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در بخش هاي پيشين بيان شد كه اندازه گيرى جريان ممكن است به دو منظور انجام شود، براى كنترل و نمايش 
جريان يا اندازه گيرى جريان به قصد فروش ســيال. اما در اين جا و كمى دقيق تر، اندازه گيرى را متناظر با پنج 

هدف زير معرفى نموده ولى در ادامه ى بحث، يكى از مهم ترين داليل آن را مورد بررسى قرار مى دهيم:
1. اندازه گيرى جريان به قصد فروش1 يا صدور صورت حساب جهت پرداخت2

2. اندازه گيرى جريان با هدف انجام محاســبات مالياتى3 (به منظــور پرداخت عوارض4 يا حق االمتياز5  و حق 
مالكيت منابع بخش خصوصى و حتى منابع بخش دولتى، متناسب با قوانين كشورى)

3. اندازه گيرى جريان با هدف محاسبات داخلى6 يا انجام اصالح عمل كرد7 واحد فرآيندى
4. اندازه گيرى جريان با هدف كنترل فرآيند8 يا تأمين سيگنال هاى ورودى يك سامانه ى ايمنى9

5. اندازه گيرى جريان با هدف نمايش محلى10 يا نمايش در اتاق كنترل

1- Custody Transfer
2- Invoicing for Payment
3- Fiscal
4- Taxing
5- Royalties
6- Internal Accounting
7- Performance
8- Process Control
9- ESD System مانند
10- Local Indication

اندازه گيرى جريان سياالت به قصد فروش
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دقيق تريــن و پرهزينه تريــن تجهيــزات اندازه گيرى 
جريان سيال، اندازه گيرى جهت صدور صورت حساب 
و به قصد فروش مى باشــد. اما ارزان ترين دستگاه هاى 
اندازه گيرى، دســتگاه هاى با كاربــرد نمايش صرف 
ميزان جريان اســت كــه در رده ى پنجم قــرار دارد. 
اندازه گيرى جريان با هدف انجام محاســبات مالياتى 
(كه در كشــور ايران كاربرد عمومى ندارد) در دومين 
رده از نظــر دقت، صحت و قيمت قــرار دارد. كاربرد 
عمده ى اين گونه دستگاه ها مربوط به بنگاه هاى تجارى 
و بخش خصوصى به ويژه بهره بــرداران غيردولتى از 
منابع طبيعى اســت كه در ازاى برداشت از منابع تحت 
ســيطره ى خود ملزم به پرداخت ماليات يا عوارض به 
دولت متبوع مى باشند. دستگاه هاى اندازه گيرى جريان 
به منظور اصالح عمل كرد واحدهاى فرآيندى يا انجام 
محاســبات موازنــه ى جرم در ســومين رده از دقت و 
صحت قــرار دارد. چهارمين كاربــرد و متداول ترين 
استفاده از اغلب دســتگاه هاى اندازه گيرى، استفاده از 
آن با اهداف كنترل فرآيند و يا استفاده در سامانه هاى 

ايمنى است.
از طرفى، مهم تريــن كاربرد اندازه گيــرى جريان به 
قصد فروش، استفاده از فناورى هاى نوين اندازه گيرى 
جريان جهت صدور نفت خام و يا فرآورده هاى نفتى 
اســت. با در نظر داشــتن امكان صــدور محصوالت 
گازى و محصوالت مايع، مى توان انتقال محصوالت 

را به دو دسته ى كلى تقسيم بندى كرد:
• انتقال محصول و بارگيرى آن توســط كشتى (نفت 

خام، ميعانات گازى و فرآورده هاى نفتى)
• انتقال محصول توسط خط لوله (بيشتر براى گاز)

البتــه در گذشــته (به ويــژه در اوليــن محموله هــاى 
صادراتى نفت خام در ســال 1291 هجرى شمســى) 
انتقال نفت خام توســط بشــكه نيز معمول بوده است. 
بــا توجه به معمول نبودن ايــن روش از ادامه ى بحث 
در مورد آن خوددارى مى شــود. شايان ذكر است در 
صنايــع ديگر (حتى در بعضــى از واحدهاى توليدى 
نفــت) از روش هاى ويژه اى براى پر كردن گالن و يا 
ظروف مخصوصى استفاده مى شود كه حجم ظروف 

مالك پر كردن است.
در اندازه گيرى جريان گاز صادراتى، با توافق خريدار 
يكى از روش هاى ذكر شده ى اندازه گيرى انتخاب و 
نصب مى گردد. اما در اندازه گيرى جريان مايعات كه 
معموالً توسط كشتى بارگيرى و منتقل مى شود به دو 

شيوه مى توانيم عمل كنيم:
• روش ديناميـك- اندازه گيــرى حجــم يا جرم 

مايعات و يا گاز منتقل شده به روش مستقيم
• روش اسـتاتيك- اندازه گيــرى حجــم مايعات 

منتقل شده به روش غير مستقيم
در روش مســتقيم يــا ديناميك، يكــى از روش هاى 
اندازه گيرى جريان كه تاكنون ذكر شد مورد استفاده 
قرار مى گيرد. در اين روش كه هم براى مايعات و هم 
براى گازها كاربرد دارد، هنــگام بارگيرى يا انتقال، 

