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 يمختلف مصرف يبرق بر مصرف بخش ها يها ارانهياثر حذف  يبررس
 

 مرتضي يزداني، عبدالرضا يزداني چمزيني

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهركرد، باشگاه پژوهشگران جوان، چهارمحال و بختياري، شهركرد، ايران
 mortezayazdani64@gmail.com 

 
  چكيده

 
باشد. رشد دائمي مصرف برق  يم داريمصرف برق در كشور ناپا يدهد كه الگو يمصرف برق در كشور نشان م يروند زمان

به آن نشات گرفته، توانايي شبكه برق رساني ايران را براي تامين تقاضا با مشكل مواجه  اديز ارانهي صيكه عمدتا از تخص
علت  نيهستند. به هم يانرژ يمصرف برق و به طور كل ازمنديجامعه ن هردر  ياقتصاد يها تياز فعال ياريكرده است. بس

بررسي  يمطالعه برا ني. در اابدي يم شيافزا زيمصرف برق ن يساز يو صنعت يسطح زندگ شيشود كه با افزا يمشاهده م
اقتصاد  يهااز روش  صرف برقبر م متيق رييمختلف نسبت به تغ يمصرف كنندگان بخش ها تيو حساس يرفتار مصرف
) در طول ي( به عنوان مقاطع زمان يو كشاورز يصنعت ،يتجار ،يخانگ يمصرف ياستفاده شده است. بخش ها سنجي پانل

دهد كه تقاضاي برق  يمطالعه نشان م نيا جيمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتا 1387تا  1346ساالنه  يدوره  زمان
تأثير سياستهاي درآمدي بيشتر از سياستهاي قيمتي است.  يمتي و هم درآمدي تأثير مي پذيرد ولهم از سياست هاي قي

 .رديپذ يدرآمد م رييتغ استيرا از س ريتاث نيشتيب يو بخش صنعت يمتيق يها استيرا از س ريتاث نيشتريب ريبخش تجا
 

  كليد واژه
  جي پانلاقتصاد سن يهاروش  - يمصرف يبخش ها - ارانهي -مصرف برق 
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 هابررسي رابطه استقرار سيستم مديريت انرژي با كاهش هزينه 

 در گروه صنايع سيمان كرمان
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 چكيده

ميالدي با  2009بعنوان استانداردي جديد و فراگير در سطح اروپا از اواخر سال  EN16001استاندارد اروپايي سيستم مديريت انرژي      
هدف كاهش شاخص شدت مصرف انرژي و به تبع آن كاهش هزينه هاي حاملهاي انرژي و همچنين كاهش آالينده هاي زيست محيطي 

د. از آنجاكه صنعت سيمان يكي از صنايع انرژي بر (به لحاظ مصرف حاملهاي انرژي الكتريكي و حرارتي) محسوب مي تدوين و معرفي گردي
شود، ضرورت ورود بحث مديريت انرژي در اين صنعت بيش از پيش احساس مي شود. در اين تحقيق سعي شده كه با مبنا قرار دادن الزامات 

ر سازمان، انجام آموزش در زمينه مديريت انرژي، وجود مدير انرژي (وكميته انرژي)، انجام مميزي اين استاندارد اعم از وجود خط مشي د
انرژي و انجام برنامه هاي بهبود انرژي به بررسي وجود رابطه و اولويت بندي عوامل موثر در استقرار سيستم مديريت انرژي با هدف كاهش 

اين مقاله از نتايج حاصل از انجام پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد هزينه ها در گروه صنايع سيمان پرداخته شود. (
 اسالمي واحد كرمان مي باشد كه در مجموعه سيمان كرمان مورد بررسي قرار گرفته است)

  

 كليد واژه

 سيستم، مديريت، انرژي، سيمان، هزينه     
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 دكتراي آمار، عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3
  فوق ليسانس مهندسي صنايع، معاون توسعه فن آوري و برنامه ريزي سيمان كرمان، مشاور صنعتي پروژه 4
 ah.mobasheri@yahoo.comواحد كرمان، ايميل ليسانس مهندسي مكانيك، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي  5



 
 

 مجري: هم انديشان انرژي كيميا   1390آذر  24ر صنايع نفت و انرژي، همايش مديريت انرژي د نخستين

_ 
 
 

 www.energyconf.ir    09197556424و  021 – 88671676تلفن دبيرخانه همايش ساالنه مديريت انرژي: 
 

 

 

2BDetermination of efective parameter on  acid hydrolysis of 
Wood in bioethanol production as clean energy 

 
A. Arasteh nodeh1 

Department of Engineering, Islamic Azad University, Qucahn Branch, Quchan, Iran 
E-mail: Aliarastehnodeh@yahoo.com 

Abstract 
The overall goal of this experiment is to find out the role of effective parameter on 
concentrated acid hydrolysis. For this purpose, sulfuric acid concentration 20, 40, 
60%(w/w), process temperature 65, 80, 90oC, reaction time 120, 180, 240 minutes and 
solid content 5, 10, 15%(w/w) was used as hydrolysis conditions and HPLC was used to 
analyze the products. the effect of this four variable on product was investigated by 
Qulalitec 4 software. Results showed that acid concentration and time were two main 
factor that control product concentration, especially glugose.  
 Keywords: Fermentable sugar, Acid Hydrolysis, Glucose, Bioethanol  
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 و تجارت خارجي در ايران ، مصرف انرژي، درآمدCO 2بررسي روابط علي پويا بين انتشار 

 

 
،علي اسفندياري ، فاطمه مهرباني*محمد علي لهراسب  

دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي واحد علوم و تحقيقات اهواز*  

A_Lohrasb@yahoo.com 
 

 كيدهچ
و تغييرات اقليمي و در  كره زمين يكي از مشكالت زيست محيطي در دو دهه اخير، روند رو به افزايش گرم شدن

اين تخريب ناشي از تركيب عواملي همچون رشد جمعيت، رشد بوده است.  آسيب هاي زيست محيطينتيجه تخريب و 
نتيجه آن مصرف انرژي را در بخش هاي مختلف اقتصاد اقتصادي، فعاليت هاي توليدي و تجارت بين المللي بوده كه در 

بررسي روابط علي پويا بين انتشار دي اكسيد كربن (شاخص آلودگي)، افزايش داده است. بنابراين هدف اصلي اين مطالعه 
مي باشد. با استفاده از يك الگوي  1360-1387مصرف انرژي، درآمد سرانه و تجارت خارجي در ايران در دوره 

)، وجود روابط بلندمدت و كوتاه ECM) و همچنين الگوي تصحيح خطا (ARDL( زگشتي با وقفه هاي توزيعيخودبا
يك رابطه بلندمدت و همچنين كوتاه مدت بين انتشار . نتايج نشان داد كه مدت بين متغيرها مورد بررسي قرار گرفت

رد. در اين رابطه، رشد اقتصادي، مصرف انرژي و ، مصرف سرانه انرژي، درآمد سرانه و تجارت خارجي وجود دا2COسرانه 
معكوس است كه نشان مي  Uدارند. همچنين رابطه ميان درآمد و آلودگي به صورت  2COتجارت اثر مثبت بر انتشار 

 دهد فرضيه زيست محيطي كوزنتس در ايران برقرار مي باشد.
 ARDLنرژي، مدل ، مصرف ا2COواژه هاي كليدي: فرضيه زيست محيطي كوزنتس، انتشار 
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بررسي عملكرد يك كوره حرارتي پوشري پيش گرم فوالد با احتراق با هواي غني شده از 
 )OECاكسيژن (

*علي سجاديان
5 F

، ابوالحسن غفارنژاد، محمد اليقي6  

دانشكده مكانيك -دانشگاه آزاد اسالمي تاكستان-تاكستان-قزوين  

 ) a.s.alborz@gmail.com:(*نويسنده مخاطب 
 
 
 

% اكسيژن) اسـتفاده مـي كننـد، مشـعل هـاي      9/99تا باالي  90بين  "چكيده: مشعل هايي كه از اكسيژن صنعتي (عمدتا
سوخت و مشعل هايي كه از غلظت پايين تر اكسيژن براي احتراق استفاده مي كنند، مشـعل هـاي هوا/اكسـيژن    _اكسيژن

يا احتراق با هواي غني شده از اكسيژن شناخته مـي شـود.    OECشوند. اين نوع احتراق تحت عنوان سوخت ناميده مي _
موجب شده تا محدوده وسيعي از صنايع وكاربردها قابليت اسـتفاده از آن   OEC توسعه و پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي

تراق وكاهش آلودگي دركوره هـاي صـنعت فـوالد    تاثير بسيار مناسبي در افزايش راندمان اح OECرا داشته باشند. احتراق
متـر   27دارد، دراين تحقيق تاثير استفاده از اين فن آوري بر بهره وري كوره هاي پيشگرم شمش هـاي فـوالدي بـا ابعـاد     

متر ارتفاع بررسي شده است.نتايج بدست آمده روند تغييرات پارامتر هايي مانند ضريب نشر گازهـاي  2متر عرض و  7طول،
از احتراق، دماي شعله، فالكس حرارتي رسيده به بار كوره، بهـره وري و رانـدمان كـوره و ميـزان كـاهش سـوخت        حاصل

 mو طولmm150مصرفي را نشان مي دهد؛ همچنين شدت مصرف انرژي پيش گرم شمش هاي فوالدي با مقطع مربعي
(نسـبت   8/535(MJ/ton)فته و به ميـزان  با استفاده از اكسيژن، كاهش يا 1450 (K)از دماي محيط تا دماي متوسط  6

%)مي رسد. همچنين اين طرح بر حسب شرايط كنوني كشور از لحاظ توجيـه اقتصـادي بررسـي و مـورد     29به حالت پايه 
 تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 يكليد واژه ها: احتراق با هواي غني شده از اكسيژن،كوره پيش گرمايش، بهره وري كوره، شدت مصرف انرژ

                                                           
 دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي، دانشگاه آزاد اسالمي تاكستان 6
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 بررسي روشها و كاربرد مديريت هيدروژن در پااليشگاه هاي نفت

 
)2(كاظم كاشفي  – )1(محمدامين كاظم پور   

دانشگاه تبريز -) گروه مهندسي شيمي 1(  
m.amin.kazempour@gmail.com 

 

 
 چكيده 

افزايش تقاضاي هيدروژن در پااليشگاه ها و مجتمع هاي پتروشيمي  روندهاي متعددي در پااليش نفت در جهت
بوجود آمده است . افزايش قوانين سخت گيرانه در مورد كاهش گوگرد موجود در سوخت و همچنين وضع قوانين 

جه براي ميزان اجزاء آروماتيكي  موجود در بنزين استفاده بيشتر از عمليات رفرمينگ را به دنبال دارد كه در نتي
برخي منابع در دسترس هيدروژن را از بين مي برد . افزايش اقبال به حركت در جهت پااليش نفت خام سنگين و 
كاهش بازار سوخت هاي سنگين استفاده بيشتر از هيدروكركينگ را براي افزايش كيفيت سوخت در پي خواهد 

ا مي شود كه باعث هدايت مهندسين به داشت. تمامي اين عوامل باعث كسري موازنه هيدروژن  در پااليشگاه ه
سوي بهينه سازي هيدروژن مي شود. در اين بين شناخت منابع توليد و مصرف هيدروژن  جهت طراحي بهينه 
شبكه هيدروژن ضروري به نظر مي رسد . در اين مقاله نحوه شناسايي منابع و مصرف كننده هاي هيدروژن 

يريت هيدروژن  مانند آناليز گلوگاهي و مديريت هيدروژن بررسي و سپس روش هاي متفاوت مطرح جهت مد
چندمرحله اي و همچنين نحوه بكارگيري آنها مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته و سه مورد از كاربردها و اثرات 
اين روش ها بر  شرايط عملياتي و اقتصادي و صرفه جويي در مصرف انرژي تشريح  مي شود كه اهميت مديريت 

 در صنايع نفتي  را  به خوبي آشكار مي سازد.هيدروژن 

 

 : مديريت هيدروژن ، چاه ، منبع ، آناليز گلوگاه(پينچ)كلمات كليدي

 

 

 

 كارشناسي مهندسي شيمي  -1

 رئيس واحد بررسي طرح هاي انرژي صنايع نفت ، پژوهشگاه صنعت نفت  -2
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ه استوانه اي توربين گازشبيه سازي عددي و مقايسه با نتايج تجربي محفظه احتراق حلق  

 اميرحسين صابري
 احمد فصيح فر

amir.sabery777@gmail.com 
 چكيده:

در اين تحقيق نتايج آزمايشگاهي يك مدل محفظه احتراق حلقه استوانه اي توربين گاز با نتايج شبيه سازي عددي براي 
محفظه مدل مذكور داراي سويلرهاي  دست يابي به بهترين مدل هاي آشفتگي، احتراقي و تابشي مقايسه شده است.

چرخش دهنده هوا و احتراق غير پيش آميخته مي باشد. مدل هاي اصلي بكار رفته براي شبيه سازي اين نوع از جريان 
مي باشد، كه از تركيب اين مدل ها با مدل احتراقي اضمحالل RNG K-εو  K-εهاي چرخشي و برگشتي مدل هاي 

6Fگردابه اي

در تركيب با مدل احتراقي و مدل تابشي  RNG K-εه اين نتيجه مي رسيم كه مدل ب P1و مدل تابشي 7
با تغيير در مدل   RNG K-εمذكور نتايج نزديكتري به نتايج آزمايشگاهي مي دهد. در ادامه با انتخاب مدل آشفتگي

7Fاحتراقي و بررسي مدل احتراقي شعله آرام

تركيب مدل ي رسيم كه به مقايسه نتايج مي پردازيم و به اين نتيجه م 8
در نواحي نزديك ديواره و ناحيه چرخشي نتايج بهتري نسبت به تركيب  RNG K-εاحتراقي شعله آرام با مدل آشفتگي 

مي دهد، ولي در كل  نقاط دقت مدل اضمحالل  گردابه اي  RNG K-εمدل اضمحالل گردابه اي با مدل آشفتگي 
8Fل تابشي و بررسي مدل تابشي انتقال گسستهبيشتر است. و دراين راستا با تغيير در مد

به اين نتيجه مي رسيم كه اين  9
مي دهد ولي هزينة محاسباتي آن بيشتر است. و در انتها با دو  P1مدل تابشي نتايج نسبتاً بهتري در مقايسه با مدل 

ين حالت نتايج به ويژه كسر مرحله اي كردن واكنش به بررسي نتايج مي پردازيم و اين طور مي توان نتيجه گرفت كه در ا
مولي آالينده ها از جمله اكسيدنيتريك با دقت بيشتري شبيه سازي مي شود، ولي بايد دقت شود كه فرض دو مرحله اي 

 بودن واكنش باعث افزايش هزينه محاسباتي مي شود.

 
 قال گسستههاي كليدي: سويلر، احتراق غير پيش آميخته، اضمحالل گردابه اي، شعله آرام، انت واژه

                                                           
7Eddy Dissipation 
8Laminar Flamelet 
9Discrete Transfer Radiation Model (DTRM) 
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ژينرف امصرزي ساجهت بهينهوري ضرم گامعاينه فني موتورخانه   
 

9نادر رضائيان F

10نژاد، عطيه حميدي2، صديقه سادات سيدعلي10 F

11  
، شركت ملي گاز ايران10تير، خيابان مفتح جنوبي، خيابان شهيد شيرودي، پالك تهران، ميدان هفت  

rezaeian@nigc.ir  
 

 :چكيده
هاي  در دنياي كنوني، مديريت صحيح انرژي بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا كرده است. توسعه پايدار در حوزه

زيست و سالمت، سياست خارجي، صنعت و تكنولوژي و ... مستقيماً تحت تأثير مختلفي از جمله اقتصاد، محيط
باشد. در كشور ما، بخش  مي يك از نهادهاي كشور در رابطه با مسأله انرژي هاي اجرايي هر  هاي كالن و برنامه سياست

ترين بخش مصرف ، عمده»حمل ونقل«و » صنعت«هاي درصدي، باالتر از بخش 40با داشتن سهم » ساختمان و مسكن«
فزاينده مصرف كننده انرژي بوده و شدت مصرف انرژي در اين بخش نيز چندين برابر استانداردهاي جهاني است. رشد 
رويه انرژي در  انرژي در اين بخش و احتمال خروج ايران از اوپك تا ده سال آينده در صورت ادامه روند كنوني مصرف بي

 سازد.  هاي مختلف لزوم و اهميت بيش از پيش مصرف بهينه را نمايان مي بخش
و باتوجه به  م گرمايش مركزي (موتورخانه)ها در سيست اي از انرژي مصرفي ساختمان مصرف بخش عمدهدليل از طرفي به

، انجام هاي شهري وضعيت بسيار نامطلوب اكثر موتورخانهو  سازي ع انبوهيها در كشور با رشد سر تعداد موتورخانهافزايش 
 هاي فسيلي (به صورت مشخص گازطبيعي) و به تبع آن وري استفاده از سوخت ها با هدف ارتقا بهرهمعاينه فني موتورخانه

  با تكميل فرآيند احتراق، حذف گازهاي آالينده ناپايدار و معلق از مجموعه محصوالت احتراق مورد توجه قرار گرفته است.
بيش  درها  وضعيت موتورخانهها تشريح گرديده، سپس لذا در اين مقاله ابتدا معاينه فني و ضرورت انجام آن در موتورخانه

در نقاط مختلف كشور باشد) ميمتولي توليد و توزيع گاز در كشور (كه گاز ايران ساختمان متعلق به شركت ملي  140از 
ضمن معرفي چند عامل مهم در كاركرد مناسب  در پايانگردد.  از ديدگاه آمار و ارقام (به صورت نمودار و جدول) بيان مي

 گردد. ارائه مي معاينه فنيموتورخانه، گزارشي آماري از تغييرات اين پارامترها، در حين اجراي 
 

انرژي برچسب بارومتريك، دمپر مشعل، تنظيم فني، شناسنامه احتراق، آناليز فني، معاينه موتورخانه،: كليدي هاي واژه  
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 سيستم كنترل هوشمند موتورخانه و مديريت مصرف انرژي

11نادر رضائيان F

12نژاد، عطيه حميدي2، صديقه سادات سيدعلي12 F

13  
، شركت ملي گاز ايران10ن مفتح جنوبي، خيابان شهيد شيرودي، پالك تير، خياباتهران، ميدان هفت  

rezaeian@nigc.ir  
 چكيده: 

در دنيا شروع شده  1970باشد كه از دهه سازي مصرف انرژي، يكي از مهترين مسائل در تمام كشورها ميامروزه بهينه
 مديريت به صنعتي زيست توجه داشته است. كشورهايسه بحث انرژي، اقتصاد و محيطاست. اين موضوع همواره به 

 شكوفايي به منجر مديريت اين اعمال و نگرندمي انرژي جديد منبع يك عنوانبه  انرژي مصرف سازيبهينه و انرژي
 .است در اين كشورها شده منطقي و مصرف توليد فرهنگ بروز و اقتصاد صنعت،

 مصـرف انـرژي،   رشد كاهش عليرغم كه دهدمي نشان صنعتي كشورهاي در گذشته دهة سه در انرژي مصارف ارقام و آمار
مـا   در كشـور  كـه حالي در است. شده كاسته آنها انرژي مصرف شدت از روز هر و كرده پيدا افزايش آنها ملي ناخالص توليد
و سـرويس   خـدمات  يك ارائه براي گذشته سال 30با  همقايس در ديگر عبارت به است افتاده اتفاق مطالب اين عكس ايران

 بسيار عواقب خود رويهبي مصرف شود. اينمصرف مي انرژي ايران در صنعتي كشورهاي از بيشتر برابر 4يا  3معين حدود 
 بـه  نيـاز  فـوق  معضـالت  و مشـكالت  برطرف كـردن  جهت لذا داشت. خواهد بر در را سياسي و اجتماعي اقتصادي، وخيم
  باشد.مي كشور در انرژي مديريت اصول اجراي جمله از مختلفي هايابزار

شود بنابراين بحث ها) مصرف ميها و در سيستم گرمايش مركزي (موتورخانهاز طرفي بخش مهمي از انرژي در ساختمان
نصب "ن به تواباشد. از جمله راهكارهاي مديريت انرژي در اين بخش ميمديريت انرژي در اين بخش بسيار مهم مي

 اشاره كرد. "سيستم كنترل هوشمند موتورخانه

ها و نتايج حاصل از در اين مقاله ضمن معرفي روش فوق به بررسي مزاياي استفاده از سيستم كنترل هوشمند موتورخانه
 اجراي آن در شركت ملي گاز ايران خواهيم پرداخت.

  

 سازي انرژي.ستي)، مميزي انرژي، بهينهكلمات كليدي: موتورخانه، كنترل هوشمند، كنترل سنتي (د
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Optimizing the steam consumption in gas sweetening unit of South Pars Gas Complex  

Behnaz Jamshidi 

Assaluyeh-Bushehr-Iran- South Pars Gas complex 

Behnazjamshidi@yahoo.com & Behnaz.Jamshidi@spgc.ir  

Abstract: 

Inlet sour gas to the Phase1 of South Pars Gas Refinery is sweated by EAP selective 
MDEA process in two identical sweetening units (Unit 4100 & 4200) of two gas trains. 
Sour gas is brought into countercurrent contact with 45% wt amine solution flowing 
down the absorber column. The sweet gas leaves top of the absorber and is introduced 
into the downstream unit. The rich amine is withdrawn from the bottom of the Amine 
Absorber and flows to the regeneration section which includes some equipment such as 
flash drum, exchangers and amine regenerator column. The rich amine flows to the top 
of the Amine Regenerator, where the H2S and CO2 in the rich amine solution are 
stripped by counter-current contact with steam generated in the Regenerator Reboiler. 
The overhead product from the regenerator is a mixture of steam, H2S and CO2. The 
water vapor in the stream is condensed and returned to the column as reflux, while the 
H2S /CO2 rich acid stream is fed to the Sulphur Recovery Unit. The Amine Regenerator 
Column is a trayed type and the reboilers are of kettle design, heated by desuperheated 
LP steam. Inlet steam flow rate is cascade with top temperature of regenerator and is 
adjusted by it. 

In this study, steam consumption in regeneration section has been optimized. To attain 
this goal, a test run was done and all key parameters of sweetening unit were 
monitored.  

By considering 30days per month and 11 months per year, one month for maintenance 
job and overhaul, the steam consumption was decreased for value of 6400 kg/hr 
(50,688,000 kg/year) in both sweetening units which include two reboilers per each unit. 
Averagely 1,824,768,000 Rails/year is saving by minimizing the steam consumption in 
both units. 

Keywords: MDEA, sour gas, sweet gas, regenerator, steam consumption 
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 هاي و ديگهاي بخار   كاهش مصرف انرژي در كوره

 
 4،بهناز جمشيدي3، سعيد خاكپور2، افسانه سادات بلورچي*1حميدرضا جاودان

 هاي انرژي، پژوهشگاه صنعت نفت سازي فناوري پژوهشكده توسعه و بهينه 1،2
 1پااليشگاه گاز پارس جنوبي فاز  3،4

*Javdanhr@ripi.ir 
 

 چكيده: 

اي برخوردار  دي در صنعت و به خصوص صنايع نفت ،گازو پتروشيمي از اهميت ويژههاي فرآين كوره
باشند. با ادامه روند افزايش قيمت سوخت و شدت گرفتن مقرارت زيست محيطي، تمهيدات بيشتري  مي

هاي  به شكل "تلفات حرارتي در يك كوره عمدتا .براي استفاده از جرم و انرژي هدر رفته صورت گرفت
تلفات حرارتي از  ها، تلفات گازهاي خروجي حاصل از احتراق از دودكشكه شامل:  وجود دارد متفاوتي

 تلفات حرارتي در تجهيزات و قطعات جانبي كوره، هاي كوره، تلفات حرارتي تشعشعي از شكاف بدنه كوره،
ها و  ژي در كورهدر اين مقاله به ارائه پيشنهادهاي بازيافت جرم انرو غيره.  ها تلفات حراتي در كانال

از جمله پيشنهاد كنترل و كاهش مصرف هواي اضافي و بازيافت حرارت از گازهاي حاصل از  ديگهاي بخار
احتراق در مجتمع پارس جنوبي پرداخته شد كه در پيشنهاد اول امكان  صرفه جوئي به ميزان 

 ريال  در سال را در پي داشت.  85000000
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 انس در صنايع شيميايي طراحي صحيح خطوط بازيافت كند
13Fداريوش خواجه ميركي

14Fايرج يزدي ،14

15  
 اداره مهندسي فرايند، اراك مجتمع پتروشيمي شازند  

miraki_da@arpc-ir.net 

5Bچكيده 
در اغلب صنايع به خصوص صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، بخار به عنوان مهمترين حامل انرژي مورد 

سيالي به نام كندانس تبديل مي گردد. از به انتقال حرارت  استفاده قرارمي گيرد. بخار پس از انجام
آنجائيكه كه كندانس از سطح انرژي باالتري نسبت به آب برخوردار است بازيافت آن از جهات مختلف 

هر چه نسبت بازيافت كندانس در ازاي بخار توليد شده بديهي است بسيار مقرون به صرفه مي باشد. 
در اغلب اين صنايع سيستم هاي بازيافت كندانس  لذاعايد سازمان خواهد شد. افزايش يابد، نفع بيشتري 

وجود دارند. اين سيستم ها شامل خطوطي با فشارهاي مختلف مي باشند. عواملي كه بر سايز كردن يك 
خط تأثيرگذار مي باشند، باعث تغيير در خواص فيزيكي كندانس مي گردد به طوريكه در شرائطي خاص 

ندانس به سيالي كامالً مايع، گاز (بخار) يا مخلوطي از هر دوي آن ها     (دو فازي) تبديل ممكن است ك
شود. از همين روي اين سيال با ديگر سياالت رايج در اين گونه صنايع متفاوت       مي باشد. تعدد اين 

ليه از دخيل عوامل در سايز كردن خطوط كندانس سبب شده است تا اكثريت قريب به اتفاق طراحان او
نمودن اين عوامل در طراحي خود پرهيز نمايند. به همين دليل در عمل و پس از راه اندازي اين مجموعه 

ند. اين داراز اعداد طراحي  يانحراف قابل توجههاي صنعتي، نسبت بازيافت كندانس به بخار توليد شده، 
اطق سردسير كشور قرار دارند مي مشكل گريبانگير كليه صنايع نفت به خصوص مجتمع هايي كه در من

باشد كه كم و بيش مورد غفلت قرار گرفته اند. در اين مقاله سعي شده است تا ضمن برشمردن عوامل 
مؤثر بر طراحي صحيح اين خطوط به نحوه لحاظ كردن آن ها نيز اشاره شود به طوريكه بازيافت كندانس 

فاده از فرمول هاي موجود جهت سايزينگ، نمودارها و به ميزان بهينه اي برسد. اساس اين روش ها بر است
پاره اي از تجربيات استوار مي باشند. از مهمترين مستندات موفقيت آميز بودن اين مطالعه مي توان به 
طراحي مجدد خطوط بازيافت كندانس و اجراي آن بر اساس داده هاي طراحي جديد در مجتمع 

ه پس از بهره برداري از اين طرح ميزان بازيافت كندانس نسبت به پتروشيمي شازند اشاره نمود. به طوريك
 مدت مشابه قبل افزايش قابل مالحظه اي پيدا نموده است.

