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ثثت ًام در ّوایص

ّسیٌِ ّا

تاریخ ّای هْن

ثثت ًام ًوایطگاُ

اخبار همایش


ثثت ًام سخٌراًی

برگزارکنندگان

 جلسِ کویتِ اجرائی ّوایص تا هذیراى ضرکت هلی گاز  4تْوي

در اتتذای جلسِ گسارش هختصری از اّویت تحث هیتریٌگ ٍ سیستن ّاای اًاذازُ گایاری ٍ اّان
دستاٍردّای اٍلیي ّوایص ترگسار ضذُ در سال  2931تَسظ آقای دکتر ّاضن آتادی ارائِ ضذ .ساسا
اعالػات آهاری در خصَظ اٍلیي ّوایص ترگسار ضذُ تَسظ آقای هٌْذس فرحسادی هاغارش ضاذ .در
اداهِ آقای هٌْذس ضیخ تْائی تِ هثاحثی ًظیر ضرٍرت ضٌاخت ٍ تررسی ًیازّا ترای اًذازُ گیری ّاای
هؼتثر ٍ ػذم ٍجَد رتثِ تٌذی تجْیسات گازسَز تأکیذ کردًذ ٍ تِ استفادُ از تَاى آهَزش داًطگاُ تارای
ّوکاری تا ضرکت گاز اضارُ ًوَدًذ .سس

آقای هٌْذس ػلَی تا تأکیذ تر ضرٍرت ًاتایاجاِ گارایای

ّوایص ،تِ ترخی از فضاّای هَجَد در هثحث سیستن ّای اًذازُ گیری در حاَزُ کاالایاثاراسایاَى،
کٌتَرّای خاًگی ٍ اٍلتراسًَیک ٍ  ...اضارُ کرد.



 جلسِ کویتِ اجرائی ّوایص تا هذیراى ضرکت پاالیص گاز  6تْوي

در اتتذای جلسِ گسارش هختصری از اّویت تحث هیتریٌگ ٍ سیستن ّای اًذازُ گیری ٍ اّن دستاٍردّای اٍلیي ّوایص ترگسار ضذُ در سال  2931تَسظ آقای دکاتار
ّاضن آتادی ارائِ ضذ .سس

اعالػات آهاری در خصَظ اٍلیي ّوایص ترگسار ضذُ هغرش گردیذ .در اداهِ ایطاى تِ ایجاد قغة هیتریٌگ در داًطگاُ ػلن ٍ صٌؼت تا حضَر

اػضاء ّیأت ػلوی داًطگاُ ٍ صاحةًظراى رضتِ ّای هختلف از قثیل هٌْذسی ضیوی ،هکاًیک ،ترق ٍ ٍ ...کارضٌاساى از صٌؼت ًفت اضارُ ًوَدًذ .ضرٍرت ایجااد هارکاس
کالیثراسیَى کٌتَر ٍ هرکس هلی کالیثراسیَى گاز ٍ هایغ از دیگر هثاحث هغرش ضذُ تَسظ ایطاى تَد .سس

آقای هٌْذس هرٍج ضوي اضارُ تِ اّویت هَضَع هیتریٌگ

در پاالیطگاُ ّای کطَر ٍ ًیاز تِ پیطرفت ػلن درایي حَزُ پیطٌْاد ترقراری ارتثاط تیي صٌؼت ٍ داًطگاُ را در ایي حَزُ را هغرش ًوَدًذ .در اداهِ جٌاب آقای هاْاٌاذس
ضو

تا ارػاى تِ ایي هَضَع کِ درحال حاضر ضرکتی تِ صَرت تخصصی اقذام تِ ساخت هیترّای صٌؼتی ًٌوَدُ است ،ایجاد ایي تستر در کطَر تایذ یکی ازدغذغِ ّای

هْن ایي ّوایص تاضذ.یکی از هثاحث هْن ایي جلسِ فؼال ًوَدى کارضٌاساى هحترم ضرکت هلی پاالیص ٍ پخص ٍ ضرکتْا ٍ پاالیطگاُّای تاتؼِ ایي ضرکت در جاْات
ترگساری ّرچِ تْتر ایي ّوایص تَدُ است.



 تا تَجِ تِ استقثال گستردُ از ًوایطگاُ جاًثی ّوایص ،کویتِ اجرائی ّوایص درصذد تَسؼِ فضای ًوایطگاّی هی تاضذ .تا کٌَى
حضَر تیص از  22ضرکت قغؼی ضذُ است.

ضرکت ّایی کِ حضَرضاى در ًوایطگاُ قغؼی ضذُ است:
ای تک ایساتی ، 21 :افرا ، 3:سَپر صٌؼتی  ، 21دلتا گاز هثیي  ، 3تْثَد فرایٌذ کٌترل  ،21فرا هَج پَیا  ،21تجارت آرهیاي ،21پاوٍّطاگااُ
ًیرٍ  ،21گاز سَزاى ،21ریتر  ،21هسٌا  21هتر هرتغ
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آلای دکتر  Ritterتٍ عىًان سخىران کلیذی در َمایص حضًر پیذا می کىىذ.