---------------------------------------

شكل 1.9. كاروان 
صدور نفت خام 
به عراق، دهه ى 

1290

شكل 2.9. اولين 
كشتى صدور نفت 
خام در سال 1291
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جريان ســيال داخل لولــه را اندازه گيــرى مى كنند. 
نكتــه ى مهم اين اســت كه چنان چه حجــم مايع در 
حال انتقال زياد باشد انتخاب روش ديناميك به روش 
استاتيك ارجحيت دارد. در اين روش، صرفاً از يك 
حسگر11 يا يك دســتگاه اندازه گيرى صرف استفاده 
نمى شود، بلكه از عناصر ديگرى نيز براى اندازه گيرى 
دقيق جريان، انجام محاســبات جبران ســازى، كنترل 
ميزان حجم منتقل شــده و ... در يك مجموعه كامل 
تحت عنوان Skid اندازه گيرى جريان كمك گرفته 

مى شود.
در روش غير مســتقيم يا اســتاتيك كــه صرفاً داراى 
كاربرد براى مايعات مى باشــد، با اندازه گيرى حجم 
مايــع موجــود در مخازن قبــل و بعــد از بارگيرى و 
محاســبه ى تفاضل آن مى توان به حجــم واقعى مايع 
منتقل شــده دســت يافت. در اين روش بايد مخازن 
باالدســتى صادرات، كاليبره شــود. كاليبــره كردن 

11- Sensor

مخازن، به مفهوم به دست آوردن جداولى استاندارد 
اســت كه به ازاى هر ســانتيمتر (يا حتى هر ميلى متر) 
از ارتفــاع مخزن بيــان مى دارد چه حجمى از ســيال 
جابه جا شده است. از جانب ديگر، سطح مايع توسط 
دستگاه هاى بســيار دقيق اندازه گيرى سطح مايعات12 
(از جمله اندازه گير ســطح از نوع رادارى13 يا ماوراء 
صوتى14) ســنجش مى شــود. البته گاهــى اوقات از 
روش بسيار قديمى عمق يابى15 زدن هم كمك گرفته 
مى شــود. در هر صورت تنها ميزان سطح مايع و قطر 
مخزن بيانگر حجم واقعى نيســت و براى كاليبراسيون 
مخزن و ســنجش حجم هنگام بارگيــرى، الزاماً بايد 
فشــار داخل مخــزن و ميانگيــن دمــاى آن را نيز در 

محاسبات لحاظ نمود.
پس، تنها در صورتي كه شــرايط زير مهيا باشــد رقم به 

12- Level Transmitter
13- Radar Type Level Transmitter
14- Ultrasonic Type Level Transmitter
15- Dip

دست آمده در اين روِشِ اندازه گيرى و محاسبه مى تواند 
قابل استناد باشد:

• مخــزن صادراتــي دقيقــاً در ســاحل اســكله و در 
نزديك تريــن نقطــه ى ممكن به بازوهــاي بارگيري 
باشد، چراكه در اين روش چنان چه انتقال مايع توسط 
خطوط لوله طوالني انجام پذيرد، ممكن اســت دقت 

محاسبات مخدوش شود.
• دســتگاه اندازه گيرى ســطح مايع مخــزن از دقت 
بااليي برخوردار باشــد، ضمن اين كه اندازه گيرى در 

شرايط پايدار مخزن انجام شود.
• ميــزان تغييــرات مؤلفه هاي دما و فشــار مخزن در 
محاســبه ى حجم مايع انتقالي در صــورت لزوم و به 

نحو مقتضي لحاظ شود.

• هنگام بارگيري توســط كشتي، ورودي هاي مخزن 
صادراتي ساحلي مسدود16 باشد (يعني تنها خروجي 

مخزن به طرف كشتي باز باشد).
گاهى به لحاظ دور بودن مخازن صادراتي از ســاحل 
اســكله و يا عدم دقت دســتگاه اندازه گيرى ســطح 
مايع در مخــازن و گاه عدم توجه بــه مؤلفه هاي دما 
و فشــار در محاسبات، اين روش از دقت بسيار بااليى 
برخوردار نيست و كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

اندازه گيرى سطح مايع در مخازن خود براى سه منظور 
انجام مى شود:

1. كنترل سطح مايع درون تجهيزات فرآيندى
2. كنترل موجودى مخازن17

3. اندازه گيرى به قصد فروش
بديهى اســت كه هدف نگارنده در اين نوشــتار تبيين 
اندازه گيــرى ســطح نمى باشــد، از ايــن رو اهــداف 
اول و دوم از اندازه گيــرى ســطح در ايــن متن دنبال 