 هاي كليدي: بخار فالش، بازيافت كندانس، سايز كردن، دو فازي، تله بخار  واژه

 

                                                           
 مهندس ارشد فرايند  -1
 اون اداره مهندسي فرايند مع -2
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 باالنس بار بخار در شبكه توزيع بخار 
3، هومن فرزانه2، مهدي مير حبيبي1فرهاد حكمتي پور   

 Farhadhekmatipoor@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات 1
    S2m1512@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات 2
 استاديار دانشگاه آزاد واحد علو م و تحقيقات  3         

 
 

 چكيده :

آزاد سازي قيمت سوخت در ايران ، در راستاي افزايش قيمت جهاني انرژي سبب افزايش هزينه هاي سوخت 
م مصرفي شده است .يكي از اين راهكارهاي كه مي توان بوسيله آن ميزان سوخت مصرفي را كاهش داد  ، تنظي

بخار خروجي بويلر،با توجه به بخار مورد نياز هر فرآيند وراندمان ديگ هاي بخار در صنايع (كك سازي ، 
كاغذسازي، نيروگاه هاي بخاري ، پااليشگاه هاو...) مي باشد.  از آنجاييكه اين روش، نيازمند نصب تجهيزات جديد 

 نمي باشد ، هزينه هاي سرمايه گذاري پاييني دارد.
قاله بخار خروجي از سه ديگ بخار با سوخت گاز طبيعي از نظر انرژي مصرفي و اقتصادي مورد بررسي در اين م

قرار گرفته است و با استفاده از برنامه نويسي رياضي شبيه سازي شده است . نتايج بررسي نشان مي دهد كه اگر 
گردد، مقدارقابل توجهي از هزينه ها  ميزان انرژي مصرفي و بخار توليدي در بهترين راندمان و به درستي كنترل

 مصرف انرژي كاهش مي يابد . 
 

 كليد واژه : ديگ بخار ، رگرسيون ، بهينه سازي ، برنامه نويسي رياضي

mailto:Farhadhekmatipoor@gmail.com
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چالش ها ،موانع و راهكارهاي  )CDMو كار مكانيسم توسعه پاك ( ساز
 رفع آن ها در مديريت انرژي كشور

15Fفريد بن سعيد 

 و كارشناس ارشد شركت ملي گاز ايران فوق ليسانس مهندسي نفت16
16Fمريم صمديار 

 ليسانس مهندسي برق والكترونيك  و كارشناس آموزش شركت ملي گازايران 17
 

17Fكلمات كليدي : مكانيسم توسعه پاك 

18)CDM 18)،گواهي انتشار كاهش كربنF

19)CERs،(  پيمان كيوتو،گازهاي گلخانه
 وزارت نفت ،وزارت نيرو محيط زيست ، اي ،

 
 : چكيده

 
) يك مكانيسم همكاري بين المللي است كه تحت پيمان كيوتو بنا نهاده شده است و منـابع  CDMمكانيسم توسعه پاك (

بسيار مهمي را براي دستيابي به توسعه پايدار از طريق ترويج سرمايه گذاري در پروژه هاي سـازگار بـا محـيط زيسـت در     
اساس آمار منتشر شده توسط كنواسيون تغييرات آب و هـواي سـازمان   اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد. بر 

ملل ايران عليرغم برخورداري از پتانسيل هاي الزم با ثبت چهار پروژه در سازمان توسعه پاك  بين الملل  تا كنـون سـهم   
، 1447يل به ترتيـب بـا   بسيار ناچيزي  از اين بازار بين المللي برده است ،اين درحالي است كه كشورهاي چين، هند و برز

، بـا  ) . در اين مقاله سعي شـده اسـت  2پروژه ثبت شده بيشترين جذب سرمايه را به خود اختصاص داده اند ( 193و  683
و بررسـي مـوارد ذيـربط در     تجزيه و تحليل تجربه هاي موفق كشورهاي فوق در به ثبت رساندن پروژه هاي بـين المللـي   

درراستاي طراحي و اجراي پروژه هاي مرتبط به  ايـن مكانيسـم در ايـران  و عـدم  بهـره      چالش ها و موانع موجود كشور ،
شناسـايي و  ،از اين فرصـت بـين المللي   مالي  مناسب توسط ارگان هاي دولتي و خصوصيمنافع زيست محيطي و برداري 

ت انرژي كشـور (وزارت نفـت و   در مديري ها  پس از تجزيه و تحليل چالش ها و موانع ، راهكارهاي عملياتي جهت رفع آن
 ارائه گردد . نيرو )

                                                           
16 training.nigc@gmail.com  
17 maryam_mobin.online@yahoo.com 
18 Clean development mechanism 
19 Certified Emission Reduction 

mailto:training.nigc@gmail.com
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 توان خروجي توربين هاي گازي پتروشيمي فجر به كمك شبكه عصبيبررسي عوامل موثر بر 
  

19Fفرخ مكرميان

20Fسالم بعنوني،20

21Fحسن نصيري، 21

22  
 دانشگاه آزاد دزفول

mokaramian.f@gmail.com 
 
 

 

 يدهچك

در اين مقاله جهت بررسي عوامل محيطي از قبيل دما، فشار، رطوبت و همچنين دبي سوخت و افت فشار در فيلتر و 
تغييرات دريچه گايد ون بر روي توربين هاي گازي از داده هاي تجربي نيروگاه پتروشيمي فجر استفاده شده  سپس 

بررسي قرار گرفته شده است و در ادامه توسط شبكه عصبي كاركرد ماهه مورد  4تغييرات هر كدام از عوامل در بازه زماني 
توربين مدل شده، كه با استفاده از مدل ايجاد شده اثر عوامل موثر بر توان و دبي سوخت توسط منحني نمايش داده شده 

ده و نتايج است و در نهايت جهت پيش بيني اثر خنك كن تبخيري فاگ در نيروگاه فوق از مدل بدست آمده استفاده ش
ارائه گرديده است. همچنين بر اساس بررسي هاي صورت گرفته با بكارگيري كولر هاي تبخيري از نوع فاگ توان خروجي 

  7/2درصد به ميزان  10درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي  40واحدهاي گازي نيروگاه پتروشيمي فجر در شرايط دماي 
مگاوات ساعت در سال)  18432زان برق توليدي به وسيله اين سيستم ( معادل مگاوات افزايش مي يابد. لذا با توجه به مي

 سال برآورد مي شود. 5/2زمان برگشت سرمايه حدود 

 

 كلمات كليدي: خنك كن تبخيري، فاگ، شبكه عصبي، سرمايش، توليد توان

                                                           
 كارشناس ارشد مكانيك (شركت پتروشيمي فجر) -1
 شگاه شهيد چمران اهواز)دكتراي مكانيك (دان -2

 كارشناس ارشد برق (شركت پتروشيمي فجر)- 22
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 هاي كاهش مصرف انرژي در آني بخار الزم و مصرفي يك واحد صنعتي و پتانسيلمحاسبه

 ، فرشاد ورامينيان*سيدمحسن ميراحمدي
 نفت و گاز. ي مهندسي شيمي،سمنان، دانشگاه سمنان، دانشكده

  sm.mirahmadi@gmail.com 
 

 چكيده 

ها ني انرژي آهاي انرژي در صنايع هستند و مصرف بهينهكنندهترين مصرففرايندهاي شيميايي از مهم
سازي مصرف انرژي در يك فرايند ي مواد شيميايي دارد. بهينهشدههاي تمامسهم مهمي در كاهش هزينه

مستلزم درك درستي از مقدار انرژي مصرفي مورد انتظار (با توجه به مصارف انرژي در فرايند) و مقدار 
گر در بسياري از واحدهاي صنعتيِ ويژه مقدار مصرف واقعي بخار) دارد. از طرف ديواقعي انرژي مصرفي (به

هاي الزم ي دادهگيري وجود ندارد و مهندسين انرژي بايد به محاسبهايران اطالعات و ابزارهاي اندازه
شود. آلكيل بنزن خطي بپردازند. در اين مقاله يك واحد سولفوناسيون آلكيل بنزن خطي بررسي مي

ها است. در ادامه مقدار بخار مورد نياز ه در ساخت شويندهترين مواد مورد استفاد) از مهمLABSسولفونه (
ترين حامل انرژي در فرايند) برآورد و سپس مقدار واقعي مصرف بخار محاسبه شده است. (به عنوان مهم

هاي موجود در كارخانه مقايسه شد و تطابق نتايج به دست آمده با مقادير موجود در منابع علمي و داده
 1302000دهد حداقل به مقدار ي اين نتايج نشان ميها مشاهده گرديد. مقايسهن آنبسيار مناسبي بي

% كل 30تواند كاسته شود كه اين مقدار حدود معادل گاز طبيعي از مصرف انرژي واحد مي مترمكعب
ريالي به اقتصاد كشور  761670000اي حداقل مصرف سوخت واحد براي توليد بخار است و هزينه

 ند.كتحميل مي

 

 جويي انرژي.بخار، سولفوناسيون، آلكيل بنزن خطي، شوينده، صرفههاي كليدي:  واژه
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 سازي انرژي در ساختمان با استفاده از تغيير فاز مواد بهينه
 

22Fفاطمه جعفري

23F، فرشاد ورامينيان23

24F، فرامرز هرمزي24

25 
 دانشگاه سمنان –دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز  -1،2،3

fateme.jafari1985@gmail.com 
 

 چكيده

سازي در اين پژوهش مورد بررسي  يك، از طريق مدلئبراي كنترل دماي فتوولتا  ام سي استفاده از پي
يك ئسازي موردنظر از نتايج يك آزمايش بر روي سيستم فتوولتا قرار گرفته است. به منظور ارزيابي مدل

ام،  سي پي –يك ئام كه قبالً انجام گرفته، استفاده شده است. يكي از فوايد سيستم فتوولتا سي پي –
هاي فلزي درون  تواند از طريق قرار دادن پره ام در انتقال گرما است كه مي سي بهبود عملكرد ضعيف پي

ل طوالني مدت ام در جذب گرما و كنتر سي ام انجام گيرد و در نتيجه باعث عملكرد سريع پي سي پي
كه   سازي شده ام مدل سي پي –يك ئيك شود. براي اين منظور دو سيستم  فتوولتائدماي سلول فتوولتا

ام قرار گرفته است و در سيستم ديگر  سي ي فلزي مستطيل شكل درون پي در يك سيستم دو پره
براي جلوگيري از  ام با دماي ذوب مختلف هستند، كه سي هاي فلزي به شكل مثلث، حاوي دو پي سلول

 هاي فلزي، سيستم دوم طراحي شده است. مدل ام توسط پره سي اشغال بخش زيادي از حجم پي

و شرايط آب و هوايي فصل تابستان در شهر سمنان انجام  1000 ها براي شار گرماي ثابت سازي
يك نزديك ئب مناسب، دماي فتوولتاام با دماي ذو سي دهند با استفاده از پي گرفته است. نتايج نشان مي

 يابد. ماند در نتيجه بازده عملكرد آن بهبود مي است، باقي مي 25 اش كه  به دماي مشخصه

 سازي انرژي گرمايي يك، ذخيرهئ،  فتوولتاام سي پيهاي كليدي:  واژه

                                                           
 كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -1
 دكتراي مهندسي شيمي -2
 دكتراي مهندسي شيمي -3
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 انرژي هسته اي و كاربردهاي آن
25Fفاطمه عين الهي پير 

26Fچايي *، ساحل پاكزاد تو26

27 
 دانشگاه زابل، پژوهشكده تاالب بين المللي هامون 
Fateme.eynollahi@yahoo.com 

 
 چكيده

سال پيش آغاز شده و اينك اين نيرو همان اندازه از برق جهان را تأمين مي  40استفاده از انرژي هسته اي از 
ز جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي كنند كه نيروگاه هاي هسته اي آنها در زمينه كند. حدود دو سوم ا

توليد برق و زير ساخت هاي صنعتي نقش مكمل را ايفا مي كنند. نيمي از مردم جهان در كشورهايي زندگي 
اين ترتيب، به مي كنند كه نيروگاه هاي هسته اي در آنها در حال برنامه ريزي و  ياد در دست ساخت هستند. 

اي جهان مستلزم بروز هيچ تغيير بنياديني نيست و تنها نيازمند تسريع راهبردهاي  توسعه سريع نيروي هسته
كشور از  15كنند. بيش از  كشور جهان برق توليد مي 31اي در  نيروگاه هسته 440موجود است. امروزه حدود 

در  .اي هستند بيشتر، متكي به نيروي هسته درصد يا 25مجموع اين تعداد در زمينه تأمين برق خود تا 
از آن در بخش  كنند تا راكتور تحقيقاتي استفاده مي 300كشور از حدود  50سرتاسر جهان، دانشمندان بيش از 

 هاي مختلف استفاده كنند. 

 

 واژه هاي كليدي: انرژي هسته اي، نيروي برق، نيروگاه هسته اي

                                                           
 عضو هيئت علمي پژوهشكده تاالب بين المللي هامون دانشگاه زابل 26
 عضو هيئت علمي پژوهشكده تاالب بين المللي هامون دانشگاه زابل 27
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ده درجذب سرمايه گذاري خارجي براي توسعه انيسم توسعه پاك، فرصتي فراموش شمك
 پايدار در بخش انرژي

 
27Fاحمد صادقيه

28  
28Fفاطمه مبشري

29  
 يزد، دانشگاه يزد، ساختمان فني و مهندسي، دانشكده مهندسي صنايع  

sadegheih@yazduni.ac.ir 
 

 چكيده 

در حـال توسـعه اسـت. بـراي      دستيابي به توسعه پايدار ، يكي از مهمترين دغدغه هاي سياست گذاري در كشورهاي
رسيدن به اين هدف بايد در كنار توسعه اقتصادي، به كاهش مصرف انرژي هاي فسيلي و به تبع آن كاهش آالينـده هـاي   
ناشي از اين انرژي ها اهتمام ورزيد. تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد كه، منابع انرژي تجديد پذير و بهره وري 

فسيلي دو راه حل اساسي در جهت كاهش مصرف انرژي هاي فسيلي اسـت، بـه گونـه اي كـه ايـن      در مصرف انرژي هاي 
كاهش مانعي در مسير رشد و توسعه اقتصادي نباشد. اين دو راه حل نيازمند برنامه ريزي هاي منسجم و سـرمايه گـذاري   

زمين در چند دهه اخير، كه ناشـي  هاي اوليه كالن در بخش هاي مختلف انرژي هستند. از سوي ديگر گرمايش بي سابقه 
از افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي حاصل از فعاليت هاي انساني است، جامعه جهاني را به سمت اجراي مكانيسـم هـايي   
پيش مي برد كه به كاهش اين انتشار بيانجامد. مكانيسم توسعه پاك كه در طي اجراي آن، يـك كشـور توسـعه يافتـه بـا      

روژه هاي كاهش انتشار در يك كشور در حال توسعه، عالوه بـر انتقـال علـم و تكنولـوژي، بـه كـاهش       سرمايه گذاري در پ
انتشار در كشور ميزبان كمك نموده و نيز از اين طريق درصدي از تعهدات خود براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه هاي را 

است، تا به جذب سرمايه گذاري خـارجي بـراي   عملي مي نمايد، يكي از فرصتهاي كليدي براي كشورهاي در حال توسعه 
دستيابي به توسعه پايدار بپردازند. فرصتي كه تاكنون از سوي كشور ما ايران، به عنوان نهمين كشور بـزرگ منتشـركننده   

 گازهاي گلخانه اي در جهان ناديده گرفته شده است.
 

 نه اي، مكانيسم توسعه پاك: پيمان كيوتو، توسعه پايدار، شدت انرژي، گازهاي گلخا كليد واژه
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1. Abstract 

High-tech industries, such as oil and gas refineries, have for a few decades now attempted to 
conduct their energy consumptions in an optimized way. This is because policymakers and 
top managements in these industries have felt the critical situation of a possible energy 
shortage that could happen for them in the near future, even in countries with significant 
fossil fuel resources. Decisions related to energy consumption in any industry will have a 
long-term effect on different parts of the industry structure. In this way, energy decisions 
should be categorized as part of any industry’s main strategic and long-term decisions, which 
should be made by top strategists. On the other hand, strategic management has many 
powerful tools to help the policymakers in high-tech industries to establish a long-term 
strategy for energy consumption and reducing or preferably eliminating the energy loss. This 
will be more important for industries in the Middle East, where they have just started to make 
an applicable strategy for their energy consumption and to design a long-term procedure for 
their energy management.Based on strategic management and by comparison we designed 
and offered a new model for establishing the main structure of energy management strategy. 
This strategy, which we will call ESM (Energy Strategic Model), is similar to the practical 
models in the field of strategic management, which aremade for designing the overall 
company strategy. 

mailto:Hadi.Fanisalek@Gmail.Com
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 چكيده

از مهمترين نيروگاه هايي كه امروزه به عنوان مولد قدرت كاربرد دارند، نيروگاههاي گازي مي باشند. لذا استفاده از 
هينه ساخته و راندمان واحدهاي گازي را در جهت صرفه جويي در روشهايي كه بتوان توليد انرژي در اين منبع قدرت را ب

مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا اقتصادي ساخت، مورد استقبال صنايع از جمله پااليشگاهها و شركت هاي پتروشيمي 
اشيم. قرار خواهد گرفت. لذا براساس همين ضرورت در اين مقاله سعي بر ارائه ي روشهايي در راستاي همين هدف مي ب

هر چند چرخه ساده توربين گازي از لحاظ اقتصادي براي بسياري از مقاصد مانند واحد هاي تامين بار قله كافي است. 
ولي در واحد هاي تامين كننده بار پايه براي بهبود قدرت و بازده توربين گازي بايد اصالحاتي صورت گيرد. راهكارهايي 

در كمپرسور، بازگرمايش در توربين، تزريق آب در انتهاي كمپرسور و يا محفظه چون استفاده از بازياب، خنك كن مياني 
احتراق، يا استفاده از دماهاي باالتر در ورودي توربين از جمله ي اين موارد هستند. البته ايجاد اين دماهاي باال مسائلي را 

وربين از مزاياي اين روش بهره مند شد موجب خواد شد كه ميتوان با رعايت برخي اصول از جمله خنك سازي پره هاي ت
همچنين در ماههاي گرم، خنك سازي هواي ورودي به توربين گاز جهت افزايش خروجي حائز اهميت است. چرا كه با 
افزايش  دماي محيط ، جرم مخصوص هوا كاهش يافته و دبي جرمي عبوري از توربين پايين مي آيد در نتيجه قدرت 

 ش خواهد يافت كه روشهاي مختلف براي اين كار در اين بررسي معرفي خواهند شد.توليدي توسط توربين كاه

 

 واژه هاي كليدي: بازدهي، قدرت خروجي، خنك سازي
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3.1 6B چكيده 
در  يمصرف انرژ زانيدر كشور، بخش حمل و نقل بوده كه م يعمده مصرف كننده انرژ هاياز بخش يكي

 باشد. به همين دليل افزايش چشمـگير در مصــرف انرژي و هدرسوزيآن از الگوي مناسبي برخوردار نمي
از مديريت  ريدر حمل و نقل، ضرورت بهره گي دهد. اين افزايش چشمگير در مصرف انرژيرخ مي يانرژ

در حمل و نقل را بيش از پيش  يانرژ يعرضه و تقاضا يبراي تداوم و شتاب در اقدامات بهينه ساز
بيشتر است. اين ها به وضوح سازد. چرا كه مصرف انرژي اين بخش در مقايسه با ديگر بخشضروري مي

صرف باالي انرژي و همچنين استفاده از خدمات انرژي بر حمل و امر از بهره وري پايين در بهره برداري، م
در حمل و نقل در  يانرژ يعرضه و تقاضا يبهينه ساز هاي برنامه شود. بدين ترتيب اجراينقل ناشي مي

 برخوردار بوده و و اصالح الگوي مصرف انرژي در حمل و نقل ضرورتي انكار يخاص تيبخش از اولو نيا
 نهيدر هز يانرژ هاي نهيو دخالت هز تياهم ،يمصرف انرژ زانيم ودنباال ب لياين به دلناپذير است. بنابر

عنوان راهكار اجرايي مديريت و بهينه  هوشمند به هاي ارايه خدمات حمل و نقل، بايستي سامانه هاي
 صنعت حمل و نقل مورد توجه قرار گيرد  يانرژ يعرضه و تقاضا يساز

 

 هاي مديريتراهكاري، بهينه سازي، انرژ يعرضه و تقاضا، هاي كليدي: حمل و نقل واژه
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7B چكيده 
 ابل انكاري در توسعه صنعتي جوامع بشري و روند فزايندهحمل و نقل، نقش مهم و غيرق امروزه

آنست. نقش  حمل و نقل آثار ناخواسته يمصرف انرژ يرمنطقيغ شيهمه، افزا ني. با ارددا شهرنشيني
است.  دهمنابع را به همراه آور تيمحدود يبه آن، دغدغه كنون يجوامع امروز يانرژي و وابستگ ياتحي

 ،يضمن جلوگيري از هدر رفتن انرژ توانيم نيو استفاده از ابزارهاي نو يانرژمديريت  جاديبنابراين با ا
و ارتقا كيفيت آن اقدام كرد. انرژي در كنار سرمايه و نيروي انساني به عنوان مصرف نسبت به بهينه سازي 

-ايفا ميسزايي در پيشرفت و توسعه كشور ه انرژي نقش برو از اينيكي از عوامل اصلي توليد در دنياست. 

از نحوه  كند، بنابراين ارتقا آگاهي عمومي براي استفاده و تخصيص بهينه انرژي در كنار فرهنگ سازي
بايد مورد توجه ، تغيير نگرش در مصرف سوختضمن ل با اهميتي است كه يانرژي، از مسامصرف درست 

كشور باشد. در  يرف در انرژآگاهي عمومي و فرهنگ سازي مصارتقا اين تغيير، بايد همراه با  قرار گيرد.
انسجام الزم را در جهت اصالح و بهبود مصرف ايجاد كند. بنابراين، توجه ويژه به  تواندينتيجه، اين روند م

بهينه سازي مصرف انرژي صنعت حمل و فرهنگ سازي و ارتقا آگاهي عمومي، اهميت به سزايي در بهبود 
 .ت خواهد داش و نقل

 

 بهينه سازي، مصرف انرژي، آگاهي عمومي، فرهنگ سازي، و نقلهاي كليدي: حمل  واژه
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 چكيده:
نگاتنگي در مناسبات اقتصادي و سياسي كشورها نفت و انرژي هسته اي به عنوان دو كاالي استراتژيك، ارتباط ت 

قيمت نفت روي ميزان مصرف انرژي هسته اي با استفاده از تكنيك اقتصاد سنجي با رويكرد داده  آثار مقاله اين دارد. در
-2009طي سالهاي  دنياكشور پرمصرف انرژي هسته اي  9براي  مدل اثرات ثابت و تصادفي بكار گيري باو  هاي پانلي

 است. قيمت نفت تاثير منفي بر روي مصرف انرژي هسته اي داشته دهد مي نشان نتايج شود. مي تحليل 1980
 JEL :C33, Q40, Q43طبقه بندي 

 
 مصرف انرژي هسته اي، قيمت نفت، رشد اقتصادي، داده هاي پانلواژگان كليدي: 
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 : چكيده

تغيير اقليم از مهمترين چالش هاي قرن جاري است. گرم شدن جهاني هوا، ذوب شدن يخ هاي دائمي، باال آمدن سطح 
رب قابل توجهي در بخش كشاورزي، جنگل دريا از مباحث مربوط به تغيير اقليم مي باشد. تغيير اقليم مي تواند آثار مخ

اين پژوهش از نوع بررسي و پژوهش كتابخانه اي و اسنادي ها، اكوسيستم ها و بهداشت و سالمت جامعه داشته باشد. 
و علمي پژوهشي گرد آوري شده است. از آن جايي كه ايران جزء كشورهاي غني از  ISIاز مقاالت بوده است. مطالب 
مديريت بهتر و برنامه ريزي كارآمدتر در توليد و مصرف انرژي مي توان در توسعه اقتصادي كشور گام انرژي است لذا با 

مهمي برداشت. به حداقل رساندن استفاده از سوخت هاي فسيلي نيز عامل موثري در كاهش گازهاي گلخانه اي و تحليل 
كه اثرات مخرب زيست محيطي كمتري داشته باشند  اليه اوزون مي باشد. بنابراين تالش براي استفاده از انرژي هاي نو

 بايستي مد نظر قرار گيرد.

 

 كلمات كليدي: تغيير اقليم، مديريت انرژي، مسائل زيست محيطي.
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 هاي مديريت و صرفه جويي انرژي در صنايعمروري بر روش
 

 حسين آقاخاني
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 مقدمـه 

كند. از اين رو بررسي و اجراي راهكارهايي كه به كاهش مصرف  دنيا را مصرف مي % از انرژي37بخش صنعت در حدود  
انجامد از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. در حدود سه دهه اخير كه بحث مديريت و كاهش  انرژي در اين بخش مي

استفاده از تجهيزات و  هاي مختلفي مثل مميزي انرژي، مصرف انرژي به صورت جدي مطرح شده است، راهكارها و روش
المللي و...  ها، قوانين و تعهدات دولتي و بين وسايل كاهنده مصرف انرژي، كنترل ميزان مصرف انرژي، استفاده از مشوق

جهت كاهش مصرف انرژي اجرا شده است. در مقاله حاضر ابتدا به اختصار وضعيت جهان از نظر مصرف انرژي در بخش 
اهكارهاي اصلي مورد استفاده كنوني و آينده در بخش تكنولوژي جهت صرفه جويي و صنعت بررسي شده است. سپس ر

مديريت مصرف انرژي در صنايع معرفي و تاثير هر يك با توجه به نتايج گزارش شده در تحقيقات انجام يافته بيان شده 
 شاره شده است.است. در خاتمه مقاله نيز به تاثير قوانين و مقررات بر روي مصرف انرژي در صنايع ا
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 مديريت مصرف انرژي در بويلر واحدهاي بخاري نيروگاه نكا

 جمشيد نعيمي
J_Naeimi@yahoo.com 

 
 چكيده :  

در سيكل حرارتي نيروگاه بويلر به عنوان يكي از تجهيزات عمده محسوب مي شود كه وظيفه اصلي آن توليد بخار داغ 
شد. انرژي حرارتي مورد نياز جهت توليد آب به بخار از احتراق سوخت براي به حركت در آوردن پره هاي توربين مي با

حاصل مي شود. در اين مقاله بويلر از دو ديدگاه متفاوت يعني از لحاظ آمادگي و قابليت اطمينان و همچنين از نظر 
بودن تعداد خروجي هاي مديريت انرژي، مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است. يكي از مشكالت اساسي نيروگاه نكا باال 

اضطراري واحدهاي بخار ناشي از سوراخ شدن لوله هاي بويلر بوده است كه اين اشكال مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و 
جهت افزايش آمادگي و قابليت اطمينان واحدها اقدامات مفيدي انجام گرديد. همچنين با توجه به اهميت مقوله مديريت 

بهينه سازي مصرف انرژي، اقدامات مطلوبي از قبيل نصب آنااليزر در كانال دود جهت كنترل انرژي و كاهش تلفات و 
احتراق بويلر، نصب سنسور ويسكوترم جهت اندازه گيري ميزان ويسكوزيته مازوت، پايش وضعيت عايق ديواره هاي بويلر 

نجام گرديد. در پايان مقاله، به نتايج حاصل از بوسيله دستگاه ترموويژن و انجام عمليات رسوب زدايي لوله ها در نيروگاه ا
 اقدامات انجام شده و صرفه جويي هاي بدست آمده اشاره شده است.   

