
  

   V-Coneبوسيله جريان سنجگيري جريان به روش اختالف فشار اندازه

  ۱سياوش پشمچي

  :چکيده
بواسطه باشد که گيري اختالف فشار ميبر مبناي اندازه گرمحاسبهيک نوع  V-coneسنج جريان

براي اجراي عمليات در شرايط سخت محيطي و براي دامنه وسيعي از طراحي منحصر بفرد خود 
در اين دستگاه يک مخروط در مرکز لوله انتقال قرار داشته که در تقابل با  .سياالت کاربرد دارد

اي با فشار اندک جريان سيال، سرعت آنرا تغيير داده و بالفاصله در پايين دست مخروط منطقه
اختالف فشار بين فشار خط استاتيک و فشار ايجاد شده در پايين دست . کندرا ايجاد مي

عملکرد اين سيستم کامال متفاوت با . گيري استقابل اندازه شير هوشمند دووط بوسيله مخر
- اختالف فشاري بوده و دقت و تکرار پذيري باالتري نسبت به ساير دستگاههاي سنججريانساير 

خطوط ورودي ميعانات گازي  ۳۶"سنج در همين راستا پروژه تأمين دو عدد جريان. ها دارد
 تعريف گرديده و پس از انتخاب سازنده و تأييد کارفرما ۱۳۹۱پااليشگاه بندرعباس در مهر 

ها سنجتوسط نرم افزارهاي روز انجام شده و تست و کاليبراسيون جريان آنسازي طراحي و شبيه
  . صورت گرفته استپيشرفته سازنده در مرکز تست 

  
  : واژگان کليدي

  ، ميعانات گازي V-Coneسنججريان اختالف فشار، گيري، جريان، زهاندا
  

  مدير عامل شرکت نيرو ماشين پارس. ۱

  

  
  
  
  



  

  ي حسگر رسانا هاي چند فازي بر پايه جريان در سيستمگيري  اندازه

  ۲ ، جواد رهبر شهروزي۱مهسا عباس آبادي

  :چکيده
ها معموال در صنايع نفت خام و گاز طبيعي وجود  جريان سه فازي نفت، گاز و آب در لوله

گيري  کند؛ بنابراين اندازه الگوهاي جرياني آن پيچيده بوده و هميشه تغيير مي. دارد
حسگرهاي رسانا که بطور . باشد جريان آن دشوار بوده و يکي از موضوعات مهم مي

آب استفاده شده است، براي -گيري جريان هاي دوفازي نفت گسترده در اندازه
ها و  ي خصوصيت ي مطالعهرود، که برپايه گيري جريان سه فازي هم بکار مي اندازه

گيري جريان در  مناسب براي اندازهباشد؛ يک راه حل جديد و  تئوري همبستگي مي
اند که استفاده از  يک مجموعه آزمايش نشان داده. هاي سه فازي استسيستم

آب امکان -گاز-گيري جريان در سيستم هاي سه فازي نفت حسگرهاي هدايتي در اندازه
  .پذير است

  
   :واژگان کليدي
 بستگيگيري جريان سه فازي، تئوري هم ، اندازه)هدايتي(حسگر رسانا 

  
  
  
  
  

  دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سهند. ۱
  استـاديار دانشکده مهندسي شيـمي دانشگاه صنعتي سهند. ۲

  

  
  
  



  

  گيري جريان گاز طبيعي مايع شده به روش اولتراسونيکاندازه

  ۲ ، جواد رهبر شهروزي۱دهيمريم اسکندري نوجه

  :چکيده
 توسعهکارگيري از منابع گازي  هاي بسياري براي استحصال، انتقال و به امروزه تکنولوژي

 کشورها بين که زماني خصوص به شده مايع طبيعي گاز مقدار گيرياندازه .اند يافته
 گيرياندازه براي مختلفي هايروش کلي طور به. دارد اهميت بسيار شود،مي مبادله
 است پايين خيلي دما شده مايع طبيعي گاز گيرياندازه در ونچ ولي. دارد وجود مايعات
 است، لذا روبرو زيادي هايدشواري با جريان گيرياندازه متداول هايروش کارآيي
 مورد زمينه اين در مناسب روش يک عنوان به اولتراسونيک هايسنججريان از استفاده
 اولتراسونيک هايسيگنـال ارسال اساس بر اولتراسونيک هايسنججريان .باشدمي توجه
 را زماني و کرده کار شودديگر فرستاده مي سمت به لوله سمت يک از موج بصـورت که
 هايسنججريان .کنندمي گيرياندازه نمايدمي عبور لوله عرض از سيگنال که