16- Box Up
17- Inventory Control

شكل 3.9. مخازن 
صادراتى و خطوط 

لوله

كشتى پهلو گرفته و آماده ى بارگيرىبازوهاى بارگيرى
شكل 4.9. روش مدرن صادرات
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نمى شــود. امــا اندازه گيرى ســطح مخازن بــه منظور 
انجام محاســبات دقيق حجم يا جــرم مايعات در نقل 
و انتقــاالت فرآورده هاى نفتى و نفــت خام، مى تواند 
مرتبط به مباحث كتاب باشد. ناگفته نماند كه مباحث 
مربــوط به روش اندازه گيرى اســتاتيك حجم يا جرم 
در تبادل مايعات، خود به عنوان يك مبحث مســتقل 
مطرح بوده و محاســبات متنوعى را براى تعيين حجم 
مخزن كشتى ها، مخازن صادراتى و مخازن خوراك يا 
محصول در مجتمع هاى توليدى را شامل مى شود. براى 
آشــنايى بيشتر خوانندگان محترم با محاسبات حجم و 
جرم به روش اســتاتيك، توصيه مى شود به دو فصل 3 
و 17 از اســتاندارد API MPMS مراجعه شــود. در 
ادامه به صورت مختصر و در حد آشــنايى با موضوع، 
در خصوص تئورى اندازه گيرى حجم تبادل شــده به 

روش استاتيك بحث خواهد شد.
مهم ترين اداواتــى كه در اندازه گيــرى حجم و جرم 
ســياالت به روش اســتاتيك مطرح مى باشــند، تحت 

 (TGS يا) عنوان ســامانه هاى پايش ســطح مخازن18
شــناخته مى شــوند. از مهم ترين نكاتى كه در انتخاب 
اين ســامانه ها بايد در نظر داشت، عالوه بر مسايل فنى 
و گواهى نامه هاى معتبر بين المللى در تأييد آن، مسايلى 
هم چون ايمنى و ســازگارى ســامانه با شرايط سيال و 
مخزن، درســتى، دقت، تكرارپذيرى، قابليت اطمينان 
ادوات اندازه گيرى، قابليت توســعه ى سامانه و ادوات 
جانبى آن براى طرح هاى توســعه اى، قابليت كاربرى 
آسان19، قابليت نرم افزارهاى به كار گرفته شده، لحاظ 
كردن مســايل تعميراتى و قطعــات يدكى، همخوانى 
TGS با ديگر ســامانه هاى كنترلى و پايش موجود و 
... را در بر مى گيرد. نكته ى مهمى كه در اندازه گيرى 
حجــم و جــرم مايعات موجــود در مخــازن به روش 
استاتيك با هدف فروش آن قابل ذكر است، موضوع 
درصد آب (و ديگر ناخالصى هاى) موجود در مخازن 
حاوى نفت خام مى باشد. بنابراين عالوه بر ميزان سطح 

18- Tank Gaging System
19- User Friendly

مايع در مخزن، اطالع از دما، فشار و چگالى محتويات 
مخزن مورد نظر مى تواند از اين زاويه نيز حايز اهميت 
باشد. در نتيجه، از مهم ترين وظايف سامانه هاى پايش 
سطح مخازن، عالوه بر اندازه گيرى متغيرهاى منتسب به 
مخزن، انجام محاسبات دقيق و صدور صورت حساب 

نيز مى باشد. 
نكتــه ى قابل ذكر ديگــر اين كه، طراحى و ســاخت 
ســامانه هاى پايش ســطح مخــازن يــا اندازه گيرى به 
روش اســتاتيك خود بر مبناى دو ايده ى اندازه گيرى 
حجم و اندازه گيرى جرم محتويات مخزن گروه بندى 

مى شود.
اندازه گيـرى بر مبناى حجـم20 – در اين روش 
ســطح مايع در مخزن و دماى ســيال به طور مســتقيم 
اندازه گيــرى و ســپس حجم واقعى بــا توجه به دماى 
محتويات داخل مخزن محاســبه مى شود. بديهى است 
براى داشــتن دقت الزم در اندازه گيرى و محاسبات، 
دستگاه اندازه گيرى ســطح بايد از نوع بسيار دقيق (و 
از جملــه نوع رادارى و يا فراصوتــى) انتخاب گردد. 
حس گر اندازه گيرى دما نيز با توجه به دماى عملياتى21 
و گستره ى تغييراتى محتويات مخزن، مى تواند از نوع 
حرارتــى (RTD) و يــا ترموكوپل انتخاب شــود. با 
داشــتن دما و سطح مايع درون مخزن و با اطالعاتى از 
ابعاد مخزن كه از قبل به سامانه ى فوق داده شده است، 
نرم افزار مربوطه محاســبات بر پايــه ى حجم را انجام 
داده و در خروجــى خود قرار مى دهــد، به طورى كه 
در اين محاســبات فقط جبران ســازى دما انجام شده 
است. حجم محاسبه شــده (VV) در شرايط استاندارد 
بيان خواهد شــد (دماى oC  25و فشار يك آتمسفر). 
بديهى است اگر چگالى مايع را داشته باشيم (ρD)، از 
رابطه ى زير مى توان جرم (MM) مايع داخل مخزن را 

نيز محاسبه نمود:

MM = VV × ρD

اندازه گيرى چگالى و لحاظ كردن آن در محاســبات 
جرم، روش مناسب ترى را پيش روى ما مى گذارد. 