 
 
 واژه هاي كليدي: عملكرد بويلر، مديريت انرژي، كاهش تلفات، بهينه سازي تعميرات  
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 هاي افزايش راندمان در واحدهاي بخاري نيروگاه نكاروش

 جمشيد نعيمي
J_Naeimi@yahoo.com 

 
 چكيده : 

با توجه به اهميت موضوع افزايش راندمان در نيروگاه از ديدگاه مديريت انرژي و بهينه سازي مصرف سوخت، به روش 
ر در سيكل رانكين از قبيل هاي افزايش راندمان در سيكل توان اشاره شده است. در اين مقاله ابتدا تجهيزات عمده انرژي ب

بويلر و كندانسور معرفي شده و سپس با توجه به تأثير پارامترهاي مختلف در عملكرد و كارآيي هر تجهيز در خصوص 
چگونگي افزايش راندمان و انجام اقدامات الزم در حين بهره برداري و نيز در مدت زمان تعميرات، بحث و بررسي شده 

در نهايت راندمان كلي سيكل نيز بهبود خواهد يافت. راهكارها و   ش راندمان تك تك تجهيزات،است. بديهي است با افزاي
 نتايج حاصله در رابطه با افزايش راندمان در پايان مقاله ارائه شده است.

 

 واژه هاي كليدي : افزايش راندمان، مديريت انرژي، سيكل رانكين، كاهش تلفات 
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 ير و تاثير آن بر محيط زيستكاربرد انرژي هاي تجديد پذ
 

36Fسيد محمد جواد غريب زاهدي

34  

Mj632.zahedi@gmail.com 

 

8B چكيده 

 به و اتكا افزايش گاز و نفت قيمت كه شده سبب جهان در انرژي تقاضاي افزايش و اقتصادي رشد

 و نفت برايجايگزيني  تجديدپذير منابع ميان اين در .يابد كاهش انرژي تأمين براي انرژيهاي تجديدپذير
 شدن ذخيره مهمتر همه از و زيست محيط حفظ و هوا آلودگي از جلوگيري ساده آوري فن.است گاز

 هاي تكنيك از استفاده با ارزش پر مصنوعات و مواد به آنها تبديل يا و آيندگان براي فسيلي سوختهاي

 آشكار شورك براي را پذير يدتجد و نو هاي انرژي از استفاده لزوم كه هستند داليلي عمده از پتروشيمي،

 به گرايش فسيلي، منابع بودن فناپذير و زيست محيط حفظ به توجه زمينه در جهاني تحوالت.سازد مي

 .ميكند معطوف خود به را بيشتري توجه روز به روز و بخشيده سرعت را انرژيهاي تجديدپذير از استفاده
يدپذير و كاربرد آنها در بخشهاي مختلف و تاثيرات دراين مقاله به بررسي چگونگي توليد انرژي هاي تجد

 محيط زيستي مي پردازيم.

 

 انرژي هاي تجيد پذير، محيط زيست، پسماند هاي كليدي:  واژه

                                                           
 10و  9ندسي شيمي،كارشناس ارشد اتاق كنترل فازهاي كارشناسي مه -1
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موتورها در كاهش مصرف انرژي الكتريكي راهكارهاي  

 قدرت _سلطاني             مهندسي برق جواد 
Email: j.soltani58@gmail.com 

 
 چكيده :

هرزگردي موتورها :  -1راهكار جهت صرفه جويي انرژِي در موتورهاي الكتريكي مورد بررسي قرار مي گيرد. 9در اين مقاله 
مي توان گفت در اغلب موارد جريان دربي باري حدود جريان در باركامل است بنابرين ميتوان با حذف تلفات بي باري 

كاهش بازده در كم باري : اغلب ما در طراحي ها و  -2اموش كردن موتورهاي بي بار ) بيشترين صرفه جويي را داشت .(خ
بكار بردن موتورها از موتوري با اندازه اي به مراتب بزرگتر از اندازه  واقعي انتخاب مي كنيم . گذشته از اينكه چه عواملي 

برد باعث مي شود موتور در بار كامل كار نكند و بازده موتور كاهش يابد ، با باعث اين انتخاب ميگردد ، اين نوع كار
استفاده از موتورهاي پربازده :  -3جايگزين كردن موتور متناسب با بار مي توان صرفه جويي قابل مالحظه اي داشت . 

يگر موتورها گرانتر هستند اما با درست است كه اين موتورها با توجه به اينكه قيمت تمام شده بيشتري دارند  نسبت به د
محاسبه بازگشت سرمايه مشاهده ميگردد كه هزينه انرژِي موتورهاي پربازده در مقايسه با موتورهاي معمولي داراي هزينه 

به مراتب كمتري است كه اين موضوع با توجه به باال بودن هزينه انرژِي از اهميت زيادي برخوردار است.                   
درايوهاي تنظيم سرعت : نصب سيستم هاي تنظيم دور (فركانس كانورتر ) بر روي موتورها ، پمپ ها و غيره باعث مي  -4

شود كه اين تجهيزات در سرعت مورد نياز خود كار كرده و بهينه باشند در نتيجه موجب صرفه جويي انرژي مي شوندكه 
كاهش بار : يكي از مهمترين راهكارهاي كاهش مصرف انرژي كاهش  -5باتوجه به كاربرد تجهيزات انواع مختلفي دارند . 

بار الكتريكي مي باشد كه ميتوان با روانكاري و كاهش تلفات ناشي از اصطحكاك ، بار موتور  را كاهش دارد.  همچنين 
 -6اثير گذار باشيم. مي توانيم با جايگزيني ياتاقان هاي غلطكي و بلبرينگ ها با ياتاقان هاي تخت در كاهش بار موتور ت

از  Bگشتاور راه اندازي : در انتخاب نوع و كالس موتور بايد دقت ويژه اي مد نظر قرار داد بطور مثال يك موتور كالس
عهده بار زياد استارت بر مي آيد ولي بعد از آن كه بار به سرعت نهايي رسيد موتور در كمتر از ظرفيت نامي كار مي كند . 

كه همان گشتاور راه اندازي را ايجاد مي كند استفاده كرد اين در  C توان از يك موتور كوچكتر از نوع در اين موارد مي 
موتورهايي كه مجدد  -7 ار كامل نامي كار مي كندحالي است كه اين موتور در شرايط بعد از راه اندازي (معمول) نزديك ب

هش مي يابد كه مقدار اين كاهش بازده به شرايط كارگاهي و سيم پيچي مي شوند:  بازده اين موتورها بعد از تعمير كا
ژنراتور موتورها :   -8چگونگي تعمير بستگي دارد . بهتر است بعد از تعمير  مقدار كاهش بازده با بازده اوليه مقايسه گردد. 

برابر با حاصلضرب بازده  وقتي ژنراتور موتوري در كمتر از بار نامي خود كار كند بازده آن كاهش مي يابد چون بازده آن
% ميباشد در حالي كه بازده يكسوكننده هاي 70ژنراتور و موتور است . معموال بازده موتور ژنراتورها در بار كامل حدود 

جويي   هاي متعارف صرفهV-belt هاي شياردار باV-beltجايگزيني تسمه ها :  -9% مي باشد. 96نيمه هادي تقريبا 
هاي V-beltدرمعرض تنش فشاري بزرگي متناسب با قطر چرخ قراردارد. ازآنجاكه در  V-beltزيادي دربر دارد. يك 

رسد   حداقل مي  هاي فشاري به  فشار از ماده كمتري استفاده شده تغيير شكل الستيك و تنش  شياردار در قسمت تحت 
 شود . هاي شياردار بيشتر ميV-beltبنابراين بازده عملياتي در 

 
 دي : كاهش بار ، كاهش بازده ، درايوهاي تنظيم سرعت ، گشتاور راه اندازيواژه هاي كلي
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اي در صنايعسازي مصرف انرژي بر كاهش انتشار گازهاي گلخانهتاثير بهينه  
 

 4مهدي گوهررخي –3بهرام نوشاد - 2جومحمدصادق سخاوت - 1كورش يغمائي
 -3نشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات خوزستان دا  -2دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات خوزستان  -1

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب -4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر 

0Bچكيده:  

1Bيهاي ژاي از كل انر باشد. موتورهاي صنعتي بخش عمده بخش صنعت بزرگترين مصرف كننده انرژي در سراسر جهان مي
نياز به استراتژيهاي صرفه جويي  ,آنجايي كه موتورها استفاده كننده اصلي انرژي هستندكنند. از  صنعتي را استفاده مي

شود. در اين مقاله استراتژي   انرژي براي كاهش مصرف انرژي و بهبود مسائل زيست محيطي در صنايع بسيار احساس مي
گيرد. همچنين در اين مقاله عالوه مي بكارگيري درايوهاي سرعت متغير در پتروشيمي شهيد تندگويان مورد استفاده قرار

 گيرد.بر صرفه جويي انرژي در موتورها، مسائل زيست محيطي مورد بررسي قرار مي
 

 كلمات كليدي: موتورهاي صنعتي، استراتژي صرفه جويي انرژي، بازده الكتروموتور
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 هاي هاي گردشي در برجبازيافت انرژي بوسيله پمپ
 ∗تقطير اتمسفريك

 
 3محمد رضا زحمتكش، 2محبوبه مرادي شهربابكي، 1د غفاريرامين زا

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اهر، گروه مهندسي شيمي، اهر، ايران
r.zadghaffari@iau-ahar.ac.ir 

 

2. 9B چكيده 
هاي تقطير، با خارج كردن مايع از يك سيني و سرد كردن آن تا دماي مناسب، جريان مايع به برجدر  

شود كه اين تكنيك همان پمپ گردشي است. براي يافتن تر برگردانده ميو گاهي پايينچند سيني باالتر 
بررسي عملكرد برج تقطير اتمسفريك در حالت خاموش  هاي گردشي در برج تقطير، بهثيرات پمپ◌ٴ تا

پرداخته و مشاهده گرديده كه در محصوالت جانبي هاي گردشي بودن پمپ گردشي باالي برج و پمپ
برابر  3هاي گردشي دبي بخار در سرتاسر برج افزايش و بار حرارتي كندانسور به وش بودن پمپحالت خام

ها در برج تقطير اتمسفريك، انرژي مصرفي افزايش يافته است. با تغيير دبي جريان برگشتي به اين پمپ
 كندانسور تغيير كرده است.

 

 .Aspen Hysysپمپ گردشي، برج تقطير اتمسفريك، هاي كليدي:  واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاديار و عضو هيات علمي گروه مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر -1
 مهندسي فرآيند، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -2
 كارشناس ارشد شركت پااليش نفت تبريز -3
 نامه كارشناسي ارشدمستخرج از پايان ∗
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 ∗انرژي در واحد تقطير پااليشگاهيبازيافت راهكارهاي  بررسي
 

 3محمد رضا زحمتكش، 2محبوبه مرادي شهربابكي، 1رامين زاد غفاري

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اهر، گروه مهندسي شيمي، اهر، ايران
r.zadghaffari@iau-ahar.ac.ir 

10B چكيده 
سازي واحد تقطير پااليشگاه تبريز بيهدر اين تحقيق در راستاي كاهش مصرف انرژي، پس از ش 

، به بررسي تاثير تغيير مكان جريان برگشتي بخارات ASPEN HYSYS 2006.5افزار توسط نرم
كاهش فشار مخزن تبخير ناگهاني و همچنين با  سبك از باالي استريپر به برج تقطير اتمسفريك،

برج تقطير اتمسفريك به بر روي  وارد كردن بخار باالي مخزن تبخير ناگهاني به سيني همدما،
عنوان قلب واحد مورد بررسي قرار گرفت. با تغيير در مكان بخارات سبك برگشتي به استريپر در 

از انرژي مصرفي كندانسور كاسته شده است.  با كاهش فشار مخزن، در  KJ/h104×724/14حدود 
ي كندانسور كاسته شد و با وارد درصد از انرژي مصرف 36/1درصد از بار حرارتي كوره و 54/1حدود 

درصد از  9/2درصد بار حرارتي كوره و  3/3كردن بخار باالي اين مخزن به سيني همدما به ميزان 
انرژي مصرفي كندانسور كاسته شد. بررسي همزمان كاهش فشار مخزن تبخير ناگهاني و وارد كردن 

 46/3درصد از بار حرارتي كوره و  4/5دهد كه در حدود بخار باالي آن به سيني همدما، نشان مي
 شود.درصد از انرژي مصرفي كندانسور كاسته مي

 

 Aspenواحد تقطير، برج تقطير اتمسفريك، مخزن تبخير ناگهاني، استريپر، هاي كليدي:  واژه
Hysys 

 

 

 

 

 

. 

 

 استاديار و عضو هيات علمي گروه مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر -1
 مهندسي فرآيند، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر -نشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيميدا -2
 كارشناس ارشد شركت پااليش نفت تبريز -3
 نامه كارشناسي ارشدمستخرج از پايان ∗
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 اهميت اصالح الگوي مصرف در راستاي تدوين طرح جامع انرژي كشور 
 با توجه به رويكرد امنيت انرژي 

 ايمان يعقوبي، سيدحميدرضا يوسفي،  ،  سيدمرتضي ميرعباسي محمود مويدي،
 دانشگاه صنعتي اميركير -كارشناس ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري

   fmoayyedi83@aut.ac.com 
 

 چكيده

يكي از موضوعاتي كه در جهان وابسته به انرژي به طور عام و در درون يك كشور به طور خاص توجه بسياري را به خود 
ب كرده است، بحث امنيت انرژي مي باشد. مقوله اي چند وجهي كه نه تنها طرف عرضه، بلكه طرف تقاضا را نيز به جل

تواند تهديدهاي احتمالي را  مي ،ريزي مدون در تامين امنيت انرژي شدت تحت تاثير خود قرار مي دهد. اصوالً وجود برنامه
ريزي منسجم در اين زمينه نيز، بالطبع زيان هاي جبران ناپذيري به  تا حد زيادي كاهش دهد. از سوي ديگر عدم برنامه

ر مواجه مي سازد، اسراف در زمينه طبار خواهد آورد. بي شك يكي از مواردي كه امنيت انرژي در درون يك كشور را با خ
صرف نادرست در درون تلقي غلط عرضه هميشگي انرژي براي هر مقدار تقاضا، مي تواند از عوامل مهم ممصرف مي باشد. 

  يك كشور به حساب آيد.

 اما دارد اختيار در را سوم رتبه دنيا در گاز مصرف لحاظ از ايران المللي، بين هاي سازمان از شده ارائه آمارهاي به توجه با
 مي كه دارد بزرگتري انرژي شدت نيز دنيا در گاز كننده مصرف بزرگترين از حتي انرژي، شدت شاخص تعريف به توجه با

اين جاست كه وجود  يك ترازنامه جامع انرژي كه منجر  .باشد كشور در مصرف و توليد در توازن وجود عدم از نشان تواند
 به ايجاد  الگوي مصرف مناسب در يك كشور گردد،  امري الزم و ضروري مي نمايد. 

 

 واژگان كليدي

 امنيت انرژي ، شدت انرژي، تراز گازي، اصالح الگوي مصرف
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 نگاهي بر سياستگذاريهاي حوزه انرژي در كشورهاي جهان
37محمدرضا فراهاني F

35 
 دانشگاه تهران، دانشكده فني، گروه صنايع

m.farahani.r@gmail.com 
 چكيده

هايي كه داراي ذخاير غني انرژي سياري از كشورهايي كه مباحث مربوط به انرژي برايشان اهميت دارد از طيف كشورب
ريزيهايشان مواجه هستند، بنابراين  هستند تا كشورهايي هيچ ذخيره انرژي ندارند، به هر حال با يك چالش در برنامه

كند مسائلي كه اولويت اصلي را دارد مورد توجه قرار داده و براساس اين اولويتها  سياست انرژي به اين كشورها كمك مي
 .كنند ريزي برنامه

چيزي كه مهم  ميان سياست انرژي و سياستگذاري در بخش انرژي تفاوتهايي وجود دارد، آنبايد توجه داشت كه 
 .شود شوند چيزي كه در سياستگذاري انرژي كمتر به آن توجه مي است در سياست انرژي ابتدا اهداف تعريف مي

انرژي براي يك كشور يكي از اهداف مهم به شمار حث امنيت انرژي يا امنيت عرضه در سياستگذاري حوزه انرژي ب
رود. همچنين بحثهايي در خصوص حمايت از محيط زيست، كه اين بيشتر در كشورهاي توسعه يافته مطرح است ولي  مي

كشورمان نيز با آن درگير است به ويژه در شهرهاي صنعتي يكي از معضالتي كه وجود دارد، آلودگي هواست، بحث 
از انرژي، رقابت و كارايي اقتصادي در بخش انرژي كشور از اهدافي كه در سياست ملي انرژي مورد توجه  استفاده منطقي

 .قرار مي گيرد
 

 امنيت انرژي -بهروري انرژي –سياستگذاري حوزه انرژي  :كلمات كليدي

                                                           
 دانشجوي مقطع كارشناسي دانشگاه تهران رشته مهندسي صنايع 35

mailto:m.farahani.r@gmail.com


 
 

 مجري: هم انديشان انرژي كيميا   1390آذر  24ر صنايع نفت و انرژي، همايش مديريت انرژي د نخستين

_ 
 
 

 www.energyconf.ir    09197556424و  021 – 88671676تلفن دبيرخانه همايش ساالنه مديريت انرژي: 
 

 انرژي خورشيدي
 

38مهيار مهرنگار F

36 
 دانشگاه تهران، دانشكده فني، گروه صنايع

mahyarmehr67@gmail.com 
 

 چكيده

مي دهيم با يكديگر ارتباط دارند. از  امروزه بشر با دو بحران بزرگ روبرو است كه بيش از آنچه ما ظاهرا تشخيص
محيط زيست مواجهند و از طرف ديگر  آلودگيمشكل  يك طرف جوامع صنعتي و همچنين شهرهاي بزرگ با

اثرات  .مورد نياز همين ماشينها با شتاب روز افزون در حال اتمام است ده مي شود كه مواد اوليه و سوختمشاه
ميزان آوردن  و ما تنها راه حل را در پايين در زمين و آب و هوا آشكارا مشخص مي باشد انرژيباالي  مصرف

توجه و توصل به انرژي اتمي  داشته باشد. مهتواند به طور موثر ادا نكه اين امر نميآحال ، مصرف انرژي مي دانيم
صرف هزينه هاي سنگين و . چندان موفقيت آميز نبوده است فسيلي نيز سوخت هايبه عنوان جانشيني براي 
نتيجه مثبتي نداشته است و اگر يكي ، نيروگاههاي اتمي در فضا پخش شده ناكي كه ازرهمچنين تشعشعات خط

عالوه به مشكل اساسي كه در  .بهد. انهاي فراوان و جبران ناپذيري به بار خواهد اوراين نيروگاهها منفجر شود زي از
خوريم بدين معني كه معادن اورانيم كه سوخت  مورد مواد سوختي نظير نفت ,گاز و زغال سنگ داشتيم بر مي

يان خواهد يافت و كه اين ذخاير پا محدودي هستند و روزي خواهد رسيد را تامين مي كند منابع انيروگاه هاين 
 .داشت ان شود وجود نخواهد ماده اي كه جايگزين

 منبع بي پايان انرژي مي تواند حالل مشكالت موجود در مورد انرژي و محيط زيست خورشيد به عنوان يك    
مصرف مي  كه ما نياز داريم و آنچهاين انرژي كه به زمين مي تابد هزاران بار بيشتر از ر... .  انرژي بدون خط باشد.

داراي انرژي بيشتري از سيم برقي است كه به داخل  كنيم ,مي باشد.حتي نور كمي كه از پنجره به اتاق ميتابد
خورشيدي مي توان استفاده هاي مهم و كامال مفيد, به عنوان يك انرژي تميز و  اتاق كشيده شده است.از انرژي

سوخت هاي فسيلي  يد به طور مستقيم نمي توان به جايدسترس در همه جا استفاده كرد. اما از نور خورش قابل
خورشيد را به انرژي قابل استفاده نظير انرژي  بهره برد بلكه بايد دستگاههايي ساخته شود كه بتوانند انرژي تابشي

 .كنند مكانيكي, حرارتي الكتريسيته و ...تبديل

 

 توولتاييك, تابش خورشيديكلمات كليدي: انرژي خورشيدي, كلكتورهاي خورشيدي, سلول هاي ف
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 استفاده از سوخت هاي جايگزين در صنعت سيمان

39مهيار مهرنگار F

37 
 دانشگاه تهران، دانشكده فني، گروه صنايع

Mahyarmehr67@gmail.com 
 

 

 چكيده

نه باالي استفاده از اين منابع و استاندارد هاي در سال هاي اخير با توجه به كاهش منابع سوخت هاي فسيلي, هزي
محيطي, محققين به دنبال روش هاي براي جايگزين نمودن سوخت هاي جديد به جاي سوخت هاي فسيلي 
هستند. استفاده بهينه از انرژي به  طور كلي در تمامي صنايع و به خصوص صنعت سيمان امر مهم مي باشد. يكي 

يره انرژي استفاده از سوخت هاي بازيافتي مي باشد. استفاده از ضايعات در كوره از مهمترين روش ها براي ذخ
هاي سيمان باعث استفاده بهينه از دما مي شود. تامين درصد قابل توجهي از انرژي سوختي مورد نياز را مي توان 

خاك و آب هاي  از طريق سوخت هاي جايگزين تامين نمود. از لحاظ زيست محيطي منجر به كاهش آلودگي هوا،
زير زميني و سطحي مي گردد. به دليل دماي باالي كوره هاي سيمان و مواد قليايي قوي در كوره هاي سيمان از 
ايجاد مواد سمي به علت سوختن ناقص مواد زائد جلوگيري مي شود. ارزش حرارتي مواد زائد جهت استفاده مهم 

ه سبك و سنگين، الستيك فرسوده، زغال سنگ، هسته مي باشد. به طور مثال موادي همچون روغن هاي باطل
 خرما، چربي ها، سبوس گندم, كاغذ، مقوا، لجن فاضالب ها، مدفوع حيوانات و غيره ارزش حرارتي بااليي دارند.

 

 سوخت هاي جايگزين، صنعت سيمان، انرژي، سوخت هاي فسيلي، محيط زيست :كلمات كليدي

                                                           
 دانشجوي مقطع كارشناسي دانشگاه تهران رشته مهندسي صنايع 37

mailto:Mahyarmehr67@gmail.com


 
 

 مجري: هم انديشان انرژي كيميا   1390آذر  24ر صنايع نفت و انرژي، همايش مديريت انرژي د نخستين

_ 
 
 

 www.energyconf.ir    09197556424و  021 – 88671676تلفن دبيرخانه همايش ساالنه مديريت انرژي: 
 

يين معيار مصرف انرژي در كاهش مصرف سوخت و تاثير اجباري شدن استاندارد هاي تع
 انرژي در صنايع و كارخانجات استان هرمزگان

40مجيد زارع زاده F

41، سميه خوارزمي38 F

39 
 Majid_zarezadeh_nu@yahoo.comا

 

 

 چكيده

برخي كارخانجات، صنايع، كارگاه ها را  لگوي مصرف انرژيايران قانون اصالح ا اسالمي  جمهوري قانون اساسي  123اصل 
ملزم به كاهش مصرف انرژي و يا تغيير نوع سوخت كرده است، بر اين اساس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

اكثر اين  بنا بر اين اصل تدوين استانداردهاي تعيين معيار مصرف انرژي در صنايع و تجهيزات انرژي بر را آغاز كرده و
استاندارد ها را اجباري اعالم نموده است. لذا كارخانجات و صنايع جهت اخذ نشان استاندارد عالوه بر كيفيت محصول 
ملزم به رعايت معيار مصرف انرژي مشخص شده در استاندارد براي توليد محصول خود هستند. در اين تحقيق بعد از 

جاتي كه مشمول استاندارد اجباري مصرف انرژي و سوخت هستند و مشخص بررسي هاي به عمل آمده از صنايع و كارخان
كردن اينكه تا چه حد در راستاي اين اصل اقداماتي را انجام داده اند، ميزان كاهش مصرف انرژي اين صنايع بعد از 

ط نرم افزارهاي مميزي و بازرسي هاي انجام شده توسط شركت هاي داراي تائيد صالحيت در اين زمينه انجام شد و توس
آماري، تحليلي بر روي اين نتايج نشان داد كه شركت ها و كارخانجاتي كه استانداردهاي مصرف انرژي را رعايت كرده اند 
توانسته اند تا حد زيادي بهره وري خود را باال برده و از هزينه هاي گزافي كه در بحث مصرف سوخت و انرژي مطرح بود 

 بكاهند.

 

 استاندارد، تعيين معيار مصرف انرژي، كاهش مصرف، تحليل آماري واژه هاي كليدي:
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 OM-355استفاده از انرژي به هدر رفته اگزوز در سيستم سرمايشي جذبي اتوبوس با موتور
 

 سيد محمد سيد محمودي –مريم شيرواني
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول

m.shiravani1983@gmail.com 
 

 چكيده:
سنجي استفاده از يك سيكل جذبي دو اثره موازي جهت سيستم سرمايشي مقاله حاضر امكان 

كيلووات جهت خنك  55را با ظرفيت سرمايشي مورد نياز  OM-355اتوبوس با موتور ديزل 
كردن فضاي كابين مورد بررسي قرار داده است. در اين سيستم از انرژي گازهاي خروجي از 

ذبي دو اثره موازي در توانهاي پايين تري نسبت موتور ماشين بهره گرفته شده است. سيكل ج
به تك اثره مي تواند برودت الزم را تأمين نمايد و  نسبت به سيكل جذبي دو اثره سري داراي 
ضريب عملكرد باالتري است و نيز احتمال كريستال شدن نمك را كاهش مي دهد. هر چند در 

تأمين برودت در توان هاي پايين تر نيز  اين مقاله با استفاده از سيكل دو اثره موازي امكان
به ترتيب در محل هاي ورودي محلول S2و S1ميسر گرديده با اين حال با تعبيه انياره هاي 

در خروجي از جاذب مي توان در توان هاي باالي SAغليظ به جاذب و آب به تبخيركن و انباره
دوره اي كه توان موتور خيلي  ذخيره كرد تا در طولS2و S1موتور،  مبرد و محلول قوي را در

پايين است از اين مبرد و محلول ذخيره شده در توليد سرمايش الزم استفاده گردد.بررسي هاي 
انجام شده و در مهمترين نتايج EESصورت گرفته بر روي سيكل طراحي شده، توسط نرم افزار

بي هاي مختلف حاصله، تأثيرات توان هاي مختلف موتور بر ضريب عملكرد، حجم منابع، د
 محلول و مبردو نرخ انتقال حرارت در مولدها و چگالنده و ... مورد بررسي قرار گرفته است.



