاب  )IPS-MPMS-11.2.2M( 
ــب، برای آب برابر  ــد. برای مثال این ضری مي    باش
ــت با 3.2×6-10 که در محاسبات تعیین حجم  اس
پایه صحت سنج   ها با استفاده از آب کاربرد زیادی 
ــبات دخالت خواهد کرد. ضریب  دارد و در محاس
تصحیح CPL نیز با چهاررقم اعشار در محاسبات 

اعمال می شود14.
ــت، از  ــیار کوچک اس از طرفی چون میزان F بس

ــط تیلور کمک گرفته و  بس
ــکل زیر  ــه   ی باال به ش رابط

ساده می شود:
CPL = 1 + PF

: MF محاسبه ی
ــژه  ای بوده و  ــبه ی MF دارای اهمیت وی محاس
تمام سعی ما در آزمایش   های واسنجی، به دست 
ــاد به ضریب  ــح و قابل اعتم ــی صحی آوردن رقم
ــتگاه اندازه گیری جریان است.  فوق برای یک دس
ــح و تعدیل  ــب تصحی ــبه    ي MF ضرای در محاس
ــه عنوان اولین  ــت که ب ــار مورد نیاز اس دما و فش
ــباتی دقیق و قابل  ــت. محاس ــبات اس گام محاس
ــه ی آن با  ــه اطالعات اولی ــتناد خواهد بود ک اس
دقت و حوصله استخراج شده باشد. گاهی ممکن 
ــنج  ــزان دما از روی یک دماس ــت خواندن می  اس
ــول فنی انجام  ــا دقت و با رعایت اص ــه   ای ب شیش
ــر کوچک ممکن  ــن کوتاهي به ظاه ــود، همی نش
است تمام محاسبات را مخدوش بسازد. از طرفی 
با توجه به این   که شرایط فرآیندی واقعی با شرایط 
آزمایش متفاوت است )به ویژه دما، فشار، چگالی 
13-Liquid’s Compresseribility Factor
14- API MPMS 12.2.8.3

CPL =1 / (1- PF) 

و میزان جریان سیال( بخش زیادی از محاسبات، 
محاسبات جبران سازی خواهد بود. این عوامل در 
محاسبات به صورت ضرایب تصحیح وارد خواهند 
شد. در محاسبات MF نیز چهار ضریب زیر مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. محاسبات این ضرایب 
ــرح باال  ــتخراج آن ها از جداول به همان ش و یا اس

خواهد بود:
    CTLM
    CTLP
    CPLM
    CPLP
    CPSP

 : API محاسبه ی درجه ی
ــي نفت خام که  ــي از مهم   ترین خواص فیزیک یک
ــنجیده  ــاس آن س ــت بر اس ــادي نف  ارزش اقتص
مي   شود، وزن مخصوص است. در تبادل نفت خام 
ــه این عنصر اهمیت  ــکله    هاي صادراتي ب روي اس
ــود. اما باید گفته شود که اکثر  خاصي داده مي    ش
ــنده،  ــورهاي جهان به عنوان خریدار یا فروش کش
ــوص، این  ــه وزن مخص ــت دادن ب ــن اهمی ضم
ــي    کنند. این  ــا درجه    ي API بیان م ویژگي را ب
ــت ولي  ــخصه یک درجه  بندي آمریکایي اس مش
 Baume ــا درجه    ي ــورهاي اروپایي نیز ب در کش
ــت بیان  ــه از نظر عددي از API کوچک   تر اس  ک
 Baume ــه ی اروپایی ــود. اما امروزه درج مي  ش
ــتناد و استفاده قرار می    گیرد. گفته  کم    تر مورد اس
ــد درجه ی API قابل تبدیل به چگالی نسبی  ش
ــت، بنابراین باید به  گونه   ای محاسبه شود که  اس
شرایط قید شده در استانداردهای فنی مربوطه را 

