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 زه گیری )میترینگ(گروه پژوهشی اندا

گیری در کشور، گروه پژوهشی میترینگ نفت، گاز و فرآورده دانشگاه علم های اندازهدر راستای ارتقاء سیستم

با مشارکت نخبگان دانشگاه و صنعت با هدف کمک به ارتقاء و بهبود وضعیت  1388و صنعت ایران در سال 

 1390هیدروکربنی در کشور آغاز به کار نمود و توانست در سال گیری کمی و کیفی سیاالت های اندازهسیستم

 مجوز فعالیت را به عنوان تنها قطب فعال میترینگ در کشور از وزارت نفت اخذ نماید.

 

 تصویر گواهی تایید صالحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت گروه پژوهشی میترینگ

 

ش های توانمند خصوصی، دان، شرکتها/مراکز تحقیقاتی انشگاهدگروه پژوهشی میترینگ متشکل از اساتید 

یری شروع گحوزه اندازهو همچنین بازنشستگان با تجربه صنایع نفت و گاز به عنوان تیم قوی مشاوره در  بنیان

 به فعالیت نمود.
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 گیری هوشمند گازتاسیس انستیتو اندازه

شرکت ملی گاز دار حوزه پایینهای اولویتنامه همکاری انجام طرحموافقت صنعت نفت میان مدیران  ست  د

نامه با این موافقت ایران با دانشگگگاه علم و صگگنعت ایران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امگگگاء گردید.

 1394دی ماه  13روز یکشنبه  ، درهای برترحگور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و نفت و روسای دانشگاه

ساس، . شد امگا ست ایجاد طرحبراین ا دار حوزه پایینهای اولویتدر طرح گاز هوشمند یریگاندازه تویان

 میلیون دالر 1.895میلیارد ريال و  340با اعتبار  دسگگت صگگنعت نفت به دانشگگگاه علم و صگگنعت ایران 

ر هیات مدیره شرکت ملی گاز ددر  گازهوشمند گیری نقشه راه انستیتو اندازهو تصویب با تدوین  سپرده شد.

 ، اولین گام در راستای ایجاد اولین نهاد رسمی، تخصصی و بسیار ضروری در کشور برداشته شد.1398سال 

 گیری گاز به شرح زیر می باشد: اهداف ایجاد انستیتو اندازه

 ها و اهداف کلی انستیتوتعیین سیاست 

 های مختلف اندازهسازی در حوزهه تصمیممک بهای کاربردی جهت کانجام مطالعات جامع و پژوهش

گیری  و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده و  جلوگیری های بزرگ و ملی در حوزه اندازهگیری، تعریف پروژه

 از خروج ارز از کشور

 گیری در سطح ملی، تربیت متخصصان فنی و گیری و کمک به ارتقاء دانش اندازهسازی دانش اندازهبومی

 گیری گاز المللی در موضوع اندازهالش در جهت کسب جایگاه مناسب بینانشگاهی و تمحققین د

 خصوصی  هایها و شرکتافزایی بیشتر میان صنعت، دانشگاه، مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی، سازمانهم

 گیری گاز در کشورفعال در جهت رفع مشکالت موجود در موضوع اندازه
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 های فعال انستیتوکارگروه

   انستیتو مدل مشارکت

 شبکه متخصصینتوان جهت رفع نیازهای میترینگ در حوزه گاز از  گیری هوشمند گازانستیتو اندازه

را شامل  حقیقی و حقوقیبیش از سه هزار شخصیت که در حال حاضر  گیری جريان سیاالتحوزه اندازه

لف یا خبرگان تها و جلسات مخها، نشستاستفاده می نماید. شایان ذکر است با برگزاری همایش ،میشود

د گاز در گیری هوشمنانستیتو اندازه این شبکه توسعه یافته است. طی یک دهه فعالیت صنعتی و دانشگاهی

 تپرداخوزه ساخت، کالیبراسیون و هوشمندسازی گام اول به شناخت مشکالت صنعت گاز کشور در هر سه ح

صالح های توانمند و ذیو سپس با استفاده از نیروها و امکانات انستیتو به همراه بهره بردن از ظرفیت شرکت

 تها و رویکردهای گوناگون جهت حل مشکالهای بومی، روشهای متخصص و با تکیه بر توانمندیو شخصیت