 هم انديشان انرژي كيميا: مجري   1390آذر  23ديريت انرژي در صنايع نفت و انرژي، نخستين همايش م
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 مميزي انرژي در مجتمع پتروشيمي خارگ
 

  3عباس جرسرائي تاالر، 2، مهدي گوگل1حميدرضا جاودان
  هاي انرژي، پژوهشگاه صنعت نفت سازي فناوري پژوهشكده توسعه و بهينه

  14665-1998صندوق پستي -ژوهشگاه صنعت نفت پ-بلوار غربي استاديوم آزادي - تهران
  

  چكيده
حسب نيازهاي متقاضي و ديدگاههايي كه مشاور عمليات مميزي انرژي  مراتب مختلف بر مميزي انرژي در

نظر قرار گرفته است با توجه به  مميزي انرژي مجتمع پتروشيمي خارگ مد آنچه در. ارد تعريف مي گرددد
تحليل كليه فرصتهاي . اهدافي است كه در ابتداي اجراي پروژه از طرف مديريت اين مجتمع  تعريف گرديد
ي مناسب با توجيهات صرفه جويي انرژي به منظور تخمين پتانسيل صرفه جويي موجود و ارايه راهكارها

از آنجا كه مجتمع پتروشيمي خارگ شامل دو . عملياتي و اقتصادي الزم هدف نهايي اين پروژه بوده است
كارخانه قديم و جديد مي باشد لذا فعاليتهاي مميزي انرژي بصورت مجزا و متوالي ابتدا در كارخانه قديم در 

بررسيها نشان مي دهد در . ماني يك سال به انجام رسيدماهه و سپس در كارخانه جديد با دوره ز 6يك دوره 
معادل ) كارخانه توليد گازمايع و بازيافت گوگرد(صورت اجراي راهكارهاي صرفه جويي انرژي در كارخانه قديم 

اجراي راهكارها در كارخانه متانول نيز نتايج . درصد از سوخت مصرفي فعلي اين كارخانه كاسته خواهد شد 40
  :ي داشته كه برخي از آنها عبارتند از قابل توجه

  ميليون ريال در سال 1600صرفه جويي مالي به ميزان  - الف 
  بار اشباع 28كيلوگرم بر ساعت بخار  7300امكان توليد حدود  - ب 
  اصالحات تعادل فازها در برخي  - ج  
  شناسايي پمپها و شيرهاي كنترلي داراي مشكالت عملياتي - د 

  
  سازي مصرف سوخت، كاهش نشر گازهاي آالينده، اقتصاد طرح يزي انرژي، بهينهمم :كلمات كليدي
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  ها و بويلرها كاهش مصرف انرژي در كوره
 

  3، رامين كرمي2، مهدي گوگل1حميدرضا جاودان
  هاي انرژي، پژوهشگاه صنعت نفت سازي فناوري پژوهشكده توسعه و بهينه

  14665-1998صندوق پستي -صنعت نفت ژوهشگاه پ-بلوار غربي استاديوم آزادي - تهران
  

با ادامه روند افزايش قيمت حاملهاي انرژي و سخت شدن قوانين زيست محيطي، : چكيده
عملياتي در زمينه  - ضرورت اجراي اصولي مديريت مصرف انرژي و ارائه راهكارهاي اقتصادي

هاي فرآيندي در  كورهدر اين راستا  .ت، بيش از پيش نمايان مي گرددبهينه سازي مصرف سوخ
اي در زمينه مصرف انرژي  صنعت و به خصوص صنايع نفت ،گازو پتروشيمي از اهميت ويژه

از جمله تلفات حرارتي در يك كوره بطور نمونه مي توان به تلفات گازهاي  .باشند برخوردار مي
وره تلفات حرارتي از بدنه، تجهيزات، قطعات جانبي و كانالهاي ك خروجي حاصل از احتراق ،

در اين مقاله با مطالعه موردي . هاي كوره اشاره نمود همراه با تلفات حرارتي تشعشعي از شكاف
انجام شده در فاز يك مجتمع گاز پارس جنوبي براساس راهكارهاي كنترل و كاهش مصرف 
هواي اضافي همچنين بازيافت حرارت از گازهاي داغ حاصل از احتراق صرفه جوئي به ميزان 

  . ريال  در سال با پتانسيل اقتصادي بسيار مطلوب را در پي داشته است 383ر161ر392
  

  سازي مصرف سوخت، كاهش نشر گازهاي آالينده، اقتصاد طرح مميزي انرژي، بهينه :كلمات كليدي
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سوخت به منظور بهبود  -بررسي استفاده از امولسيون آب
 فرآيند احتراق سوخت مازوت

 

3، رامين كرمي2ي تاالر، عباس جرسرائ1حميدرضا جاودان  
هاي انرژي، پژوهشگاه صنعت نفت سازي فناوري پژوهشكده توسعه و بهينه  

14665-1998صندوق پستي -ژوهشگاه صنعت نفت پ-بلوار غربي استاديوم آزادي - تهران  
 

  چكيده
باشد كه هاي مايع سنگين عدم اتميزاسيون مناسب قطرات سوخت مياز جمله مشكالت استفاده از سوخت
هاي مورد استفاده جهت بهبود اتميزه كردن سوخت يكي از روش. گرددمنجر به كاهش راندمان احتراق مي

به منظور بررسي اثرات استفاده از امولسيون . باشدسوخت مي -گيري از امولسيون آبمايع سنگين، بهره
امولسيون آب و سوخت در اين مقاله آزمايشات ميداني بر روي احتراق ، سوخت و آب در فرآيند احتراق

درصد وزني آب و ماده پايدار كننده و همچنين سوخت مازوت بدون هيچگونه  7مازوت با استفاده از  
با توجه به اين نتايج اثرات . انجام شده است و نتايج حاصل مقايسه گرديده و ارائه شده استافزودني 

ر محصوالت احتراق و همچنين كاهش افزايش دماي گازهاي خروجي از دودكش، افزايش درصد اكسيژن د
موازنه جرم و انرژي و ميزان انرژي . باشدمصرف سوخت با استفاده از سوخت امولسيوني قابل مشاهده مي

مفيد حاصل از احتراق سوخت امولسيوني در مقايسه با سوخت مازوت بدون هيچگونه افزودني از موارد 
  . است ديگري است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده

 
  كاهش مصرف سوخت - NOxو   SOx كاهش غلظت -بهبود فرآيند احتراق :واژگان كليدي
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 مصرف انرژي كاهش اعمال تغيير در ماشين توربين انبساطي در فرآيند توليد گاز جهت
 

42Fميعاد خليفيان

43Fكامبيز صفتي، 40

 44F42 وهاب باقري، 41
  9،10فاز -پااليشگاه گاز-پارس جنوبي 

khalifian@google.com 
 

 چكيده      
براي جداكردن برش هاي سبك گازي مانند متان و اتان جهت مصرف انرژي در كشور و يا صادرات از 

 ، مي بايست كه انرژي را از گاز بگيريم و براي اين هدف نياز به ماشيني داريم كهسيال مخزن زيرزميني 
ماشيني است كه بر اساس  (turbo expander)توربين انبساطي  فشار و دماي گاز را كاهش بدهد.

قوانين ترموديناميك و آيروديناميك كار مي كند و اساس آن بدين صورت است كه انرژي را از گاز مي 
رهاي گيرد و در نتيجه باعث افت فشار و كاهش دماي گاز مي شود و درصورت حذف ماشين فوق از شي

فشار شكني كه باعث افزايش مصرف انرژي مي شود، استفاده مي شود . يكي از عواملي كه باعث حذف 
از جايي كه در توربين انبساطي مي شود استفاده از تجهيزات جانبي نامناسب در ماشين فوق مي باشد . 

كه در مواقعي باشد ، بسيار ناگهاني مي    internalبه  externalتوربين انبساطي تغييرات از حالت  
به علت استفاده از نوع نامناسبي از شير يك طرفه در  واحد يا تجهيز با توقف ناگهاني مواجهه مي شود ، 
پارس جنوبي ، زمان برگشت به حالت استفاده از 9،10توربين هاي انبساطي موجود در پااليشگاه گاز فاز 
جه استفاده از شيرهاي فشار شكني در دستور قرار مي توربين انبساطي در فرآيند  افزايش يافته و در نتي

 كه stop  lift & طرفه. استفاده از شير يك گيرد كه به طبع آن افزايش مصرف انرژي را به دنبال دارد 
مركز ثقل پايين تري بر روي محور ديسك خود نسبت به ديگر شيرهاي يك طرفه دارد ،زمان برگشت به 

  عث صرفه جويي در مصرف انرژي مي شود .فرآيند نرمال را كاسته و با

 

 &،  seal gas ، turbo expander  ،external  ،internal  ،check valveتوربين انبساطي ،  هاي كليدي:  واژه
stop  lift  

                                                           
 )پااليشگاه گاز پارس جنوبي-نوبتكار ارشد(مهندسي شيمي  -كارشناسي ارشد -1
 پااليشگاه گاز پارس جنوبي) -مهندسي شيمي (رئيس عمليات نوبتكاري -كارشناسي ارشد -2
 پااليشگاه گاز پارس جنوبي) -(سرپرست عمليات نوبتكاري مكانيكمهندسي  -كارشناسي  -2

mailto:khalifian@google.com
mailto:khalifian@google.com
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 نقش فرهنگ سازي و ارتقاء آگاهي عمومي در بهينه سازي مصرف انرژي

2، ابوالقاسم ايراني1مجيد سليماني زاده  
بهره برداري نفت و گاز شرقشركت   

majid_soleymanizadeh@yahoo.com 
 

 چكيده

 پيشـرفت  بـا  اما دانستند، مي نيازهاي فيزيولوژيك به دادن پاسخ را انرژي مصرف علت تنها دور چندان نه اي گذشته در

 را اسـتقالل  حـد  رينبيشت كه بشر  نيازهاي ترين ساده حتي كه نيز دست يافتند مهم اين به پژوهشگران اجتماعي علوم

 جامعـه  افـزون  روز تحـوالت  و پيچيـدگي  دليـل  بـه  اخير سالهاي هستند.در فرهنگ از متأثر دارند نفوذ محيط به نسبت

 اتخاذ و انرژي بخش دورنماي دقيق پيگيري و ميكند ايفا ملت هر سياست اقتصاد و در اساسي نقش انرژي عامل جهاني،

 بازرگاني و اقتصادي شرايط امروزه، .است كشور هر اقتصادي سياسي قدرت و ثبات حفظ اركان اصلي از مناسب استراتژي

اينكـه   بـه  توجـه  بـا  ميان اين در .دهد مي هشدار را انرژي مختلف منابع مصرف در سازي بهينه طرح يك ضرورت وجود
ـ  به خاص توجه ، محسوب مي شوند كشور انرژي در عمده كنندگان مصرف از نفت و انرژي صنايع  و بهبـود  و بخـش  ناي

 ملتها افزايش آگاهي انرژي، مديريت ديگر، طرف از .است برخوردار ويژه اي اهميت از آن فرهنگ مصرف انرژي درتوسعه 

 و انـرژي  روزافـزون  بـه تقاضـاي   توجه .است فسيلي انرژيهاي از كمتري سهم تأمين نيز و مصرف صحيح الگوي ترويج و
 بهينه آنجائيكه از.است نموده مشخص سرتاسر جهان در را انرژي از بهينه استفاده اهميت فسيلي، انرژي ذخاير محدوديت

 بهره منظور به انسان، در منطقي نهادينه كردن رفتار مفهوم به واقع در زندگي مختلف هاي زمينه در انرژي مصرف سازي

ي در بهينه سازي مصرف انرژي مورد مقاله نقش فرهنگ و ارتقاء آگاهي عموم اين در لذا .باشد مي انرژي از مطلوب گيري
 مطالعه قرار مي گيرد.

 

 واژه هاي كليدي : انرژي ، بهينه سازي ، فرهنگ

 

 

 

 

 

 مهندسي برق قدرت -1

 مهندسي برق قدرت -2
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 اولويت بندي روش هاي توليد برق با تاكيد بر اثرات زيست محيطي آن
 

 محمدجعفر حدادپور جهرمي
 گاه آزاد اسالمي واحد شيرازدانشكده اقتصاد و مديريت دانش

Mohammad_haddad_jahromi@yahoo.com 

 چكيده      
 يكي. ديآ يشود بدست م يم افتي عتياست كه با مصرف منابع مختلف كه در طب يانرژ يجوهره  زندگ 

است كه بواسطه  يكيالكتر يدارد، انرژ يدر جوامع بشر يحساس اريكه امروزه نقش بس يها ياز انرژ
نيز موجب ايجاد شود كه بعضا  يم ديتوسط بشر تول عتيموجود در طب ريدناپذيو تجد ريپذ ديجدمنابع ت

در جهت  يستيبا ان،برق مصرف كنندگ يتقاضا ني. به منظور تامتغييراتي در محيط زيست شده است
سان ها  كه بدست ان ييو مولدها روگاههايبواسطه ن ازيمورد ن يتالش نمود. انرژ ازيمورد ن يانرژ ديتول

جامعه  ازيشود. تاكنون برق مورد ن يم قيشود و در جامعه تزر يبه برق م ليساخته شده است تبد
در  يشد، ول يم ديداشته است تول شرب يبرا ياريبس يها نهيبزرگ ومتمركز كه هز يروگاههايبواسطه ن

مختلف  يو در حجم هاگوناگون  يپراكنده با مولدها ديبرق، تول ديتول ياز راهها گريد يكيحال حاضر 
به منظور بررسي روش . در اين مقاله به همراه دارد يارياست كه صنعت برق را متحول نموده و منافع بس

هاي توليد برق و اثرات آن ها در محيط زيست هر دو روش توليد مورد ارزيابي مقايسه اي قرار گرفته و در 
 اولويت بندي مي نماييم. نهايت با تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي آنها را

 

 محيط زيست  انرژي، ايران، توليدپراكنده، توليدمتمركز، فرآيندسلسله مراتبي،هاي كليدي:  واژه
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 ارزيابي مقايسه اي توليد برق به روش پراكنده و متمركز
 

 ، محمدرضا محمودي محمد جعفر حدادپور جهرمي
Mohammad_haddad_jahromi@yahoo.com 

13B چكيده 
مهمترين عامل در زندگي و موجوديت مواد، انرژي است كه آن را جوهره حيات ناميده اند. مصرف انرژي بعنوان يك         

 حال عامل توليد بسيار مهم، خصوصا بعد از انقالب صنعتي، در فرآيند توليد هر محصولي نقش بسزايي داشته است. در
 انرژي به مطمئن دسترسي گرو در نيز كشورهاي جهان امنيت و است استراتژيك و اقتصادي سياسي، ابزاري انرژي حاضر
در سال هاي اخير بحران انرژي، كشورهاي جهان را برآن داشته كه با مسائل مربوط به انرژي ، برخوردي متفاوت  .است

هش انتشار كنند كه در اين ميان جايگزيني انرژيهاي فسيلي با انرژيهاي تجديدپذير، كنترل عرضه و تقاضاي انرژي و كا
آالينده ها با استقبال فراواني روبرو شده است. به منظور تامين تقاضاي برق هر يك از مصرف كنندگان، بايستي در جهت 
توليد انرژي مورد نياز تالش نمود. انرژي الكتريكي، بعنوان حياتي ترين انرژي در جوامع بشري است كه در حال حاضر به 

مي شود. در اين مقاله سعي شده است كه ضمن معرفي هر دو روش توليد برق و ابعاد  دو روش متمركز و پراكنده توليد
مختلف توليد پراكنده هر دو روش را مورد ارزيابي مقايسه قرار دهيم كه در نهايت نيز نشان داده مي شود كه توليد 

 پراكنده از مزاياي بسياري برخوردار است.

 

 

 شبكه سراسري -توليد متمركز -توليد پراكنده -زيابي مقايسه ايار -انرژي الكتريكيهاي كليدي:  واژه
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 مروري بر روش ها و چالش هاي توليد هيدروژن به عنوان منبع سوخت و انرژي 

 
45ميرمحمد خليلي پور F

، محمد رضا سردشتي بيرجندي43  3,*و فرهاد شهركي2 

وچستانگروه مهندسي شيمي، دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت، دانشگاه سيستان و بل  

Email: fshahraki@eng.usb.ac.ir 
 
 
 
 

 چكيده

تواند در يك وسيله نقليه بسوزد و يا در  يك سوخت جهاني كه مي .است پذير منابع انرژي تجديد مهمترينهيدروژن از 
. استفاده شودكند،  كه برق مصرف مي اي وسيله هاي توليد برق و هر ، مجتمعگرمايش واحدهاي ساختماني  سيستم

هاي محيط  سازي اورانيم و توليد آالينده هاي فسيلي، مباحث پيرامون غني  نگراني در مورد به پايان رسيدن سوخت
زيستي نظير دي اكسيد كربن، لزوم سرمايه گذاري در مورد ديگر منابع انرژي تجديد پذير مانند هيدروژن را به همراه 

درصد بيشتر از بنزين است. وقتي سلول  30كارآئي سوخت هيدروژن، هنگامي كه در يك موتور مي سوزد، ه است. داشت
درصد بيش از بنزين كارآئي دارد. موتورهائي كه با  100-200رود،  سوخت براي توليد نيرو در يك وسيله نقليه به كار مي

هاي سوختي  جانبي سلولمحصول كنند و آب تنها  نمي متصاعد اكسيد كربندي كنند، گاز  سوخت هيدروژن كار مي
باشد، پرداخته  هاي نوين و سنتي مي هاي گوناگون توليد هيدروژن كه شامل روش . در اين مقاله ابتدا به شرح روشاست

جه به اند. در انتها با تو ها هم از نقطه نظر اقتصادي و هم از منظر زيست محيطي مقايسه شده شده و پس از آن اين روش
هاي موجود در دنيا، فرايند  هاي منابع موجود در ايران و حجم باالي نياز صنايع موجود، از بين روش شرايط و زير ساخت

 ريفرمينگ گاز طبيعي براي توليد هيدروژن در مقياس وسيع پيشنهاد شده است.  

 هاي محيط زيست هواژگان كليدي: انرژي تجديد پذير، سلول سوختي، ريفرمينگ گاز طبيعي، آاليند

                                                           
 دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت، دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشجوي دكتري مهندسي شيمي، -1

 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت، دانشگاه سيستان و بلوچستان -2

 استاد گروه مهندسي شيمي، دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت، دانشگاه سيستان و بلوچستان -3
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 سيري*NGLتاسيسات بهينه سازي مصرف انرژي توربين ها و بويلرهاي
 

46Fرامين زادغفاري

47F،محسن معماري44

45 
 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اهر، گروه مهندسي شيمي، اهر، ايران

Ramin.zadghaffari@yahoo.com 
 

 
 
 

 چكيده
مورد مطالعه  بهينهسازيانرژيسيري از ديدگاه  NGLز مايع پااليشگاه گاز و گاتوربين ها و بويلرهاي در اين مقاله 

قرارگرفته است. در بخش اول مقاله پيشنهادات مختلف بهينه سازي مصرف انرژي توربين هاي مجتمع نظير بازيافت 
ه گردد و در ادامه به محاسب حرارت، خنك نمودن هواي ورودي به كمپرسورها و اصالح سيكل توربين هاي گازي ارائه مي

افت هاي بازدهي بويلرها شود.  و بررسي تلفات انرژي در بويلرهاي مجتمع و ارايه سناريوهاي بهينه سازي آن پرداخته مي
از چهار عامل مهم افت شار گاز خشك، حرارت نهان بخار آب موجود در گازهاي خروجي دودكش، افت قابل احتراق يا 

شود.  دليل عايق كاري نامناسب و يا افت تشعشعي و جابجايي ناشي ميهاي بويلر به افت سوخت و افت حرارتي از جداره
سازي عددي استفاده شده    سيري از يك مدلNGLتأسيسات  در اين تحقيق به منظور مطالعه تلفات انرژي در بويلرهاي

پس از اج شده است. است. به اين منظور پس از فرموالسيون مسئله و با استفاده از نرم افزار ويژوال بيسيك نتايج استخر
محاسبه راندمان بويلرها و ميزان افت ناشي از هر يك از چهار عامل فوق، نقش دماي سوخت مصرفي، درصد هواي اضافي، 
رطوبت هوا، گرم كردن هواي ورودي، استفاده از حرارت گازهاي حاصل از احتراق و ارزش حرارتي سوخت بر راندمان 

 رفت.بويلرها مورد مطالعه قرار خواهد گ

 
 هواي اضافي -واكنش احتراق  -بويلر  –NGL -بهينه سازي واژه هاي كليدي:

                                                           
 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر. . عضو هيات علمي گروه مهندسي شيمي1
 .دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي فرآيند، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر.2
 باشد.ارشد مينامه كارشناسياين مقاله مستخرج از پايان*
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cm ٥/٣ 

 بررسي تاثير انجام  بازتواني كامل بر راندمان انرژي نيروگاه بخار بندرعباس 
 

48Fمجتبي جودكي

49Fسيد مصطفي حسينعلي پور، 46

  5،صالح علي محمدي4، عبداهللا مهرپناهي3كامران مبيني، 47
 ، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي دنشجوي كارشناسي ارشد

joudakimojtaba@gmail.com 

 

14B چكيده 
در اين تحقيق تاثير استفاده از روش بازتواني كامل بر راندمان نيروگاه بندر عباس مورد بررسي قرار گرفته 

اندمان آن مي باشد. بازتواني به است دو هدف اصلي ايده بازتواني افزايش ظرفيت عملي نيروگاه و افزايش ر
روشهاي مختلفي صورت مي پذيرد كه به شرايط فيزيكي نيروگاه بستگي دارد. از آنجا كه عمر مفيد 
نيروگاه بندر عباس رو به پايان است استفاده از روش بازتواني كامل براي اين نيروگاه مناسب تشخيص 

تاثير اين روش بر راندمان نيروگاه صورت گرفته داده شده است و بررسي هاي ترموديناميكي در مورد 
است. الزم به ذكر است كه در اين تحقيق صرفا به جنبه هاي ترموديناميكي طرح پرداخته شده و بررسي 

 هاي اقتصادي آن به مراحل بعدي موكول گرديده است.

 

 بازتواني ، نيروگاه ، بندرعباس ، راندمان ، بويلربازيابهاي كليدي:  واژه

                                                           
 دنشجوي كارشناسي ارشد.  -1
 دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم وصنعت  -2
 شكده مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت دبر شهيد رجايي استاديار دان-3
 كارشناس ارشد تبديل انرژي-4
 كارشناس ارشد تبديل انرژي -5
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رسي تاثير اصالح قيمت ها بر مديريت بخش تقاضاي برقبر  

 عبدالرضا يزداني چمزيني، مرتضي يزداني
 دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي

 Abdalrezaych@gmail.com 
 

 
 

  چكيده

نشات گرفته، توانايي شبكه برق رساني ايران را براي  رشد دائمي مصرف برق كه عمدتا از تخصيص يارانه زياد به آن 
تامين تقاضا با مشكل مواجه كرده است. در راستاي اصالح و حذف يارانه حامل هاي انرژي كه منجر به افزايش قيمت مي 

ز روش شود اطالع از حساسيت و تاثير پذيري مصرف كننده از اهميت باالي برخوردار است. در اين مطالعه با استفاده ا
به بررسي موضوع پرداخته شده  1387تا  1346 هاي آماري  و رگرسيوني و با استفاده ازداده هاي ساالنه طي دوره زماني 

درصد افزايش خواهد يافت.  69/0است. افزايش يك درصدي درآمد ملي با ثابت بودن ساير شرايط، مصرف برق در حدود 
مصرف را افزايش خواهد يافت. افزايش يك درصدي قيمت واقعي برق  درصد 13/1افزايش يك در صدي تعداد مشتركين 

درصد مصرف را كاهش خواهد داد كه پايين بودن كشش هاي قيمتي و درآمدي حاكي از ضروري بودن كاالي  -05/0نيز 
 برق در سبد مصرفي خانوار است.

 

 كليد واژه: تقاضاي برق، اصالح قيمت ها، روش رگرسيوني، كشش
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حذف يارانه ها بر اصالح الگوي مصرف گاز طبيعيبررسي اثر   
 مرتضي يزداني

mortezayazdani64@gmail.com 
 

 
 

 

 چكيده

قيمت گاز طبيعي مانند هر كاالي اقتصـادي  . انرژي نقش برجسته اي در دستيابي به رشد و توسعه پايدار داردامروزه 
باعث شـده كـه مطالعـات     يدر رشد و توسعه اقتصاد يو نقش انرژ تياهم امل موثر در ميزان مصرف آن است.ديگر از عو

 تيـ اهم يانـرژ  ي. آنچه در مباحث مرتبط با مصرف و تقاضـا رديصورت بگ يانرژ يگذار متيدر خصوص تقاضا و ق ياديز
مـوثر بـر    وملاز ع كيهر  رييل آنها نسبت به تغو عكس العم تيحساس زانيافراد و جامعه، م يمصرف يدارد اطالع از الگو

كشور استخراج شده اند و با اسـتفاده   يساالنه كه از ترازنامه انرژ يمطالعه  با استفاده از داده ها نيا در  باشد. يمصرف م
گـاز طبيعـي    ايـ پو يتابع تقاضا نياست به تخم ARDL ياز روش كل يكه حالت خاص يجزئ ليتعد يمدلساز كياز تكن

قـرار   يمدت و بلند مدت مـورد بررسـ   كوتاهصرف گاز طبيعي در مها را بر  ارانهياز حذف  يناش متيق رييرداخته و اثر تغپ
 يبـرا گـاز  مصـرف   ياصالح الگو يراه برا نيتر يو ضرور نيمناسبتر اين نتايج همچنين نشان مي دهد كه .خواهد گرفت

/. درصد مصرف را تحت تـاثير  11كوتاه مدت تغيير يك درصدي قيمت به طوري كه در  باشد. يها م ارانهيخانوار ها حذف 
 /. درصد مصرف را تحت تاثير قرار مي دهد.25قرار مي دهد. در بلند مدت يك در صد تغيير قيمت در حدود 

 جزئ ليتعد مدلكليد واژه: يارانه ها، الگوي مصرف گاز طبيعي، 
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رف انرژي در كاهش مصرف سوخت و تاثير اجباري شدن استاندارد هاي تعيين معيار مص
 انرژي در صنايع و كارخانجات استان هرمزگان

50مجيد زارع زاده F

51، سميه خوارزمي48 F

49 
بازرس  ارشد فني انرژي و ابزار دقيق-اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان هرمزگان  

Majid_zarezadeh_nu@yahoo.com 
 

 چكيده

برخي كارخانجات، صنايع، كارگاه ها را  ايران قانون اصالح الگوي مصرف انرژي اسالمي  جمهوري قانون اساسي  123اصل 
ملزم به كاهش مصرف انرژي و يا تغيير نوع سوخت كرده است، بر اين اساس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

دهاي تعيين معيار مصرف انرژي در صنايع و تجهيزات انرژي بر را آغاز كرده و اكثر اين بنا بر اين اصل تدوين استاندار
استاندارد ها را اجباري اعالم نموده است. لذا كارخانجات و صنايع جهت اخذ نشان استاندارد عالوه بر كيفيت محصول 

خود هستند. در اين تحقيق بعد از ملزم به رعايت معيار مصرف انرژي مشخص شده در استاندارد براي توليد محصول 
بررسي هاي به عمل آمده از صنايع و كارخانجاتي كه مشمول استاندارد اجباري مصرف انرژي و سوخت هستند و مشخص 
كردن اينكه تا چه حد در راستاي اين اصل اقداماتي را انجام داده اند، ميزان كاهش مصرف انرژي اين صنايع بعد از 

انجام شده توسط شركت هاي داراي تائيد صالحيت در اين زمينه انجام شد و توسط نرم افزارهاي مميزي و بازرسي هاي 
آماري، تحليلي بر روي اين نتايج نشان داد كه شركت ها و كارخانجاتي كه استانداردهاي مصرف انرژي را رعايت كرده اند 

اي گزافي كه در بحث مصرف سوخت و انرژي مطرح بود توانسته اند تا حد زيادي بهره وري خود را باال برده و از هزينه ه
 بكاهند.