رعایت کرده و در صورت لزوم معادالت حالت آن 
ــده باشد. اگر در اندازه گیری  به دقت استخراج ش
ــیمیایی  ــخصات فیزیکی و ش ــیال، مش جریان س
سیال تماماً اندازه گیری شود، نتیجه ی محاسبات 
و اندازه گیری نباید یکدیگر را نقض کنند. چگالی 
بسیاری از مواد هیدروکربوری که در سال 1981 
ــتاندارد API محاسبه و اندازه گیری  مطابق با اس
ــت B از بخش 1-2، فصل  ــت در پیوس ــده اس ش
ــر چگالی  ــت. اگ ــده اس ــتاندارد API آم 12 اس
ــبی یا وزن مخصوص15 مایع در دمایی غیر از  نس
 5A ــده باشد، باید از جدول 60oF اندازه گیری ش
ــتخراج و یا  ــادل آن    را در 60oF اس ــا 23A مع ی
ــود. اگر در نتیجه    ي  ــبه نم از طریق فرمول محاس
ــبات تطابق یا هم بستگی حاصل نشد، باید  محاس
ــتاندارد ASTM16 مراجعه شود. نتیجه ی  به اس
 ،API ــبات دقیق انجام شده روی درجه    ي محاس
 CTL ــا بتوانیم دو عامل ــا را هدایت می   کند ت م
ــت آوریم، در  ــا دقت بیش   تری به    دس و CPL را ب
نتیجه محاسبات حجم با دقت مضاعف خواهدبود.
درجه   ی API را با چهار رقم اعشار نمایش می   دهیم، 
ــتاندارد که مورد  ــون در جدول 6A  و 6B اس اما چ
استفاده   ی ما نیز هست با یک رقم اعشار نمایش داده 
شده است الزم است برای ورود به جدول    های فوق در 
محاسبات خود به روش زیر به نزدیک    ترین 0/5o آن 

 را گرد کنیم:

15-Specific Gravity
16-American Society for Testing & Materi-
als
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رقم اعشاری بین 0/3 و 0/7 معادل 0/5

رقم اعشاری بین 0/8 و 0/2 از رقم صحیح بعدی

شکل 8.9. دستورالعمل گرد کردن ارقام

ــبه  ــر قابل محاس ــه  ي زی ــه  ي API از رابط  درج
مي  باشد:

API deg = (141.5 / Sp. Gr.)- 131.5 
 [Sp.Gr.@60oF]

ــا  ی ــبه  محاس  60oF در  ــد  بای  Sp.Gr ــزان  می
اندازه گیری شده باشد، در غیر این   صورت مجبور 
ــه 60oF برگردانیم.  ــبات آن  را ب ــتیم محاس  هس
ــا 23A مقدار وزن  ــداول 5A ی ــم  چنین در ج ه

مخصوص قابل استخراج است.
ــیال:  ــم انتقال یافته ی س ــبه ی مقدار حج محاس
ــیال از رابطه  ی زیر  مقدار حجم انتقال یافته ی س

محاسبه می شود:

Q = MR × MF × CPL × CTL

تعریف ضریب ترکیبی:
ــک رابطه چند  ــر API زمانی  که در ی ــق نظ طب
عدد یا متغیر در هم ضرب می شوند، برای حصول 
ــداد و ضریب   های  ــدا باید اع ــه ی دقیق  ابت  نتیج
ــوند به طوری که در هر  کوچک  تر در هم ضرب ش
ــده  ــاری مجاز و توصیه ش مرحله تعداد ارقام اعش
ــپس مجاز هستیم حاصل ضرب  را گرد کنیم، س
ــزرگ   تر فرمول ضرب  ــده را در اعداد ب تجمیع ش
کنیم. حال در رابطه  ی باال سه متغیر را جدا کرده 

و یک ضریب جدید به نام CCF 17 یا ضریب 

17-Combined Correction Factor

ترکیبی تعریف می  کنیم:

CCF = CTL × CPL × MF
و در نتیجه:

Q = MR × CCF

ــتفاده از هر کدام از دو روش  معموالً در عمل اس
ــبات  ــی در نتیجه ی محاس ــر چندان ــوق، تأثی ف
ــت قواعد  ــزم به رعای ــت ولی ما مل ــد داش نخواه
API- ــده در بند 12.2.5.5 از استاندارد ذکر ش

MPMS-12-2 هستیم.
ــبه  ــت محاس اما خود MR به دو گونه ممکن اس

شود:
خواندن مستقیم مقدار حجم منتقل شده از روی 
ــمارنده؛ در این حالت مبنای محاسبات ما رقم  ش

روی Totalizer است:
MR = MRc- MRo

ــده در ابتدای  ــدار ثبت ش ــه در آن MRo مق ک
ــده در  عملیات بارگیری18 و MRc مقدار ثبت ش

انتهای عملیات بارگیری19 است.
ــم Totalizer به این لحاظ  ــتفاده از رق علت اس
ــم روی ــری رق ــتگاه اندازه گی ــه در دس ــت ک  اس

ــم و غیر قابل صفر  ــر قابل تنظی  Totalizer غی
ــاق می  افتد  ــت. این عمل در جایی اتف کردن اس
ــده از روی  که در برگ ثبت وقایع، عدد  قرائت ش