ری اندازه گیهای ایت مسیر بهینه فرآیندی، عملیاتی و اقتصادی را جهت رفع چالشو در نه تعریف کردموجود 

 گردش کار در انجام پروژه ها در مدل مشارکت در صفحه بعد آمده است:. ودنمصنعت گاز مشخصدر 
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 گردش کار در مدل مشارکت 
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 یافته یا فعال  انستیتوهای خاتمهپروژه

گیری هوشمند گاز و شرح تیترواری از محصوالت یافته یا فعال انستیتو اندازهخاتمههای پروژهبخشی از عناوین 

شرکت  هاکارفرمای اين پروژهشایان ذکر است  باشد.ها به شرح جدول ذیل مییا دستاوردهای آن پروژه

 .می باشدتومان و یک میلیون دالر  دمیلیار 20با اعتبار تقریبی   ملی گاز

 پروژه یدستاوردها اي محصوالت عنوان پروژه رديف

1 
ی گیری گاز طبیعتدوین نقشه راه تکنولوژی اندازه

 گاز گیری هوشمنددر انستیتو اندازه

 کارفرما یهایازمندین ءاحصا 

 ساخت، خصوصکشور در  داخل یهایتوانمند یبررس 

 یریگاندازه زاتیتجه یهوشمندساز و ونیبراسیکال

 الهس پنج یاتیعمل جامعبرنامه  جاستخرا و یبندتیاولو 

های پایلوت ارائه مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه 2

کنتورخوانی هوشمند مشترکین خانگی و تجاری 

درخواست برای پیشنهاد برای پروژه  جزء و تدوین

 اصلی

 ومیکنسرس 11 یشده از سو اجرا یهالوتیپا یابیرزا 
 یو خارج یداخل

 پالن مهاجرت  هیته(Migration Plan) اسیاز مق 

 یکنتور گاز خانگ ونیلیم 23 اسیمقبه  لوتیپا

و اجرای فرآیند انتخاب مشاور برای  RFPتهیه  3

کنتورخوانی هوشمند مشترکین  CBAپروژه 

 خانگی و تجاری

 و مطالعه شبکه هوشمند اروپا  یقیمطالعات تطب انجام
(Energy SMART GRID) 

 هیته RFP آن با نظر کارفرما  یسازییو نها 

 مناقصه اسناد هیته 

4 

ی گیرگیری انستیتو اندازهلو شک ساختارسازی

 (فاز دوم قرارداد)هوشمند گاز 

  ،سازی و عقد قراردادها، آمادهاخذ مجوزهای الزم
توسعه فگای فیزیکی مورد نیاز )اداری، آزمایشگاهی و 

 خوان و استخدام پرسنل مورد نیازکارگاهی(، فرا

 ها/مراکز با دانشگاه های همکارینامهقد تفاهمع

 های توانمند خصوصیتحقیقاتی و شرکت

5 
های تحقیقاتی دانشگاهی مرتبط با فعالیت انجام

 گیری هوشمند گازهای فنی انستیتو اندازهپروژه

 کارشناسی ارشد و دکترای  هاینامهحمایت از پایان
 گیری هوشمند گازمرتبط با اندازه

 اساتیدهای مطالعاتی برای ایجاد فرصت 

استخراج دانش فنی تولید، ساخت و آزمون  6

مورد استفاده در کنتورهای  قطعات باکالیتی
  ایجاد دانش فنی بومی برای تولید قطعات باکالیتی با

 کیفیت مشابه با قطعات خارجی مورد قبول
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 پروژه یدستاوردها اي محصوالت عنوان پروژه رديف

دیافراگمی و تدوین استاندارد و مشخصات فنی 

 این قطعات

 کیفی قطعات نویس استاندارد کنترل تدوین پیش
 باکالیتی کنتورهای گاز دیافراگمی برای صنعت

گاز بر اساس خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و 

 الکتریکی الزم و تعیین الزامات کنترل کیفی آن

7 
 یابی فلومترهایتدوین فرآیند قابلیت خود عیب

 یابی وتوربینی و تغییر رویکرد بازرسی، عیب
کالیبراسیون فلومترهای توربینی از حالت مبتنی 