اندازه گيـرى بر مبنـاى جـرم22 – در اين روش 
متغيرهــاى ديگرى نيز در محاســبات لحــاظ خواهد 
شــد، از جمله فشــار و چگالى. با نصب يك دستگاه 
اندازه گيــرى فشــار در پايين تريــن ســطح مخــزن، 
فشار ســتون مايع23 معروف به فشــار هيدرواستاتيك 
اندازه گيــرى مى شــود. مطابــق با رابطــه ى زير، جرم 

تقريبى محتويات مخزن به دست مى آيد:

MM ≈ P × A

20- Volume Base Measurement
21- Operation Temperature
22- Mass Base Measurement
23- Head Pressure

شكل 5.9. چيدمان و ترتيب اجزاي اصلى سامانه هاى اندازه گيرى جريان سياالت به منظور فروش

شكل 6.9. يك حلقه ى Batch Control ساده
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A سطح مقطع مخزن و P فشار ستون مايع
جرم تقريبى محاسبه شده داراى خطايى بيشتر از روش 
محاسبه بر مبناى حجم اســت، بنابراين بايد تمهيدات 
بيشــتري را در نظر داشــت. اولين موضوع، ساختمان 
خود مخــزن و جنس مايع درون آن اســت. چنان چه 
مخــزن از نوع روباز بوده و مايــع داخل آن به راحتى 
به بخار تبديل نشود، فشــار اندازه گيرى شده به روش 
پيشين، معادل همان فشار هيدرواستاتيك است. اما در 
مخازن روبســته كه مايع داخل آن فرار بوده و به بخار 
تبديل مى شود، آنگاه ميزان فشارى كه توسط دستگاه 
اندازه گيرى فشار در كف مخزن نمايش داده مى شود 
معادل فشار محاسبه شده توسط رابطه ى زير و نتيجه ى 
حاصل ضــرب چگالى (ρ) در وزن مخصوص (g) در 
ارتفاع مخزن (H) در فشــار باالى مخزن (فشار گاز يا 

بخار) خواهد بود: 

P = ρ × g × H × P(G/V)

پــس جرم محتويــات مخازن روبســته به شــكل زير 
محاسبه خواهد شد:

M = (P – P(G/V)).A

تا اين جا چگالى ثابت در نظر گرفته شد، اما با تغييرات 
دما تغييرات چگالى هم خواهيم داشت. براى محاسبه ى 
دقيق چگالى، عالوه بر ترانســميتر فشار نصب شده در 
كف مخزن يك ترانســميتر فشــار ديگر در فاصله اى 
مشــخص از آن قرار داده و با مشــخص بــودن ميزان 
اختالف ارتفاع (D) فشار اين نقطه (PD) به روش زير 

وارد محاسبات شده و چگالى را به ما مى دهد:

Ρ(CAL) = (P – PD) / g.D

 24 HTG به اين روش اندازه گيرى و محاســبه، روش
گفته مى شــود. مالحظه شد كه در ســه نقطه ي باالى 
مخزن، كف مخــزن و در ارتفاعى بــه اندازه ى D از 

24- Hydrostatic Tank Gaging

كــف مخزن فشــار اندازه گيرى مى شــود. با داشــتن 
اطالعــات حاصل از اندازه  گيرى دما و ســطح هم كه 
پيش از اين شــرح آن داده شــد، بقيه ى محاســبات و 
استخراج جرم واقعى توسط نرم افزار پيش بينى شده ى 
سامانه ى HTG، محاسبه و گزارش خواهد شد. بديهى 
اســت كه اين روش نيز مبرا از خطا نيست، بنابراين به 
ناچار مى توان تعداد و چيدمان ترانســميترهاى فشار را 
تغييــر داده و دو متغير ديگر (از جمله ارتفاع يا ســطح 
غير مفيد مخزن كه پايين تر از ترانســميتر فشار موجود 
است) را نيز وارد محاسبات نمود. با اين عمل چگالى 
ميانگين محتويات مخزن در محاســبات لحاظ خواهد 
شــد، چراكــه ممكن اســت چگالى مايع در ســطوح 
مختلف مخزن (كه در مايعاتى مانند قير در اثر ته نشين 
شــدن ذرات ســنگين به وجود مى آيد) با هم متفاوت 

باشد.
نكتــه ى ديگر اين اســت كــه محاســبات در مخازن 
مختلف و با شــكل هندســى گوناگون با هم متفاوت 
اســت، به همين طريق چيدمان ادوات اندازه گيرى نيز 
در مخازن با ابعاد و شــكل هاى هندسى مختلف با هم 

متفاوت خواهد بود.
البته يك روش سومى هم وجود دارد كه براى جبران 
برخــى از خطاها، بــا تركيــب دو روش اندازه گيرى 
مبتنــى بر حجم و اندازه گيرى مبتنى بر جرم طراحى و 

محاسبات انجام مى شود.