شمارنده ثبت خواهد شد. 
 20  K Factor دارای  ــه  ک ــتگاه هایی  دس در 

18-Opening Reading
19-Closing Reading
20-K-factor = Pulse per Unit Volume
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SI Units متر مکعب m3 سه رقم اعشار XX.XXX

لیتر Litter صفر رقم اعشار XX.0

USC Units گالن Gal دو رقم اعشار XX.XX

بشکه Bbl دو رقم اعشار XX.XX

هستند)مانند دستگاه های توربینی(، به روش زیر 
عمل خواهد شد:

Meter Indicated Volume (MR) = (Total 
Pulse) / (K Factor)

نکته: 
ــده یا  ــا حجم منتقل ش ــی ب ــدار MR را گاه مق
ــه  ویژه این   که در  ــم نمایش می  دهیم، ب I.V.21 ه
ــند بارگیری در بخش دو  فلوچارت محاسبات س
از فصل 12 استاندارد API-MSMP نیز با این 

نماد نمایش داده شده است. 
با این وجود، یادآوری مجدد این موضوع ضروری 
ــامانه  های امروزی نیز  ــد که در س به نظر می  رس
ــود، اما امروزه محاسبات  قواعد فوق رعایت می ش
توسط دست و روی کاغذ نیست بلکه توسط رایانه 

انجام می شود.

نکته: 
ــبه شده  ــاری حجم محاس نمایش تعداد ارقام اعش
متناسب است واحد اندازه گیری حجم سیال، مطابق 
 API-MPMS-12-2-2 با جدول 7 از استاندارد

به روش روبه رو خواهد بود:

محاسبه ی ناخالصی  ها:
ــتند  فرآورده  های نفتی معموالً فاقد ناخالصی هس
ــا در نفت خام معموالً  ــر گاهی اوقات آب( ام )مگ
ــوان ناخالصی  ــوبات به  عن ــکان وجود آب و رس ام
ــردن میزان  ــار ما برای لحاظ ک ــود دارد. معی وج
ــر، نمونه  ای  ــبات مورد نظ ــی ها در محاس ناخالص

21-Indicated Volume

ــیال به  صورت  ــت که در ابتدای بارگیری از س اس
 .)S&W( درصد حجمی یا درصد وزنی گرفته  ایم
ــه  ی خالص از  ــزان محمول ــاس، می ــن اس ــر ای  ب

رابطه ی زیر محاسبه می شود:

NSV = GSV × CSW

ــص  خال ــول  محص ــزان  می  NSV آن  در  ــه  ک
استانداردGSV ،22 حجم ناخالص استاندارد23 که 
قباًل تحت عنوان مقدار حجم انتقال یافته ی سیال 
ــت آوردیم و CSW ضریب اصالح  )یا Q( به دس
ناخالصی24 است. ضریب اصالح ناخالصی به روش 

زیر محاسبه می شود:

CSW = (1- [%S&W/100])

ــال یافته این  گونه  ــدار حجم خالص انتق پس، مق
محاسبه می شود:

NSV = MR × MF × CPL × CTL × CSW

ــب تصحیح ترکیبی می  توان را  در این حالت ضری
این   گونه تعریف کرد:

CCF = MF × CPL × CTL × CSW

مثال 1: 
ــتن اطالعات زیر، مطلوب است محاسبه ی  با داش

حجم انتقال یافته:
Pulse: 4,870,111
KF: 105 P/Bbls
Ave. Temp: 80oF
Ave. Press: 34 PSIg

22-Net standard Volume
23-Gross Standard Volume
24-Fiscal Correction for Sediment & Water

Meter No. 1 Meter No. 2 Meter No. 3
Time Deliverd

Bbls
Temp.

oF
Press.
PSIg

Deliverd
Bbls

Temp.
oF

Press.
PSIg

Deliverd
Bbls

Temp.
oF

Press.
PSIg

14:00 198 82.0 34 187 83.1 34 141 81.8 33
16:00 2878 83.0 34 2675 83.3 34 2543 82.3 34
18:00 5345 83.0 34 5401 83.5 35 5098 83.0 35
20:00 7898 82.3 34 7985 82.9 35 7439 82.0 35
22:00 10145 81.9 34 10007 81.8 35 9967 81.6 35
24:00 12489 81.0 34 12345 81.5 34 11989 81.3 35
Total 12489 12345 11989

og Sheet

MF: 0.9976
Grade: Gas Oil
API deg: 37.4o

F. Factor: 0.0000058 
[Compressability Factor]
CTL: 0.9905

حل
GSV = MR × CCF
MR = Pulse / KF = 4870111/105 = 46,382.01 
Bbls
CCF = CTL × CPL × MF
CPL = 1 + PF or CPL = 1/
(1-PF)
CPL = 1 + 34 × 5.8 × 10-6 = 1.0002
CCF = 0.9905 × 1.0002 × 0.9976 = 0.9883