 تاثير جريان هر دو نوع از و اندشده نوع داپلر وگذر زمان ساخته دو در التراسونيک
 کار شد خواهد لوله عرض از اولتراسونيک موج عبور زمان تغيير باعث که لوله از عبوري

 افت يا و نداشته فشار آن است، افت باالي سنج دقتاز جمله مزاياي اين جريان .کنندمي
ندارد که باعث مورد توجه قرار گرفتن  متحرک است و قطعات کم خيلي آنها در فشار

  .استسنج شده اين نوع جريان
  

   :واژگان کليدي
   داپلر سنج اولتراسونيک، گاز طبيعي مايع شده، اثر جريان

  دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سهند. ۱
  استـاديار دانشکده مهندسي شيـمي دانشگاه صنعتي سهند. ۲

  

  

  



  

  ها جريان هيدروکربنگيري  هاي نوين در اندازه فناوريبررسي 

  ۲ ، جواد رهبر شهروزي۱اميد احمدي 

  :چکيده
 اقتصادي ارزش دليل به گاز و نفت نظير صنايع انرژي با مرتبط صنايع در گيرياندازه

 گيري اندازه براي .است اي برخوردار ويژه اهميت از صنايع، اين محصوالت بسيار زياد
 از ها آن از بسياري در كه شودمي مختلفي استفاده هاي روش از گاز و نفت توليدات صنايع

 ها با گونه فناوري از اين استفاده كه است بديهي .است شده ظهور استفاده نو هاي فناوري
 گيرياندازه در دقت اهميت به توجه با. شودو ضريب اطمينان زياد انجام مي دقت

 آوري فن در تنوع وجود ها، آن اقتصادي فراوان ارزش دليل به هيدروكربني محصوالت
 شرايط در ويژه به ها آن قيمت و دقت زياد بسيار تفاوت و جريان گيرياندازه هاي سيستم
دارند  كشور در توسعه ساخت و قابليت كه هايي سيستم از استفاده نفت، صنعت كنوني

 هاي پروسه از بسياري بسيار حائز اهميت بوده و بايد با دقت بيشتري به آن نگريست در
 و صنايع شيميايي گاز، و نفت صنايع. باشيم مي دبي كنترل و گيرياندازه به مايل صنعتي
 به كنترل دبي گاهي ديگر، طرف از هستند؛ موارد اين از معروفي هاي مثال غذائي صنايع
 به شود،مي ثانويه كميت عنوان به ديگري كميت كنترل به منجر كميت اوليه يك عنوان
حرارت  درجه كنترل منظور به )اوليه كميت(سوخت  دبي كنترل از توان مي مثال عنوان

 يا و مخزن سيال در سطح كنترل مواردي در همچنين .كرد استفاده )ثانويه كميت(
گردد که در اين مقاله به بررسي چندين  مي انجام دبي كنترل طريق از فشار، كنترل

 هاي اولتراسونيک، کريوليس و روش متداول و کاربردي در اين امر که شامل روش
  .باشد، پرداخته شده است مي ورتکس

  
  :واژگان کليدي

 سنج، نفت و گاز، فراصوتي، توربيني، مغناطيسيهاي نوين، اولتراسونيک، جريان روش
  
  دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سهند. ۱
  استـاديار دانشکده مهندسي شيـمي دانشگاه صنعتي سهند. ۲

  



  

  تحليل و بررسي محل مناسب جهت نصب كنتور توربيني 
  هاي تقليل فشار گاز در ايستگاه

۳، علي طالبي۲، پريناز سليماني۱احسان حكيمي  

  :چکيده
يک ايستگاه تقليل فشار گاز با توجه به ماهيت هريك از قطعات ، خصوصاً فرآيند 

شرايط گوناگوني از  پذيرد، سيال عبوري را در معرض اختناقي که در آن صورت مي
تواند اثر قابل  دهد كه هر يك از اين رفتارها در نوع خود مي رفتارهاي ديناميکي قرار مي

-در اين مقاله تالش شده تا جمع. اي، در كاركرد كنتورهاي توربيني ايجاد نمايد مالحظه

هاي علمي، ضمن شناسائي موضوعات و محورهاي تاثيرگذار  آوري تجارب عملي و تئوري
تاثيرات فشار، نواسانات توليدي، نوع «بر دقت، كاركرد و عمر مفيد كنتور شامل 

