
  



  



  



  گزارش روابط عمومی

 برگزار  در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی میترینگ)( ها هیدروکربن گیري اندازه اولین همایش تخصصی آموزشی

 شد

، توسط  دانشکده در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی میترینگ)( ها هیدروکربن گیري اندازه تخصصی آموزشی اولین همایش

در  1392طی روزهاي بیستم و بیست و یکم آذرماه  ،ایران و شرکت پایانه هاي نفتی ایرانمهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت 

  شد.برگزار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه 

استانداردهاي ؛ ی) نفت، گاز و فرآوردهگیري کمّهاي مربوط به میترینگ (اندازهانواع فناورياین همایش در چند محور تخصصی شامل 

گهداري و تعمیرات ن؛ عملیات پرووینگ و کالیبراسیون انواع میتر در صنعت؛ گیري نفت، گاز و فرآوردهللی در اندازهالمملی و بین

د و اولین همایش در موضوع تخصصی شبرگزار ی نفت، گاز و فرآورده گیري کمّ هاي نوین در اندازهفناوريو گیري تجهیزات اندازه

  رود.شمار میبه گیري در کشور هاي اندازهسیستم

ابتدا دکتر صادقی(رییس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه) ضمن خوشامدگویی تخصصی،  -یه این همایش آموزشیحدر مراسم افتتا

تحضرید که یک درصد اختالف به مهمانان، در خصوص اهمیت میترینگ گفت: با در نظر گرفتن احجام نفت و گاز در کشور، مس

اتی را متوجه فروشنده یا خریدار نماید. وي ابراز امیدواري کرد این همایش بتواند شروعی براي کمک تواند چه خسارگیري میانداز

  به حل این موضوع مهم در کشور باشد.

که به اختصار در خصوص بود هاي نفتی ایران) پایانهشرکت امل وز موسوي (مدیرعپیرسخنران بعدي مراسم افتتاحیه، مهندس سید

هاي نفتی ایران سخن گفت. وي برگزاري این همایش را در جهت تحقق اهداف صنعت نفت در تولید، توسعه پایانههاي شرکت فعالیت

و اگر  گفت: به روز بودن فناوري در این سه حوزه با توجه به شرایط موجود کشور، به صورت الزام درآمده است و صادرات دانست و

نفتی هاي وي با تاکید بر اینکه پایانه علم دنیا کم کنیم. فاصله خویش را با م، بایدبخواهیم جایگاه خود را حفظ کرده و ارتقا دهی

-هاي اندازههرگونه عدم توجه به بحث سیستمروند، افزود: هاي منطقه و جهان به شمار میترین پایانهخارك، عسلویه و نکا از دقیق

  .  گیري، طبعا تبعات منفی به دنبال دارد

گیري اندازه«که با موضوع  گاز ایران) سخنران بعدي مراسم افتتاحیه بود ربتی(عضو هیات مدیره شرکت ملیحسن منتظر تمهندس 

ختلف قابل بررسی است که حفظ و گیري از چند زاویه موي گفت بحث اندازه .سخنرانی کرد» 1404گاز، شرایط دیروز، امروز و افق 

 1500اکنون در صنعت گاز کشور، آن جمله است و توضیح داد نت از منافع ملی و نیز ایجاد اعتماد بین خریدار و فروشنده از صیا

گیري اي را در بحث اندازهی فعال است که فضاي بسیار گستردهسیستم میترینگ خانگمیلیون  5/16سیستم میترینگ بزرگ و حدود 

   ش خصوصی دارد.طلبد و جاي کار زیادي براي بخمی

هاي روز س دانشگاهی، دستیابی به تکنولوژيگیري در سرفصل دروبه موضوعات اندازه ، توجهعضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران

گیري را از جمله و تدوین استانداردهاي ملی اندازهگیري، توسعه ساخت کنتورهاي هوشمند هاي اندازهطراحی و ساخت سیستم



کنولوژي منطبق با نیازها و ت ،گیري جدید نظیر کنتورهاي هوشمندهاي اندازهبرشمرد و تصریح کرد: باید سیستم گیرينیازهاي اندازه

  هاي موجود کشور ساخته شود.-روز و هماهنگ با زیرساخت

ر علوم مختلف گیري دشناسی و اندازهدي مراسم بود که در اهمیت اندازهدکتر توکلی(معاون پژوهشی پژوهشگاه استاندارد) سخنران بع

پژوهشگاه استاندارد از متولیان اصلی  :بندي کرد و گفتروه صنعتی، قانونی و علمی تقسیمشناسی را به سه گسخن گفت. وي اندازه

  شناسی علمی در کشور است. اندازه

گیري گفت: نقش اندازه 44فضاي ملی اصل با اشاره به سپس دکتر محمدعلی عمادي(مدیر پژوهش و فناوري شرکت ملی نفت ایران) 

  به لحاظ مدیریت مخازن و منابع هیدروکربنی بسیار پررنگ است.

مکعب حجم ذخایر گازي ایران،  تریلیون متر 33مهندس بیاتانی(مدیر مهندسی شرکت ملی صادرات گاز ایران) نیز با اعالم بیش از 

درصدي  16باید به رشد  1404انداز دارد که بر اساس سند چشماختصاص  گفت: در حال حاضر یک درصد از بازار جهانی گاز به ایران

مکعب گاز صادر کنیم که عالوه بر خطوط لوله، نیازمند استفاده از  میلیون متر 500برسیم. براي رسیدن به این رشد، باید بالغ بر 

 ي تاکید کرد:و .گیري قرار دهیمرا مورد اندازه رهاي کمّی و کیفیگیري گاز، باید پارامتگاز است. وي افزود: براي اندازه دیگر امکانات

  ها.نه هزینه دستگاه گیري، مالك باید دقت سیستم باشدي اندازههادر سیستم

تواند گیري دقیق با ابزار مناسب میوي گفت: اندازه دکتر سیدعلی حسینی(مدیرعامل شرکت بورس انرژي ایران) سخنران بعدي بود.