حجم انتقال یافته:

GSV = 46,382.01 × 0.9883 = 45,839.34 Bbls

مثال2:
ــوط به یک  ــات زیر مرب ــه اطالع ــا فرض این ک  ب
ــامل اطالعات  گزارش بارگیری نفت  خام بوده و ش
ــده  ــام قرائت ش ــری و ارق ــتگاه های اندازه گی دس
مطابق با برگ ثبت اطالعات به اضافه  ی اطالعات 
خود دستگاه  ها و مشخصات سیال باشد، مطلوب 

است محاسبه ی حجم نفت خام انتقال یافته:

Starting Time: 13:50   
 Closing Time: 23:48
Grade: Crude Oil   
  Sp. Gr: 0.8514
F (Compressibility Fac): 5.8×10-6

Meter No. MF

1 1.0009
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2 0.9998

3 1.0011

حل:

ابتدا باید دمای حجمی و فشار حجمی مربوط به 
هر دستگاه اندازه گیری را به  دست آوریم:

دستگاه اندازه گیری اول:

T W A 1 = { ( 1 9 8 × 8 2 . 0 ) + [ ( 5 3 4 5 -
198)×83.3]+[(7898-5345)×82.3]+
[(10145-7898)×81.9]+ [(12489-
10145)×81.0]}/1248982.4 = oF
PWA1=34 PSIg

دستگاه اندازه گیری دوم:

T W A 2 = { ( 1 8 7 × 8 3 . 1 ) + [ ( 2 6 7 5 -
187)×83.3]+[(5401-2675)×83.5]+ [(7985-5401)                             
12345-)]+[81.8 ×(10007-7985 )]+[82.9×
82.7=12345/[81.5×(10007oF
P W A 2 = { ( 2 6 7 5 × 3 4 ) + [ ( 1 0 0 0 7 -
2675)×35]+[(12345-10007)×34]}/12345
          = 34.6 PSIg

دستگاه اندازه گیری سوم، به طریق مشابه 
می  توان نشان داد:

شرایط و اطالعات مورد نیاز جهت مراجعه دمای استانداردنوع محصولجدول
به جدول

6A نفت خام یا هر ماده  ی هیدروکربوری
طبیعی با یک فراورش ساده

60oF

60oF در API درجه   ی

6B60فراورده   های نفتیoF در API درجه   ی
6Cضریب انبساط حرارتیطبق قرارداد و توافق طرفین
6D60روغن   های روان کننده و گریس   هاoF در API درجه   ی
24A نفت خام یا هر ماده   ی هیدروکربوری

60oFطبیعی با یک فراورش ساده
60oF در ).Sp.Gr( وزن مخصوص

24Bفراورده   های نفتی
24Cضریب انبساط حرارتیطبق قرارداد و توافق طرفین

54A نفت خام یا هر ماده   ی هیدروکربوری
طبیعی با یک فراورش ساده

15oC
15oC روی در 

 

گران
54Bفراورده   های نفتی

54Cضریب انبساط حرارتیطبق قرارداد و توافق طرفین
54D15روغن   های روان کننده و گریس   هاoC گران روی در

-ASTM
D 4311
آسفالتجدول 1

60oF60oF در API درجه   ی

-ASTM
D 4311
جدول 2

15oC15oC روی در 
 

گران
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ــده ي مربوط به هر  حال مي  توان حجم اصالح ش
دستگاه اندازه گیری را به  دست آورد:

Q = MR × CCF
Q1 = 12489 × 0.99050 = 12370.36
Q2 = 12345 × 0.98940 = 12214.14
Q3 = 11989 × 0.99099 = 11880.98

و حجم کل مبادله شده:

QTotal = Q1 + Q2 + Q3 = 
12370.36+12214.14+11880.98
QTotal = 36,465.48 Bbls

ــري از ناخالصي  هاي  ــأله ذک چون در صورت مس
ــود، فرض را بر  ــده ب ــوبات نش احتمالي آب و رس
صفر بودن درصد ناخالصي گذاشتیم. اما چنان چه 
ــال واقعي ناخالصي  ــبات یک نقل و انتق در محاس
ــد( باید در  ــیم )به هر میزان که باش ــته باش داش