1.9. سامانه هاي اندازه گيرى جريان25
همان گونــه كــه بيــان شــد، در اندازه گيــرى ميزان 
جريان سيال منتقل شــده به كشتي، معموالً از حسگر 
اندازه گيرى جريان به تنهايي اســتفاده نمي شود. بنا بر 
داليل زير هم زمان با ميزان جريان، الزم است مقادير 
ديگري از كميت هاي فيزيكي و يا كيفيت شــيميايي 

سيال نيز اندازه گيرى شود: 
1. اندازه گيــري هم زمان ميزان فشــار و دماى ســيال 
در لوله- مقادير بدســت آمده در اين اندازه گيري ها 

25- Metering Skids

جهــت جبران ســازي26 و اصالح ارقام خوانده شــده 
توســط حســگر اصلي جريــان در رايانــه ى ويژه ي 

محاسبات27 استفاده مي شود.
2. اندازه گيري هم زمان گرانروى سيال، با همان نيت 

ذكر شده در بند 1.
3. اندازه گيري ميزان بخارات برگشــتي از كشتي، در 
صدور فرآورده هاى نفتي و محصوالت پتروشيمي كه 
سيال با دمايي پايين (كمتر از صفر درجه سانتي گراد) 
به كشتي منتقل مي گردد چون هنگام بارگيرى كشتى 
بخــش كوچكى از مايع  به بخار تبديل مي شــود (به 
لحاظ اختالف دما و فشــار مخزن بــا خط لوله) براي 
جلوگيــري از تكميــل شــدن ظرفيت كشــتي بطور 
كاذب، بايــد بخارات فــوق از مخــزن تخليه گردد. 
چنان چه كشــتي براي تبديل اين گازها به مايع، فاقد 
كمپرسور28 و يا سامانه ي تبريد باشد، به اجبار بخارات 
فوق به ساحل برگشت داده مي شود. قطعاً چون حجم 
اين گاز داراي رقمي چشم گير مي باشد، در محاسبه ي 
ميزان مايعات منتقل شده به كشتي بايد كسر اين ارقام 
لحاظ گردد. مقادير سيگنال هاي اندازه گيرى شده به 

26- Compensation
27- Flow Computer
28- Boil O� Compressor

شكل 7.9. منحني ميزان باز بودن شير كنترل
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طــور كامل  به رايانه اعمال مي شــود تــا ضمن انجام 
محاســبات، ميزان و چگونگي بارگيري را هم تحت 

كنترل داشته باشد. 
از طرفى عالوه بر داليل بيان شــده ى باال، داليلى هم 
به شــرح زير وجود دارد كه طراح را وادار مى كند تا 
بــه اندازه گيرى صرف فكر نكند و مفاهيم فوق را نيز 

در سامانه ى اندازه گيرى خود ببيند:
1. كنترل جريان سيال هنگام بارگيرى

2. انجام محاسبات جبران سازى
3. صدور صورت حساب

4. امكانات نصب صحت سنج براي كاليبراسيون
5. پيش بينى ادواتى جهت جداسازى اجسام معلق در 

سيال
6. تمهيــدات الزم براى جلوگيرى از تالطم ســيال و 

يك نواخت سازى آن
خود اين سامانه ها از نظر ســاختمان، از معماري هاي 
مختلفي در طراحــي برخورداراند، اما آن چه معمول 
اســت اين كه از نظر بهره برداري، اصولي يكسان بايد 

رعايت گردد از جمله:
• طراحي براي حصول ايمني در زمان بهره برداري

• اندازه گيري مؤلفه هاي ياد شده براي جبران سازى

بــراي  صحت ســنج  نصــب  امــكان  • پيش بينــى 
كاليبراسيون

• طراحــي و نصب Master- Meter (در صورت 
نياز)

• طراحي و تعبيه ي شــير كنترل بــراي كنترل جريان 
هنگام بارگيري29

• داشــتن رايانه ى ويژه براي جبران ســازى و صدور 
صورت حساب

با در نظر داشــتن خواسته هاي باال و به عنوان صورت 
مســأله، طراح موظف اســت به گونــه اي طراحي را 
انجام دهد كه هم تمام اجزاي طراحي شــده توســط 
ســازندگان قابل ساخت باشــد و هم در خدمت قرار 
گرفتن سامانه ى اندازه گيرى از نظر عملياتى هيچ گونه 

مانعي براي بارگيري نباشد.

2.9. چيدمان و ترتيب اجزاي اصلى 
سامانه هاى اندازه گيرى جريان سياالت 

به منظور فروش
چيدمان اغلب سامانه هاى اندازه گيرى جريان سياالت 

به منظور فروش به ترتيب زير است:
1. جريان باالدستى30 كه از خط لوله ى اصلى منشعب 
شــده31 و قطر لولــه ى آن معموالً بيشــتر از اندازه ى 

دستگاه اندازه گيرى است.
2. شير ورودى32 براى جداسازى ايستگاه اندازه گيرى33 

از خط لوله ى اصلى
3. صافى34 براى جداسازى اجسام معلق در سيال

4. شــكل دهنده ى جريان35 براى جلوگيرى از تالطم 
سيال و يك نواخت سازى آن

5. دستگاه اندازه گيرى جريان يا حسگر
6. ســه راهه براى جداسازى خروجى پايين دستى36 و 

محل پيش بينى شده براى اتصال صحت سنج
7. شــير كنترل كننده ى جريان37 كه دستور خود را از 

سامانه ى كنترل بارگيرى دريافت مى كند.
8. شير پايين دستى

چنان چــه از دســتگاه اندازه گيرى جريان ســيال براى 
مقاصد فروش نفت خام يا فرآورده هاى اســتفاده شود، 
بايد از ســامانه ى نمونه گيرى خودكار38 استفاده شود. 
براى نتيجه گيرى بهتر بايد نمونه گير در آخرين نقطه ى 

بعد از دستگاه اندازه گيرى نصب گردد.

