خدمة املرتولوجيا
فحص عدادات الغاز وعدادات تدفق الغاز والبخار والسوائل

خدمة املرتولوجيا
رشكة كويبيشيف تيليكوم-ميرتولوجي لديها مركز معايرة وتحقق معتمد .من أجل تحقيق أفضل الخصائص املرتولوجية لألجهزة املوردة وضامن توحيد القياسات تم تشغيل واعتامد معيار
العمل لوحدة معدل التدفق الحجمي للفئة األوىل واملعيار الثانوي ملعدالت التدفق الحجمي والكتيل للغاز والسوائل وحوامل معايرة السوائل .مع إيالء اهتامم كبري لتطوير خدمة املرتولوجيا
الخاصة بنا  ،نحن نعمل بنشاط لتوسيع نطاق االعتامد  ،واليوم نحن عىل استعداد لتقديم خدمات التحقق األولية  /الدورية.

9
9
9عدادات قياس التدفق باملوجات فوق الصوتية
9
9عدادات قياس التدفق الكهرومغناطيسية
9
عدادات قياس التدفق الكتيل

أداة القياس  ،النوع (مجموعة)
عدادات الغاز والبخار (عدادات التدفق  ،عدادات
قياس التدفق)
عدادات السوائل باملوجات فوق الصوتية
عدادات كتلة السوائل والغازات (عدادات التدفق ،
عدادات قياس التدفق)

نطاق القياس

خطأ

( )6500 ... 4م 3ساعة

نسبة الخطأ %)5...0,3(±

( )3125...0,014م / 3ساعة

نسبة الخطأ % )5...0.15( ±

()600...0طن/ساعة

نسبة الخطأ % )5... 0,1( ±

عدادات قياس معدل رسعة التدفق (عدادات قياس
التدفق  ،محوالت التدفق)

غاز
( )350000...0,5م / 3دقيقة
بخار
( )20000000...0,5م / 3ساعة
سائل
( )50000...0,1م / 3ساعة

عدادات قياس التدفق (عدادات التدفق  ،عدادات
قياس التدفق) الكهرومغناطيسية للسوائل

( )3060...0,0036م / 3ساعة

نسبة الخطأ % )6...0,8( ±
نسبة الخطأ % )6...0,8( ±
نسبة الخطأ % )6...0,8( ±
نسبة الخطأ % )5...0.15( ±

خدمة املرتولوجيا
إمكانياتنا

منصة إختبار الغاز  -وحدة اإلختبار «»12-FOLD NOZZLE TEST BENCH

يوفر إمكانية التتبع للمعيار األسايس الحكومي لوحدات معدل تدفق الغاز الكتيل والحجمي وميكن استخدامه يف مجال التنظيم الحكومي لضامن توحيد القياسات كمعيار عمل لوحدات
التدفق الحجمي للغاز من الفئة األوىل

9
9
9عدد مضخات التفريغ – ( 2قطعتني)
9
9إختبار ترسب النظام اآليل
9
9مستشعرات الضغط ودرجة الحرارة لجعل معدل التدفق يف الظروف القياسية
9
9يسمح الربنامج املطور بتنفيذ إجراء التحقق يف الوضع اآليل
9
9إستخدام الرتموستات والرتطيب املايئ لغرفة إعداد املعايرة
9
عدد الفتحات الحرجة  12قطعة (حتي  4096معدالت تدفق)

املواصفات التقنية

اإلسم

القيمة

نطاق معدالت التدفق القابلة إلعادة اإلنتاج  ، Qmin - Qmaxليس أقل من  ،م / 3ساعة :يف ظروف التشغيل

6500-4

القطر األقىص  ،ملم

500

بيئة العمل

الهواء الجوي

عدم اليقني املوسع النسبي إلعداد املعايرة عند إعادة إنتاج معدل التدفق الحجمي للغاز

±0,20%

عدد األجهزة التي ميكن التحقق منها يف وقت واحد

حتي  3قطع

واجهات توصيل األجهزة

حلقة التيار  4-20مليل أمبري
املدخل النبيض يصل إىل  10كيلو هرتز

كامريا التدفق الصفري

9
9
9ال توجد قيود عىل القطر والتدفق
9

التحقق يف موقع التشغيل من ( KTM100 RUSك ت م  100روس) بدون إيقاف عملية اإلنتاج

خدمة املرتولوجيا
منصة إختبار السوائل  -وحدة االختبار "إرميتاج"

9
9

وجود مربد تشيلر للحفاظ عىل درجة حرارة ماء مستقرة  20درجة مئوية بدقة حتي 0.5
درجة مئوية
إمكانية تنظيم درجة حرارة املاء يف حدود  30 + ... +10درجة مئوية
األجزاء املستقيمة من منصة اإلختبار مصنوعة بتفاوتات H9
 2من سطح املكتب التي تعمل بشكل مستقل لتحقيق إنتاجية عالية
معياران يف حامل واحد وحدة اإلختبار إرميتاج :املعيار الثانوي للتدفق الكتليعن طريق
الوزن الثابت ؛ معيار الفئة الثانية بطريقة املقارنة بواسطة عدادات مقاييس التدفق
الكهرومغناطييس
دقة عالية لنقل وحدة التدفق الكتيل تصل إىل  0.04٪والتدفق الحجمي  0.045٪بالنسبة
القيمة املقاسة
نطاق واسع من معدالت التدفق املتكونة من  0.02إىل  1000م / 3ساعة
بيئة العمل  -مياه الرشب  ،تتوافق مع القواعد واللوائح واملعايري الصحية والوقائية
2.1.4.1074-01
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املواصفات التقنية

اإلسم
طاولة األقطار الكبرية
طاولة األقطار الصغرية
بيئة العمل
عند قياس الكتلة
عند قياس الحجم
عند قياس التدفق الكتيل
عند قياس التدفق الحجمي

القيمة

نطاق معدالت التدفق القابلة إلعادة اإلنتاج  ، Qmin - Qmaxليس أقل  ،م / 3ساعة
1000-0,3
120-0,02
ماء
حدود خطأ التثبيت النسبي املسموح به:
±0,04%
+0,045%
±0,05%
±0,055%

خدمات الصيانة

9
9
9تركيب وتوصيل وضبط املعدات
9
9أعامل الصيانة
9
9تجري وفقا للوائح املعتمدة
9
9إجراء أعامل اإلصالح
9
9تنفذ يف حاالت الضامن وعدم الضامن
9
9التعليم النظري والعميل
9
9ت ُعقد فصول بدوام كامل لتعليم طاقم العمل عىل تركيب وتشغيل أجهزة القياس
9
اإلرشاف عيل الرتكيب  /أعامل التكليف

رشكة ذات مسؤولية محدودة "رشكة البحث العلمي واإلنتاج كويبيشيف تيليكوم-ميرتولوجي"
 | info@ktkprom.com | ktkprom.comتليفون+7 846 202 00 65 :