 

 واژه هاي كليدي: استاندارد، تعيين معيار مصرف انرژي، كاهش مصرف، تحليل آماري

                                                           
 كارشناس ارشد فيزيك 48
 كارشناس ارشد رياضي 49
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 يمصرف انرژ تيريآموزش در مد گاهيجا
52Fاميد اسماعيل پور

53F، عليرضا شهركي50

54F،كيوان شاهقليان51

55F،بهروز رياحي52

53 
 نايع دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهداندانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي ص

  omid_esm2006@yahoo.com 
 :چكيده

 آشنايي. است بهينه مصرف فرهنگ يادگيري و موجود داري انرژيهاي نگه و حفظ جامعه هر ضروري و مهم مسائل از يكي

با حساس شدن مديران .ضروريات از حاضر قرن در كاربرد و ،تكنيك مفهوم در انرژي مصرف سازي بهينه با عملي و علمي
و افزايش انگيزش كاركنان به اهميت بهره وري انرژي ، انجام پروژه هايي جهت كاهش مصرف آن و بهينه سازي فرآينـدها  

 يك انرژي مديريت در بخش انرژي آموزش گرفتن قرارو خط توليد ، شتاب گرفته و موجب كاهش شده انرژي مي گردد. 

 و موانـع  شـناخت  و گيـرد  مـي  جاي سازمان يك بخش فرهنگي در انرژي مديريت خود نوبه به و است حياتي بسيار امر
 يـادگيري  براي است داده نشان جهاني تجارب.  است ضروري بسيار امري نهادي در انرژي وري بهره براي راهگشا عوامل

 هـاي  بخـش  در گيزشـي ان آموزشـي،  و سياستهاي استراتژها تدوين ، جوامع در انرژي مصرف سازي فرهنگ بهينه ترويج

 مهـم  كـه  ارزشـمندي اسـت   سرمايه انساني نيروي كه مهم اين به عنايت با اجتناب صنعتي و تجاري ، مسكوني، عمومي

 بـه مثابـه   انسـاني  نيـروي  رسـاني  اطـالع  و آگاهسازي آموزش، به توجه صحيح دهد مي تشكيل را نظامي هر ركن ترين

 بوده بسياري ازدولتها توجه مورد حاضر عصر در اهميت حائز اي مسأله وانبعن جوامع در ثروت بزرگترين و ارزشمندترين

 نهايـت  در و بخش صـنعت و مصـارف خـانگي    در آن اثرات و برنامه آموزشي محتويات آموزش، نحوه مقاله اين در. است

 .خواهدگرفت قرار بررسي و بحث مورد انرژي سازي مصرف بهينه

 

 دانش –اطالعات  -انرژي وري بهره – مصرف انرژي سازي بهينه – آگاه سازي – يانرژ آموزش – انرژي:كليدي هاي واژه

                                                           
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان -1
 dr.shahraki.sw@gmail.com،  بلوچستان و اناستاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه سيست -2
 keykeysh@yahoo.com استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان - 3
 المي واحد زاهداناستاديار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اس - 4
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Experimental and Theoretical Investigation of  
Bio-Desulfurization of Organo-sulfur Compounds  

and Hydro-treated Diesel 

Parviz Darvishi1, Dariush Mowla2 
; E-mail address: parvizdarvishi@gmail.com 

 
E-mail address: dmowla@shirazu.ac.ir 

 
Abstract 

The stringent regulation to lower sulfur content in fossil fuels require new economic and 
efficient methods for desulfurization of recalcitrant organic sulfur. Hydrodesulfurization 
(HDS) of such compounds is very costly and requires high operating temperature and 
pressure. Bio-desulfurization (BDS) is an approach that can specifically remove sulfur 
from refractory hydrocarbons under mild conditions and it can be potentially used in 
industrial desulfurization.  In the present study, the influence of operational conditions 
such as temperature, pH, substrate concentration and aqueous to oleic phase volume 
ratio has been studied during growth in batch of Rhodococcus erythropolis IGTS8. 
Besides, a mathematical model to investigate the effects of mass transfer rate and 
kinetic parameters on the rate of BDS of organo-sulfur compounds and hydro-treated 
diesel is presented. In the proposed model, the effects of temperature and pH on the 
specific growth rates of microbes, the effects of substrate mass transfer rate, kinetic 
parameters, volumetric ratio of aqueous and oleic phases, and the influence of inhibition 
of substrate and products on the sulfur conversion of organo-sulfur compounds are 
incorporated. The values of intrinsic kinetic parameters, like maximum desulfurization 
rate, half saturation constant, inhibition constant and yield coefficient have been 
determined using non-linear regression analysis of data obtained from the microbial 
growth and substrate consumption. The results of the model showed that there is an 
optimum temperature and pH conditions in which the specific BDS rate is the highest. 
The effect of aqueous to oleic phase volume ratio on the specific BDS rate has also been 
studied and it was found that specific BDS rate has a maximum value at an optimum 
volume ratio of aqueous to oleic phase. It was also found that cell growth time has a 
substantial influence on the kinetic parameters of the BDS reaction. The separate studies 
have also been conducted to determine the effect of various parameters on BDS of a 
hydro-treated diesel. In the proposed model, the conversion of sulfur containing 
compounds during BDS process has been predicted. The results obtained by the 
proposed model, has been compared with the experimental results presented by the 
others and it was observed that a good agreement was obtained between the results. 
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 هاي نو در كشور چين، ايران، تركيه ميزان استفاده كردن از انرژي

 واحد تهران جنوب-استاديار             دانشگاه آزاداسالمي -جناب آقاي دكتر احمدرضا باغستاني
 سيستم هاي انرژي-.علي رزمجو دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي

 سيستم هاي انرژي-ي كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي.مولود ابراهيمي فر دانشجو
 مرزبان شكري كارشناس شركت ايرانول

 
 
 

 چكيده:

انرژي به عنوان يكي از اركان مهم زندگي است است و استفاده درست  و بهينه  از آن به عنوان يكي از مهمترين اصول  
هاي جديد انرژي بسيار حائز اهميت است   هاي نو و سيستم ژيتوسعه اقتصادي هر كشوري است در اين راستا كاربرد  انر

هاي نو هم از نقطه نظر اقتصادي و هم از ديدگاه توسعه امروز، مورد توجه قرار گرفته است هدف از  لذا استفاده از انرژي
ين از نظر ميزان اين تحقيق و بررسي  مقايسه كردن كشور ايران با كشورهاي همسايه و نه چندان دور مانند تركيه و چ

 هاست. استفاده كردن از اين نوع انرژي

 مستعد –هاي كليدي: انرژي ، اقتصادي  واژه
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Revamp oil refineries to combat fouling:  
A frontier to save environment and energy  

 
M.R. Malayeri* 

Institute of Thermodynamics and Thermal Engineering, University of Stuttgart,  
Pfaffenwaldring 6, D-70550, Stuttgart, Germany, E-mail: m.malayeri@itw.uni-

stuttgart.de  
 
 
 
 
Abstract 
Heat exchangers play a crucial role in most chemical, food processing and power 
generating processes. However due to the nature of fluids involved in the heat transfer 
process, deposits tend to form on the heat transfer surfaces which would profoundly 
reduce the efficiency of the apparatus. Energy lost due to fouling of heat exchangers 
accounts for at least 2% of the total world energy production per year. The overwhelming 
proportion of these losses is compensated by additional consumption of fossil energy 
carriers. Not surprisingly, this comes with an enormous energy price-tag as well as 
considerable green-house gas emissions, acidification of water resources and release of 
chemical fouling inhibitors. The present study underlines the significance of fouling, in 
particular, in the pre-heat trains in oil refineries. Economic and environmental impacts of 
fouling are discussed and a case study for IR Iran is also presented. 
 
Keywords: Fouling, mitigation, heat exchanger, pre-heat train 
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 محاسبه ميزان كاهش مصرف انرژي الكتريكي شبكه كشور بعد از اجراي
قانون هدفمندسازي يارانه ها   

اد موسويسيدرضا مصطفي نژ  
 شركت مديريت توليد برق نكا

Reza – Mostafanejad- Mosavi @ yahoo.com  
 

 

 چكيده :

باال بودن ميزان مصرف انرژي در كشور و روند رو به رشد آن موجب گرديد تا اقدامات الزم جهت كاهش اين رشد مصرف  
شـور و همچنـين بـاالبودن  مصـرف انـرژي      صورت گيرد. بررسي ها نشان مي دهد انرژي بر بودن كارخانجات و صـنايع ك 

تجهيزات برقي مورد استفاده در كشور ،باال بودن تلفات انرژي الكتريكـي در خطـوط انتقـال و توزيـع بـرق، عـدم توسـعه        
فرهنگ مصرف بهينه انرژي و همچنين پائين بودن قيمت حاملهاي انرژي دالئل عمده باال بودن مصـرف انـرژي در كشـور    

ازات برخي اقدامات جهت كاهش رشد مصرف انرژي در كشـور، از جملـه انجـام مميـزي انـرژي صـنايع،        مي باشند . به مو
اشاعه فرهنگ اصالح الگوي مصرف انرژي، بهينه سازي كارخانجات و صنايع انرژي بر، آزاد سازي تدريجي قيمت حاملهاي 

در كشور به اجراء گذاشته شـد .در ايـن مقالـه     89انرژي نيزدر قالب طرح هدفمندسازي پرداخت يارانه ها در آذر ماه سال 
و مقايسـه آن بـا متوسـط     89و  88، 87با بررسي ميزان متوسط پيك مصرف انرژي الكتريكي ماهانه ماههاي تير سالهاي 

، ميزان تأثير اجراء اين قانون در كاهش مصرف انرژي الكتريكي كشور بررسي شـده اسـت. نتـايج     90مصرف پيك تير ماه 
ا نشان مي دهد بعد از اجراء قانون، عالوه بر جلوگيري از رشد مصرف ساالنه برق در كشور، روند مصـرف بـرق در   بررسي ه

 كشور كاهش پيدا كرده است.     

 

 كلمات كليدي: يارانه، دهك هاي در آمدي،مصرف سرانه انرژي، هدفمند ،پيك مصرف، شبكه
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 ماشين سازي كارخانهدر CCHPانتخاب اقتصادي ترين سيستمتآثيرمميزي انرژي بر 

 روح ا... داوودابادي فراهاني كارشناس ارشد ابزاردقيق
مهندسي فروش –ماشين سازي اراك  -اراك   

rodavoodabadi@msa.ir 
 

 چكيده:

د پراكنده برق در محـل مصـرف   با توجه به اين نكته كه مدتي است سياستهاي وزارت نيرو متمركز بر روي تولي
واحدهاي صنعتي متمركز شده است وهمچنين در نظر گـرفتن بـازده بـاالي توليـد همزمـان بـرق وحـرارت در        
واحدهاي صنعتي ضرورت تعيين سيستم بهينه توليد برق توسط كارشناسان امر كامآل مشـخص اسـت.منظور از   

از توربين ها مـي باشـد كـه دوره بازگشـت هزينـه خريـد       سيتم بهينه توليد برق نوع توربين انتخابي يا تركيبي 
ونصب آنها كمترين دوره زماني باشد تا بتواند بخش صنعتي را از نظـر بـازده اقتصـادي بـه سـمت خـود جـذب        

 ;تـوربين بخـار    ;موتـور رفـت وبرگشـتي    ;نمايد.توربين هاي قابل استفاده در صنعت شامل توربين هاي گـازي  
ين بادي و توربين انبسـاطي مـي باشـد كـه هركـدام هزينـه خـاص خـود و بـازدهي          تورب  ;توربين آبي كوچك 

مخصوص خود را نيز دارند.در اين مبحث با توجه به هزينه خريد و نصب پايين مولـد هـاي گازسـوز موتـوري از     
اين سيستم براي توليد همزمان استفاده مي گردد.در اين مقاله نحوه انتخـاب سيسـتم توليـد همزمـان در پـنج      
حالت مختلف نشان داده مي شود و در هر مرحله ميزان مميزي انرژي بيشتري در كارخانه ماشين سـازي اراك  
انجام مي گردد و با محاسبه دوره باز گشت سرمايه در هر مرحله رابطه بين مميزي انـرژي و كوتـاه شـدن دوره    

تر و مفصل تر انجام مـي گيـرد دوره   بازگشت سرمايه را بدست مي آوريم . هرچه مميزي انرژي در كارخانه كامل
بازگشت سرمايه كوتاهتر مي گردد.در حالت پنجم با بكارگيري سيستم ذخيره برق بـا اسـتفاده از پمپـاژ آب در    
زمان هاي كم باري به يك مخزن در ارتفاع  و برگشت آب در زمانهاي پيك مصرف به توربين آبي ضمن پـايين  

سيستم را به خريد برق اضافي آن از طرف شبكه و همچنين تعرفـه گـاز   آوردن دوره بازگشت سرمايه وابستگي 
 مصرفي به كمترين مقدار رسانده ايم.

 تعرفه ;دوره بازگشت سرمايه ;ديماند مصرفي;واژه هاي كليدي : موتور گازسوز

 

 

 

 

 

 

 

داوودآبادي فراهاني كارشناس ارشد مخابرات(گرايش ميدان) – 1
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)5-1ع گاز پارس جنوبي (فاز مديريت تله هاي بخار در مجتم  

٭رؤيا مرادي فر
56 F

57، بيژن هنرور 54 F

58، الهه باغبان 55 F

56 
 
 
 

 چكيده  
 

 )، وضـعيت 5-1در اين مقاله ضمن توضيح مراحل مديريت تله هاي بخار در پااليشگاه گاز پـارس جنـوبي (فـاز    
تله بخار  2743رفته از تله هاي بخار موجود، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. براساس بررسيهاي انجام گ 

درصد عملكرد مناسـبي ندارنـد، ضـمن اينكـه مشـكالتي نيـز در        72، حدود  Trapmanتست شده با دستگاه 
سيستم جمع آوري كندانس مالحظه مي شود. با توجه به اين مسأله راهكارهايي نظير اصالح وضـعيت سيسـتم   

دانس مكانيكي و نيز تعويض تله هاي بخـار  جمع آوري كندانس از طريق نصب مخازن جمع آوري و پمپهاي كن
پيشنهاد مي شود كه با زمان بازگشت سرمايه كمتـر از يـك سـال از     Free Floatترموديناميكي موجود با نوع 

 لحاظ اقتصادي نيز توجيه پذير مي باشد.
 

 صرفه جويي انرژي -مديريت تله هاي بخار -كلمات كليدي: تله بخارشناور
 

                                                           
 كارشناس ارشد انرژي، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 54

 رئيس مطالعات انرژي و اجراي طرحها ، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 55
 شركت سامان انرژي - 56
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 بخار پااليشگاه نفت بندر عباس  بررسي شبكه تله هاي

59Fسعيد عزت پناهي

60Fرسول ضيغم زاده، 57

58 ، 
ezatpanahi@gmail.com 

 چكيده 

يكي از مهمترين المان هاي اساسي موجود در شبكه هاي  بخار ، تله هاي بخار هستند كه وظيفه حفظ شـرايط  
دارند.خرابي تله هاي بخار ، استهالك و استاندارد بخار در خطوط انتقال و تخليه كندانس بوجود آمده را بر عهده 

مشكالت طراحي از عمده ترين عوامل بروز اشكال در شبكه هاي توليد وانتقال بخار اسـت كـه سـاالنه انـرژي و     
سرمايه زيادي را از شركت هاي توليد كننده بخار به هدر مي دهد .جهت جلوگيري از هدر رفت انرژي وسـرمايه  

برنامه ريزي شبكه بخار ضرورتي انكار ناپذير مي باشد. در اين راسـتا بـا برنامـه     لزوم داشتن يك سيستم پايش و
ريزي و شناسايي تمامي تله هاي بخار موجود در شبكه توزيع بخار شركت پااليش نفت بندر عبـاس ، اقـدام بـه    

ليـون دالر  مي 7تله بخار در اين مجتمع شده است كه پـس از پـايش اوليـه سـاالنه      12000تست و آناليز حدود 
صرفه جويي ارزي خواهد داشت . در اين راستا بايد برنامه ريزي مدون و منظمي تهيه گردد كه بصورت دوره اي 
نسبت به نگه داري اين گونه شبكه ها اقدام كرد. اين تحقيق بيانگر يك نمونه عملي از محاسبات و برنامه ريـزي  

بخـار بـه همـراه اسـتفاده از يكـي از پيشـرفته تـرين        مناسبي است كه در يك شبكه بسيار بـزرگ از تلـه هـاي    
دستگاههاي تست تله هاي بخار به اجرا درامده است و نتايج عملي آن استخراج و مورد اسـتفاده پااليشـگاههاي   

 سطح كشور قرار گرفته است.

فت گاز و تله هاي بخار ، شبكه بخار، بويلر هاي توليد بخار ، صنعت ن ،انرژيصرفه جويي هاي كليدي:  واژه
 پتروشيمي

 

 

                                                           
 و مهندس ارشد دستگاههاي آب برق و بخار  سرپرست گروه پايش تله هاي بخار پااليشگاه بندر عباس   -1
 دسي پااليش دستگاه هاي آب برق و بخار پااليشگاه بندر عباسمسئول مهن -2



 شان انرژي كيميامجري: هم اندي   1390آذر  24نخستين همايش مديريت انرژي در صنايع نفت و انرژي، 

 

 www.energyconf.ir    09197556424و  021 – 88671676تلفن دبيرخانه همايش ساالنه مديريت انرژي: 

 
 

 
هاي به عنوان راه NGHو  LNG ,GTL ,CNGمقايسه فني اقتصادي روشهاي 

 جديد انتقال گاز طبيعي
 

61Fمجيد پاكيزه

62F، صديقه ثابت جازاري 59

60 
 گروه مهندسي شيمي دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد

pakizeh@um.ac.ir 
 
 
 
 

 چكيده
هاي متنوع و امن، مسائل زيست ش مستمر قيمت نفت، نياز به انرژياستفاده از گاز طبيعي در نتيجه افزاي

-هاي اخير رواج بسياري يافتههاي جديد، به عنوان يك منبع انرژي جهاني در سالمحيطي و توسعه تكنولوژي

هاي گاز و نفت به بازارهاي مصرف وجود دارد، كه هاي گوناگوني براي انتقال گاز طبيعي از حوزهاست. روش
، (CNG)فناوري گاز متراكم  ،(LNG)شده ، گاز طبيعي مايع(PNG)خطوط لوله هايي نظير ل روششام

هاي باشند. انتخاب روش، مي(GTL)و تبديل گاز به سوخت مايع  (NGH)فناوري هيدرات گاز طبيعي 
وت است، كه اين انتقال گاز وابسته به انتخاب نوع تكنولوژي، ظرفيت گاز و فاصله مبداء تا مكان انتقال متفا

ميليون استاندارد متر مكعب  75/12موارد بر اقتصاد طرح تاثير گذارند. در اين پروژه انتقال 
(450MMSCFD) گاز طبيعي از بندر عسلويه در جنوب ايران به بازارهاي مصرف توسط تكنولوژي-

نجام اين است. جهت امورد بررسي و مقايسه اقتصادي قرار گرفته NGHو   CNG, GTL ,LNGهاي
اند و سازي و طراحي شدهمطالعات فرآيندهاي مورد نياز براي تبديل گاز طبيعي به محصول مطلوب ابتدا شبيه

هاي مرتبط با توليد و انتقال به صورت تابعي از ظرفيت و فاصله سپس با استفاده از يك مدل اقتصادي، هزينه
دهد كه براي ج حاصل از اين مطالعه نشان مياند. نتاي) برآورد شدهkm 10000و  8000، 6000، 4000(

روش  km 7500و بيشتر از  LNGروش  km 7500و  3500، بين CNGروش  km 3500فواصل كمتر از 
GTL هاي بعدي گذاري و عملياتي را دارند. قابل ذكر است رتبههاي سرمايهاز نظر اقتصادي كمترين هزينه

-جا ميبهها با تغيير فاصله انتقال جاهاي انتقال، بين ديگر روشدهمناسب از لحاظ اقتصادي در هر يك از محدو

 شوند. 
 

63Fهاي كليدي: انتقال گاز طبيعي، محاسبات اقتصادي، واژه

61CNG64F

62 ,LNG65F

63 ,GTL66F

64 ,NGH. 
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62Gas To Liquid 
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كارهاي انتقال هاي خط لوله و هيدارت به عنوان راهمقايسه فني اقتصادي روش
 گاز طبيعي در داخل كشور

 
67Fمجيد پاكيزه

68F، صديقه ثابت جازاري 65

66 
 گروه مهندسي شيمي دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد

pakizeh@um.ac.ir 
 

 چكيده
شود. هاي مختلف اقتصادي/اجتماعي كشور به طور عمده به عنوان سوخت مصرف ميطبيعي در تمام بخش گاز

رف گاز را به عنوان سوخت به خود ها و صنايع به ترتيب بيشترين مصهاي خانگي، نيروگاهدر اين ميان بخش
اند. معموالً مصرف گاز طبيعي به عنوان خوراك و سوخت صنايع در طول سال روند ثابتي دارد، اختصاص داده

باشد. اين موضوع هاي خانگي و نيروگاهي در فصول مختلف با نوسانات زيادي روبرو ميولي مصرف در بخش
فصل سرد كه مصرف گاز در اوج خود قرار دارد، با مشكل روبرو گردد.  ماهه 4است، كه تامين گاز در باعث شده

ها و هاي مصرفي، نظير نيروگاهطوريكه با دادن اولويت به تامين گاز بخش خانگي تامين، گاز ساير بخشبه
ندر ، انتقال گاز طبيعي در داخل كشور از بمطالعهبرخي از صنايع انرژي بر با مشكل جدي روبرو گردد. در اين 

ها در فصول به منظور سوخت رساني به نيروگاه NGHو  PNGعسلويه در جنوب ايران، توسط دو تكنولوژي 
سرد سال و تامين گاز مورد نياز براي شهرها و روستاهاي گاز رساني نشده در سرتاسر كشور، مورد بررسي و 

احي فرآيندهاي مورد بررسي، انجام سازي و طرجهت انجام اين مطالعات ابتدا شبيهاست. مقايسه قرار گرفته
هاي مرتبط با توليد و انتقال به صورت تابعي از ظرفيت و اند و سپس با استفاده از روابط اقتصادي هزينهشده

گذاري روش انتقال هاي سرمايهكه هزينهدهند اند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميفاصله برآورد شده
هاي عملياتي هر هاي روش انتقال گاز توسط خط لوله كمتر است ولي هزينههزينه هيدرات توليدي با كاميون از

 باشند.دو روش تقريبا برابر مي
 

69Fرساني، محاسبات اقتصادي، هاي كليدي: انتقال گاز طبيعي، سوختواژه

67PNG  وNGH70F

68 
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ارزيابي كارايي انرژي در صنعت پتروشيمي كشور با استفاده از روش تحليل 
 هادهپوششي دا

نادر مهرگان، حسين صادقي، محمود حقاني ،*سهراب گراوند  
 * كارشناس ارشد اقتصاد انرژي، دانشگاه صنعت آب و برق تهران(شهيد عباسپور)

s.garavand.151@gmail.com 
 

 
 چكيده

هاي ن يك نهاده خاص) صنعت پتروشيمي كشور طي سالدر تحقيق حاضر كارايي فني و كارايي انرژي (به عنوا
هاي نهاده محور مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است. ، با استفاده از روش تحليل پوششي داده1387-1373

 688/0و كارايي انرژي اين صنعت  717/0نتايج نشان داد كه طي دوره مذكور، كارايي فني صنعت پتروشيمي 
هاي مورد مطالعه درصد در زمينه مصرف انرژي طي سال 31ه در اين صنعت به ميزان بوده است و در نتيج

اتالف انرژي صورت گرفته است. همچنين نتايج نشان داد كه طي سنوات مورد مطالعه، صنعت پتروشيمي در 
ي انرژي با داشتن كارايي نسبي واحد، از باالترين كارايي فني و همچنين كاراي 1379و  1378، 1373هاي سال

ترين كارايي فني و كارايي انرژي را پايين 1387و  1381، 1375هاي برخوردار بوده است و در مقابل در سال
 طي دوره داشته است.