رزيمٍ ضرکت :RITTER
 06سال تجرتٍ تًلیذ کىتًر گاز تا دلت تاال ترای تحمیك ي تًسعٍ
ضرکت مُىذسی  RITTERتا مًفمیت در رضتٍ مُىذسی پالستیک ترای  06سال فعالیت کردٌ است .در میان سایرر مرحرػرًالک ضررکرت
 RITTERتًلیذ کىىذٌ کىتًر گاز ساختٍ ضذٌ از پالستیک مختلف فًق العادٌ ي فًالد ضذ زوگ درجٍ تاال است کٍ سراسر جُران در ترخرص
تحمیك ي تًسعٍ آزمایطگاٌ ي َمچىیه در غىعت استفادٌ می ضًد.
ایه متر را می تًان ترای اوذازٌ گیری حجمی حتی گازَای تسیار خًروذٌ تا دلت آزمایطگاَی استفادٌ می کرد.
 جلسٍ کمیتٍ اجرایی تا مذیران ضرکت پتريضیمی



در اتتذای جلسٍ گسارش مختػری از اَمیت تحث میتریىگ ي سیستم َای اوذازٌ گیری ي اَم دستايردَای ايلیه َمایص ترگسار ضذٌ در سال  2931تًسظ آلای دکترر
َاضم آتادی ارائٍ ضذ .سپس اعالعاک آماری در خػًظ ايلیه َمایص ترگسار ضذٌ مغرح گردیذ .در ادامٍ ایطان تٍ ایجاد لغة میتریىگ در داوطگاٌ علم ي غىرعرت ترا
حضًر اعضاء َیأک علمی داوطگاٌ ي غاحةوظران رضتٍَای مختلف از لثیل مُىذسی ضیمی ،مکاویک ،ترق ي ...کارضىاسان از غىعت وفت اضارٌ ومًدوذ .ضريرک ایرجراد
مرکس کالیثراسیًن کىتًر ي مرکس ملی کالیثراسیًن گاز ي مایع از دیگر مثاحث مغرح ضذٌ تًسظ ایطان تًد .سپس آلای مُىذس عسیسی ضمه اضارٌ تٍ اَمیت مرًضرً
میتریىگ در غىایع پتريضیمی ،پیطىُاد ترلراری ارتثاط تٍ غًرک يیذئً کىفراوسی تا سخىراوان تیهالملی ضاخع در ایه حًزٌ را مغرح ومًدوذ .در ادامٍ آلای مُرىرذس
پًری تٍ ترخی مطکالک مًجًد ترای ومًوٍ در تحث میتریىگ اتیله اضارٌ ومًدوذ ي تٍ تالش ترای جمعتىذی وتایج يدستايردَای کىفراوسَای تیهالمللی ي استفرادٌ از
تجرتیاک آوُا تأکیذ کردوذ.

 جلسٍ کمیتٍ اجرایی تا مذیران ضرکت آب ي فاضالب کطًر



ممرر گردیذ کارضىاسان ضرکت َای آتفای استاوی در َمایص حضًر داضتٍ تاضىذ.
ممرر گردیذ سخىراوی ي مماالک مرتًط تٍ کىتًر َای آب ي سیستم َای کالیثراسیًن در یک ساله مجسا ارائٍ گردوذ.

جلسٍ ای در تاریخ  2939922929ساعت  3-22در سازمان استاوذارد جُت فعال کردن کمیتٍ  TC8استاوذارد ترگسار می گردد.



معرفی سایت flowmeasurement.ir
جُت ارتثاط مًثرتر فعالیه غىعت میتریىگ سایت  flowmeasurement.irعراحی ي تٍ زيدی راٌ اوذازی می ضًد .در ایه سایت ضرمره
اعال رساوی تخطی از مثاحث علمی ي جذیذ مًضً میتریىگ ،امکان معرفی خذماک کلیٍ ضرکت َا ي مًسساک در حًزٌ کىتًر َای ورفرت،
گاز ،فرايردٌ ي آب تٍ غًرک رایگان يجًد داردَ .مچىیه تاالر َای گفتگً مختلفی جُت تحث ي تثادل وظر کارضىاسان در وظر گرفترٍ ضرذٌ
است.