های زمانی ثابت( به حالت مبتنی بر بر زمان )دوره

 پایش وضعیت / سالمت

 ان بینی زمیابی و پیشسنجی قابلیت خودعیبامکان

 (TRL0-3کالیبراسیون مجدد، بازرسی و تعمیرات )

  نمونه فلومتر توربینی هوشمند با طراحی و ساخت
 (TRL4-6ادوات نصب شده یا پرتابل بر روی فلومتر )

 های انتقال داده تدوین و استخراج مشخصات و پروتکل
به یک یا چند عاملیت مرکزی جهت رصد عملکرد و 

 (TRL7وضعیت فلومتر و اجرا در شرایط عملیاتی )

8 

ینه زارزیابی وضعیت، آنالیز عدم قطعیت، تحلیل ه
فایده و ارائه برنامه عملیاتی برای ارتقای 

 –گیری شرکت ملی گاز ایران های اندازهایستگاه

هزار متر مکعب بر  100های پایلوت ایستگاه

 ساعت و باالتر

 افزار بومی محاسبه عدم قطعیت توسعه اولین نرم
 (PUNAافزار گیری گاز )نرمهای اندازهایستگاه

 های دستورالعمل ارزیابی سیستمها و لیستتدوین چک
های گاز با هدف پایش مستمر این گیری ایستگاهاندازه

 هاایستگاه
روزرسانی افزاری به منظور ایجاد و بهتهیه بستر نرم

گیری و سوابق کارکرد و بانک اطالعات تجهیزات اندازه

 هاکالیبراسیون آن

 رتقاء فایده در سناریوهای ا–های برآورد هزینهارائه روال
افزار آن برای ارزیابی گیری و نرمهای اندازهایستگاه

CBA  

 افزاریرائه هندبوک محاسبه عدم قطعیت و بستر نرما 
های پر مصرف برای محاسبه عدم قطعیت ایستگاه

 شرکت ملی گاز

9 

طراحی و ساخت سیستم چند منظوره تست 

عملکرد و کالیبراتور انواع کنتورهای گاز تا ظرفیت 

ر مکعب بر ساعت با قابلیت استفاده از گاز مت 10

 درجه سانتیگراد 60تا  -25واقعی در دماهای 

  ایجاد سیستم قرائت و کنترل دما و فشار و تکمیل
 محفظه آزمون کنتور

 از ساز برای گسازی سامانه ایمنتغییر در ساختار و پیاده
فنی  هایطبیعی و انتقال سیستم به آزمایشگاه پژوهش

 و صنعتی

  توسعه سامانه ایجاد ترکیب گازی و ارتقاء سیستم

 برداری و انجام محاسبات عدم قطعیتکنترل و داده
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 پروژه یدستاوردها اي محصوالت عنوان پروژه رديف

10 

های انستیتو آزمایشگاه طراحی و استقرار

 گیری هوشمند گاز )فلوکامپیوتر و ابررایانه(اندازه

 تست و آزمون  طراحی، ساخت و استقرار آزمایشگاه
و  BS-EN 12405-3فلوکامپیوتر مطابق با استاندارد 

های مورد نیاز مطابق با استاندارد انجام کلیه تست

 مذکور

  امکان صدور گواهی در خصوص صحت عملکرد

 فلوکامپیوترهای مورد استفاده در صنعت

11 

آب و  طراحی و ساخت آنالیزورهای نقطه شبنم

 هیدروکربن

 تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت آنالیزور نقطه شبنم 

 گیری دقیق، اتوماتیک و آنالین دمای نقطه شبنم اندازه

 آب و هیدروکربن

  طراحی و ساخت آنالیزور نقطه شبنم آب و هیدروکربن

های به منظور اطمینان از کیفیت گاز خروجی پاالیشگاه
های جدی به گازی کشور و برای جلوگیری از آسیب

 و تجهیزات بعد از آن Cold Boxسیستم 

نظارت بر پروژه طراحی و اجرای پایلوت سامانه  12

 مشترکانکنتورخوانی هوشمند گاز مصرفی 

  نظارت بر شیوه اجرای پروژه طراحی و اجرای پایلوت

 سامانه کنتورخوانی هوشمند گاز مصرفی مشترکان

13 
اصلی فلولوپ و مشخصات  شناسایی تجهیزات

پذیری اجرای فلولوپ و ها، بررسی امکانکلی آن

امکان تامین تجهیزات اصلی و طراحی اولیه 

 فلولوپ

 

 برآورد هزینه، زمان اجرا،  بررسی ابعاد فنی پروژه شامل
حداقل و حداکثر جریان، فشار کاری، نوع کنتور، 

 سیستم مرجع، فگا و شرایط محیطی.

