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ورکد صیهثبدهنصمهودههیرهنیصصشگصههنوترصنگه صه صرصخه2171922921
ه

جلسههایارهه یص نگدهشهنظصرتهبره یلودهورکدهنلدهپصالصخهشهپشخهه2171922941ه

در ابتدای این جلسه گزارش مختصری از اهمیت بحث میترینگ و سیستمهای اندازهگیری و اهم دستتتاوردهتای
اولین همایش برگزار شده در سال  2931توسط آقای دکتر هاشم آبادی ارائه شد .آقای مهندس مترو متوتاو
محترم مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید ضمن اشاره به اهمیت موضوع میترینگ در پاالیشگاههای کشور و نیاز به
پیشرفت علم در این حوزه پیشنهاد برقراری ارتباط بین صنوت و دانشگاه را در این حوزه را مطرح نمودند .متدیتر
محترم مهندسی جناب آقای مهندس جهانگیری رئیس محترم مهندسی فرآیند نیز بر ضرورت توجه به متوضتوع
میترینگ تاکید کردند و مقرر گردید اطالع رسانی الزم به پاالیشگاهها انجام شود.


جلسههبصهندصرصدهنظصرتهبره یلودهورکدهنلدهپصالصخهشهپشخه2171922945

در این جلسه تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به موضوع میترینگ در شرکت ملی پتاالیش و پختش شتد کته بتا
حضور آقای مهندس نوربخش ریاست محترم بازرسی فنی و نظارت بر تحویل وتحتول متواد نیتتی شترکت ملتی
پخش و پاالیشهو کارشناسا مربوطه برگزار شد.



جلسههنعصشندهنظصرتهبره صیراتهشهنبصیالتهنرتده2171922945ه

در این جلسه آقای مهندس موارفی بر لزوم داشتن استانداردهای بومی و تنظیم استانداردها بر اساس ایرا تاکید
کرده و به لزوم شناخت بیشتر مترولوژی و تبیین جایگاه واقوی آ در همایش اشاره نمودند.
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 23سالن B
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 19سالن B

مپنا

 15سالن B

جلسههورکدهنلدهگصمهه2171922947

در این جلسه که بر اساس هماهنگی مدیریت محترم پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز جهت تویین محتورهتای
موردنظر و نحوه مشارکت شرکت ملی گاز در همایش میترینگ تشکیل گردید ،به حضور و نقتش پتر رنتگ آ
شرکت در همایش تاکید شد.

ثبدهنصمهکنندگصنهیره یصصخه صه صرصخه2171922921ه

ورکدهگصم
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هاخبصره یصصخ
هشهفص



هکشیره2171924977هههه

این جلسه با هدف حضور شرکت آبیا در همایش میترینگ و تبادل تجربیات بین حوزه آب و بخشهای مختتتلت
نیت ،گاز و پتروشیمی در سالن اجالس شرکت آب و فاضالب استا تهرا با حضور اعضای کمیته  TC8/SC5و
آقای مهندس عطایی رئیس مرکز تحقیقات و ارتباط با صنوت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برگزار شد.
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جلسصتهبرگزارهودهه یصصخ
جلسههورکدهنهندسده

2

nd

جلسه اعضای کمیته علمی همایش در خصوص موضوعات مرتبط با شرکت ملی نتیتت
ایرا با حضور نمایندگانی از مواونت فنی اداره کل نظارت بر صادرات و مبتادالت متواد
نیتی ،شرکت پایانه های نیتی و مدیریت نظارت بر تولید نیت و گاز شرکت ملتی نتیتت
ایرا  ،نظارت بر مبادالت و سیستمهای اندازه گیری شرکت ملی نیت ،ستازمتا متلتی
استاندارد ،بخش خصوصی و دانشگاه در تاریخ  2939921913برگزار شد.

جلسههورکده نصصیهپترشوویدهخلوجهفصرسهه2171924977ه

در ابتدای جلسه اطالعات آماری در خصوص اولین همایش برگزار شده در سال  2931توسط آقای دکتر هتاشتم
آبادی مطرح گردید .سپس آقای مهندس عزیزی سرپرست مدیریت توسوه منابع انسانی شرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس ضمن اشاره به اهمیت موضوع میترینگ در صنایع پتروشیمی ،پیشنهاد برقراری ارتباط بته صتورت
ویدئو کنیرانسی با سخنرانا بینالمللی شاخص در این حوزه را مطرح نمودند .با توجه به ضرورت موضوع متقترر
گردید اطالع رسانی الزم به شرکتها تابوه انجام شود .در ادامه آقای مهندس پوری به برخی مشکتالت متوجتود
برای نمونه در بحث میترینگ اتیلن اشاره نمودند و به تالش برای جمع بندی نتایج و دستاوردهای کنیرانسهتای
بین المللی و استیاده از تجربیات آنها تاکید کردند .ضمنا آقایا مهندس آبی و مهندس سلیما زاده به عتنتوا
نماینده شرکت پتروشیمی و رابط با دبیرخانه همایش مورفی و انتخاب شدند.