29- Batch Control / Flow Control Valve
30- Upstream
31- از لوله ى اصلى ممكن است چند انشعاب براى بارگيرى گرفته باشيم 

كه معموالً روى هر انشعاب يك دستگاه اندازه گيرى قرار داد.
32- Inlet Valve
33- Meter Station
34- Strainer
35- Straightner
36- Downstream
37- FCV = Flow Control Valve
38- Automatic Sampler System
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3.9. رايانه ي جريان 39
يك سامانه ى اندازه گيرى جريان سياالت به قصد فروش 
داراى دو بخش اصلى اندازه گيرى و رايانه جهت انجام 
محاســبات اســت. در مورد بخش هاى سخت افزارى و 
تمام ادواتى كه در امتداد خط لوله نصب مى شــود قبًال 
صحبت شــد و در ادامه در خصوص بخش محاسباتى 
يا نرم افزارى سامانه بحث خواهد شد. محاسبه گر جريان 
سيال داراى بيشترين كاربرد در انجام محاسبات ويژه ى 
اندازه گيــرى جريان به قصد فــروش در اندازه گيرى به 
روش ديناميك است. توسط اين محاسبه گر يك سرى 
عمليات رياضى جهت جبران سازى جرياِن اندازه گيرى 
شده (با توجه به مقادير اندازه گيرى شده ى جريان، دما، 
فشار، گرانروى سيال و ...) انجام مى شود، ضمن اين كه 
محاســبه گر وظيفه ى صدور صورت حساب براى ارايه 
به مشــترى را نيز به عهده خواهد داشــت. در گذشته ى 
نه چندان دور به جاى محاســبه گر جريان سيال، از يك 
 Batch دســتگاه ســخت افزارى معمولى تحت عنوان
Control اســتفاده مى نمودنــد. اما امــروزه به لطف 
پيشرفت هاى چشم گيرى كه در صنعت به وجود آمده 
است، تمام عمليات مربوط به وظايف اين دستگاه نيز به 

عهده ى محاسبه گر جريان سيال است.
Batch Control- گفته شــد، يكــى از كاربردهاى 
مهــم Batch Control در گذشــته، اســتفاده از آن 
در ســامانه هاى بارگيــرى40 مايعات بوده اســت. فرض 
مى كنيم بارگيــرى مورد نظر جهت فروش محصوالت 
يك پااليشگاه باشد. خريدار توسط كشتى يا خط لوله 
متقاضى يك صد هزار متر مكعب نفت ســفيد است و 
ايــن بارگيرى مى تواند با ميزان معينى41 مثًال ده هزار متر 

39- flow computer
40- Loading
41- Rating

مكعب در ساعت انجام پذيرد. در اصطالح و در اين جا 
به اين حجم از سيال كه مى تواند بيشتر يا كمتر هم باشد 

يك Batch گفته مى شود (شكل 9.6).
سامانه اى كه در گذشته جهت كنترل و نظارت بر انتقال 
 Batch Control ،دقيق اين محموله به كار برده مى شد
نام داشت. اين سامانه، نمونه اى بسيار كوچك از روش 
 Batch ،كنترلى فوق است كه شامل دستگاه اندازه گير
Control، انتگرال گير42، نمايش دهنده جريان سيال43 
و شــير كنترل بــه اضافه ى ابزارهــاى ديگر جهت قطع 
اضطرارى و پايان بارگيرى اســت. در شــروع بارگيرى 
معمــوالً اين امكان وجــود ندارد كه به يك باره شــير 
كنترل باز شده و حداكثر جريان پيش بينى شده را داشته 
باشيم. با توجه به شرايط گيرنده ى محصول، زمانى بين 
10 الى 120 ثانيه پيش بينى شــده تا به حداكثر ســقف 
باز بودن شــير برسيم. از ابتداى امر بارگيرى شمارنده به 
كمك انتگرال گير شروع به شمارش ميزان سيال عبورى 
كرده و مقدار كميت انتقال داده شــده را با مقدار تنظيم 
شده مقايسه مى كند. زمانى كه قسمت عمده سيال انتقال 
داده شــد (مثًال باالى نود درصد) خروجى كنترل كننده 
با همان شيب بارگيرى (بين 10 الى 120 ثانيه) شروع به 
كاهش جريان ســيال مى كند و به دنبال آن شير كنترل 
بســته تر مى شــود تا اين كه وقتى خروجى به مقدار بين 
صفر الى %50 رســيد (مطابق با تنظيمــات قبلى ما روى 
كنترل كننده) خروجى ثابت مى شود. علت اين امر اين 
است كه درصد پايينى از مقدار بارگيرى با جريان بسيار 
پايين بارگيرى شــود تا شــمارنده به دقت مقدار ســيال 
منتقل شده را با مقدار مورد تقاضا مقايسه كند و در زمان 
مقتضى فرمان قطع شدن شير كنترل را به شير مغناطيسي44 
كه در مسير هواى باالى ديافراگم شير كنترل است بدهد 
(فرمان قطع جريان45 كه توسط سامانه ى ايمنى داخلى46 

انجام مى پذيرد).