  امین امکان تبررسی شناسایی تجهیزات اصلی فلولوپ و

 تجهیزات اصلی

  ارائه طراحی اولیه آزمایشگاه فلولوپ به منظور تست

 تحت فشار کنتورهای گازی برای اولین بار در کشور

14 

و اقتصادی و استخراج  بررسی ابعاد راهبردی، فنی

مدل کسب و کار مناسب جهت استقرار 

گیری کیفی در شرکت ملی گاز های اندازهسیستم

 ایران

 ازین مورد یفیک زیآنال زاتیتجه یفن مشخصات نییتع 

 یتوانمند یمربوطه و بررس یمطابق با استانداردها
 نیموجود در کشور در خصوص ساخت و استقرار ا

 زاتیتجه

 

 از یبرداربهره و استقرار کار و کسب مدل نییتع 

 نصب، د،یخر نحوه نییتع بر مشتمل زات،یتجه
 ینگهدار و یادوار ونیبراسیکال رات،یتعم ،یاندازراه

 گاز یفیک زیآنال زاتیتجه

 

 نصب جهت یاقتصاد و یفن یراهکارها ارائه 
 انتقال نحوه نیهمچن و یریگاندازه یهاستمیس
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 پروژه یدستاوردها اي محصوالت عنوان پروژه رديف

اطالعات در برآورد و  نیا رینحوه تاث یاطالعات و بررس

 دستنییکنندگان پامصرف یمحاسبات حجم

 و درآمد حاصل  یفیک یزهایاستقرار آنال نهیهز برآورد

  دهیفا – نهیهز لیگزارش تحل هیاز آن و ته

15 

های گواهینامهتکمیل طراحی و ساخت و دریافت 

 استاندارد فلوکامپیوتر گازی

 سازی فلوکامپیوتر گازی بر تکمیل، بازطراحی و بهینه

های ، نیازمندیN 12405-3 اساس الزامات استاندارد 
های آزمایشگاهی و عملیاتی شرکت گاز و انجام تست

 جهت تائید عملکرد اولیه و رفع عیوب احتمالی

 نیاز جهت اخذ گواهینامه های مورد تجهیز و انجام تست
 DIN ENنظر )از قبیل های مداستاندارد انطباق با

12405-3 ) 

16 

سازی تولید و ارتقاء کیفیت دیافراگم بومی

 کنتورهای گاز خانگی

 تولید دیافراگم الستیکی بومی و ارتقاء خواص دیافراگم 

  به فرموالسیون )کامپاند( الستیکی خام دستیابی
 ایی عدم نفوذ و نشتی درمناسب به منظور توان

 مدت با گاز طبیعیبرابر تماس طوالنی 

  کار رفته برای ساختار و شیمی منسوج بهشناسایی
 تقویت کامپاند الستیکی

 کامپوزیت الستیکی )کامپوزیت آغشته ساخت پیش

 منسوج پخت نشده( –الستیک 

17 
مطالعه، بررسی و انتخاب تکنولوژی مناسب به 

پاالیشگاه  HPگیری جریان گاز فلر منظور اندازه
سوم پارس جنوبی، طراحی، ساخت، نصب، 

راهاندازی و تست عملکرد نمونه کنتور متناسب با 

 تکنولوژی منتخب

  بررسی و انتخاب تکنولوژی مناسب به منظور
 گیری جریان گاز فلراندازه

  ها و راهکارهای راهکارهای اخذ مجوزها، تاییدیهارائه
 هامناسب جهت کالیبراسیون آن

  طراحی و ساخت نمونه کنتور بر اساس تکنولوژی
 منتخب

 اندازی و تست عملکرد کنتورنصب، راه 

18 

 محاسبه میزان گازهای عملیاتی

  مشخص کردن میزان گاز عملیاتی و سهم آن در

 توزیع گاز کشورهای شبکه انتقال و زیربخش

  ارائه راهکارهایی جهت کاهش میزان گازهای عملیاتی

با استفاده از روندهای استانداردی و شرایط بومی 
 صنعت کشور

 هایی جهت مشخص کردن حدود مصرف ایجاد شاخص

 گاز عملیاتی مجاز در هر یک از تجهیزات و فرآیندها
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 پروژه یدستاوردها اي محصوالت عنوان پروژه رديف

