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ناصحبههبصهیبوره یصصخ
نع،عگا گعازا شعا يعش و

دبیر همايش افزود :همايش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترينگ) در صناي
ن،گا گازا شا يش و شتروشیمی نگاهی ويژه و تخصصی هم به ل اظ فنی و آموزشی و هم به ل اظ
شژوهشی به اين مقوله دارد .در اين همايش سعی شده تا تمام افراد و شرکگ های مرتبط و
تاثیرگذار در اين مقوله حضور داشته باشند .در اين ارتباط می توان از شرکگ های وابسته وزارن
ن،گ شامل شرکگ ملی ن،گا شرکگ ملی گازا شخش و شا يشا شتروشیمیا بهینه سازی مصرف
سوخگا موسسه و شژوهشگاه استانداردا سازندگان سیستم های میترينگ و کالیبراسیون کشورا
نمايندگی شرکگ های معتبر دنیا در کشور و ...نام برد .عالوه بر سخنرانی های کلیدی و نشسگ
های تخصصیا بخش های ديگری از جمله نمايشگاه تخصصی برای معرفی توانمندی ها و امکانان
شرکگ ها و بخش های مختلف فعال در زمینه اندازه گیری و تجهیزان اندازه گیریا ارائه مقا ن
شژوهشی در حیطه م ورهای همايش و تقدير از برگزيدگان و شیشگامان اين حوزه برنامه ريزی شده
اسگ.

تالش در جهگ معرفی حساسیگ های موضوع میترينگ در کشور و لزوم توجه بیشتر شرکگ ها و مراکز ت قیقاتی

وی افزود :يکی از ب و هايی که در اين دوره به بخش های همايش اضافعه شعده اسعگا بع عو
کنتورهای آب و سیستم های کالیبراسیون کنتورهای آب می باشد که در يک سالن مجزا با حضعور
کارشناسان شرکگ های مختلف آب منطقه ای استان های کشور و همچنین شرکگ آب و فاضعالب
کشور (آب،ا) برگزار خواهد شد.

دومین همايش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترينگ) در صنايع

شتروشیمی سیزدهم و چهاردهم اس،ند ماه 3131در دانشگاه علم و صنعگ ايران و با همکاری شرکگ شايانه هعای
ن،تی ايران برگزار می شود.
اين همايش که بزرگترين گردهمايی مديرانا مسئو ن و افراد مرتبط در حوزه اندازه گیری و تجعهعیعزان انعدازه
گیری در کشور و منطقه می باشدا اهدافی نظیر هم انديشی و تبادل تجربیانا آموزش و آگاهی افراد معرتعبعطا
تعامل نزديک افرادا شرکگ ها و سازمان های ذيربط و آشنايی با مشکالن موجود در اين حعوزه و بع عو روی
راهکارهای ممکن برای رف آنها و همچنین افق فناوری های نوين اندازه گیری را در نظر دارد.
ارتقای دانش میترينگ در کشور و توان علمی و فنی کارکنان و فعا ن صنعگ ن،گا شناسايی ظرفیگ های موجود
در کشور در موضوع میترينگا تالش در جهگ آموزش عملی و نظری موضوعان مختلف مرتبط با معیعتعريعنعگا
به آنا رصد فناوری های نوين در میترينگ و معرفی آنها به شرکگ های داخلیا توسعه دانش میترينگ در کشور
در جهگ رف مشکالنا دسترسی به دانش طراحی و ساخگ انواع سیستم های میترينگ و شرووينگ مورد نیاز در
کشورا تالش در جهگ اي،ای نقش موثرتر در استانداردهای ملی ( )IPS ،IGSو بیعن العمعلعلعی ( ،ISO ،IP
)API ،ASTMا با توجه به شرايط خاص کشور در منطقه و نیز معرفی شتانسیل هعای معوجعود در معراکعز
ت قیقاتی و دانشگاهی کشور در جهگ رف مشکالن میترينگ در کشور از ديگر اهداف برگزاری اين هعمعايعش
اعالم شده اسگ.