در شرايط باالدست و مقايسه » اغتشاشات، دماي سيال و همچنين هزينه كنتور انتخابي
گيري جهت انتخاب محل مناسب نصب كنتور  آن با شرايط پائين دست به يك نتيجه

  .توربيني دست يابيم
مورد از موضوعات بحث شده راي به  ۵هد شد اگرچه از لحاظ كمي درنهايت مشاهده خوا

دهند اما با توجه به شرايط ناپايدار فشار خطوط گاز  نصب كنتور درباالدست جريان مي
اي مناسب و در  باشد تا كنتور توربيني در فاصله در ايران طي فصول مختلف، بهتر آن مي

لي كه در غالب شرايط از يك فشار ثابتي هاي تقليل فشار گاز و مح دست ايستگاه پائين
  .باشيم نصب گردد برخوردار مي

  
  :واژگان کليدي

 كنتور توربيني،دقت،اندازه گيري،باالدست،پايين دست
  
  مهندس طراح مكانيكال شبكه هاي تغذيه و توزيع، شركت گاز استان گلستان. ۱
 استان گلستانمهندس طراح مكانيكال شبكه هاي تغذيه و توزيع، شركت گاز . ۲
  ها، شركت گاز استان گلستانرئيس امور مهندسي و اجراي طرح. ۳

  
  



  
  

تخمين ضريب تصحيح اندازه گيرهاي توربيني نفت خام با استفاده از 
  )نفت خام سنگين(شبکه هاي عصبي 

  ۲ ، محمد حسن خادمي۱اسالم عزيززاده 

  :چکيده
از اهميت خاصي برخوردار بوده و بدين گيري نفت خام به منظور فروش آن امروزه اندازه

گيرها در هر عمليات صدور اين اندازه. گرددگيرهاي توربيني استفاده ميمنظور از اندازه
نفت خام کاليبره و ضريب تصحيح جهت افزايش دقت آن در حد استانداردهاي بين 

ام پروور انجام عمليات کاليبراسيون با استفاده از دستگاهي به ن. گرددالمللي محاسبه مي
گاها بنا به داليل عملياتي ممکن است پروور خارج از سرويس بوده و قادر به . گرددمي

عمليات پروينگ و محاسبه ضريب تصحيح نباشيم لذا با استفاده از سوابق ضرايب 
توان هاي عصبي ميگير به همراه پارامترهاي تاثير گذار و تعريف شبکهتصحيح اندازه

ها با بدست آوردن داده. گير را در عمليات جاري پيشگويي نموددازهضريب تصحيح ان
گير توربيني و تعريف شبکه عصبي و آموزش شبکه با استفاده از عمليات پروينگ اندازه

گير توربيني ضريب تصحيح اندازه(ها و نهايتا تخمين ميتر فاکتور استفاده از اين داده
  .باشدهش ميهدف اصلي از انجام اين پژو) نفت خام

  
  : واژگان کليدي

 هاي عصبيگيرهاي توربيني، پروور، ضريب تصحيح، شبکهاندازه

  

  كارشناس ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، گروه مهندسي شيمي، فارس، ايران. ۱
  مهندسي شيمي، فارس، ايران كتراي مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، گروهد. ۲

  

  

  



  

   غيرتماسي فراصوتي سنج طراحي و ساخت دبي
 لوله در پايين فشار گاز جريان گيري اندازه براي

  ۲ واقف حميتي ، وحيد۱خليق  سليمي يحيي

  :چکيده
...  و هـا پااليشـگاه  هـا، نيروگاه شامل صنعتي مراكز در مهم مسائل از انرژي مصرف ميزان

 ادواتـي  از يكـي  سـنج  دبـي  فسـيلي،  هاي سوخت از گسترده استفاده به توجه با. باشد مي
 در و كـرده  آگـاه  نيروگـاه  توسـط  سـوخت  دقيـق  مصـرف  ميزان از را مسئولين كه است

 منعقـد  نيروگـاه  مصرف مورد گاز كنندگان تامين با كه هايي قرارداد و اقتصادي محاسبات
 هـاي   سـنج  دبـي  از امـروزه . شود گرفته كار به استناد مورد مرجع يك عنوان به گردد، مي

 عـدم  همـه  از تـر  مهـم  و پايين نگهداري و نصب هزينه باال، دقت دليل به فراصوتي گازي
  .شود مي چشمگيري استفاده صنعت در سيال جريان در فشار افت نظير اختالالتي ايجاد