19 

ری گیتدوین استراتژی هوشمندسازی شبکه اندازه

تحت پایش مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی  گاز

 گاز ایران

  ،مدیریت جامعonline گیری گاز و هوشمند اندازه
 کشور به منظور کنترل دقت و صحت احجام گاز

 های بررسی جامع وضع موجود و استخراج نیازمندی
مورد نیاز واحدهای مختلف شرکت ملی گاز اعم از 

شرکت ملی گاز ها و قراردادهای ها و توافقنامهگزارش

 های مرتبطها و سازمانیر شرکتبا سا

  های مورد نیاز شرکت ملی گازسرویسبررسی 

20 

در نظام  UFGانداز بررسی نیازمندی و چشم

 گیری گازجامع اندازه

 های تشکیل دهنده مشخص کردن ترمUFG  در کشور

و تعیین وزن هر یک از این پارامترها در سهم گازهای 
 محاسبه نشده

 سعه یک مدل ریاضی جهت مرتبط کردن توUFG  با
 های تشکیل دهنده آنترم

  ،بررسی اثر پارامترهای گوناگون فرآیندی، صنعتی
جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی بر تغییرات میزان 

 گازهای محاسبه نشده

  مشخص کردن گستره قابل قبولUFG  در صنعت گاز
کشور با مقایسه با رویکردهای استانداردی و تجارب 

 کشورهای پیشرفته

  ایجاد راهکارهای علمی و عملیاتی جهت کاهشUFG 

های در کشور تا سطح قابل قبول در طی برنامه

 مدت و بلندمدتمدت، میانکوتاه
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 گاز هوشمند یریگاندازه تویانست ملموس یدستاوردها

 گیری هوشمند گاز در سه حوزه عمده ساخت، کالیبراسیون و هوشمندسازی تجهیزات انستیتو اندازه

ت های مطالعاتی اسهای انجام شده توسط انستیتو پروژهگیری گاز فعال است. بخشی از پروژهو ابزارهای اندازه

ها و نهایت انتخاب روشکه خروجی این مطالعات، باعث مشخص شدن ابعاد نیازها، خالءهای موجود و در 

 های انستیتو کهگردد. سایر پروژههای مناسب و اقتصادی جهت رفع نیازهای شرکت ملی گاز میتکنولوژی

های شود، در راستای ساخت تجهیزات و رفع مشکالت کالیبراسیون سامانهها را شامل میبخش عمده پروژه

ستیتو که حاصل گردیده است و یا در آینده نزدیک باشد. بخشی از دستاوردهای ملموس انگیری میاندازه

 است.و توضیحات بیشتر آنها در ادامه آمده حاصل خواهد شد، در شکل زیر نشان داده شده 
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 دروکربنیه و آب شبنم نقطه زوریآنال دستگاه ساخت

  نجام ا گازگیری هوشمند انستیتو اندازهاین پروژه با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و

شده است و تجهیز مورد نظر پروژه پژوهشی که آنالیزور نقطه شبنم آب و هیدروکربن است، ساخته و نهایی 

های دقت و صحت، در پاالیشگاه اول مجتمع پارس جنوبی جهت انجام تست 1400از اردیبهشت شده است و 

این تجهیز مورد تایید پاالیشگاه قرار  های انجام شده توسطگیریکه دقت و پایداری اندازه نصب گردیده است

یری گهدف اصلی این پروژه تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت آنالیزور نقطه شبنم جهت اندازه گرفته است.