حامیان همایش
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برترین سخنرانی های اولین همایش
ػٌَاى ػخٌشاًی  :اصَل اًذاصُ گیشی ٍ هحاػثات ًفت کؾ ّا
ًاخذا ػلی جَساتلَ
ساٌّوای اسؿذ کـتیشاًی

چکیذُ:
ًفت خام ٍ فشاٍسدُ ّای ًفتی ًفت تِ ػٌَاى یک کاالی تجاسی تا اػتشیظیْای هلی ٍ ػیاػت ٍ لذست جْاًی ػجیي ؿذُ اػتً .فت خام ٍ هیؼاًات گاصی اص هْمومتمشیمي
کاالی صادساتی کـَس هحؼَب هیـًَذً .فت کؾ ّا تِ هٌظَس حول ٍ ًمل دسیایی ًفت خام ،هیؼاًات گاصی ٍ فشآٍسدُ ّای ًفتیً ،مؾ تؼیاس هْوی دس تجاست ًمفمت ٍ
تاصسگاًی تیي الوللی ایفا هیکٌٌذ.
ّش ًفت کؾ ػالٍُ تش تذًِ اصلی ،پل فشهاًذّی ،ػیؼتن ساًؾ ٍ ّذایت ( کـتی هَتَس ی یا تخاس داؽ )ٍ ،ػایل ًاٍتشی ٍ کوک ًاٍتشی ،ػیؼتن ّای ٍیظُ تماسگمیمشی ،
هخاصى ًگْذاؿت دٍ جذاسُ ػَخت ٍ هحوَلِ (ّ ) Cargoوشاُ تا خطَط لَلِ ٍ چٌذ ساِّ ،تلوثِ ّا ٍ ػیؼتن تخلیِ ٍ اًتمال ػیاالت ًفتی ٍ ّوچٌیي ػیؼتن کٌتمشل
ػولیات تاسگیشی ٍ تخلیِ هؼتمش ّوشاُ تا ػیؼتن تاهیي گاص خٌثی تشای ایوي ًگِ داؿتي ٍ ایجاد فـاس هثثت هخاصى رخیشُ ( ) Inert Gasهیثاؿذ  .تذیْی اػمت کمِ
تواهی ػیؼتن ّای کٌتشلی ًفت کؾ دس اتاق کٌتشل ( )Cargo Control roomطشاحی ٍ ًصة ؿذُ اًذ.
اًذاصُ گیشی هخاصى ًفت کؾ تشٍؽ اػتاتیک ،جْت اطالع اص حجن تاسگیشی ٍ اًتمال یافتِ ٍ ّوچٌیي کٌتشل ػولیاتی هیثاؿذ ،سٍؽ ّای آى ًیض تش اػاع اػمتماًمذاسد
ًفتی ً APIیض هـخص ؿذُ ٍ هتذی لاتل لثَل ،جْت صذٍس تاسًاهِ ٍ اػٌاد ًْایی ًفت هیثاؿذ .یاد آٍس آًکِ اص ًظش دلت اًذاصُ گیشی تشاتش اػتاًذاسد ّای ًفتی ،ػیؼتن
ّای هیتشیٌگ ( اًذاصُ گیشی دیٌاهیک) ٍ ػپغ هخاصى رخیشُ ػاحلی دس سدُ دٍم ٍ اًذاصُ گیشی هخاصى ًفت کؾ دس سدُ ػَم هیثاؿذ .دس ػولیات اًتمال ًفت خمام اص
یک ًفت کؾ تِ ًفت کؾ دیگش (  ) Ship to Ship Operationهثٌای صذٍس اػٌاد هحوَلِ اًتمال یافتِ ٍ تالیواًذُ تش اػاع ًوًَِ گیشی (خَدکاس یا دػتی) ٍ اًذاصُ
گیشی هخاصى ًفت کؾ ّای فشػتٌذُ ٍ دسیافت کٌٌذُ ًفت ٍ فشاٍسدُ ّای هیثاؿذ .دس دیگش کـَسّا ٍ تٌادس تخلیِ ًیض هوکي اػت حؼة تَافك فشٍؿٌذُ ٍ خمشیمذاس
هیضاى ًفت تخلیِ ؿذُ تِ هخاصى ػاحلی ًیض تش اػاع اًذاصُ گیشی هخاصى ًفت کؾ ٍ یا حتا هخاصى ػاحلی تاؿذ .دس ایي اسایِ ضوي تیاى کَتاّی دس هَسد ػاختاس ًفمت
کؾ ّا ٍ اصالحات ػولیات تاسگیشی ٍ حول ًمل دسیایی  ،سٍؽ ّا ٍ هحاػثات ًفت تاسگیشی ؿذُ ٍ یا هٌتمل یافتِ اص ًفت کؾ تش اػاع اًذاصُ گیشی ٍ ًوًَِ گیشی اص
هخاصى ًفت کؾ تیاى هیـَد.
اصَال ًفت کؾ ّا تش اػاع هیضاى تٌاط هحصَلی کِ هیتَاًٌذ جاتجا کٌٌذ تِ کـتیْای کَچک ،غَل پیکش (  ٍ) Vlccکَُ پیکش (  ( Ulccتمؼین هیـًَذ.اهشٍصُ تؼذد ٍ
ًمؾ ًفت کؾ ّای  ULCCدس تجاست ٍ جاتجایی ًفت خام تِ هشاتة افضایؾ یافتِ اػت ،چشا کِ آًْا ػوَها لاتلیت پْلَ دّی تِ تیـتش تٌادس دًیا ّ ،وچٌیي لاتلمیمت ٍ
تَاًایی ػثَسی ایوي اص کاًال ّا ٍ اتشاِّ ّا ٍ تٌگِ ّای تیي الوللی سا داسا هیثاؿٌذ.