اخبصرهعلید
شنجاهمین همايش ملی تکنولوژی های اندازه گیری گاز در کشور آمريکاا  13الی  12سپتامبر

انواع فناوری های مربوط به میترينگ ( اندازه گیری کمّی) ن،گا گاز و فرآورده ( تعک فعازی و چعنعد فعازی)؛

 1132در هوستون تگزاس برگزار می شود .اين همايشا بزرگترين همايش اندازه گیری گاز در

استانداردهای ملی و بین المللی در اندازه گیری ن،گا گاز و فرآوردها عملیان شرووينگ و کالیبراسیون انواع میعتعر

ايا ن مت ده در زمینه اندازه گیری گاز طبیعیا تنظیم فشارا کنترل جريان و زمینه های ديگر

در صنعگا نگهداری و تعمیران تجهیزان اندازه گیری و فناوری های نوين در اندازه گیری کمّی نع،عگا گعاز و

مربوط به اندازه گیری می باشد .اين همايش به چندين موضوع اصلی تقسیم می شود :اندازه گیری

فرآوردها م ورهای اين همايش تخصصی آموزشی می باشند.

اساسیا کی،یگا توزي ا اندازه گیری عمومی و شیشرفته و انتقال گاز و آموزش های عملی .هدف

دکتر سیدحسن هاشم آبادی ( عضو هیئگ علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه و دبیعر ايعن هعمعايعش) در
خصوص اهمیگ برگزاری دومین همايش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها ( میترينگ) در صعنعايع
ن،گا گازا شا يش و شتروشیمی گ،گ :اندازه گیری يکی از مهمترين مباحو در مهندسی اسگ که امروزه اهمیعگ

انجمن حامیان و شرکگ های فعال در زمینه صنعگ گاز طبیعی و شتروشیمی از برگزاری اين
همايشا آماده سازی بستری برای راهنمايی و آموزش موضوعان فنی و تخصصی برای کارکنان در
صنعگ گاز اين کشور می باشد.

ويژه ای در صناي ن،گا گازا شا يش و شتروشیمی شیدا کرده اسگ .برای کنترل بهینه فرآيندها و همچنین فعروش
ن،گا گاز و فرآورده های ن،تی زم اسگ تا اندازه گیری های دقیقی روی جريان سیال انجام گیرد .کشورمعان بعا
دارا بودن مناب غنی ن،گ و گاز در سطح جهان به عنوان يکی از کشورهای تاثیرگذار در تعیین معاد ن جهعانعی
عرضه و تقاضای اين م صو ن با ارزش اسگ اما بايد اين واقعیگ را هم شذيرفگ که در ايران موضوع اندازه گیری

شنجاه و چهارمین همايش سالیانه اندازه گیری گاز توسط انجمن گاز کانادا ) (CGAدر تاريخ 3

و کالیبراسیون علی رغم اهمیگ آن متاس،انه آن طور که بايسته اسگ به صورن تخصصی مورد توجه قرار نگرفتعه

الی  2ژوئن  1132در اين کشور برگزار می شود .اين همايش يک فرصگ بسیار عالی را برای شرکگ

اسگ  .لذا زم اسگ تا مباحو مربوط به اندازه گیری و کالیبراسیون در کشور به خوبی مورد بررسی قرار گیرنعد و

کننده گان در اين همايش به منظور توسعه و بهبود مهارن های خود و قرار گرفتن در با ترين

فناوری های روز دنیا شناسايی و مورد است،اده قرار گیرد.

سطح صنعگ اين کشور که به سرعگ در حال تغییر اسگا فراهم می کند .در اين همايش  2روزها
مقا ن و سخنرانی های فنی ارائه و همچنین میزگردهای تخصصی با حضور کارشناسان صنعگا
کارگاه های آموزشی عملی و نمايشگاه جانبی با حضور شرکگهای تولیدکننده تجهیزان اندازه
گیری جريان برگزار خواهد شد و جديدترين م صو ن و تجهیزان به نمايش گذاشته می شود.
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الزامان اندازه شناسی قانونی و تجاری در شرکگ ملی گاز ايران



هوشمندسازی شبکه و کنترل آن )(Smart grid, Monitoring



کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری گاز



جايگاه استاندارد و کالیبراسیون و چشم انداز آن در صنعگ ن،گ



جايگاه استاندارد و کالیبراسیون و چشم انداز آن در صنعگ شا يش و شخش فرآورده های ن،تی



الزامان و راهکارهای يکپارچه سازی روش های اندازه گیری کمی و کی،ی ن،گ خام در معبعادی
ورودی و خروجی شرکگ های تابعه شرکگ ملی ن،گ ايران