مراحل بارگيري: مراحل بارگيري از جهات مختلف 
قابل بررسي است (به ويژه مسايل و نكات تجاري و اين 
كه مسؤوليت بار تحويلي با خريدار است يا با مشتري و 
مســؤوليت هر كدام از طرفين از مبدأ تا مقصد، چگونه 
تعريف شده است). اما در اين جا تنها به مسايل جانبي در 
مورد اندازه گيرى و ارقام اعالم شــده از سوى هر كدام 
از طرفين اشــاره مي شود. ابتدا، شخص ثالث يا شركت 
مــورد اعتماد طرفين47 و به عنــوان حاكم در خصوص 
مسايل ايمني كشتي و اسكله و هم چنين درجه ي خلوص 
محصوالت مورد نظر براي بارگيري انتخاب مى شــود 
(اين انتخاب مى تواند هنگام پهلو گرفتن كشتى صورت 
پذيرد). مســؤوليت اين شــخصيت حقوقــى از مراحل 
اوليه ى بارگيرى و هنگام پهلوگيرى كشتى، نمونه گيرى 

42- Integrator
43- Flow Indicator
44- Solenoid Valve
45- Batch End
46- Interlock
47- Third Party

از مخزن صادراتى و انجــام آزمايش براى تعيين درجه 
خلوص فراورده اســت. نمونه گيرى و آزمايش توسط 
شــخص ثالث خواهد بــود و هم زمان تمــام ورودى و 
خروجى هاى مخزن براى آماده سازى بارگيرى مسدود48 
مى شــود. از جمله اقدامات الزم باقى مانــده، بازديد از 
تجهيزات اسكله توسط تيم فنى كشتى و متقابًال بازديد 
از تجهيزات كشــتى توسط تيم فنى اســكله است (كه 
هر دو بازديــد مى تواند با حضور شــخص ثالث انجام 
شود). درست قبل از شــروع به بارگيري، موضوع مهم 
ديگري نيز بايد به طور شفاف مورد قبول طرفين واقع و 
در فهرست انجام تعهدات49 بارگيري نيز قيد گردد. اين 
موضوع چيزي نيست به جز توافق استناد به ارقام سامانه ى 
اندازه گيرى ساحل (فروشنده) يا ارقام كشتي و يا ميزان 
ظرفيت مخازن كشتي. بديهى است با فناورى هاى موجود 
وتمهيدات اتخاذ شده از جانب مديران و حضور دايم و 
پيوسته ى كارشناسان خدوم صنعت نفت بر امر صادرات، 
نگرانى خاصى بر اين موضوع نيســت. بنابراين با داشتن 
سامانه هاى اندازه گيرى بسيار دقيق و گواهينامه هاى معتبر 

48- Box Up
49- Check List
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منســوب به آن از حقوق ملت به خوبى دفاع و حراست 
شــده و در اســكله هاى صادراتى ما چيزى به جز اسناد 
صادره از سوى ناظرين و كارشنان مستقر در منطقه معتبر 

نخواهد بود.
بعد از تكميل فهرست انجام تعهدات، بارگيرى متناسب با 
تجهيزات و شــرايط فنى دهنده و گيرنده ى محموله آغاز 
خواهد شد. معموالً بعد از تحويل %10 از مايع درخواستى 
به كشــتى50 و مطابق با توافق طرفين، از مايع داخل كشتى 
نمونه گيرى به عمل آمده و بعد از حصول اطمينان از صحت 
و عدم آلودگى كشتى و مايع بارگيرى شده و هم چنين تأييد 
درجه ى خلوص آن، بارگيرى ادامه پيدا خواهد كرد. البته 
گاهى اوقات نيز براي حصول اطمينان از صحت ارقام اعالم 
شده، ممكن است از روش سنتي عمق يابى51 مخازن خود 
استفاده كنيم، بديهى است كه روش عمق يابى نيز خود يك 

روش تأييد شده و مبتنى بر اصول علمى مى باشد.
با اين وجود، با پيشــرفت ســريع علــم و فناورى در 
جهان، آن چه از منظر توليدكنندگان و صادركنندگان 
به طور عــام (و وزارت محترم نفــت به طور خاص) 
مى تواند حايز اهميت باشــد، اين كه شايســته اســت 
همواره سامانه  و يا دســتگاه هايى را خريدارى نماييم 

كه داراى حداقل ويژگى هاى زير باشد:
· آخرين ويرايش مشــخصات فنى52 مناسب و به روز 
شده براى سامانه ى اندازه گيرى كه مورد تأييد وزارت 

محترم نفت نيز مى باشد را رعايت نموده باشد.
· انتخــاب فناورى اندازه گيرى معمــول و مورد تأييد 
اســتانداردهاى بين المللــى، مجامع علمــى جهانى و 

وازرت محترم نفت

50- First Foot
51- Dip
52- Speci�cation

· لحــاظ كــردن اتصــاالت مــورد نياز صحت ســنج 
روى ســامانه ى اندازه گيرى متناســب با شرايط محل 
مورد اســتفاده جهــت انجام واســنجى هاى دوره اى 