محاسبات لحاظ شود.
ــبات مثال 2 که حل یک مثال موردی  در محاس
ــرایط واقعی  ــی ش ــد از بعض ــه ش ــود، مالحظ  ب
ــت. اما آن چه در پیوست چهار  ــده اس صرف  نظر ش
ــبات کامل در یک تبادل  آمده است، روند محاس
ــان می دهد که در  مواد نفتی را به طور خالصه نش
ــت. این روند در  ــده اس 11 مرحله پیش  بینی ش
 API MPMS 12-2-2 ــتاندارد ــکل 1 از اس ش

در دسترس می باشد.
نکته: 

ــنایی بیش تر با روند محاسبات و شرایط  برای آش
ــت حادث  متفاوتی که هنگام بارگیری ممکن اس
شود، می   توانید به بخش  های مختلف از فصل 12 

TWA3=82.0oF
PWA3=34.8 PSIg

:CPL محاسبه ی
CPL = 1+PF
CPL1= 1+34.0×5.8×10-6 = 1.0002
CPL2= 1+34.6×5.8×10-6 = 1.0002
CPL3= 1+34.8×5.8×10-6 = 1.0002

مالحظه مي  شود میزان CPL در هر سه دستگاه 
به یک اندازه است.

:API محاسبه ی درجه ی

API deg = (141.5 / Sp. Gr.)- 131.5
API deg = (141.5 /0.8514)- 131.5 = 34.7

بعد از گرد کردن خواهیم داشت:
API deg = 34 

 API ــده و ــه TWA گرد ش ــتن س حال با داش
ــتگاه  ــه دس deg مي  توانیم CTL را براي هر س

و به طور جداگانه از جدول 6A به  دست آوریم:

TWA1= 82.5, API deg=34,  then: CTL1 
= 0.9894
TWA2= 82.5, API deg=34,  then: CTL2 
= 0.9894
TWA3= 82.0, API deg=34,  then: CTL3 
= 0.9897

گام بعدي محاسبه ی ضریب ترکیبي CCF است:

CCF = CTL × CPL × MF
CCF1 = 0.9894 × 1.0002 ×1.0009 = 0.99050
CCF2 = 0.9894 × 1.0002 ×0.9998 = 0.98940
CCF3 = 0.9897 × 1.0002 ×1.0011 = 0.99099

منابـــــع و مراجـــــع:
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1.API-MPMS

استاندارد API مراجعه نمایید.

6.9.معرفی جداول پرکارکرد
ــتاندارد API MPMS 11-1جدول  هایی  در اس
ــبات اندازه گیری حجم  ــت که در محاس آمده اس
ــبات  ــیال و هم چنین محاس ــده ی س ــل ش منتق
ــنجی دارای کاربرد زیادی دارد. برخی از  صحت س
رقم  های این جدول  ها از طریق محاسبه نیز دست 
ــه رجوع به  ــت ک ــت، اما این  گونه نیس  یافتنی اس

جدول  ها دقت محاسبات را کاهش دهد. 
ــوق از لحاظ  ــدول  های ف ــه  ی اول این  که ج نکت

پسوند این  گونه تقسیم بندی می  شوند:
ــوند A می  باشند برای  جدول  هایی که دارای پس
ــام، میعانات گازی و  ــی مانند نفت خ مواد طبیع
ــواد هیدروکربوری که تنها یک فراورش یا  تمام م
ــک  زدایی( روی آن انجام  ــاده )مانند نم فرآیند س
ــادی پیدا نکرده  ــت آن تغییرات زی ــده و ماهی ش

است، کاربرد دارد.
ــوند B می باشند برای  جدول هایی که دارای پس
ــد )محصوالت  ــرد دارن ــای نفتی کارب ــراورده ه ف
پاالیشگاه های نفت و محصوالت مایع پتروشیمی(.
ــند در  ــوند C می  باش ــدول  هایی که دارای پس ج
ــته و  ــران کاربرد زیادی نداش ــادالت نفتی ای مب
ــاطی مایع را  ــرای رجوع به آن باید ضریب انبس ب
ــه های نفتی ما  ــرار دهیم. هرچند در پایان مبنا ق
ــود، اما گاهی  ــتفاده نمی ش از این جدول زیاد اس
ــتری در محاسبات  ــت به تقاضای مش  ممکن اس

دخیل شود.
ــوند D می  باشند برای  جدول  هایی که دارای پس

مواد روغنی و گریس  ها کاربرد دارد.
ــت جدول  های ضریب تصحیح حجم مایعات  لیس

هیدروکربوری در صفحه قبل داده شده است.