  . JEL :C02  ،Q49طبقه بندي 
 
 

 ها، كارايي انرژي، صنعت پتروشيميكليد واژه: تحليل پوششي داده

mailto:s.garavand.151@gmail.com
mailto:s.garavand.151@gmail.com
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جهت كاهش مصرف انرژي پمپاژ نفت خام در مراكز انتقال نفت  رائه شيوه نوينا  

71آبتين عطايي F

72،علي ترابيان مقدم69 F

70 

alitorabian59@gmail.com: 

 چكيده

ور، توربين هاي گاز با راندمان نيروي محركه پمپاژ در بيشتر ايستگاه هاي انتقال نفت خام كش 
.پس از بررسي انواع روشهاي بهبود راندمان توربين هاي گازي و تكنيك هاي پايين مي باشند

بازيابي حرارت از اگزوز اين توربين ها،  دو  طرح ابتكاري مدنظر قرار گرفت. طرح اول بازيافت 
ل رانكين بعنوان چرخه پايين سيك -1حرارت هاي اتالفي و توليد بخار از آن جهت استفاده در

سيكل سرمايش  -2دست توربين هاي گاز جهت توليد كار محوري از حرارت هاي بازيافتي
جذبي جهت كاهش دماي هواي ورودي به كمپرسور واحد توربين گازي جهت بهبود راندمان 

ح . طرتيسا ازيمصارف مورد ن نيبخار جهت تام -آب  ديمبدل جد كيدر گرم آب  ديتول -3آن
دوم،در اين مقاله يك طرح ابتكاري براي پيشگرم كردن نفت خام قبل از پمپاژ آن با در نظر 
گرفتن كليه جوانب و محدوديات موجود ارائه گرديد. در اين طرح از جريان نفت خام بعنوان 
سيال خنك كن در كندانسور مربوط به سيكل رانكين مذكور، استفاده مي شود. بدين ترتيب 

نياز براي پمپاژ جريان نفت خام با افزايش دماي آن بطور ذاتي كمتر خواهد شد.  انرژي مورد
بررسي ها بر روي ايستگاه هاي انتقال نفت يكي از خطوط لوله كشور، بعنوان يك مطالعه 
موردي، نشان مي دهد با اجراي طرح هاي پيشنهادي فوق مي توان با بازيافت حرارت هاي 

توان مفيد توليد نمود. عالوه بر آن با  MW 4مگاواتي، حداقل  10.6اتالفي از هر توربين گاز
oC10 پيش گرمايش نفت خام در يك كندانسور نفتي كه براي اولين بار در اين مطالعه پيشنهاد

در انرژي مورد نياز پمپاژ صرفه جويي حاصل كرد. الزم به ذكر  5%شده است، مي توان حدود 
استفاده  Termoflowو طراحي ترموديناميكي از كد  است، در اين مطالعه جهت مدل سازي

 5گرديد. نتايج آناليز اقتصادي نشان داد اجراي طرح هاي فوق نياز به سرمايه گذاري حدود 
 .سال خواهد بود 3ميليون دالر داشته و مدت زمان بازگشت سرمايه آن كمي بيش از 

 سيكل تركيبي،ويسكوزيته نفت خام،اي گازتوربين ه،كاهش مصرف انرژي،واژه هاي كليدي:پمپاژ نفت خام
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بررسي ميزان انرژي توليدي ژنراتور ترموالكتريك در شهر تفرش و برآورد هزينه ها 
 با روشهاي ديگر توليد انرژي مقايسه

 
 
 

 صبا مقصودي
 دانشجوي مهندسي

  مكانيك
  دانشگاه صنعتي تفرش

zahrasolhi@yahoo.com 

 زهرا صلحي ابر
  دانشجوي مهندسي مكانيك 

  دانشگاه صنعتي تفرش
saba.maghsoudi@yahoo.com 

  رامين مهدي پور
  ده مكانيكاستاديار دانشك

  دانشگاه صنعتي تفرش
raminme56@tafreshu.ac.ir 

 
  

  چكيده 
با توجه به محدود بودن انرژيهاي تجديد پذير و نياز مبرم و هميشگي انسان به استفاده از  

تامين اين انرژي . انرژي، بشر سال هاست كه در پي يافتن  انرژي هاي جايگزين مي باشد
روش هاي متعددي براي جايگزيني انرژي وجود دارد . باشدنيازمند مديريت صحيح انرژي مي 

از آنجا كه . كه از جمله ي آنها مي توان به توليد توان بر اساس پديده ترموالكتريك اشاره كرد
اتالف حرارتي ، بيشترين سهم را در ميان انواع اتالف انرژي در مبدل هاي حرارتي و سيستم 

برق از گرماي هدر رفته توسط ژنراتورهاي  هاي مصرف كننده انرژي داراست، توليد
   .ترموالكتريك بسيار ارزشمند مي باشد

و ميزان توان توليدي  70هدف در اين مقاله، ارائه روابط حاكم بر ژنراتورهاي ترموالكتريك
به اين صورت كه ميزان توان توليدي يك ژنراتور ترموالكتريك خاص، در شرايط آب و . آنهاست

در نهايت با آناليز . ا محاسبه كرده و هزينه هاي الزم برآورد شده استرهوايي شهر تفرش 
 .اقتصادي جايگاه اين روش در بين روشهاي ديگر تعيين مي شود

 
 

  71ژنراتور ترموالكتريك، اختالف پتانسيل الكتريكي، اثر سيبك: كلمات كليدي

                                                            
70 thermoelectricgenerator 
71 seebeck 
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 هاي حرارتي با استفاده از فناوري نانومديريت انرژي در مبدل
 
 

3، حميده كافي2،سميرا كيا1زهرا بني عامريان  

استاديار دانشكده ي مهندسي مكانيك دانشگاه تفرش 1  
دانشكده ي مهندسي مكانيك دانشگاه تفرش 3و2  

  چكيده
طراحي مبدل هاي حرارتي كوچكتر با كارايي بيشتر از جمله مهم ترين اهداف در اغلب صنايع كوچك و بزرگ 

در اين مطالعه به مقايسه ي انتقال . صرف انرژي و مسائل اقتصادي را در پي داردمي باشد كه صرفه جويي در م
حرارت سيال كاري آب، با نانو سيال آب شامل ذرات اكسيد آلومينيوم در يك مبدل حرارتي دو لوله اي مي 

نشان مي  نتايج. مدل سازي انتقال حرارت مبدل حرارتي به كمك نرم افزار فلوئنت صورت گرفته است. پردازيم
اكسيد آلومينيوم به عنوان سيال سرد به جاي  آب در مبدل حرارتي - دهد كه با جايگزين كردن نانو سيال آب

در نهايت اثر نانوذرات بر ضريب انتقال حرارت مورد . افزايش ضريب انتفال حرارت جابجايي مشاهده مي شود
ات مورد استفاده نانوذرات اكسيد آلومينيوم در بررسي قرار مي گيرد و نشان داده مي شود كه از ميان نانوذر

  .  شرايط يكسان انتقال حرارت باالتري را فراهم مي كند
مبدل هاي حرارتي، نانو سياالت،  انتقال حرارت، اكسيد آلومينيوم، اكسيد : واژه هاي كليدي

  تيتانيوم
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برداري هاي شركتهاي خدمات انرژي در مديريت مصرف انرژي و چگونگي بهرهظرفيت
هامناسب از اين ظرفيت  

زاده اليزئي فرشاد يحيي  
Yahyazadeh@saba.org.ir 

 مهدي رفيعي 
rafiee@saba.org.ir 

 چكيده

گيري امر خصوصي سازي در بخش انرژي كشور لزوم با توجه به واقعي نمودن هزينه انرژي و شكل
ها با تضمين حصول به شود. اين شركتاستفاده از توانمندي شركتهاي خدمات انرژي به خوبي احساس مي

جويي گيرد و سهم خود را از محل صرفهيسك پروژه را به عهده ميسطح مشخصي از كارآيي انرژي، تمام ر
در باال بردن كارايي   ي خدمات انرژي ابزار مهمي  ها   كند. شركتانرژي در قالب قرارداد عملكردي برداشت مي

گوي يي مختلف دنيا برعهده دارند با نگاهي به اسناد باالدستي و بخصوص قانون اصالح ال  ها  انرژي در كشور
از هر زمان ديگري ، اميد به استفاده از پتانسيل موجود در اين شركتها بيشتر شده است  19و17مصرف در ماده

هاي ذيربط ميتوان گام بزرگي لذا در صورت تنظيم يك برنامه منسجم و مشخصص در ميان ارگانها و وزارتخانه
ها در كاهش ن مقاله به جايگاه اين شركتدر كاهش تلفات انرژي و مديريت مصرف انرژي كشور برداشت در اي

گيري از آنها را مورد ارزيابي قرار خواهيم داد و به پردازيم و گستره و اهميت بهرهشدت مصرف انرژي كشور مي
هاي نيرو، نفت، صنايع، اقتصاد و دارايي و معاونت راهبردي رياست حمهوري اشاره نقش هر يك از وزارتخانه

نوع گردش مالي اين شركتها و نيازهاي آموزشي را در اين خصوص بررسي خواهيم  خواهيم نمود. همچنين
نمود تا با داشتن شركت هاي خدمات انرژي توانمند شدت مصرف انرژي كشور را بدون گسترش بخش دولتي 

 به حد قابل قبول و مناسبي برسانيم.

 

 ،مديريت مصرف انرژيESCOخدمات انرژي،

mailto:Yahyazadeh@saba.org.ir
mailto:Yahyazadeh@saba.org.ir
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در مديريت مصرف انرژي و بسترسازي مناسب فضاي  هاي خدمات انرژينقش شركت
هاكار اين شركت  

73زاده اليزئيفرشاد يحيي F

74،مهدي رفيعي71 F

72 
Yahyazadeh@saba.org.ir 

 چكيده

گيري امر خصوصي سازي در بخش انرژي كشور لزوم با توجه به واقعي نمودن هزينه انرژي و شكل
ها با تضمين حصول به شود. اين شركتفاده از توانمندي شركتهاي خدمات انرژي به خوبي احساس مياست

جويي گيرد و سهم خود را از محل صرفهسطح مشخصي از كارآيي انرژي، تمام ريسك پروژه را به عهده مي
در باال بردن كارايي   مهميي خدمات انرژي ابزار   ها   كند. شركتانرژي در قالب قرارداد عملكردي برداشت مي

يي مختلف دنيا برعهده دارند با نگاهي به اسناد باالدستي و بخصوص قانون اصالح الگوي   ها  انرژي در كشور
از هر زمان ديگري ، اميد به استفاده از پتانسيل موجود در اين شركتها بيشتر شده است  19و17مصرف در ماده

هاي ذيربط ميتوان گام بزرگي و مشخصص در ميان ارگانها و وزارتخانه لذا در صورت تنظيم يك برنامه منسجم
ها در كاهش در كاهش تلفات انرژي و مديريت مصرف انرژي كشور برداشت در اين مقاله به جايگاه اين شركت

و به گيري از آنها را مورد ارزيابي قرار خواهيم داد پردازيم و گستره و اهميت بهرهشدت مصرف انرژي كشور مي
هاي نيرو، نفت، صنايع، اقتصاد و دارايي و معاونت راهبردي رياست حمهوري اشاره نقش هر يك از وزارتخانه

خواهيم نمود. همچنين نوع گردش مالي اين شركتها و نيازهاي آموزشي را در اين خصوص بررسي خواهيم 
ر را بدون گسترش بخش دولتي نمود تا با داشتن شركت هاي خدمات انرژي توانمند شدت مصرف انرژي كشو

 به حد قابل قبول و مناسبي برسانيم.

 

 ،مديريت مصرف انرژيESCOخدمات انرژي،

                                                           
 

سازي مصرف برقكارشناس ارشد طرح كاهش تلفات و بهينه -1  
وري بخش صنايعكارشناس دفتر مطالعات و بهره -2  

mailto:Yahyazadeh@saba.org.ir
mailto:Yahyazadeh@saba.org.ir


 شان انرژي كيميامجري: هم اندي   1390آذر  24نخستين همايش مديريت انرژي در صنايع نفت و انرژي، 

 

 www.energyconf.ir    09197556424و  021 – 88671676تلفن دبيرخانه همايش ساالنه مديريت انرژي: 

 
 

 بازيافت انرژي حرارتي كوره واحد آبگيري در پااليشگاههاي گاز
 

75Fزهرا زماني

76Fمهدي شريف، 73

74 
 شركت بهينه سازي مصرف سوخت

 23ك تهران ، مالصدرا ، شيرازي شمالي ، دانشور شرقي ، پال
zahra_zamani@yahoo.com  

 
 
 

3.1 15B چكيده 
با هدف اصالح الگوي مصرف و استانداردسازي صنايع كشور ، پروژه تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در 
پااليشگاههاي گاز به كارفرمايي مديريت صنعت شركت بهينه سازي مصرف سوخت انجام گرفت. هدف از اين 

صرف و مشخص شدن انرژي الزم جهت توليد واحد جرم يا حجم محصول پروژه دستيابي به حالت بهينه م
. نقطه شروع براي رسيدن به حالت بهينه در يك صنعت ، شناخت كامل و مميزي بوده استپااليشگاههاي گاز 

انرژي آن صنعت است. ره آورد پروژه انجام گرفته عالوه بر نيل به هدف اصلي تدوين استاندارد مصرف ، ارائه 
رهاي كاهش و بهبود مصرف انرژي در واحدهاي مختلف پااليشگاههاي گاز بوده است. بدليل بررسي راهكا

مرحله به مرحله پااليشگاه گاز ، براي كليه واحدها اعم از پروسسي و يوتيليتي راهكارهاي مؤثري حاصل شده 
فاده از تكنولوژي است. از جمله واحدهاي حائز اهميت پروسسي واحد آبگيري گاز است كه در صورت است

بسترهاي كاتاليستي ، مصرف انرژي سوختي وحرارتي بااليي دارد. در اين مقاله سعي شده است ميزان كاهش 
سوخت مصرفي ، در صورتيكه انرژي حرارتي كوره واحد آبگيري بازيافت شود محاسبه گردد. سايت مورد بررسي 

ميباشند كه در اين پااليشگاهها از فرايند آبگيري به پااليشگاه سوم پارس جنوبي و پااليشگاه گاز خانگيران 
 روش جذب سطحي استفاده ميشود.

 

 آبگيري گاز ، مولكوالر سيو ،كوره ، بازيافت حرارت هاي كليدي:  واژه

                                                           
 كارشناس ارشد صنايع نفت -1
 خش صنعت شركت بهينه سازي مصرف سوختمدير بهينه سازي انرژي در ب -2
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cm ٥/٣ 

 

 بررسي تاثير انجام  بازتواني كامل بر راندمان انرژي نيروگاه بخار بندرعباس 
 

77Fمجتبي جودكي

78Fسيد مصطفي حسينعلي پور، 75

  5،صالح علي محمدي4، عبداهللا مهرپناهي3كامران مبيني، 76
 دنشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

joudakimojtaba@gmail.com 

3.2 16B چكيده 
در اين تحقيق تاثير استفاده از روش بازتواني كامل بر راندمان نيروگاه بندر عباس مورد بررسي 

رفته است دو هدف اصلي ايده بازتواني افزايش ظرفيت عملي نيروگاه و افزايش راندمان قرار گ
آن مي باشد. بازتواني به روشهاي مختلفي صورت مي پذيرد كه به شرايط فيزيكي نيروگاه 
بستگي دارد. از آنجا كه عمر مفيد نيروگاه بندر عباس رو به پايان است استفاده از روش بازتواني 

اين نيروگاه مناسب تشخيص داده شده است و بررسي هاي ترموديناميكي در مورد  كامل براي
تاثير اين روش بر راندمان نيروگاه صورت گرفته است. الزم به ذكر است كه در اين تحقيق 
صرفا به جنبه هاي ترموديناميكي طرح پرداخته شده و بررسي هاي اقتصادي آن به مراحل 

 بعدي موكول گرديده است.

 

 بازتواني ، نيروگاه ، بندرعباس ، راندمان ، بويلربازيابهاي كليدي:  ژهوا

                                                           
 دنشجوي كارشناسي ارشد.  -1
 دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم وصنعت  -2
 استاديار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت دبر شهيد رجايي -3
 كارشناس ارشد تبديل انرژي-4
 كارشناس ارشد تبديل انرژي -5
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 به جديد محصوالت به( روغن پااليشگاهي ضايعات) اسيدي اسلج تبديل تكنيك
 پليمري روش

 مالزي دانشگاه UPM . صنايع دانشكده: كيا رستم يوسف سيد
 

Method for Converting Acid Sludge (Waste of re-refine oil) to New Products by 
Polymer Method. 

 
Email:YousefRostamkia@yahoo.com 

 
 

 :چكيده

 توانسته جديد هاي آوري نو ايجاد و گاز و نفت مختلف صنايع در موجود هاي تكنيك از استفاده با پروسه اين
 روش از استفاده با را روغن پااليشگاهي ضايعات ترين ناك خطر و بزگترين از يكي بازيافت سيستم يك اساس بر

 آوري نو از استفاده با همچنين نموده تصفيه پااليشگاهي تجهيزات توليد و ساخت هاي سيستم و موجود هاي
 باعث كه درطبيعت آن دفع از جلوگيري و آن سازي خنثي جهت به را اسيدي اسلج موجود پايپينگ سيستم
 و نمايد تبديل ندارد ضرري هيچ طبيعت براي كه دجدي محصوالت به را شود مي فراوان محيطي زيست آلودگي

 هاي سيستم مانند موجود هاي فراوري از استفاده با بازيافت سيستم اين از آمده دست به محصوالت آن بر عالوه
 را مختلف صنايع در استفاده براي جديدي هاي رفرنس توانسته پليمريزاسيون و حرارتي
 ميزان افزايش جهت افزودني و صنعتي قيرهاي انواع توليد,بتيرطو هاي عايق صنايع:مانند,آورد بدست

 گيرد مي قرار كاربرد مورد سنگين نفت هاي چاه از خام نفت استخراج
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 و تأثيرات زيست محيطي  آنها  بررسي آلودگي هاي ناشي از صنعت حفاري
 

 واحد ميبد -اسالمياستاديار گروه مهندسي محيط زيست دانشگاه آزاد  : هادي زارعي محمودآبادي
 دانشجوي كارشناسي ارشد آلودگي  محيط زيست: شبنم صفاپور

 كارشناسي ارشد علوم  محيط زيست: مهديه يزدي
 
 

 چكيده
صنعت حفاري يكي از بخش هاي اصلي صنعت نفت و يكي از تخصصي ترين فعاليت هاي صنعتي در جهان 

، صدا و آبقبيل ايجاد آلودگي هاي هوا،  محيطي ازخشكي داراي اثرات وسيع زيست  بشمار مي رود. حفاري در
و مناطق حساس  اجتماعي و فرهنگي، از بين بردن زيستگاه هاي حيات وحش -تاثيرات اقتصادي ايجاد ارتعاش،

قوانين زيست محيطي موجود، شركت ها و . مي باشد  زيست محيطي و همچنين گياهان خشكي زي
ي زيست محيطي اين آلودگي ها كرده است. بنابراين تهيه گزارش كارخانجات را ملزم به كاهش اثرات منف

مناطق حفاري نفت امري ضروري و  درو در ضمن آن انجام مطالعات اثرات توسعه پروژه هاي حفاري ارزيابي 
 است. انكار  غيرقابل

مصاحبه با مراجعات سازماني و در قالب انجام مطالعات وسيع كتابخانه اي، ستادي و ميداني، اين تحقيق  
كارشناسان و  بررسي سوابق تحقيق در جهان و ايران، همچنين انجام مطالعات ميداني به بررسي آلودگيهاي 
ناشي از صنعت حفاري و نقش آن در محيط زيست پرداخته و در نهايت تدابير مديريتي به منظور كاهش اثرات 

 سوء آن ارائه نموده است.
 
 

 آلودگي، محيط زيستكلمات كليدي: صنعت حفاري، نفت، 
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بجاي مبدل پيش  E-01402A/Bبهينه سازي مصرف انرژي با جايگزيني مبدل 

 خام واحد تقطير پااليشگاه بندرعباس مسير نفت E-01008A/B  گرمكن
 

 جمشيد خورشيدي
79F

81F، محسن پيرزاده80F78 احمد رضازاده ،77

79 
 دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه هرمزگان

JKHORSHIDI@YAHOO.COM 

  
 چكيده

طرح افزايش ظرفيت پااليشگاه بندرعباس يكي از موفق ترين طرحهاي اجرا شده در سطح پااليشگاههاي 
تعدادي از شبكه مبدلهاي كشور مي باشد. در كنار دستاوردهاي بزرگ بدست آمده پس از اجراي اين طرح 

در كار حاضر به بررسي عملكرد مبدلهاي حرارتي پيش طبيق پيدا نكرد. حرارتي به خوبي با اين تغييرات ت
گرمكن واحد تقطير پااليشگاه از نقطه نظر حرارتي، صرفه جويي در انرژي و سياالتي، با در نظر گرفتن تغييرات 

شرايط انجام شده پس از طرح افزايش ظرفيت پرداخته شده است. در اين رابطه دوعدد از اين مبدلها كه داراي 
بسيار حادتري نسبت به بقيه بود مورد بررسي، تجزيه و تحليل قرا گرفته است. بدين منظور در ابتدا كل واحد 
تقطير پااليشگاه توسط نرم افزار پتروسيم كه داراي اليسنس اختصاصي پااليشگاه بندرعباس بوده و  جزء نرم 

اهي مي باشد، شبيه سازي شده است. بمنظور افزارهاي قدرتمند در زمينه شبيه سازي فرآيندهاي پااليشگ
استفاده شده و  Ludwigو  kernبازبيني و طراحي مجدد مبدلها، از متدهاي محاسباتي ارائه شده توسط 

نسبت به طراحي و شبيه سازي مبدلهاي حرارتي اقدام شده است. مدل سازي  +HTFSتوسط نرم افزار 
، مورد بررسي Fluentبه كمك نرم افزار  CFDده از تكنيكهاي چگونگي توزيع سرعت در پوسته مبدل با استفا

قرار گرفته است. با انجام تستهاي مختلف بر روي مبدلهاي موجود و بررسي سناريوهاي مختلف توسط شبيه 
سازي انجام شده در نرم افزار پتروسيم، وضيت كنوني مبدلهاي تحت بررسي، آناليز شده و  شرايط بهينه 

كن (از نقطه نظر راندمان عملكردي) مشخص شده است. در پايان ضمن مقايسه نتايج مبدلهاي پيش گرم
بدست آمده از بررسيهاي فوق با نتايج بدست آمده از شرايط واقعي واحد، راه حلي جهت بهينه سازي مصرف 

 انرژي و شرايط عملكردي واحد ارائه شده است.

 

 

، مبدل حرارتي، نرم افزار پتروسيم، نرم افزار كلمات كليدي: بهينه سازي مصرف انرژي، شبيه سازي
HTFS+

                                                           
  دانشگاه هرمزگانمكانيك  مهندسي دانشكده علمي هيات عضو واستاديار  77
 مهندس ارشد واحد مهندسي مكانيك پااليشگاه بندرعباس 78
 مهندس ارشد واحد مهندسي پااليش پااليشگاه بندرعباس 79
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مدل اكسيداسيون كاتاليستي دي اكسيدگوگرد در راكتور بررسي اثر توزيع دما در 

 باهدف مديريت انرژي بستر ثابت

82Fفرخنده سليماني

83Fاميرصرافي، 80

84Fحسن هاشمي پور،81

82 
Soleimani.farkhondeh63@yahoo.com 

 
 

                                                                                                               :                 چكيده   
با توجه به اينكه واكنش اكسيداسيون كاتاليستي دي اكسيد گوگرد به تري اكسيد گوگرد يك واكنش به   

ا در ضمن اين فرايند در راكتور كاتاليستي بستر شدت گرماده مي باشد، دراين مقاله به بررسي اثر توزيع دم
ثابت درحين توليد اسيد سولفوريك برطبق آمار بدست آمده از كارخانه توليد  اسيد سولفوريك مجتمع مس 
سرچشمه رفسنجان پرداخته مي شود. نتايج بدست آمده در اين بررسي تطبيق خوبي با موارد تجربي داشته 

 است.

  

 تغييرات دمايي، تري اكسيد گوگرد، راكتور بستر ثابتواكنش گرماده، هاي كليدي:  واژه   

                                                           
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان -1
 انشگاه شهيد باهنر كرمان استاديار بخش مهندسي شيمي، دانشكده فني ومهندسي، د -2
 دانشيار بخش مهندسي شيمي، دانشكده فني ومهندسي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان  -3
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cm ٥/٣ 

 

سازي آن  سرمايش و گرمايش خورشيدي ساختماني اداري در شهر تهران و بهينه
هاي خورشيدي بر اساس زاويه نصب گردآورنده  

 
 2، اميرفرهاد نجفي1فرزاد رضواني                                              

 دانشگاه صنعت آب و برق، تهران                                                                     
 

arzad.rezvani@hotmail.com 

17Bچكيده 
در اين تحقيق ابتدا ميزان تابش بر روي سطح مايل محاسبه و زاويه و ميزان تابش تحت زاويه  

افزارهاي انرژي، نياز و  سپس از طريق نرمهاي سال بدست آمده است.  بهينه براي كليه ماه
سازي و به  در شهر تهران شبيه m2 1040مصرف انرژي ساختمان اداري نمونه با زيربناي 

منظور تامين نياز سرمايشي آن از چيلر جذب سطحي خورشيدي استفاده شده كه بوسيله 
85Fمدل گشته است. علت استفاده از چيلر جذب سطحي TRNSYSافزار  نرم

اي پايين ، دم83
باشد. براي باال  هاي سرمايش خورشيدي مي ) در مقايسه با ساير تكنولوژيc° 80-50تحريك (

بردن توجيه اقتصادي سيستم سرمايش خورشيدي، تامين بخشي از گرمايش، با فرض عدم نياز 
همزمان سرمايشي و گرمايشي، به سيستم خورشيدي واگذار گرديده است. طبق محاسبات 

) ساليانه انرژي (سرمايش، گرمايش)، Kwh 43325.7جويي ( % صرفه45منظور  انجام شده، به
86Fگرآورنده خورشيدي لوله خالء m2 99.6اين ساختمان نياز به 

خواهد داشت كه ميانگين  84
87Fكسر خورشيدي

(نسبت انرژي تامين شده توسط سيستم خورشيدي به نياز كل انرژي)  85
 واهد گشت.خ 0.62ساليانه اين ساختمان 

 

 سرمايش و گرمايش خورشيدي ، چيلر جذب سطحي، گردآورنده خورشيديهاي كليدي:  واژه

 

                                                           
83aDsorption chiller 1 –  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعت آب و برق  
84 Evacuated tube collector 2- استاديار دانشگاه صنعت آب و برق  
85 Solar fraction 
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 ارزيابي اثر شرايط ناپايا در خطوط لوله پر فشار گاز طبيعي بر گازهاي گمشده
88فرشته بشيري سيرجاني F

89، امير صرافي86 F

87
90علي دشتي. F

88 
 

هيد باهنر كرماندانشگاه ش –بلوار جمهوري ،دانشكده فني مهندسي–كرمان   
fereshtebashiri@yahoo.com 

 :چكيده          
. و اقتصادي در انتقال انرژي است ضروريخطوط لوله انتقال و توزيع گاز طبيعي از موارد    

يك مساله مهم در مديريت اقتصاد حجم گاز دريافتي و حجم گازهاي فروخته شده  تفاوت
بروز ضرر در فروش  موجبفته است. اين تفاوت گازهاي گمشده، شهرت ياانرژي است كه به 

. مدلسازي رياضي به گاز بوده و اهميت آن در خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي بيشتر است
عنوان يك ابزار كارآمد، امكان دستيابي به مقادير لحظه اي دبي حجمي و دما و فشار را در 

ليل نحوه توزيع جريان و كنترل نقاط مختلف فراهم ميكند. نتايج حاصل از مدلسازي به تح
اين مقاله،  ، كمك ميكند. درو برگشت آن مقادير گازهاي گمشده در شبكه خطوط انتقال

مدل جريان گاز يك بعدي غير همدما براي شبيه سازي جريان گذرا در خطوط لوله انتقال 
اي مرتبه كوت-گاز ارائه شده است. معادالت حاكم بر مدل در شرايط پايا به كمك روش رانگ

چهارم حل گرديده و گسسته سازي معادالت پاره اي شرايط ناپايا به كمك روش اختالف 
شرايط پايا و ناپايا به  دستگاه معادالت حاكم بر سيستم در .محدود صريح انجام گرديده است

حل گرديد. مطالعه موردي خط لوله  MATLABنويسي در محيط نرم افزار كمك برنامه 
عي ايستگاه تقويت فشار شهرستان سيرجان تا ايستگاه تقليل فشار رفسنجان انتقال گاز طبي

مورد بررسي قرار گرفت. با اعمال تغييرات دبي حجمي ايجاد شده در اثر مصرف يك ساله، 
دما و فشار موجود درخروجي از ايستگاه تقويت فشار سيرجان، تغييرات دبي حجمي، دما و 

جان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج حاصل از شبيه فشار در ايستگاه تقليل فشار رفسن
سازي ناپايا با داده هاي قرائت شده توسط واحد ديسپچينگ شركت گاز مقايسه گرديد. عالوه 
بر تطابق خوب مقادير مورد مطالعه شبيه سازي با داده هاي واقعي، نشان داده ميشود كه با 

فتار مشابهي دارد، اما تغييرات فشار تغييرات دبي حجمي ورودي، دبي حجمي خروجي ر
 خروجي خط لوله رفتار معكوسي دارد.