اصَل طشاحی ػیؼتن ّای هیتشیٌگ ٍ پشٍٍیٌگ
تْشٍص خلیلی

هذیش ػاهل ؿشکت سضَاى گؼتش تْشاى
چکیذُ
ّوَاسُ یکی اص دغذغِ ّای ٍاحذ ّای صٌؼتی اًذاصُ گیشی هیضاى ػیاالت خشیذاسی ٍ یا فشٍختِ ؿذُ دس هثادی ٍسٍدی ٍ خشٍجی آًْاػت کِ تگًَِ ای هشجغ هحاػثِ ٍ
تؼییي کٌٌذُ اصلی دسآهذ ٍ یا صیاى آًْا هی تاؿذ  .لزا اًتخاب ػیؼتن ّای هیتشیٌگ ٍ پشٍٍیٌگ هتٌاػة تا ًَع ػیال ٍ ّوچٌیي اًتخاب سدُ تٌذی ًَع ػیؼتن هیتشیٌگ
اًذاصُ گیشی دیٌاهیکی جشیاى ػیاالت اػت ٍ ػؼی گشدیذُ تطَس اختصاس دس لؼوتْای هختلف ایي ًَؿتاس

هی تَاًذ تؼیاس هْن تاؿذ .دس ایي همالِ تأکیذ اصلی تش سٍی
هشاحل اًتخاب سدُ تٌذی ػیؼتن هیتشیٌگ  ،جوغ آٍسی اطالػات فشآیٌذی  ،طشاحی اٍلیِ ػیؼتن هیتشیٌگ ؿاهل اًتخاب ًَع هیتش ٍ ػایض آى  ،اًتخاب تؼذاد هیتش ساى ٍ
طشاحی اٍلیِ آًْا  ،اًتخاب هـخصات فٌی  ،ػایض ٍ تؼییي کالع کاسکشد خطَط هیتش ساى ّا ٍ خطَط ٍسٍدی ٍ خشٍجی ػیؼتن هیتشیٌگ  ،طشاحی اٍلیِ ٍ اًمتمخماب
ػیؼتن پشٍٍیٌگ هٌاػة  ،تؼییي ضشٍست ٍ اًتخاب ػیؼتن ّای جاًثی ًظیش ػیؼتن ّای ًوًَِ گیش خَدکاس  ،اًتخاب ػاختاس ػیؼتن کٌتشل ٍ ًوایمؾ اطمالػمات ٍ
ّوچٌیي ػیؼتن ّای هحاػثاتی دادُ ّای دسیافتی ٍ ثثت ٍ اسػال دادُ ّا تِ ػایش ًماط تحث هی گشدد.

طشاحی ،کالیثشاػیَى ٍ هحاػثِ ػذم لطؼیت ظشٍف تا حجن دلیك
هیالد هحوّشُ ًظاد ستیؼِ
پظٍّـکذُ تکٌَلَطی تَلیذ جْاد داًـگاّی خَصػتاى
چکیذُ:
ظشٍف حجن دلیك () Test Measure Cansهْوتشیي تجْیضات دس فشآیٌذ کالیثشاػیَى ٍ صحت ػٌجی ػیؼتن ّای اًذاصُ گیشی (هیتشیٌگ) دس صٌایغ ًفت تـموماس
هیشًٍذ.ظشٍف حجن دلیك دس ػلؼلِ هشاتة صحت ػٌجی ،جضء چٌذ حلمِ ًخؼتیي تَدُ ٍ الصم اػت اص دلت تاال ٍ ػذم لطؼیت تؼیاس پاییٌی تشخَسداس تاؿٌذ .طمشاحمی،
ػاخت ،کالیثشاػیَى ٍ هحاػثِ ػذم لطؼیت ایي ظشٍف دس ایي ػخٌشاًی هَسد تحث لشاس گشفتِ اػت .تِ جْت سٍؿي اتؼاد هختلف ایي هَضَع ،تجشتیمات پمظٍّـمکمذُ
تکٌَلَطی تَلیذ جْاد داًـگاّی دس صهیٌِ طشاحی ٍ ػاخت یکی اص ایي ظشٍف اسائِ ؿذُ اػت.
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