های جدی به باشد که در نهایت از آسیبدقیق، اتوماتیک و آنالین دمای نقطه شبنم آب و هیدروکربن می

جلوگیری کرده و باعث حصول اطمینان از کیفیت گاز خروجی  آنو تجهیزات بعد از  Cold Boxسیستم 

 های گازی کشور خواهد گردید. در شکل زیر تصویری از محفظه این آنالیزور نشان داده شده است.پاالیشگاه

 

 گیری نقطه شبنم آب و هیدروکربنتصويری از محفظه آنالیزور ساخته شده برای اندازه
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  Custody Transfer وتریدستگاه فلوکامپ ساخت

  ر د گیری هوشمند گازانستیتو اندازهاین پروژه که با همکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و

حال انجام شدن است، به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و نمونه اولیه دستگاه فلوکامپیوتر گازی ساخته 

   ال    سریزی شده است که نمونه نهایی دستگاه، مطابق با نیازهای شرکت ملی گاز، تا پایان شده و برنامه

ر سازی فلوکامپیوتر گازی بزطراحی و بهینهتحویل شرکت ملی گاز گردد. هدف از این پروژه تکمیل، با 1401

های آزمایشگاهی و های شرکت ملی گاز و انجام تستو نیازمندیEN 12405-3 اساس الزامات استاندارد 

، یازهای مورد نتجهیز و انجام تستباشد و پس از عملیاتی جهت تائید عملکرد اولیه و رفع عیوب احتمالی می

اخذ خواهد شد. در شکل زیر تصویری ( DIN EN 12405-3نظر )از قبیل های مدارداستاند گواهینامه انطباق با

 از نمونه اولیه فلوکامپیوتر ساخته شده نشان داده شده است.

 

 تصويری از نمونه اولیه فلوکامپیوتر ساخته شده
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 یخانگگاز  یکنتورها یافراگمیو د یتیقطعات باکال ساخت

 در تالش است با انجام دو پروژه تولید و ساخت قطعات باکالیتی گیری هوشمند گاز انستیتو اندازه

مورد استفاده در کنتورهای دیافراگمی و تولید و ارتقاء کیفیت دیافراگم کنتورهای گاز خانگی به افزایش دقت 

ایجاد دانش فنی بومی برای تولید قطعات  هاگیری گاز خانگی کمک شایان توجهی بکند. هدف این پروژهاندازه

ات نویس استاندارد کنترل کیفی قطعباکالیتی با کیفیت مشابه با قطعات خارجی مورد قبول، تدوین پیش

باکالیتی کنتورهای گاز دیافراگمی برای صنعت گاز بر اساس خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی 

اخت ساء خواص دیافراگم و الزم و تعیین الزامات کنترل کیفی آن، تولید دیافراگم الستیکی بومی و ارتق

ب باشد که در نهایت موجمنسوج پخت نشده( می –کامپوزیت الستیکی )کامپوزیت الستیک آغشته پیش

و پروژه  1401ریزی شده است که پروژه باکالیت در سال گردد. برنامهگیری گاز خانگی میافزایش دقت اندازه

لی های دمبر تصاویری از پودر باکالیت تولید شده، نمونهبه پایان برسد. در شکل زی 1402دیافراگم در بهار 

با دوام الزم در محیط  NBRساخته شده با پودر باکالیت برای تست کشش، ورقه الستیکی ساخته شده از 

 ساخته شده نمایش داده شده است. NBRهای کششی ساخته شده از الستیک گاز طبیعی و آزمونه

 

 گیری گاز خانگیستیکی ساخته شده جتت افزاي  دقت اندازهتصويری از قطعات باکالیتی و ال
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 فلر گاز کنتور ساخت 

  با توجه به اهمیت اندازه گیری گاز فلر هم از جهت مباحث زیست محیطی و هم بازیافت و ایجاد

فرآیند  انبنیدانش و دو شرکت گاز هوشمند یریگاندازه تویانستاین پروژه با همکاری ارزش افزوده بیشتر، 

هدف از این پروژه بررسی و انتخاب تکنولوژی مناسب به در حال انجام است. پژواک رایان  وگستر آرتیمان 

ها و راهکارهای مناسب جهت گیری جریان گاز فلر، ارائه راهکارهای اخذ مجوزها، تاییدیهمنظور اندازه

ی و اندازمنتخب و در نهایت نصب، راه ها، طراحی و ساخت نمونه کنتور بر اساس تکنولوژیکالیبراسیون آن

طبق  وبه پایان رسیده است  و همچنین کنتور بنچساخت تستو باشد. فاز طراحی تست عملکرد کنتور می

جهت نصب و بهره کنتور تحویل پاالیشگاه سوم پارس جنوبی  1401سال  پایانتا  ی انجام شدههاریزیبرنامه

 خواهد گردید.برداری 

  