 خط لوله انتقال گاز طبيعي، شبيه سازي ناپايا، غير همدما گازهاي گمشده ، هاي كليدي: واژه

                                                           
 دانشگاه شهيد باهنر كرمان –ي كارشناسي ارشد گروه مهندسي شيمي دانشجو -1
 دانشگاه شهيد باهنر كرمان –استاديار گروه مهندسي شيمي  -2
 دانشگاه شهيد باهنر كرمان –استاديار گروه مهندسي شيمي  -3
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 ايرانمخازن نفتي  صيانت از مديريت و
91Fقباد روانان

92Fعبدالمجيد موحدي نيا، 89

93Fصادق االسوند، 90

95Fكريمي زاده ،كريم94F92 ،اميرحدادي91

93 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه

  g_ravanan1984@yahoo.com 

   چكيده         
مخازن هيدروكربوري يكي از مهمترين منابع انرژي جهان به شمار مي روند. با توجه به محدود 

ت بودن اين منابع اقدام و برنامه ريزي الزم جهت بهره برداري بهينه از آنها امري حياتي اس
.به همين دليل امروزه مديريت و صيانت از مخازن اهميت ويژه اي يافته است.پيشرفت و ]1[

تكنولوژي امروز در تمامي زمينه ها به خصوص بخش نفت و گاز رو به گسترش بوده به طوري 
كه روش هاي سنتي بهره برداري پاسخگو و ر وش صحيح توليد نمي باشد. در اين راستا 

يد با جديت بيشتري در امر توليد وارد شده و به مديريت صحيح بپردازد. صيانت از مخازن با
كارگيري روش مناسب براي  هاي صحيح صيانت از مخازن نفت، از جمله بهاستفاده از روش

ازدياد برداشت از اين مخازن، اهميت فراواني دارد.صيانت ازمخازن در حقيقت به معناي بهره 
ديريت مخازن ،اقدام وبرنامه ريزي الزم براي بهره برداري بهينه برداري بهينه مي باشد.هدف ازم

از يك مخزن است ودر حقيقت  بخش عمده آنچه امروز به عنوان مديريت مخازن ناميده مي 
شود،درحوزه مهندسي مخازن قرار دارد. دراين مقاله يكي از راههاي صيانت از مخازن در 

ي  حفظ فشار مخازن و جلوگيري از افت فشار آنها را ثانويه و ثالثيه از مخازن يعن برداشت هاي
 مخازن نفتي ايران مورد بررسي قرار داديم. 

 

 مديريت انرژي،مديريت مخازن،روش هاي ازديادبرداشت نفت،مدل مخزنهاي كليدي:  هژوا 

                                                           
 حفاري وبهره برداري  -كارشناسي ارشد مهندسي نفت -1
 دانشگاه عضوهيئت علمي –دكتري نفت وگاز  -2
 نفت -كارشناسي ارشد مهندسي نفت دانشجوي-3
 حفاري وبهره برداري -كارشناسي ارشد مهندسي نفت -4
 صنايع پااليش  –كارشناسي مهندسي شيمي  -5
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 مديريت مصرف انرژي در كندانسور واحدهاي بخاري نيروگاه نكا

 
 جمشيد نعيمي

J_Naeimi@yahoo.com 
 شركت مديريت توليد برق نكا

 
 

 چكيده:

در سيكل حرارتي نيروگاهها، كندانسور بعنوان يكي از تجهيزات مهم محسوب مي شـود كـه نقـش بسـزايي در     
چرخه توليد انرژي الكتريكي و راندمان كلي سيكل دارد. در اين مقاله مشكالت بهره برداري از كندانسورها از دو 

و تحليل قرار گرفت. يكي از مشكالت اساسي كندانسـورها، سـوراخ شـدن متعـدد     ديدگاه مورد بررسي و تجزيه 
لوله ها و محدوديت توليد انرژي الكتريكي در مدت زمان انجام عمليات نشت يابي لوله ها بوده است كـه سـبب   
 كاهش ضريب آمادگي و توليد واحدها گرديد. مشكل ديگر كندانسورها اختالل در عملكـرد آنهـا بـدليل كـاهش    
خالء يا افزايش پس فشار مي باشد كه در اين مقاله عوامل موثر به كاهش خالء كندانسور از جمله مقدار درجـه  
حرارت آب دريا، نفوذ هوا به داخل كندانسور و ميزان كثيف شدن در تشكيل رسوب در جـدار داخلـي لولـه هـا     

حذف يا مرتفـع نمـودن مشـكالت اشـاره      مورد بحث قرار گرفت.  در پايان راهكارها و اقدامات انجام شده جهت
شده عنوان گرديد و در نهايت نتايج مثبـت آن از قبيـل كـاهش مصـرف سـوخت و آب تصـفيه شـده، كـاهش         

 محدوديت توليد و در نتيجه افزايش توليد، ضريب آمادگي و همچنين افزايش راندمان ارائه گرديد.  
 

 سيكل رانكين ، افزايش كارآيي كن ، واژه هاي كليدي: عملكرد كندانسور ، سيستم خنك
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شبيه سازي و تحليل اقتصادي جايگزيني توربين انبساطي با شيرفشارشكن خط 

 گاز پااليشگاه اصفهان جهت استحصال انرژي

96سهيال مهدي زاده F

97، اميرحسين هاشم زاده، ملك ارسالن صدري94 F

95  
soheilamehdizadeh@yahoo.com 

 

 چكيده 

گردد كه معموال  مي تأمين باال فشار با اصلي لوله خط طريق از واحد صنعتي گاز سوخت موارد، از بسياري در
تامسون) كاهش مي يابد. در اين نوع كاهشِ فشار  –اين فشار در محل مصرف توسط يك شير فشارشكن (ژول

ا در حقيقت نوعي اتالف انرژي به وجود مي آيد، در صورتي كه مي توان انرژي ذخيره شده در گاز طبيعي را ب
استفاده از توربين هاي انبساطي(توربين گازي غيراحتراقي) به جاي شير فشارشكن به جريان الكتريسيته تبديل 

ضمن تحليل عملكرد شير فشارشكن خط اصلي گاز پااليشگاه اصفهان، طرح جايگزيني  اين مقاله كرد. در
 با مقايسه دو معادله حالت Aspen hysys2006توربين انبساطي با اين شيرفشارشكن، با استفاده از نرم افزار 

PR98F96  99وF97SRK   شبيه سازي گرديد و در ادامه برآورد اقتصادي اين طرح ارائه شده است. بررسي اقتصادي
% براي ژنراتور و هزينه احداث ايستگاه و 85نشان مي دهد كه با بكارگيري اين سيستم و در نظر گرفتن بازده 

، زمان بازگشت سرمايه كمتر از يك  kwh /$ 12/0وkw/$ 1600رابر ارزش جهاني برق توليدي به ترتيب ب
 سال و با درنظر گرفتن قيمت برق داخلي حدود چهار سال محاسبه مي گردد.

 
، توربين انبساطي، شبيه Power Into Power(PIP)واژه هاي كليدي: ايستگاه تقليل فشار، شير فشارشكن، 

 سازي

 
 

                                                           
 كارشناس ارشد مهندسي شيمي، واحد انرژي، شركت سامان انرژي اصفهان -1
 دكتراي مكانيك، مدير عامل شركت سامان انرژي اصفهان -2

96 .Peng Robbinson Equation 
97 . Soav/Redlich/kwong Equation 
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 مديريت بحران انرژي 

سرمستي اماميمحمد رضا   
m_r_emami@iust.ac.ir 

 چكيده 

باشد. انـرژي   هاي پيش روي جامعه بشري مي ترين چالش در قرن جديد مديريت بحران انرژي يكي از مهم
به عنوان نيروي محركه صنعت، نقش اساسي داشته و از مهمترين عوامل توسعه اجتماعي، صنعتي و رفاه جامعه 

هاي مختلف در مصرف انرژي كشور در يك دوره سـي سـاله بررسـي شـده      باشد. در اين پژوهش نقش بخش مي
 گيرد.  است. در اين راستا راهكارهاي متفاوتي براي مقابله و مديريت بحران انرژي در كشور مورد بررسي قرار مي

 كلمات كليدي: انرژي، مديريت، بحران
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20Bدر و نقش مديريت عمومي  اطالعاتفرهنگ و  تأثير 
21Bف انرژيبهينه سازي مصر 

 100F98 محمدحسين چراغي
Cheraghimch@gmail.com  

22B چكيده  
و تامين آن از ابزارهاي سياسي دولت ها بوده و اقتصادي  هاي در عصر حاضر انرژي يكي از مهمترين شاخص 

 برداري، با روند رو به رشد استخراج و بهرهناشي از هاي  رود. با توجه به محدوديت منابع انرژي و هزينه بشمار مي
اكنون فرهنگ استفاده صحيح انرژي بعنوان يك اصل اساسي در كشورهاي  هستيم.بهاي انرژي مصرفي روبرو 

توسعه يافته مدنظر قرار گرفته و آنها با هدايت و مديريت صحيح انرژي تا حدود زيادي به اهداف عاليه خود در 
به دنبال تهيه وسايل با كيفيت مطلوب و بدون شك تمام افراد . اند موقع انرژي دست يافتهه مين بأكنترل و ت

وسايل برقي با توجه به تنوع  "بهينه جهت استفاده در زندگي روزمره خود بوده و تهيه چنين وسايلي خصوصا
ساخت در تكنولوژي از اهميت ويژه اي برخوردار است. اطمينان از ايمني، كيفيت، بازدهي و ميزان مصرف 

ه خدمات ارائه شده از طرف سازندگان براي مصرف كنندگان ضروري و مورد انرژي وسايل مورد نظر با توجه ب
بر اساس سليقه متفاوت افراد شرايطي را  كه به صورت كلي يك مشتري به منظور انتخاب يك  لزوم است.

وسيله مد نظر قرار مي دهد عبارتند از : شكل ظاهري ، مدل ساخت، كارخانه سازنده ، تكنولوژي ساخت ، نشان 
تاندارد و برچسب انرژي كاال ، كه از همه مهمتر توجه به نشان استاندارد و برچسب انرژي از شرطهاي اس

زيرا اين عالئم، اطالعات بسيار مفيدي در  ضروري در انتخاب و تهيه وسايل برقي خانگي محسوب مي گردد.
اختيار مصرف كننده قرار مي زمينه ايمني و بازدهي وسايل برقي با توجه به خدماتي كه ارائه مي دهند در 

ازطرفي عدم مديريت وكنترل صحيح مصارف انرژي در بخش هاي دولتي ، تأسيسات و وزارتخانه ها دهند. 
باعث شده تا عالوه بر پرداخت هزينه هاي كالن ناشي از مصارف انرژي شاهد موارد نا ايمن و خسارات احتمالي 

ن ها ، وزارت خانه ها و تأسيسات دولتي مشاهده مي شود كه ناشي از آن باشيم. دربعضي از ادارات ، ارگا
اينكه در صورت موجود بودن ،  ياساختمانهاي بزرگ اداري فاقد سيستم متمركز گرمايشي و سرمايشي بوده و 

اين سيستمها كارآيي الزم را درخصوص گرمايش و سرمايش ساختمان مورد نظر در فصول مختلف سال ندارند 
شناسايي هدف مي باشد اقتصادي  هاي انرژي يكي از مهمترين شاخصبا توجه اينكه  در تحقيق حاضر .

و نقش آگاهي عمومي در رعايت بهينه مصرف انرژي و فرهنگ سازي آن در  معيارهاي اصلي در انتخاب كاال
 سطح جامعه مي باشد.

                                                           
كارشناسي ارشد مهندسي نفت - 98  
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يق بهينه سازي مصرف هواي فشرده، گازوييل، برق و تجهيزات فرآيندي مربوط به تزر
 ) Accumulatorمواد ضدخوردگي با استفاده از نوسان گير(

101Fعبدالخالق محمدي زاده

99  
mohammadizadeh_125@yahoo.com  

 چكيده 

از كارخانه هاي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران جهت  4و 2و 1در سه كارخانه تقويت فشار ضعيف 
لوله ورودي به كارخانه ها از ماده ممانعت كننده  جلوگيري از خوردگي خطوط لوله درون كارخانه به دو خط

خوردگي سه فازي  استفاده مي شود براي هر نقطه يك پمپ تزريق در نظر گرفته شده است،نقطه اول تزريق 
برروي خط لوله گاز ورودي از طريق كارخانه هاي بهره برداري مي باشد كه در انجا گازهاي همراه نفت جدا مي 

يك پمپ پنوماتيك كه با هواي فشرده كار مي كند،  تزريق مي شود. نقطه دوم تزريق  شود و مواد بوسيله
برروي گاز ورودي از مجموعه هاي تفكيك نفت و گازمربوط به چاههاي نفت مي باشد كه مواد بوسيله يك 

كه بر روي خروجي پمپ  ACCUMULATORپمپ برقي تزريق مي شود.  با استفاده از يك نوسان گير يا 
مي توان در هر كارخانه پمپ  پنوماتيك را از سرويس خارج كرد و سپس تا حدزيادي در   ي نصب مي شودبرق

 مصرف هواي فشرده، برق و گازوئيلي كه جهت رقيق سازي مواد ضدخوردگي استفاده مي شو صرفه جويي كرد.

ق،  صرفه جوييهاي كليدي: نوسان گير،  ممانعت كننده خوردگي، هواي فشرده، گازوييل،  بر واژه  

                                                           
 فوق ليسانس شيمي فيزيك -1
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 نفت بندرعباس با اجراي طرح كاهش مصرف انرژي در واحدهاي تقطير پااليشگاه

 هنگام ميدان فرآورش نفت خام
 

2امير محمد نصرآبادي 1محسن پيرزاده  
6،علي اصغر روحاني5،حسن زارع علي ابادي4،بنيامين گشتاسب 3عليرضا فيوضي  

باسبندرع نفت پااليش شركت پااليش مهندسي اداره  
 

،E-mail:mohsenpirzadeh59@gmail.com 
 

 چكيده

امروزه انرژي به يكي از مولفه هاي اصلي توليد در واحد هاي صنعتي،سازمان ها،پااليشگاههاوديگر 
تاسيسات در همه بخشهاي اقتصادي تبديل شده است. از طرفي در سالهاي اخير نيز بدليل روند 

عرضه وتقاضاي انرژي رو به افزايش بوده ومنجر به  فزايندهصنعتي شدن وشهر نشيني فاصله بين
افزايش هزينه هاي توليدوواردات انرژي گرديده است.اين در حاليست كه هنوز هم سوخت هاي 
فسيلي كه عامل اصلي انتشار االيندههاي گلخانهاي ونهايتا مشكالت زيست محيطي بلند مدت 

اصلي توليد انرژي مي باشند.در اين  همچون گرم شدن زمين وتغييرات اقليمي مي شوند،منبع
راستا شركت پااليش نفت بندر عباس به عنوان يكي از مراكز توليد كننده سوخت وانرژي كشور،با 
انجام پروژه ها وطرحهاي پژوهشي گام هايي را در جهت مديريت انرژي بردارد.كارايي انرژي شامل 

است.براساس اين تعريف اقدامات درك چگونگي مصرف انرژي در تاسيسات وعمليات فرايندي 
افزايش كارايي انرژي به مجموعه  اقداماتي گفته مي شود كه نهايتا منجر به استفاده صحيح وبا 
بازدهي بيشتر تجهيزات صنعتي مصرف كننده انرژي مي شوند.شركت پااليش نفت بندر عباس با 

 خام نفترداشته است.پااليش نفت خام هنگام به خوبي در جهت مديريت انرژي برتر گام ب

 خوراك اينكه به توجه با باشند و مي كشور نفتي منابع جمله ميدان هنگام از نفتي حوزه هاي

 در گردد، مي تامين صادراتي سنگين خام روز نفت در بشكه 294000 از بندرعباس پااليشگاه

اهميت آن از  با توجه به هنگام ميدان مشترك خام نفت به پااليشگاه خوراك از بخشي كه صورتي
 بهينه بكارگيري بر عالوه يافت، ،تغييرميكشور عمان  با  ميدان فوق بودن  و مشترك   جنبه ملي

فوق، در اين  به موارد توجه با گرديد. انرژي مي توان افزايش باعث هيدروكربني با كيفيت منابع
سي  بي كت كيمقاله واحدهاي تقطيرپااليشگاه بندر عباس با نرم افزار پتروسيم ساخت شر

 نفت و گازي ميعانات با هنگام خام نفت ازمخلوط انگلستان شبيه سازي گرديدودرصدهاي مختلفي

تقطيرمورد تست ميداني قرارگرفت و نتايج  واحد خوراك بعنوان و انتخاب صادراتي سنگين خام
 حاصل از كاهش مصرف انرژي در كورهها و ساير تجهيزات ديگر مورد بررسي قرار گرفت.

 تقطير واحد ، مشترك هنگام ميدان ، كاهش مصرف انرژي، نرم افزار پتروسيم  :كليدي هاي اژهو

 بندرعباس،  پااليشگاه
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 مبدل انرژي گرمايي به انرژي الكتريكي

102مجتبي توانپور F

103سيد محمد موسوي نژاد، 100 F

101 

 يزد، صفائيه، دانشگاه يزد، دانشكده فيزيك 
Mojtaba.tavanpoor@gmail.com 

 

 :چكيده 

هـاي جامعـه بشــري اسـت. دانشـمندان و مهندســان     امـروزه مبحـث انـرژي يكــي از دغدغـه    
ــه شــيوه   ــف درصــدد دســتيابي ب ــوم مختل ــرژي   عل ــت ان ــد و بازياف ــت تولي ــوين جه ــاي ن ه

هســتند و ســعي بــر آن اســت كــه تــا حــد امكــان وابســتگي بــه ســوختهاي فســيلي كمتــر  
 .  شود

ــر آن اســت كــه در شــيوه جديــد  ــر اصــول فيزيــك  در ايــن پــروژه ســعي ب ــا تكيــه ب ،  و ب
ــرژي ــاكيزه  ان ــه پ ــا حــد امكــان بازيافــت كــرده و ب ــرين هــاي حرارتــي از دســت رفتــه را ت ت

 . شكل انرژي، يعني انرژي الكتريكي درآوريم

با توجـه بـه اتـالف بـيش از حـد انـرژي بـه شـكل گرمـايي در وسـايل نقليـه و كارخانجـات             
اسـت كـه توليـد انـرژي الكتريكـي بـه ايـن         ايصنعتي بـازده كـار در ايـن شـيوه بـه انـدازه      

 . روش مقرون به صرفه خواهد بود

 

 ، بخش خنك كننده هاي موازي ويژه، سيم كشي ، جاذب گرما ترموديناميكهاي كليدي:  واژه         
 

                                                           
 دانشجو كارشناسي -1
 دانشيار -2
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 جايگزين نفت) به عنوان سوخت CWMزغال سنگ و آب(مخلوط  

 امين موسي خاني

a.moosakhani@gmail.com 
 

 

 :چكيده

بحـث جـايگزيني بـراي     ،محدوديت منابع نفت خـام  در جهان و مصرف انرژي  روزافروزبا توجه به رشد     
و كوره هاي مصرف  فرآورده هاي نفتي در دنيا مطرح مي باشد. با پايان ذخاير نفتي تعداد بيشماري بويلرها

نيـازي بـه    ،مصـرف شـود   به عنوان جايگزين نفت CWMدر صورتيكه ، سوخت مايع بر جا مي ماند كننده
اسـتفاده از  . ميـزان خطـرات   يسـت نمصرف كننده سـوخت مـايع   تاسيسات سايرو  بويلرهاتغييرات اساسي 

CWM      به لحاظ ايجاد اشتعال و مسائل محيط زيست از نفت خام كمتر بوده و وجود يـك سـوخت مـايع
مخلوط زغـال سـنگ و آب    .اشدبباشد مي تواند جايگزين مناسبي  نفتديگر كه به لحاظ فيزيكي شبيه به 

درصد آب و كمتر از يك درصد مواد افزاينده بدست مي آيـد.   29-34درصد زغال سنگ، 65-70با تركيب 
و مي توان بعنوان سوخت تميز و جايگزيني مناسب بجاي نفت و زغال سنگ در واحـدهاي صـنعتي مـورد    

 استفاده قرار گيرد.

 كلمات كليدي :

 نفت   -سوخت جايگزين   -)  ( CWMمخلوط زغال سنگ و آب
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 بررسي اثر حذف يارانه ها بر اصالح الگوي مصرف گاز طبيعي

 مرتضي يزداني، عبدالرضا يزداني چمزيني 
mortezayazdani64@gmail.com 

 

 چكيده

ايدار دارد. قيمت گاز طبيعي مانند هر كاالي امروزه انرژي نقش برجسته اي در دستيابي به رشد و توسعه پ
اقتصادي ديگر از عوامل موثر در ميزان مصرف آن است. اهميت و نقش انرژي در رشد و توسعه اقتصادي باعـث  
شده كه مطالعات زيادي در خصوص تقاضا و قيمت گذاري انرژي صـورت بگيـرد. آنچـه در مباحـث مـرتبط بـا       

اطالع از الگوي مصرفي افراد و جامعه، ميزان حساسيت و عكس العمل آنها  مصرف و تقاضاي انرژي اهميت دارد
نسبت به تغيير هر يك از عومل موثر بر مصرف مي باشد.  در اين مطالعه  با استفاده از داده هاي سـاالنه كـه از   

صـي از روش  ترازنامه انرژي كشور استخراج شده اند و با استفاده از تكنيك مدلسازي تعديل جزئي كه حالت خا
است به تخمين تابع تقاضاي پويا گاز طبيعي پرداخته و اثر تغيير قيمت ناشي از حذف يارانه هـا   ARDLكلي 

را بر مصرف گاز طبيعي در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين نتـايج همچنـين نشـان    
صرف گاز براي خانوار ها حـذف يارانـه هـا مـي     مي دهد كه مناسبترين و ضروري ترين راه براي اصالح الگوي م

/. درصد مصرف را تحت تاثير قرار مـي دهـد. در   11باشد. به طوري كه در كوتاه مدت تغيير يك درصدي قيمت 
 /. درصد مصرف را تحت تاثير قرار مي دهد.25بلند مدت يك در صد تغيير قيمت در حدود 

 مدل تعديل جزئيكليد واژه: يارانه ها، الگوي مصرف گاز طبيعي، 

mailto:mortezayazdani64@gmail.com
mailto:mortezayazdani64@gmail.com
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 يمختلف مصرف يبرق بر مصرف بخش ها يها ارانهياثر حذف  يبررس
 

 مرتضي يزداني، مجيد معظمي

mortezayazdani64@gmail.com 
 

 
  چكيده

باشد. رشد دائمي  يم ردايمصرف برق در كشور ناپا يدهد كه الگو يمصرف برق در كشور نشان م يروند زمان
به آن نشات گرفته، توانايي شبكه برق رساني ايران را براي تامين  اديز ارانهي صيمصرف برق كه عمدتا از تخص

مصرف برق و به طور  ازمنديجامعه ن هردر  ياقتصاد يها تياز فعال ياريتقاضا با مشكل مواجه كرده است. بس
 زيمصرف برق ن يساز يو صنعت يسطح زندگ شيشود كه با افزا يعلت مشاهده م نيهستند. به هم يانرژ يكل

مختلف  يمصرف كنندگان بخش ها تيو حساس يبررسي رفتار مصرف يمطالعه برا ني. در اابدي يم شيافزا
 يمصرف ياستفاده شده است. بخش ها اقتصاد سنجي پانل يهااز روش  بر مصرف برق متيق ريينسبت به تغ

 1387تا  1346ساالنه  ي) در طول دوره  زماني( به عنوان مقاطع زمان يشاورزو ك يصنعت ،يتجار ،يخانگ
دهد كه تقاضاي برق هم از سياست هاي  يمطالعه نشان م نيا جيمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتا
تأثير سياستهاي درآمدي بيشتر از سياستهاي قيمتي است. بخش  يقيمتي و هم درآمدي تأثير مي پذيرد ول

 يدرآمد م رييتغ استيرا از س ريتاث نيشتيب يو بخش صنعت يمتيق يها استيرا از س ريتاث نيشتريب ريتجا
 .رديپذ

  كليد واژه
  اقتصاد سنجي پانل يهاروش  - يمصرف يبخش ها - ارانهي -مصرف برق 

 

mailto:mortezayazdani64@gmail.com
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 بررسي و تحليل مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري

ژمان محمديپ -مرتضي يزداني -صادق بختياري   

bakhtiari_sadegh@yahoo.com 
 

 چكيده 
امروزه انرژي يكي از عوامل و ملزومات اساسي رشد و توسعه اقتصادي مي باشد. افزايش مصرف گاز هم به علت 
آلودگي هوا و محيط زيست و هم به علت پايان پذير بودن آن موضوعي نگران كننده و نيازمند برنامه ريزي و 

اگر اقدامات و سياست هاي پيشگيرانه در مورد مصرف انرژي وجود نداشته باشد، بخش  . كنترل مي باشد.
انرژي در كشور ما به گونه اي رشد خواهد كرد در آينده نزديك با مشكالت زيادي مواجه خواهيم شد. به منظور 

بر مصرف ضروري  برنامه ريزي  و مديريت صحيح مصرف نيازمند اطالع از ميزان و چگونگي تاثير عوامل مختلف
در اين مطالعه تاثير عوامل قيمت، درآمد، تعداد مشتركين بر مصرف گاز مورد بررسي قرار مي گيرد. به است. 

و روش حداقل مربعات معمولي استفاده  1387تا  1360اين منظور از داده  هاي سري زماني ساالنه طي دوره 
در سبد مصرف خانوار يك كاالي ضروري مي باشد به شده است. نتايج اين مدل نشان مي دهد كه گاز طبيعي 

مي باشد. همچنين خواهد  057/0و كشش قيمتي  32/0طوري كه كشش درآمدي مصرف گاز در حدود 
درصد مصرف را افزايش خواهد يافت. بر اساس نتايج بدست آمده   68/0افزايش يك در صدي تعداد مشتركين 

صرف گاز طبيعي صورت نگيرد با توجه به رشد جمعيت و افزايش در صورتي كه مديريت و كنترل صحيحي بر م
تعداد مصرف كنندگان و مشتركين در آينده كشور با مشكالت بزرگي مواجه خواهد شد. در راستاي كاهش  و 
مديرريت مصرف توصيه مي شود كه قيمت گاز به مقدار واقعي خود رسد و در كنار آن سياست هاي تشويقي و 

 رفته شود.  فرهنگي به كار گ

 كليد واژه 
 كشش –بخش خانگي و تجاري  -گاز طبيعي -انرژي 
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 بررسي تاثير اصالح قيمت ها بر مديريت بخش تقاضاي برق

 عبدالرضا يزداني چمزيني، مرتضي يزداني
 دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي
 Abdalrezaych@gmail.com 

 

 

  چكيده

رشد دائمي مصرف برق كه عمدتا از تخصيص يارانه زياد به آن نشات گرفته، توانايي شبكه برق رساني ايران را  
براي تامين تقاضا با مشكل مواجه كرده است. در راستاي اصالح و حذف يارانه حامل هاي انرژي كه منجر به 

ي مصرف كننده از اهميت باالي برخوردار است. در اين افزايش قيمت مي شود اطالع از حساسيت و تاثير پذير
تا  1346 مطالعه با استفاده از روش هاي آماري  و رگرسيوني و با استفاده ازداده هاي ساالنه طي دوره زماني 

به بررسي موضوع پرداخته شده است. افزايش يك درصدي درآمد ملي با ثابت بودن ساير شرايط، مصرف  1387
درصد مصرف را  13/1درصد افزايش خواهد يافت. افزايش يك در صدي تعداد مشتركين  69/0برق در حدود 

درصد مصرف را كاهش خواهد داد كه  -05/0افزايش خواهد يافت. افزايش يك درصدي قيمت واقعي برق نيز 
 پايين بودن كشش هاي قيمتي و درآمدي حاكي از ضروري بودن كاالي برق در سبد مصرفي خانوار است.