بومی سازی استانداردهای میترينگ

نصمهورکد
بهبییهفر صندهکنترل

نعرفدهسصصدهFLOWMEASUREMENT.IR

سايگ تخصصی اندازه گیری جريان در صناي ن،گا گازا شا يشا شتروشیمی و آب فعالیگ خود را با
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سیپر نعتد
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م وريگ شیشبرد صنعگ اندازه گیری و میترينگ در کشورا آغاز کرد .تا رهای گ،تگوی اين سايگا
مکانی برای ب و و تعامل شرکگ های فعال در حوزه ی میترينگ و کالیبراسیون به منظور بهره گیری
فعا ن اين عرصه از تجارب يک ديگر و شیشرفگ هر چه بیشتر و سريعتر آن ها و در نهايگ توسعه

رصترهخصشرنوصنه

8

صنعگ اندازه گیری در کشور عزيزمان می باشد .عالوه بر اينا سايگ تخصصی اندازه گیری به شرح انواع
فلومترهای صنعتیا روش ها و تجهیزان کالیبراسیون و استانداردهای مهم در زمینه اندازه گیری می
شردازد تا مخاطبان خود را با م،اهیم و تجهیزان شرکاربرد دنیای میترينگ آشنا سازد .همچنین بخشی از
اين وب سايگا به معرفی شرکگ های فعال اين حوزه اختصاص يافته اسگ که شرکگ های فعال در

ورکده یلودیه
نعتدهگصمسیمان

7هشه24

یه کهاصسص وس

22

یسهشنتک

27

پژش شگصههنورش

21

حوزه میترينگ می توانند تجهیزان و حوزه های فعالیگ و همچنین جديدترين دستاوردهای خود را در
اين سايگ بصورن رايگان معرفی کرده و با فعا ن صنعتی و دانشگاهی در اين زمینه به اشتراک بگذارند.
لذا خواهشمند اسگ کلیه شرکگ هاا کارشناسان و متخصصین فعال در صنعگ میترينگ اقدام به ثبگ
نام در سايگ  WWW.FLOWMEASUREMENT.IRبنمايند.
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ه
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گزصدههایهامهسشنراند صیه یصصخهاشله
ه

گزصدههایهامهسشنراند صیه یصصخهاشله
ه

ا یودهنوترصنگهیرهورکدهنلدهنردهاصران،هشضعودهنیجییهشهچشمه

صیهنیینهگورهنردهخصمهشه
ه
ه
گوریهشهسوستم
ا یلهاسصسدهنیینهه

اندامه ده

فر شریهه صیهنرتده
م مد زاهدی

علیرضا کمیزیا صادق صال ی

شرکگ شايانه های ن،تی ايران
mohh_zahedi@yahoo.com

مديريگ نظارن بر تولید ن،گ و گاز  -شرکگ ملی ن،گ ايران
kamizius@yahoo.com

چکوده

چکوده

نمونه گیری به منظور تعیین و کنترل کی،یگ ن،گ خام صادراتی در م دوده استاندارد و مدون مورد توافعق
میان فروشنده و خريدارا يکی از ارکان و جزو جدا ناشذير فرآيند انتقال ن،گ اسگ .نتايج حاصل از نعمعونعه
گیری نقش اساسی در م اسبان کمی و مالی ) (fiscal calculationو تعیین ارزش ن،گ ت ويعلعی بعه
مشتری دارند .از آنجا که ن،گ خام دارای ناخالصی بوده لذا تکنیک نمونه گیری جهگ گرفتن نمونه مبنعا و
يکنواخگ بسیار مهم اسگ .مهمترين نمونه گیرهای خودکار در صنعگ ن،گ  In line samplerبا معیعزان
خطای  %-11330و  fast loop samplerبا درصد خطای  %11112و برای  jet mix samplerاين میزان
خطا  %11112برابر می باشند.