ساخته شده  فلر گاز کنتوراز نمايی    
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 وتریفلوکامپ آزمون و تست شگاهیآزما استقرار و جادیا

 های آزمایشگاهی و ، ایجاد زیرساختگیری هوشمند گازانستیتو اندازهاندازهای یکی از چشم

کارگاهی انستیتو جهت تبدیل شدن انستیتو به مرجع ارائه خدمات مستمر دانشی در صنعت میترینگ در 

های آزمایشگاهی انستیتو،  طراحی، باشد. هدف از انجام این پروژه عالوه بر توسعه زیرساختکشور و منطقه می

و انجام کلیه  BS-EN 12405-3مطابق با استاندارد تست و آزمون فلوکامپیوتر  ساخت و استقرار آزمایشگاه

باشد. پس از استقرار آزمایشگاه تست و آزمون فلوکامپیوتر، های مورد نیاز مطابق با استاندارد مذکور میتست

گردد. امکان صدور گواهی در خصوص صحت عملکرد فلوکامپیوترهای مورد استفاده در صنعت ایجاد می

های ونپکیج آزم و فلوکامپیوتر عملکردسنجی پکیج صحت دوفلوکامپیوتر دارای آزمایشگاه تست و آزمون 

نستیتو امحل آزمایشگاه فلوکامپیوتر  در سنجیپکیج صحت باشد. هم اکنونمی هامربوط به تصحیح کننده

 های طراحی پکیج آزمونگیری هوشمند گاز در محل دانشگاه علم و صنعت ایران مستقر شده است. اندازه

 کننده مناسب قرار دارد.پایان یافته است و در مرحله مناقصه و انتخاب تامین هاتصحیح کننده

 

وتریفلوکامپ دقت تست پنل از یريتصو
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 تیعدم قطع زیآنال یافزار بومنرم نیاول جادیو ا یطراح

  در  گاز هوشمند یریگاندازه تویانستاین پروژه که از نیازهای مهم شرکت ملی گاز است، توسط

گیری های اندازهها و دستورالعمل ارزیابی سیستملیستحال انجام است. اهداف اصلی پروژه تدوین چک

انی بانک روزرسافزاری به منظور ایجاد و بهها، تهیه بستر نرمهای گاز با هدف پایش مستمر این ایستگاهایستگاه

ر فایده د –های برآورد هزینه ها، ارائه روالسیون آنگیری و سوابق کارکرد و کالیبرااطالعات تجهیزات اندازه

و ارائه هندبوک محاسبه عدم  CBAافزار آن برای ارزیابی گیری و نرمهای اندازهسناریوهای ارتقاء ایستگاه

 نیا در باشد.های پر مصرف شرکت ملی گاز میافزاری برای محاسبه عدم قطعیت ایستگاهقطعیت و بستر نرم

 و هیتجز نیآنها، همچن تیفیدوام و ک ،یریگاطالعات و مشخصات قطعات و ادوات اندازه یورآپروژه جمع

آوری اطالعات . بعد از جمعه استباالتر انجام شد و مکعب هزار متر در ایستگاه پرمصرف صدآنها  لیتحل

گیری گاز المللی در اندازههای بینهای سازندگان و رویهها، استانداردهای مورد نظر و دستورالعملایستگاه

ها در مقایسه با آن مستندات، مورد تحلیل و ارزیابی آوری و مطالعه گردیده و اطالعات ایستگاهطبیعی جمع

گردند. در شکل ثبت می PUNA)1(محاسبه عدم قطعیت زار توسعه داده شده افگیرند و نتایج در نرمقرار می

 افزار توسعه داده شده محاسبه عدم قطعیت نشان داده شده است.تصویری از نرم صفحه بعد

 

                                                                 
1 Pars UNcertainty Analysis 
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 تویانست یآموزش یهاکارگاه

ازگ در جهت ارتقاء دانش میترینگ نیروهای فعال در صنعت میترینگ ند گازمهوشگیری اندازه انستیتو 

ند کدر صنایع گوناگون برگزار میگاز های آموزشی متنوعی در حوزه میترینگ کارگاه کشور، به صورت پیوسته

توانند از دانش و تجربه اساتید مجرب حوزه علم و فناوری استفاده ها میکنندگان در این کارگاهو شرکت