اخبصرهعلید

نعصشندهانیرهنهندسدهشهبهرههبریاریهندصرصدهگصمهرسصندهکشیره2171924927ه

در ابتدای جلسه گزارش مختصری از اهمیت بحث میترینگ و سیستمهای اندازه گیری و اهم دستاوردهای اولین

نودمین همایش بین المللی اندازهگیری هیدروکربنها در تاریخ  21الی  24می  1125در دانشگاه

همایش برگزار شده در سال  2931توسط آقای دکتر هاشم آبادی ارائه شد .سپس اطالعات آماری در خصوص

اکالهامای امریکا برگزار خواهد شد .این همایش این فرصت را برای شرکت کنندگا در همایتش

اولین همایش برگزار شده توسط آقای مهندس فرحزادی مطرح شد .در ادامه آقای مهندس شیخ بهائی به

فراهم می کند که در جریا آخرین تغییرات و پیشرفتها در زمینه اندازهگیری هیدروکربتن هتا

مباحثی نظیر ضرورت شناخت و بررسی نیازها برای اندازه گیری های موتبر و عدم وجود

قرار گیرند .این همایش بیش از  161دوره فنی شامل دورههای اساسی و کارگاههای عملی ویتژه،

رتبه بندی تجهیزات گازسوز تأکید کردند و به استیاده از توا آموزش دانشگاه برای همکاری با شرکت گاز اشاره

که طی گستردهای از موضوعات اندازه گیری جریا مایع و گاز را پوشش متی دهتد ،را ارائته

نمودند .سپس آقای مهندس علوی با تاکید بر ضرورت نتیجه گرایی همایش ،به برخی از فضاهای موجود در

می کند و همچنین می تواند به خوبی یک نمایشگاه گسترده آموزشی که توسط تولیدکنتنتدگتا

مبحث سیستم های اندازه گیری در حوزه کالیبراسیو  ،کنتورهای خانگی و اولتراسونیک و  ...اشاره کرد .ضمنا

صنوت اندازهگیری ارائه میشود ،سودمند باشد.

آقایا علوی ،جوادی فر ،گلبندی ،سمرادجا ،فرحزادی ،خالصی ،ضرغامی و سلطانی به عنوا اعضای کمیته علمی
و آقایا شیخ بهایی ،پاک سرشت و طاهری به عنوا اعضای کمیته راهبردی از بخش گاز مورفی شدند.

اخبصره یصصخ


مواو محترم وزیر نیت جناب آقای مهندس عماد حسینی در امور مهندسی از همایش میترینگ اعتالم
حمایت نمودند.



مقاالت و سخنرانیهای برگزیده ی دومین همایش تخصصی آموزشی اندازهگیری هیدروکربنها در ویتژه
نامه ماهنامه ی اندازه شناسی ،از انتشارات سازما ملی استاندارد ایرا در چاپ خواهد شد.

برگزاری بسیار موفق دوازدهمین همایش در سال  ،1124کمیته انگیزه بسیاری برای بترگتزاری



آقای دکتر  Ritterبه عنوا سخنرا کلیدی در همایش حضور خواهند داشت.

همایش در سال  1125پیدا کرده است .این کمیته قصد دارد که یک سری ایدهها و عتنتاویتن



جلسه اعضای کمیته راهبردی همایش جهت هماهنگی برنامههای همایش در تاریخ  2939922913برگزار
خواهد شد.