صیانگ از دارايی ها عمومی در مباد ن ن،تی مشروط به اندازه گیری دقیق مقدار آنها اسگ .با تعوجعه بعه
حجم و ارزش با ی تولیدان شرکگ ملی ن،گ ايران زيان مالی ناشی از عدم دقگ در میترينگ چشمعگعیعر
خواهد بود .در اين مقاله به موارد است،اده از میترها در بخش های مختلف صنعگ ن،گ اعم از بعا دسعگا
مباد ن داخلی و مباد ن  fiscalشرداخته می شود .در ادامه وضعیگ موجود و چشم انداز آتی اين بخعش
بیان می گردد و شیشنهاداتی در جهگ بهبود وضعیگ موجود ارائه می گردد.
آقای مهندس علیرضا کمیزی فارغ الت صیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی از دانشگاه سیستان و
بلوچستان می باشند .اهم سوابق ايشان عبارتند از:

آقای مهندس م مد زاهدی فارغ الت صیل کارشناسی ارشد شژوهشی مهنعدسعی ن،گ از دانشگاه آزاد
اسالمی واحعد علعوم و ت قیقعان تهران می باشند .اهم سوابق ايشان عبارتند از:



معاون مدير نظارن بر تولید ن،گ و گاز  -معاونگ نظارن بر مباد ن ن،گ و گاز  -شرکگ ملی ن،گ
ايران



سرشرستی و معاونگ عملیان شايانه ن،تی میعانان گازی شارس جنوبی ( 08تا کنون)



دبیر کمیته عالی نظارن و کنترل کمیگ و کی،یگ ن،گخاما گاز و ساير م صو ن تولیدی شرکگ
ملی ن،گ ايران





دبیر کمیته تخصصی تولید شرکگ ملی ن،گ ايران

مسئول واحد کنترل و اندازه گیری ن،گ 1راهبری و انجام آزمايشان شرووينگ میترها  1کالیبراسیون
دوره ای و سالیانه شروورها



کصرگصه صیههنهصصدهودهه یصصخه صه صرصخه2171922972ه
ه
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رئیسهنطصلبه

استصی
 -2ونصصدهبصهسصمنصنهبومهالیللدهاندامههونصسدهقصنیند) )OIMLوصنله

نحیههنشصرکدهیره دشصمه
استصنداری صیهبومهالیللده
ه
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ه
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فرعدهنتنصظرهبصهکیوته صیهفند9فرعدهOIML
ه
کیوته صیهفند9
ه
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کیوته صیهفندهشهفرعدهOIML
ه
-1

ونصصدهبصهنوتر صیهالتراسینوکه
شهجصبجصصدهنثبدهشهسوستم صیه
ه
پرششصنگهنربیطه

نهندسهنحیده

-2ه ونصصدهبصهنوتر صیهالتراسینوکه

ما دی

ونصصدهبصهنوتر صیهجصبجصصدهنثبد
ه
-7ه

سوستم صیهپرششصنگهنربیطه
ه
-1ه

نرشریهبرهعیلکریهکنتیر صیه یربوندهشهالتراسینوک
ه
-2ه
یکتره صومه بصیی
ه
کصرگصههطراحدهکنتیرهبصهاسترصیهه
امهوبوههسصمی صیهCFD
ه

نهندسهنیرشمی

طراحد،هسصخدهشهبررسده
حسصسوتهصیهفلینوتره

نهندسهصحوده

اشلتراسینوکهگصم،هنصصیهشه

سلویدهخلوقه

چندفصمیه

-7هبررسدهفوزصکهجرصصنهیرهکنتیر
صیهحصکمهبرهکنتیر صیه یربوندهشهالتراسینوک
ه
ه
بررسدهنعصیالتهشهندل
-1ه

نرشریهکلدهبرهفلینوتر صیه لتراسینوکهنعییلهیره نعد
ه
-2ه

-7هچگینگدهوبوههسصمیه CFDجرصصن
-5بررسده صثورهعیانلهعیلوص دهشه رنییصنصنوکدهبصهاسترصیههامهندلهCFD
نیینههیشهبعدیهامهکنتیر صیهنذکیر
ه
 -6وبوههسصمیهCFD

-1هنعرفدهشهورحهیستگصههفلینترهاشلتراسینوکهclamp-onگصمیهسصخدهیاخل

فلینوتر صیه لتراسینوکه یبستگده قصطعد
ه
-7ه

همکاران تهیه اين شماره از خبرنامه :مجتبی قامتیا زهرا خدابخشیا مصط،ی عبدیا مهشید آشتیانیا م مد داناا مینا ناطقی

دبیرخانه همايش آماده دريافگ انتقادان و شیشنهادهای شما عزيزان در خصوص مطالب اين خبرنامه از طريق ايمیل  irshm@iust.ac.irمیباشد.
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یانشکدههنهندسدهووید،هگرشههپژش شدهنرد،هگصمهشهفر شریهه
لرم:ه22774277-5ه()472ههههههههههنیصبر:ه22774775ه()472
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