 باشد:به شرح جداول ذیل می انستیتوهای آموزشی مایند. عناوین بخشی از کارگاهن

 گیری هوشمند گازانستیتو اندازههای آموزشی لیست کارگاه

 نام کارگاه کد دوره نام کارگاه کد دوره

FM01 گیری گازاستانداردهای اندازه FM02 طبیعی گاز دیافراگمی کنتورهای با آشنایی 

 کالیبراسیون، سایزینگ، طراحی، اصول، عملکرد،)

 (برداری بهره و نصب

FM03 گیری کیفی نفت خام و های اندازهآشنایی با شاخص

 های نفتیفراورده

FM04 بنفش ماوراء اسپکتروفوتومتر  UV/visb 

 

FM05 های نفتیگیری دینامیک فرآوردهاندازه FM06 گازی  کروماتوگرافی GC  

FM07  دقیقمبانی ابزار FM08 گیری فشارکالیبراسیون تجهیزات اندازه 

FM09 جذب اتمی FM10 های مبتنی بر استفاده از اشعه گاماگیریاندازه 

FM11 Multiphase Flow Metering FM12 های گازکنندهتصحیح 

FM13  آشنایی با کالیبراسیون وMeter Proving FM14  م پروورهای سیستپرووینگ و کالیبراسیون میترها و

 میترینگ کاستودی ترانسفر

FM15 قرمز مادون یسنج فیط IR FM16 و تمثب جابجایی و التراسونیک میترهای با آشنایی 

 پایانه: اجرا محل) مربوطه پرووینگ هایسیستم

 عسلویه( در  نفتی هایپایانه شرکت  صادراتی
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 نام کارگاه کد دوره نام کارگاه کد دوره

FM17 گیری دماکالیبراسیون تجهیزات اندازه FM18 گیری پرتوی)اشعه گاما( آشنایی با تجهیزات اندازه

در صنایع شیمیایی، نفت، گاز، پتروشیمی، 

 پاالیشگاهی و نیروگاهی

FM19 ای ایستادهکالیبراسیون مخازن ذخیره استوانه FM20 هاکار با فلوکامپیوتر و تصحیح کننده 

FM21 نحوه و هاایستگاه از ایدوره بازدید شیوه کارگاه 

 گاز گیریاندازه تجهیزات آزماییراستی

FM22 های دهکننکنتورهای توربینی، اوریفیسی و تصحیح

 گاز طبیعی

FM23 گیری سیاالت )آشنایی با مبنای عملکرد اندازه

 ها(سنججریان

FM24 کنتورهای آلتراسونیک 

FM25 استانداردهای ابزار دقیق FM26 Custody Transfer 

FM27 ونیبراسیکال و ملحقات کاربرد، انواع با ییانآش 

 گاز یتبادالت کاربرد با یعیطب گاز ینیتورب یترهایم

 یعیطب

FM28 گیریاندازه online در موجود یسولفور ترکیبات 

 یعیطب گاز

FM29 آنالیز عدم قطعیت (Uncertainty Analysis) FM30 IOT(Internal of Things)for Smart 

Measurement 

FM31 نگ(دیسپچی)و تلمتری اسکادا هایسیستم با آشنایی FM32 میترهای اوریفیسی گواهی تایید و سرویس 

(Orifice Meter Inspection and Recertification) 

FM33 میترهای التراسونیک گواهی تایید و سرویس 

(Ultrasonic Flow Meter Inspection and 

Recertification) 

FM34  مبانی طراحی و کالیبراسیون ظروف معیار و پرور

 های حجمی

FM35 فشاری اختالف فلومتر  
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 االتیس انیجر کنترل و یریگاندازه مجله چاپ

وزه، تجربه در این حانتقال و  میترینگ ارتقاء دانش در جهت هوشمند گازگیری اندازه یکی از اقدامات انستیتو

 "یاالتگیری و کنترل جریان ساندازه"چاپ مجله تخصصی میترینگ جریان سیاالت با عنوان مجله الکترونیکی 

 شد.خواهد منتشر  1401پائیز شماره این مجله در دومین  باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری و کنترل جريان سیاالتطرح جلد دومین شماره مجله اندازه
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 االتگیری جریان سیاندازهراه اندازی بزرگترین کتابخانه دیجیتال 

 

 

 

 



 