در جلسه شرکت ملی گاز میزگردهای تخصصی با عناوین زیر برای دومین همایش میترینتگ در نتظتر
گرفته شد:


الزامات اندازه شناسی قانونی و تجاری در شرکت



هوشمندسازی شبکه و کنترل آ



کالیبراسیو سیستمهای اندازهگیری گاز

یبورخصنه:ه هران،هنودانهرسصلد،هخوصبصنه نگصم،هخوصبصنهیانشگصه،هیانشگصههعلمهشه نعدهاصران،ه
یانشکدههنهندسدهووید،هگرشههپژش شدهنرد،هگصمهشهفر شریهه
لرم:ه22774277-5ه()472ههههههههههنیصبر:ه22774775ه()472
irshm.iust.ac.ir

irshm@iust.ac.ir
2

مؤسسه کانادایی اندازهگیری هیدروکربنها  CIHMهمایش اندازهگیری هتیتدروکتربتن هتا (
 )CSHMرا در تاریخ  27و  28مارچ  1125در شهر کلگری کانادا برگزار خواهد کترد .پتس از

جدید را در این همایش به نمایش بگذارد .در این همایش به مدت دو روز کامل در مورد مبتانتی
اندازه گیری نیت و گاز و همین طور در قالب میزگردهای تخصصی در مورد متوضتوعتات متهتم
اندازهگیری ،بحث و تبادل نظر خواهد شد.
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گزصدههایهامهسشنراند صیه یصصخهاشله
ه

گزصدههایهامهسشنراند صیه یصصخهاشله
ه

ونصصدهبصهاستصنداری صیهکیّدهنردهشهگصم

پرششصنگهشهنحصسبهه راصبه حدهسنجدهشهکصلوبراسوینهکنتیر صهیره

محمد حسن موحدی

نعدهگصم

رئیس پروژه مهندسی و ساختما

امیرحسین آیت اللهی و حامد آیت اللهی

شرکت نیت و گاز پارس

شرکت آی تک ایساتیس

movahed61@nipc.ir

info@itechisatis.com

چکوده

چکوده

هدف از این نوشتار ،مورفی استانداردهای مورد وثوق وزارت محترم نیت در سنجش کمّی نیت و گاز در

در هر اندازهگیری مبحث دقت اندازهگیری مطرح می باشد ،چو همه دستگاههای اندازه گیری دارای افتت

پایانه های فروش یا مبادی ورودی و خروجی پاالیشگاهها ،مجتمع های پتروشیمی و گازرسانی استانی است.

دقت در طول زما استیاده می باشند .لذا کالیبراسو دوره ای جهت حیظ کیییت و دقت دستتگاه هتا در

بود از در مقدمه ای کوتاه ،ابتدا به توری استاندارد و سپس به شرحی مختصر در تاریخچه ی استاندارد و

طول مدت استیاده مدنظر می باشد.در سیاالت گازی جهت کالیبراسیو مراجع متوددی استیاده می شوند

استانداردسازی پرداخته شده است .در ادامه انواع استانداردها از لحاظ نحوه ی شکل گیری آ و سطوح یا

که با مورفی مراجع مختل کالیبراسیو سیاالت ،انواع این مراجع و کارکرد آ ها به طور کلی مورفتی متی

انواع استانداردها از نظر مراجع ذی صالح در تدوین ،تشریح و استانداردهای صنوت نیت ایرا (،)IPS

شوند.

استانداردهای ( APIدر سنجش کمّی نیت) و استانداردهای ( AGAدر سنجش کمّی گاز) به اختصار

آقای دکتر سید امیرحسین آیت الهی متدیر عامتل شترکت آی تتک ایتساتیس بته عنتوا اولیتن مرکتز

مورفی شده است.

کالیبراسیو مراجع حجم و فلو گازها می باشند .اهم سوابق ایشا عبارتند از:

آقای مهندس محمد حسن موحدی فارغ التحصیل دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و رئیس مهندسی فاز



مدیر عامل شرکت افراح به عنوا اولین مرکز کالیبراسیو پروورها و میترها در ایرا و دارنده ی
تمام مراجع کالیبراسیو حجم



عضو بازرسا اداره ی کل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نیتی وزارت نیت



تجربه ی راه اندازی تومیرات و کالیبراسیو

 24شرکت نیت و گاز پارس می باشند .اهم سوابق ایشا عبارتند از:


 26سال سابقه خدمت در شرکت صنایع پتروشیمی



 6سال سابقه خدمت در مواونت مهندسی و ساخت داخل وزارت نیت



 28سال سابقه خدمت تدریس دروس مختل مرتبط با رشته مهندسی کنترل و ابزار دقیق

کصرگصه صیههنهصصدهودهه یصصخه صه صرصخه2171922921ه
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دبیرخانه همایش آماده دریافت انتقادات و پیشنهادهای شما عزیزا در خصوص مطالب این خبرنامه از طریق ایمیل  irshm.iust.ac.irمیباشد.
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