عالوه بر این  تواند منافع ملی را مورد توجه قرار دهد.گیري کند و در یک اقتصاد بزرگ مییا خصوصی جلواز اتالف منابع عمومی و 

  را سرعت و توسعه بخشد. تواند مبادالت تجاريگیري دقیق میاندازه

- نامه معتبر بینواهین)، سخنرانی کرد که از اخذ گهاي نفت ایراریزي تلفیقی شرکت پایانهاز آن مهندس شهبازي(مدیر برنامه بعد

  ، در زمینه آزمون سنجی نفت خام براي اولین بار در خارك خبر داد.17025المللی 

وي ارتقاي  (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و دبیر همایش) بود. آبادينران افتتاحیه، دکتر سیدحسن هاشمسخ آخرین

تفکیک شرکت این همایش برشمرد و با اشاره به استقبال خوب به عمل آمده از این همایش،  دانش میترینگ را از اهداف اصلی

 25درصد از پخش و پاالیش و  4درصد از پتروشیمی؛  8درصد از شرکت ملی گاز؛  23درصد از شرکت ملی نفت؛  40کنندگان را 

اند و عالوه بر نمایشگاه جانبی، ر بخش تقسیم شدهها در چهاد. دبیر همایش توضیح داد سخنرانیدرصد از بخش خصوصی اعالم کر

 و کالیبراسیون و استاندارد نفت؛ جایگاه صنعت در آن اندازچشم و کالیبراسیون و استاندارد هفت میزگرد تخصصی با عناوین: جایگاه

 نفتی؛ جایگاه هايفراورده پخش و پاالیش صنعت در آن اندازچشم و کالیبراسیون و استاندارد گاز؛ جایگاه صنعت در آن انداز چش

 و یکمّ گیرياندازه هايروش سازيیکپارچه راهکارهاي و پتروشیمی؛ الزامات صنعت در آن اندازچشم و کالیبراسیون و استاندارد

 و فناوري پژوهش، نقش موردکاوي و ایران؛ بررسی نفت ملی شرکت تابعه هايشرکت خروجی و ورودي مبادي در خام نفت کیفی

 آموزشی هايسیستم بررسی و راهکارها؛ نقد و هاچالش گیري، هنمون و میترینگ هايسیستم دقت و کارایی ارتقاي در تکنولوژي انتقال

ریزي شده گیري برنامه نمون و میترینگ هايسیستم زمینه در کارامد و متخصص کارشناس تربیت در عالی آموزش هايسیاست و

  است.



 و  پرووینگ میترهاي اولتراسونیک، میترهاي توربینی«کارگاه آموزشی عالوه بر این براي این همایش دو روزه، آبادي گفت: دکتر هاشم

ریزي براي برگزاري و برنامه شودجاري در پایانه عسلویه برگزار میدر دیماه سال  ،در نظر گرفته شده که طی دو روز» PDیترهايم

هاي جانبی همایش در ضمن یکی دیگر از برنامه زمینه میترهاي سایز کوچک در دست انجام است.کارگاه دیگري در ماهشهر در 

برپایی نمایشگاهی از شرکتهاي فعال در موضوع میترینگ در کشور با هدف معرفی خدمات و دستاوردهاي آنها بوده است که تعداد 

  .داشته اندفعال شرکت در این نمایشگاه حضور  15

تالش در جهت آموزش عملی و نظري موضوعات مختلف مرتبط با  ؛هاي موجود در کشور در موضوع میترینگشناسایی ظرفیت

؛ تی به آنتحقیقا مراکز و هاشرکت بیشتر توجه لزوم و کشور در میترینگ موضوع هايتالش در جهت معرفی حساسیت ؛میترینگ

توسعه دانش میترینگ در کشور در جهت رفع مشکالت، ؛ اخلیهاي ددر میترینگ و معرفی آنها به شرکتهاي نوین رصد فناوري

 موثرتر نقش تالش در جهت ایفاير؛ رینگ و پرووینگ مورد نیاز در کشوهاي میته دانش طراحی و ساخت انواع سیستمدسترسی ب

هاي معرفی پتانسیل ؛با توجه به شرایط خاص کشور در منطقه )IP ،ISO ،ASTM ،API( المللیو بین (IPS) ملی استانداردهاي در

تخصصی  اولین همایش از اهداف برگزاري ،کشور در میترینگ مشکالت رفع جهت در کشور موجود در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

  است. در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی میترینگ)( هاهیدروکربن گیرياندازه آموزشی

هاي ا مشارکت جمعی از اساتید دانشگاهب و در دانشگاه علم و صنعت ایران 1390در سال ، گروه پژوهشی میترینگگفتنی است 

ها و همچنین افراد با تجربه در این موضوع و فعال در ی هیدروکربنگیري کمّ کارهاي تحقیقاتی مربوط به اندازهکشور، فعال در 

 .باشدقطب فعال مورد تایید در کشور می که تنهارد مجوز فعالیت از وزارت نفت دریافت ک ،صنعت