 جريان گيري اندازه براي ها الگو همبستگي روش با  غيرتماسي سنج دبي يك مقاله اين در
 همبستگي روش از استفاده دليل به شده ساخته سنج دبي. است شده ارائه لوله در گاز

 و اتمسفر، ۱ حد در پايين هاي فشار حتي در گاز دبي و سرعت گيري اندازه الگوها قابليت
 و دقت آزمايش عملي نتايج. داراست باال دقت با را آشفته گاز جريان گيري اندازه امكان
 همچنين فلومتر اين. دهندمي نشان پايين فشار نويز حضور در را باال پذيري تكرار

 حذف دليل به لوله دما و قطر فشار، نظير محيطي عوامل به نسبت را حساسيت كمترين
  .داراست سيال سرعت ي محاسبه الگوريتم در قطعيت عدم ي كننده ايجاد پارامترهاي

  
  : واژگان کليدي

  ها الگو همبستگي ، Tag Cross Correlation فراصوت، امواج سنج، دبي گازي، نيروگاه
  
  كارشناس پژوهشي، پژوهشگاه نيرو. ۱
 كارشناس پژوهشي، پژوهشگاه نيرو. ۲
  
  
  



  

  اي تعبيه فراصوتي گازي فلومتر ساخت و طراحي

  ۲ خليق سليمي ، يحيي۱واقف حميتي وحيد 

  :چکيده
 از بيش دقيق گازي فلومترهاي به نياز تا است شده سبب مصرفي، گاز قيمت افزايش
 نوع از فراصوتي گازي فلومتر نوع يك ساخت و طراحي مقاله، اين در. شود احساس پيش

 در كار امكان باال، دقت. شود مي تشريح موجود انواع به نسبت متفاوت روشي با تماسي
 تمام قيمت كنار در ها، لوله قطر از وسيعي گستره در استفاده امكان پايين، بسيار فشار
 ساخته نيرو پژوهشگاه آزمايشگاه در كه دستگاه اين مزاياي جمله از پايين شده
  . روند مي شمار به است شده

  
  : واژگان کليدي

  گاز جريان هاي گردابه فراصوتي، امواج گاز، جريان گيري اندازه آلتراسونيك، فلومتر
  

  كارشناس پژوهشي، پژوهشگاه نيرو. ۱
 كارشناس پژوهشي، پژوهشگاه نيرو. ۲
  
  

  



  

گازطبيعي و بهينه کردن طراحي سيستم  کمي گيرياندازه در نوين هايفناوري
 هاي صنايع عمدهميترينگ ايستگاه

  ۱علي سرمستي

  :چکيده
انرژي گاز طبيعي , امروزه يكي از بزرگترين منابع انرژي بعد از انرژي نفت و زغال سنگ

طبيعت، سهولت هدايت، ارزش حرارتي خوب، پاكيزگي مصرف و نيز فراواني در . است
موجب گرديده است كه اين منبع انرژي بسيار مورد توجه , كمي آلودگي زيست محيطي

قرار گيرد و علي رغم خطرات احتمالي آن در فرآيند انتقال و مصرف از استقبال خوب 
ذخاير گاز و نيز هزينه باالي به دليل محدود بودن حجم . كنندگان برخوردار باشدمصرف

ريزي استحصال و انتقال و توزيع گاز و همچنين تعيين خط مشي توليد و توزيع و برنامه
هاي ميزان مصرف و برآورد ميزان دقيق فروش به خصوص پس افزايش بهاي حامل

گيري و افزايش قابل توجه بهاي گاز در صنايع، وجود سيستم  اندازه ۸۹انرژي در سال 
  .اي برخوردار استها از اهميت ويژهنوين در ايستگاه) ميترينگ(ان گاز جري

گيري موجود و بررسي مشکالت هريک هاي اندازهدر اين مقاله ضمن معرفي سيستم
و  ميترينگ در نوين هاي، فناوري)هاطبق تجارب اخذ شده در کار با اين سيستم(

- شده است که در نتيجه آن روشهاي آن تشريح تکنولوژي اولتراسونيک و محدوديت

  .گرددهاي ميترينگ ارائه ميسازي سيستمهايي به منظور بهينه
  

  :واژگان کليدي
  سازي، کنتور توربيني، کنتور اولتراسونيکگيري، ميترينگ، بهينهگاز طبيعي، اندازه

 گيري و توزيع شرکت گاز استان البرزدانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور تهران واحد شميرانات و مهندس اندازه. ۱
  

  
 


