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مرزیروانکاری•
جزئیروانکاری•
کاملروانکاری•
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– ASTM D6304میزان آب به روش کارل فیشر ISIRI 18481
Karlتیتراسیونکولومتریکروشبهافزودنیموادوهاروغننفتی،هایفرآوردهدرآبمقدارتعیینآزموناینانجامازهدف Fischerمیباشد.

درآبوجود.میباشد25000ppmتا10مستقیمبطوراتوماتیکدستگاهاینازاستفادهباهیدروکربنهاوهافرآوردهدرموجودآبگیریاندازهقابلمحدوده
درعتسریباعثروغندر.میگرددآنهااصلیخواصکاهشباعثجزئیمیزانبهحتیهاروغنوهاحاللسوختها،انواعمانندهیدروکربنیهایفرآوردهتمام

وجوشطنقادرتغییرباعثسوختهادر.میگرددنیزفلزاتسایروآهنخورندگیهمچنینونگهداریمخازندرلجنیرسوبتشکیلومیکروبیتجزیه
ولتاژهایترانسروغندروکنندگیروانخاصیتکاهشروغنهادرو(یخهایکریستالتشکیلبخاطرجتسوختدرحساسبسیار)انجماد

خواصازبعضیبرآنیمنفبسیارتاثیروآبوجودحساسیتبهتوجهبالذا،.داردریزشنقطهوالکتریسیتهانتقالوالقائیخاصیتبرمنفیبسیارتاثیرباال
سازندهواتوماتیکاهدستگهمچنینوالمللیبیناستانداردتائیدموردتیتراسیونکولومتریکروشاینتوسطآندقیقبسیارگیریاندازهها،فرآوردهکلیدی

وگوگردوسولفورههیدروژنسولفیدها،ها،مرکاپتانمانندمیلیوندرجزء500ازبیشترمقداربهگوگردیترکیباتوجود.میباشدفراواناهمیتحائزنیزآن
حصولجهتهمچنین.میشوددقیقگیریاندازهدرمزاحمتباعثاحیاءواکسیداسیونهایواکنشبخاطرروشایندرهیدروکربنیغیرترکیباتدیگر
.میباشدضروریزیرجدولرعایتتردقیقچههرنتایج



زیزانعبا سپاس از همراهی شما 
در صنایع مختلف و ی پیشرورهاامروزه صنعت کشور در مسیر توسعه مهندسی و فناوری با سرعت فزاینده ای رو به پیشرفت بوده و همگام با توسعه اقتصادی با بسیاری از کشو

ردیدده و جدز این امر صرفا با تالش و جدیت مداوم متخصصان و کارشناسان پرافتخار ایرانی در این سالها محقق گ. حوزه های مربوط به فناوریهای نوین در حال رقابت می باشد
هانی باالخص از اینرو بهره گیری کارشناسان داخلی از دانش و تجربه ج. با بهره مندی از دانش به روز جهانی در زمینه های تخصصی مختلف در صنعت قابل حصول نبوده است

.در حوزه مهندسی و مدیریت در عرصه صنایع پیشتاز به ویژه نفت، گاز و پتروشیمی امری ضروری و واجب به شمار می آید
اعدم از )مختلدف وزشدیآمبنابراین ضروری است که کلیه کارشناسان کشور عالوه بر تحصیالت آکادمیک و عالی در زمینه های تخصصی مربوط به صنایع نفتی، در دوره هدای

ربوط به خود، و در کلیه حوزه های تخصصی مربوطه شرکت نموده تا عالوه بر دراختیارداشتن جوانب اصولی و نظری در زمینه کارشناسی م( کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
وب مدی گدردد افزاری که امروزه جزِ الینفک کلیه فرآیندهای مهندسی محسنیز بسترهای نرم با کلیه جنبه های عملی و کاربردی و همچنین استانداردهای تخصصی مربوطه و 

ر از سازمان ملی استاندارد ایدران گردیدده /21۷/32اخذ تاییدیه مرکز آموزشی همکار به شماره مدرک به موفقدر این راستا شرکت . آشنا گردیده و تسلط الزم را بدست آورند
.است

لیه زمینه هدای اقدام به برگزاری دوره های مشترک تخصصی در ک… بر این اساس شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران ، شهید بهشتی و
ر، کلیده گاهی کشدوانشدمربوط به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نموده است تا عالوه بر استفاده از بسدتر دانشدگاهی جهدت بهدره منددی از داندش و تجدارب اسداتید محتدرم د

کلیده آموزشی، این دوره های. جهانی به صورت کامالً کاربردی آشنا نمایدروز فناوریهایکارشناسان و متخصصان داخلی را با انواع فعالیتهای مهندسی و مدیریتی و نیز آخرین 
ناسدان آزمایشگاهی، فرآیندهای ساخت، اصدول راه انددازی، بازرسدی فندی و کیفیدت را پوشدش داده و کارشخدمات های مربوط به صنایع نفتی اعم از مهندسی فرآیند، زمینه 

.گرامی را با کلیه استانداردهای کاربردی، جوانب مهندسی و حتی نرم افزارهای مربوطه به طور کامل آشنا می سازد




