
نامه پژوهش، فناوري و نوآوري وزارت  نظام براساس زير راپژوهشي مورد نياز   هاي پروژهدر نظر دارد  زنجانشركت گاز استان 

حداكثر تا خود را پيشنهاددهندگان مي توانند تقاضاي مكتوب  ،واگذار نمايد به شرح ذيلونفت، به مجري واجد شرايط 

 .ارسال نمايندگاز استان زنجان به شرح ذيل شركت امور پژوهش  نشاني  به15/09/1394 تاريخ

  ساختمان  شركت  گاز استان زنجان  -مجتمع ادارات-بهمن22بزرگراه  -زنجان

  024334255802: فاكس       02433146352و  02433146449:تلفن 

  pajoohesh@nigc-zanjan.ir :رايانامه

ي مالزا سوابق معتبر اعضاي تيم اجراييهاي مرتبط وسوابق در زمينه وارائه  فرم هاي پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشييل تكم   

 .مي باشد

  
 ايستگاهيو  محيطي شرايط بين توربيني كنتورهاي كاليبراسيون تفاوت عملي بررسي

  :هدف

ر ايستگاههاي اندازه گيري در مراكز مورد تائيد شركت ملي گاز گاز د سنجش حجمبراي كاليبراسيون دوره اي كنتورهاي توربيني 

تحت فشار گاز  توربيني عمالدر حالي كه كنتورهاي  ،شود وفشار جو انجام مي يبه صورت تست در شرايط آزمايشگاه و

)1000<p<250  250و يا<p<60 غرافيائي موقعيت ج وشده براي آنها  متناسب با فشار كاري طراحي و)پوند براينچ مربع

  .مي گيرند مورد استفاده قرارمتفاوت 

بررسي تفاوت كاليبراسيون در فشار جو با كاليبراسيون در فشار كاري كنتور و تعيين اختالف اين دو حالت از بابت ميزان خطا به  

  .مي باشد يپژوهشوژه يكي از اهداف اجراي اين پر) در فشار جو(جهت اطمينان از صحيح بودن يا نبودن كااليبراسيون هاي فعلي 

آزمايش تجربي و بررسي داده هاي آماري در كنار جمع آوري اطالعات از سازندگان  ،تحقيق در اين زمينه به لحاظ يافته هاي علمي  

  :كه اعالم نتيجه و پاسخ به اين سئواالت  ،اين تجهيزات و در نهايت جمع بندي 

  آيا  كاليبراسيون در شرايط آزمايشگاهي صحيح است؟ -1

اختالف نتايج آزمايش در اين دو حالت بر اساس ميانگين داده هاي آزمايش چقدر است و آيا اين اختالف قابل چشم  - 2

 پوشي است؟ 

 يا ارتباط مشخصي بين اين دو حالت كاليبراسيون وجود دارد ؟ آ - 3

  .انجام اين پروژه مي باشد از اهداف 

  

  

  غيير در فيلتراسيون ايستگاهها، جهت جلوگيري از خرابي مكرر تجهيزات اندازه گيري با رويكرد اقتصاديت

  :هدف

فيلتراسيون در محل ايستگاهها  به منظور جلوگيري از خرابي تجهيزات و ابزار دقيق ايستگاهها و شبكه توزيع گاز در اثر عبور 

  .صورت مي گيرد ناخالصي ها 

و ساختار فيلترهاي موجود نصب شده در ايستگاههاي تقليل فشار ،عبور ناخالصي ها از فاصله ايجاد شده بين صفحه  به نوع توجهبا  

. گاز مي باشد مناسب انتهايي المنت فيلتر با نشيمنگاه آن به دليل ايراد ساختاري فيلترهاي موجود از مهمترين داليل عدم تصفيه 

قرار  ،پايين بوسيله يك ميل نگهدارنده برروي نشيمنگاه داخل كارتريج فيلتر جوشكاري شدهدر دو قسمت باال و المنت فيلتر ها (

در هنگام نصب و جوشكاري به دليل عدم دقت ، بيشتر به صورت مورب جوشكاري ميشود،  "ميگيرد و ميل پايه نگهدارنده معموال



و قسمت انتهايي المنت فيلتر صورت گرفته منت فيلتر جابه جايي ال ،هنگام سفت كردن پايه صفحه شود كه همين عامل باعث مي

 ).آب  بندي نشود و باعث فرار گاز تصفيه نشده از قسمت انتهايي گردد "برروي نشيمنگاه كامال

 

براي ،دفيلترهاي موجو هايدر سايزو هدف اصلي تعريف اين پروژه طراحي ، ساخت و افزودن قطعه اي مناسب  با اين توضيحات

بدون نياز به تغيير در (روي فيلترهاي موجود سهولت مي باشد كه با لمنت فيلتر و انسداد مسير عبور گاز تصفيه نشده اتعبيه 

    .،گرددحذف كامل عبور گاز تصفيه نشدهنصب شده و در نهايت منجر به  )ساختار

  