واضطرارى
· انتخاب نوع و تعداد الزم صحت ســنج (در صورت 

نياز و متناسب با تعداد خطوط صادراتى)
· انتخاب ســازنده و يا ســازندگانى كه در دنيا داراى 

فهرست خريداران53 خوبى باشند
· تضميــن خدمات پس از فــروش (ترجيحاً خدمات 

محلى54)
در اين راســتا شايسته است براى امور مهمى هم چون 
آموزش مســتمر بهره برداران و كاركنان اســكله هاى 
بارگيــرى و هم چنيــن متخصصين تعميراتــى، تأمين 
قطعات يدكــى و به روزرســانى اين گونه ســامانه ها 
متناســب با فناورى هاى نوين نيز اهميت ويژه اى قايل 
شويم تا همواره از صحت عمل كرد دستگاه هاى خود 

مطمئن باشيم.

تـا  اندازه گيـرى55  سـند  يـا  بليـت  از   .4.9
صورت حساب هاى56 بسيار دقيق

همان گونه كه هر خريد و فروش معمولى ما با صدور 
صورت حســاب همراه خواهد بود، در مبادالت نفتى 
نيز همين رويه رعايت مى شــود. با توجه به ارزش مند 
بودن طالى ســياه كه به عنوان نماد انرژى هم شناخته 
مى شــود و چون در مبادالت نفتى (شــامل نفت خام 
يــا فراورده) معموالً دو مليت متفاوت خريد و فروش 
را انجام مى دهند، حساسيت ويژه اى در صدور اسناد 

53- Reference
54- Local Services
55- Ticket
56- Bill

مبادالت به كار گرفته مى شــود. قابل ذكر اســت كه 
به لحاظ حساســيت موضــوع، عالوه بر اســتفاده از 
دستگاه هاى اندازه گيرى بسيار دقيق، انجام محاسبات 
جبران سازى توسط رايانه و نمونه گيرى هاى پى درپى 
از سيال، حضور شــخص ثالث57 كه بايد مورد وثوق 
طرفين باشــد نيز بر تمام مراحل بارگيرى و محاسبات 

تا صدور صورت حساب نظارت خواهد داشت.
در گذشته كه اندازه گيرى و محاسبات مبادالت نفتى 
به كمك رايانه اســتفاده نمى شــد، خروجى دستگاه 
اندازه گيرى جريان ســيال به صورت مكانيكى روى 
شــمارنده اى در محــل بارگيرى به نمايش گذاشــته 
مى شــد. متصدى بارگيرى از طرف فروشنده سندى 
را كه داراى شــماره ى سريال نيز بود از همان ابتداى 
بارگيرى در دســتگاه قرار مــى داد و تا انتهاى مراحل 
بارگيرى مجاز به بيرون آوردن آن نبود (ضمن اين كه 
با توجه به شرايط عملياتى دستگاه، تا توقف بارگيرى 
امكان بيرون آوردن آن نبود). رقم حك شــده روى 

اين سند شامل سه رقم زير مى شود:
1. رقــم ابتدايــى58 (كــه در حقيقــت رقــم نهايــى 

Totalizer در بارگيرى قبلى بوده است)
2. رقــم نهايــى59 (بيان گــر پايــان بارگيــرى، رقــم 

Totalizer در پايان اين دوره از بارگيرى)
3. تفاضــل اين دو رقم كه بايســتى مقــدار آن با مقدار 

شمارنده يك سان باشد:

Meter Reading = Counter Figure = 
Totalizer Fig. (Final)- Totalizer Fig. (Initial)

مبناى محاسبات مربوط به حجم مبادله شده، همين رقم 
نهايى حك شده روى بليت يا سند اندازه گيرى مى باشد. 
دســتگاه هاى قديمى كه قابليت گذاردن بليت را دارند، 
مطابق با نظر API بايد اين سند در پنج نسخه كه قبًال به 
امضاى متوليان امر نيز رسيده است در محل مربوطه قرار 
گيرد و در طول زمان بارگيرى نيز مجاز به بيرون آوردن 
آن نيســتيم. از نظر حقوقى چون اين سند داراى اهميت 
ويــژه اى بوده اســت، چنان چه به هر دليلى اين ســند از 
دستگاه بيرون آورده شود و اطالعات روى آن مخدوش 
شــود بايد ســند مذكور به عنوان يك ســند مخدوش 
صورت جلسه و بايگانى گردد. با توجه به اين كه هنگام 
بارگيرى امكان خارج نمودن اين ســند نيست، معموالً 
زمانى اين اتفاق ممكن اســت بيفتد كه بارگيرى انجام 
نشــده و دو رقم ابتدايى و نهايى حك شــده روى سند 
با هم برابر است. اما امروزه به لطف فناورى هاى نوين و 
امكان استفاده از رايانه، تمام محاسبات توسط رايانه انجام 
و در نهايت صورت حسابى كه تمامى جبران سازى هاى 
مورد نظر اســتاندارد API روى آن انجام شــده است 

صادر مى گردد.
ادامه دارد

57- Third Party
58- Initial Figure
59- Final Figure