 

 كليد واژه: تقاضاي برق، اصالح قيمت ها، روش رگرسيوني، كشش

mailto:Abdalrezaych@gmail.com
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توسط  شبكه از مستقل هيبريدانرژي  طراحي، كنترل و مديريت بهينه سيستم

 MOBFAالگوريتم 

104رضابازيار F

105پور،  خليل ولي102 F

 ، مجيد وليزاده103
106 F

107، محمدرضا جوادي 104 F

105 
Bazyar.reza@yahoo.com 

 

 چكيده
 دور نواحي نياز مورد انرژي تامين براي هيبريد سيستم باكتري، منظوره چند الگوريتم كمك بهمقاله  اين در

 باال اطمينان قابليت با نياز مورد انرژي تامين طراحي، اين از هدفاست.  شده طراحي شبكه از مستقل و افتاده
 مقولة با مرتبط موضوعات پيچيدگي و گستردگي باشدمي سيستم عمر طول در توليد كل هزينه سازيكمينه و

 سازيتصميم فرآيندهاي به كمك هدف گوناگون با عددي و تحليلي سازيمدل هايروش توسعة انرژي، موجب
-روش انرژي، اين هيبريد هايسياستگزاري سيستم در نظر مورد اهداف چندگانگي دليل متأسفانه به .است بوده

 پيش سازيروش تصميم مبناي بر آنها اغلب چرا كه باشند،مي سازانتصميم استناد براي الزم يتجامع فاقد ها
-مدل مطالعه، اين انجام در اوليه انگيزة اند. لذاطراحي شده وزني ضرايب كمك به هدف توابع ادغام و از جستجو

است.  بوده مقياسغير هم و عارضچندگانه، مت اهداف مبناي بر هيبريد انرژي هايسيستم سازيبهينه سازي و
  براي انرژي سازيفرآيند تصميم چند معياره، مسائل حل در پارتو بهينگي مفهوم اشاره به ضمن مطالعه اين در

 در پيشنهادي الگوريتم كارايي دادن نشان است. براي پيشنهاد شده چند هدفه سازيمدل اساس بر  برداربهره
 شهر( ايران شرق جنوب مناطق از يكي هواشناسي و بار پروفيل واقعي اتاطالع با عملكرد، مختلف شرايط
 بر سازيبهينه مناسب كارآيي از نشان سازيمدل از آمده بدست نتايج. است گرفته قرار بررسي مورد) شيراز
 .باشدمي MOBFA الگوريتم كمك به پارتو معيار اساس

 

هاي تجديد پذير، الگوريتم باكتري، معيار پارتو، قابليت رژيمديريت انرژي، بهينه سازي،  ان  هاي كليدي: واژه
 اطمينان

                                                           
 برداري نيروگاه گازي سبالندانشجوي كارشناس ارشد مهندسي برق قدرت، كارشناس بهره  102
 قق اردبيلياستاديار دانشكده فني دانشگاه مح  103
 دانشجوي دكتراي برق، عضو هيئت علمي دانشگاه ايالم  104
 كارشناس ارشد مهندسي برق قدرت، دانشگاه زنجان  105
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 شبيه سازي عددي و مقايسه با نتايج تجربي محفظه احتراق حلقه استوانه اي توربين گاز

احمد فصيح فر، اميرحسين صابري  
amir.sabery777@gmail.com 

 
 چكيده:

ر اين تحقيق نتايج آزمايشگاهي يك مدل محفظه احتراق حلقه استوانه اي توربين گاز با نتايج شبيه سازي د
عددي براي دست يابي به بهترين مدل هاي آشفتگي، احتراقي و تابشي مقايسه شده است. محفظه مدل مذكور 

اي اصلي بكار رفته براي داراي سويلرهاي چرخش دهنده هوا و احتراق غير پيش آميخته مي باشد. مدل ه
مي باشد، كه از تركيب RNG K-εو  K-εشبيه سازي اين نوع از جريان هاي چرخشي و برگشتي مدل هاي 

108Fاين مدل ها با مدل احتراقي اضمحالل گردابه اي

 RNGبه اين نتيجه مي رسيم كه مدل  P1و مدل تابشي 106

K-ε ديكتري به نتايج آزمايشگاهي مي دهد. در ادامه در تركيب با مدل احتراقي و مدل تابشي مذكور نتايج نز
109Fبا تغيير در مدل احتراقي و بررسي مدل احتراقي شعله آرام  RNG K-εبا انتخاب مدل آشفتگي

به مقايسه  107
 RNG K-εتركيب مدل احتراقي شعله آرام با مدل آشفتگي نتايج مي پردازيم و به اين نتيجه مي رسيم كه 

احيه چرخشي نتايج بهتري نسبت به تركيب مدل اضمحالل گردابه اي با مدل در نواحي نزديك ديواره و ن
مي دهد، ولي در كل  نقاط دقت مدل اضمحالل  گردابه اي بيشتر است. و دراين راستا  RNG K-εآشفتگي 

110Fبا تغيير در مدل تابشي و بررسي مدل تابشي انتقال گسسته

به اين نتيجه مي رسيم كه اين مدل تابشي  108
مي دهد ولي هزينة محاسباتي آن بيشتر است. و در انتها با دو مرحله  P1سبتاً بهتري در مقايسه با مدل نتايج ن

اي كردن واكنش به بررسي نتايج مي پردازيم و اين طور مي توان نتيجه گرفت كه در اين حالت نتايج به ويژه 
مي شود، ولي بايد دقت شود كه  كسر مولي آالينده ها از جمله اكسيدنيتريك با دقت بيشتري شبيه سازي

 فرض دو مرحله اي بودن واكنش باعث افزايش هزينه محاسباتي مي شود.

 
 هاي كليدي: سويلر، احتراق غير پيش آميخته، اضمحالل گردابه اي، شعله آرام، انتقال گسسته واژه

                                                           
106Eddy Dissipation 
107Laminar Flamelet 
108Discrete Transfer Radiation Model (DTRM) 
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شبيه سازي عددي و بررسي روش هاي كاهش اكسيد نيتريك در محفظه احتراق 

انه اي توربين گازحلقه استو  

احمد فصيح فر، اميرحسين صابري  
amir.sabery777@gmail.com 

 چكيده:

امروزه آالينده هاي محيط زيست معضلي بزرگ در دنيا به حساب مي آيد. از جمله فرآيندهايي كه منجر به 
ي توان به ايجاد اين آالينده ها مي شود، فرآيند احتراق است. از جمله اين آالينده هاي محيط زيست م

اشاره كرد كه اثرات مخربي بر روي محيط زيست و انسان ها دارد. بنابراين كاهش اين  (NO)اكسيدنيتريك 
آالينده يكي از مهمترين اهداف طراحان محفظه هاي احتراق مي باشد. البته طراحي محفظه بايد به نحوي 

 د. انجام شود كه موجب كاهش بيش از اندازة بازده محفظه احتراق نشو
در تحقيق حاضر به بررسي عوامل موثر در تشكيل اكسيدنيتريك از جمله افزايش دماي ورودي و ايجاد يك 
احتراق استوكيومتريك پرداخته و روش هاي كاهش اين آالينده را از جمله  افزايش نسبت سوخت به هوا، 

ه بررسي هاي باال بازده خروجي تزريق آب و دو مرحله اي كردن احتراق را مورد بررسي قرار مي دهيم. در هم
محفظه مورد توجه قرار گرفته است و سعي در اين شده است كه روش هايي مورد بررسي قرار گيرند كه موجب 

 كاهش شديد بازده محفظه نشوند.
 

واژه هاي كليدي: محفظه احتراق توربين گاز، اكسيدنيتريك، تزريق آب، احتراق چند مرحله اي، افزايش دماي 
 رودي  هواي و
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كارهاي انتقال هاي خط لوله و هيدارت به عنوان راهمقايسه فني اقتصادي روش

 گاز طبيعي در داخل كشور
 

111Fمجيد پاكيزه

112F، صديقه ثابت جازاري 109

110 
 گروه مهندسي شيمي دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد

pakizeh@um.ac.ir 

 
 

 چكيده
شود. اجتماعي كشور به طور عمده به عنوان سوخت مصرف ميهاي مختلف اقتصادي/طبيعي در تمام بخش گاز

ها و صنايع به ترتيب بيشترين مصرف گاز را به عنوان سوخت به خود هاي خانگي، نيروگاهدر اين ميان بخش
اند. معموالً مصرف گاز طبيعي به عنوان خوراك و سوخت صنايع در طول سال روند ثابتي دارد، اختصاص داده

باشد. اين موضوع هاي خانگي و نيروگاهي در فصول مختلف با نوسانات زيادي روبرو ميبخشولي مصرف در 
ماهه فصل سرد كه مصرف گاز در اوج خود قرار دارد، با مشكل روبرو گردد.  4است، كه تامين گاز در باعث شده

ها و ي، نظير نيروگاههاي مصرفطوريكه با دادن اولويت به تامين گاز بخش خانگي تامين، گاز ساير بخشبه
، انتقال گاز طبيعي در داخل كشور از بندر مطالعهبرخي از صنايع انرژي بر با مشكل جدي روبرو گردد. در اين 

ها در فصول به منظور سوخت رساني به نيروگاه NGHو  PNGعسلويه در جنوب ايران، توسط دو تكنولوژي 
وستاهاي گاز رساني نشده در سرتاسر كشور، مورد بررسي و سرد سال و تامين گاز مورد نياز براي شهرها و ر

سازي و طراحي فرآيندهاي مورد بررسي، انجام جهت انجام اين مطالعات ابتدا شبيهاست. مقايسه قرار گرفته
هاي مرتبط با توليد و انتقال به صورت تابعي از ظرفيت و اند و سپس با استفاده از روابط اقتصادي هزينهشده

گذاري روش انتقال هاي سرمايهكه هزينهدهند اند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميبرآورد شدهفاصله 
هاي عملياتي هر هاي روش انتقال گاز توسط خط لوله كمتر است ولي هزينههيدرات توليدي با كاميون از هزينه

 باشند.دو روش تقريبا برابر مي
 

113Fرساني، محاسبات اقتصادي، وختهاي كليدي: انتقال گاز طبيعي، سواژه

111PNG  وNGH114F

112 

                                                           
 دانشيار مهندسي شيمي 109
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 110

111 Pipe line Natural Gas 
112 Natural Gas Hydrate 
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هيدرات در ذخيره سازي گاز  تشكيل شرايط بيني پيش مدل ترموديناميكي اصالح

 طبيعي به عنوان يك فناوري نو ظهور 

 ، مرجان باقري نجف آباد ٭داريوش غالمزاده ، يوسف رحيمي كشكولي
 ي، گچساران، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد گچساران، گروه مهندسي شيم

yousef.rk84@gmail.com 
 

 چكيده 

 هيدرات، تشكيل شرايط پيشبيني جهت موجود ترموديناميكي مدل اصالح تحقيق، اين از هدف

 شرايط بيني پيش مدل آخرين بر اصالحاتي تحقيق اين در .باشد مي دهنده موادبهبود حضور در

 حاصل پيشگوتري مدل تا است، فتهپذير صورت بهبوددهنده مواد حضور در هيدرات تشكيل

 مورد مرحله دردو مايع فاز در (SDS)سولفات دودسيل سديم دهنده بهبود مواد حضور شود. اثر

 آلي شونده حل يك دهنده بهبود ماده كه شده  فرض اول مرحله است. در گرفته قرار مطالعه

 در مي شود. محاسبه SDSدهنده  بهبود ماده درحضور مايع فاز در آب اكتيويته ضريب .است

 پتانسيل اختالف تا مي شود لحاظ مدل بر افزودني مواد تجمعي خود پديده تأثير دوم مرحله

 هاي سيستم براي مدل از حاصل بگيرد. نتايج قرار ارزيابي و محاسبه مورد سيستم شيميايي

 ودبهب عنوان مواد به فعال سطحي مواد شامل هاي سيستم افزودني، ماده هيچ بدون خالص

 مدل كه است شده داده نشان و است شده مقايسه مقاالت در موجود تجربي هاي داده با دهنده

 .است نموده ارائه را بيني هاي نزديكي پيش

 

  ترموديناميكي. مدلسازي -سطحي فعال مواد -طبيعي گاز هيدرات -ذخيره سازي گاز طبيعي ها:  كليد واژه
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3Bهاي شيميائي اكنشارزيابي كارايي توليد انتروپي در و 
4Bبه عنوان منبع مؤثرگرما در فرايند 

 
2پور مرجان سادات سيدي -1علي اكبر جمالي  

 حسين(ع) گروه مهندسي شيمي دانشكده  فني و مهندسي دانشگاه امام
 دانشكده شيمي دانشگاه كاشان

 
 چكيده

كـاركردي فرايندهاسـت و   ارزيابي كارايي منابع انرژي در صنايع شيميايي گـامي مـؤثر در بازشناسـي دامنـه     
تبادل حرارت به واسطه سازي  زمينهچرخه داخلي نوعي يك اي برخوردار است. در  مميزي آن از اهميت ويژه

گرما در آن به دليـل كميـت     وجود سطح انرژي در يك سامانه واكنش شيميايي موجود است كه روند مبادله 
كن از طرفي اين تبادل حرارت، اسباب جاري سـازي  پتانسيل شيميايي در واكنش نقش اساسي را داراست. لي

شود. در اينجا روشي قابل طرح است كـه   ها كه توأم با توليد انتروپي است را شامل مي ناپذيري برخي بازگشت
شود. در اينجـا   زند، بيان مي اي از كيفيت جديدي در تبديل گرما را رقم مي دريافت مقدار واقعي و بهبوديافته

اش اسـتون و هيـدروژن اسـت؛ در    ـ پروپانول كه نتيجـه 2زدايي دي واكنش گرماگير هيدروژنيك مطالعه مور
شود. در مقابل واكنش اگزوترميك هيدروژناسيون استون باعث توليـد ايزوپروپيـل الكـل اسـت.      نظرگرفته مي

، فرصت Tmارت با درجه حر زدايي هيدروژنشود؛ در اينجا بنا به وقوع  برخالف آنچه كه در منابع پيشنهاد مي
ايزوپروپيـل الكـل برسـد و همزمـان عمـل جداشـدن نهـايي         Tbشود تا دما به باالتر از نقطه جـوش   داده مي

گيـري و هيدروژناسـيون در    ايزوپوپانول فراهم گردد. توليد داخلي انتروپي در برقراري يـك واكـنش هيـدرژن   
حاسبه و داراي سه مقدار متفـاوت بـا معيـار    قابل مTh راكتور به عنوان تابعي از درجه حرارت هيدروژناسيون 

Th -Tm ها كه براي ايـن دسـته از درجـات حـرارت      ناپذيري دهد؛ به لحاظ بازگشت است. اين مقاله نشان مي
تـر از  ، بازده گرمايي مزبور خيلي پـايين Tm>Tbوجود دارند و به لحاظ راندمان پايين موتورگرمايي مفروض 

 رايط باالي درجه حرارت است.بازده كارنو براي دسترسي به ش

 

ـ   هيدروژن زدايـي  -تبادل گرما در فرايندها  – محاسبه آنتروپي -كلمات كليدي:  ارزيابي كارايي انرژي 
 ت  كاتاليس - استن -ايزوپروپيل الكل 
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شبيه سازي و تحليل اقتصادي جايگزيني توربين انبساطي با شيرفشارشكن خط 

ال انرژيگاز پااليشگاه اصفهان جهت استحص  

115سهيال مهدي زاده F

116، اميرحسين هاشم زاده، ملك ارسالن صدري113 F

114  
soheilamehdizadeh@yahoo.com 

 

 چكيده 

گردد كه معموال  مي تأمين باال فشار با اصلي لوله خط طريق از واحد صنعتي گاز سوخت موارد، از بسياري در
هش مي يابد. در اين نوع كاهشِ فشار تامسون) كا –اين فشار در محل مصرف توسط يك شير فشارشكن (ژول

در حقيقت نوعي اتالف انرژي به وجود مي آيد، در صورتي كه مي توان انرژي ذخيره شده در گاز طبيعي را با 
استفاده از توربين هاي انبساطي(توربين گازي غيراحتراقي) به جاي شير فشارشكن به جريان الكتريسيته تبديل 

ل عملكرد شير فشارشكن خط اصلي گاز پااليشگاه اصفهان، طرح جايگزيني ضمن تحلي اين مقاله كرد. در
 با مقايسه دو معادله حالت Aspen hysys2006توربين انبساطي با اين شيرفشارشكن، با استفاده از نرم افزار 

PR117F115  118وF116SRK   شبيه سازي گرديد و در ادامه برآورد اقتصادي اين طرح ارائه شده است. بررسي اقتصادي
% براي ژنراتور و هزينه احداث ايستگاه و 85ان مي دهد كه با بكارگيري اين سيستم و در نظر گرفتن بازده نش

، زمان بازگشت سرمايه كمتر از يك  kwh /$ 12/0وkw/$ 1600ارزش جهاني برق توليدي به ترتيب برابر 
 سال و با درنظر گرفتن قيمت برق داخلي حدود شش سال محاسبه مي گردد.

 
، توربين انبساطي، شبيه Power Into Power(PIP)ه هاي كليدي: ايستگاه تقليل فشار، شير فشارشكن، واژ

 ساز

                                                           
 كارشناس ارشد مهندسي شيمي، واحد انرژي، شركت سامان انرژي اصفهان -1
 دكتراي مكانيك، مدير عامل شركت سامان انرژي اصفهان -2

115 .Peng Robbinson Equation 
116 . Soav/Redlich/kwong Equation 
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 مديريت مصرف انرژي در فرآيند توليد اوره
 

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اميديه ، گروه مهندسي شيمي ، اميديه ، ايران  -امين احمدپور*   
كيميا شركت هم انديشان انرژي -خشايار شكيبي  

*aminnimaamin2000@yahoo.com 
 
 
 

 چكيده
ي مالي جبران ناپذيري ها خسارتادامه روند كنوني افزايش شدت مصرف انرژي در كشور، منجر به افزايش  

ميليارد دالر براي  200ي انرژي معادل ها حاملي كنوني ها متيقخواهد شد، به نحوي كه اين خسارت با 
اگر مصرف انرژي در كشور با رويه كنوني ادامه پيدا كند، در افق سند چشم و  گردد يمپيش بيني  1404سال

درصد افزايش خواهد يافت. لذا برخورد مديريتي با مصرف بي رويه انرژي در  17انداز، شدت انرژي در كشور
ليد بدين منظور با توجه به حجم تو بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.  ستيبا يميك ضرورت  به عنوانكشور 

و ميزان انرژي بري باال در توليد محصوالتي نظير اوره ، تدوين معيار مصرف انرژي اين محصول مورد مطالعه 
 قرار كرفت. 

 
 واحد توليدي -پتروشيمي -كلمات كليدي:انرژي
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 اصالح الگوي مصرف انرژي در صنايع نفتي
ي شيمي ، اميديه ، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد اميديه ، گروه مهندس  -امين احمدپور*   

*aminnimaamin2000@yahoo.com 

23Bچكيده 

ميدان نفتي كشف  85كشور پهناور ايران داراي منابع و ذخاير بزرگ انرژي است. در حال حاضر تعداد 
شده در كشور وجود دارد. از لحاظ ذخاير گازي، ايران دومين مقام را در جهان دارد. ذخاير گازي باقيمانده در 

نيز در كشور وجود  …باشد. منابع ديگر انرژي مثل ذغال سنگ و  تريليون متر مكعب  مي 2500ر حدود ايران د
دارد. با توجه به افزايش مصرف انرژي، محدود بودن منابع طبيعي، حركت در راستاي طرح توسعه پايدار و 

براي اين منظور  حفظ محيط زيست بايستي تا حدامكان از حدر رفتن و تلف شدن انرژي جلوگيري شود.
مصرف انرژي در بخشهاي  بايستي در زمينه استفاده بهينه از منابع انرژي در كشور قدمهايي برداشته شود.

مارها نشان مي دهد كه طي آ. تمختلف اقتصادي كشور در سالهاي گذشته، روندي رو به رشد داشته اس
بين  است. در افزايش يافته% درسال 3/5مصرف نهايي انرژي با رشد متوسطي برابر  1386تا  1373سالهاي 

بيشترين رشد مربوط به گاز طبيعي است كه ناشي از اجراي برنامه هاي توسعه  ،مصرف انواع حاملهاي انرژي
ورده هاي نفتي بوده است. طي همين دوره، آگازرساني و سياستهاي جايگزيني مصرف گاز طبيعي به جاي فر

 ورده هاي نفتي را دارا بوده است.آصرف فرمصرف نفت گاز باالترين سهم از كل م

 

 ، صنعت نفتمصرف انرژي، بهينه سازي اصالح الگويكلمات كليدي: 
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  سازي مصرف انرژي و بهبود عملكرد كولرهاي هوائي بهينه
2E-101  2وE-102 پااليشگاه نفت تهران  

  3، حميدرضا جاودان2، مهدي گوگل1فاطمه گودرزوند چگيني
  هاي انرژي، پژوهشگاه صنعت نفت سازي فناوري پژوهشكده توسعه و بهينه

  14665-1998دوق پستي صن-ژوهشگاه صنعت نفت پ-بلوار غربي استاديوم آزادي - تهران
  

  چكيده
در اين مبدلها معموالً بخارات گرم درون . شود كولرهاي هوايي مبدلهايي هستند كه در آنها سيال فرآيندي با جريان هوا خنك مي

تا سطح انتقال ها به فين مجهز شده است  جداره خارجي لوله. شود اند، توزيع مي ها كه بصورت افقي كنار هم قرار گرفته اي از لوله مجموعه
هايي كه نياز  ها نيز بوسيله فن جريان هواي الزم براي خنك كردن بخارات داخل لوله. حرارت بين بخارات و جريان هواي خنك افزايش يابد

  . شود به مصرف توان زيادي دارند، تأمين مي
ر سر راه جريان هوا و محدود كردن دبي آن، امروزه روشهاي مختلفي نظير كنارگذر كردن بخشي از دبي هواي سرد، قرار دادن لوور ب

رود تا بتوان  هاي با گام متغير جهت كنترل دما و همچنين راندمان كولرهاي هوايي بكار مي كنترل سرعت موتور فن و استفاده از فن
ليه اين روشها از مزايايي ك. عملكرد آنها را تحت شرايط آب و هوايي گوناگون و يا تغييرات شرايط فرآيندي در بهترين حالت قرار داد

روشي كه در اين پژوهش . دهند همچون قيمت اوليه كم و كنترل دقيق و پيوسته برخوردار هستند اما اغلب مصرف توان را كاهش نمي
االتر هاي با راندمان ب است، استفاده از فين پااليشگاه تهران بكار گرفته شده 2E-102و  2E-101جهت افزايش راندمان كولرهاي هوايي 

اكنون در  هاي جديد همراه است كه الزم بذكر است اين راهكار هم هاي با فين ها و نصب لوله هاي لوله باشد كه با تغيير تعداد رديف مي
هاي هوايي فوق در كل به  به اين ترتيب با بكارگيري روش فوق عالوه بر كنترل دماي فرآيند، توان مصرفي فن. مرحله عملياتي قرار دارد

  . ها نيز خواهد شد كيلووات كاهش يافته كه نهايتاً منجر به بهبود عملكرد كولر 774/64انميز
  
  

  AACCOOLLافزار  سازي، نرم سازي انرژي، كاهش توان، فين، شبيه كولر هوايي، بهينه :كلمات كليدي
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ترمينال   IPنقش شكل و ساختارترمينال باكس ترانسفورماتورها ي توزيع درحفظ و دوام 

  باكس
  
2حميد فضلعلي  ،     1احمدحسين محمدپور     

پااليشگاه گاز فجر جم  -شهرستان جم   -استان بوشهر    -شركت پااليش گاز فجر جم      –شركت ملي گاز ايران   

hm.mohamadpour@gmail.com  

  : چكيده 
-برداران تجهيزات برق فشار قوي ميهاي سازندگان و بهرههاي قدرت يكي از مهمترين دغدغهه در سيستمپيشگيري از بروز اتصال كوتا

هاي علمي و تجربيات، پديده هاي  بروز اتصال كوتاه در خطوط و وسايل فشار قوي بوده كه با توجه به تئوري قوس الكتريكي يكي از. باشد
شرايط محيطي نقش اساسي در تعيين . هاي برق فشار قوي ايجاد گرديده استل بين ترمينالاستانداردهايي به منظور رعايت حداقل فواص

تواند تغيير شرايط محيطي از نظر سطح آلودگي، كاهش مقاومت الكتريكي را در بر داشته و اين به نوبه خود مي.  فواصل مورد اشاره را دارد
هاي برگيرنده ترمينال  در ترمينال باكس كهرو توجه به نوع و شكل ساخت ايناز . باعث قوس الكتريكي و نهايتاً اتصال كوتاه گردد

سازندگان تجهيزات فشار قوي، با توجه به سطح . باشدها و ارتينگ ميباشد بسيار مهم ميها، سركابلتجهيزات برقي كه حاوي بوشينگ
هاي استاندارد و تاييد سازند و با انجام تستن محيط ميمناسب آ IPها تجهيزات را با هاي ترمينالهاي مختلف جعبهآلودگي محيط

ها را عالوه بر كيفيت مواد تواند دوام و استقامت اين جعبهها ميشكل جعبه و نحوه استقرار كابل. نمايندمربوطه آنها را به بازار عرضه مي
ميت موضوع انتخاب تجهيزات با توجه به شكل و وضعيت در اين مقاله سعي شده با ذكر مطالعه موردي به اه. كار رفته، تضمين نمايدبه

هاي برق پااليشگاه منجر به بروز اتصال كوتاه در يك ترانسفورماتور مربوط به يكي از ايستگاه. شودترمينال باكس ترانسفورماتور پرداخته 
  .گرديدانفجار باكس و از مدار خارج شدن ترانسفورماتور و نتيجتاً توقف كلي پااليشگاه 

  ، ترمينال باكس ) حفاظت در برابر نفوذ عناصر خارجي (،   IP(ingress protection):  وازه هاي كليدي 
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Heat Transfer between a Wavy and Flat Plates with Constant 

Wall Temperature 
Mohammad Eftekhari Yazdi 1, Ali Karbalaie Alilou 2,*, Arash Mir Abdolah Lavasani 3  

   
Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University Central Tehran Branch 

* Corresponding Author’s E-mail: ali.karbalaie.alilou@gmail.com  
  

Abstract  
In this paper steady state laminar heat transfer between a wavy and flat plates had 
been studied numerically. The distance between plates (D) is 0.04 m and plates 
length (L) is equal to 1 m. The Reynolds number base on Dh are within 50< Reeq 
<1000. By comparing results of wavy and flate plates with two flat plates it can be 
seen that heat transfer in wavy and flat plates is 9 to 11.5 percent greater. 
Keywords: Heat transfer, numerical, constant wall temperature, wavy plate. 
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تجاري/طبيعي بخش خانگي  مصرف گاز بررسي تأثيرعوامل جوي بر  

شهركرد با رويكرد ميان مدت: مطالعه موردي  
 

كارشناس ارشد مديريت بازرگاني، شركت گاز استان چهار محال و  بختياري: علي كيواني  
           a.keyvani@nigc-chbgas.ir 

                                                    
  

بنابراين شناخت . تجاري است –كاهش دما، مهمترين عامل مصرف سرانه گاز طبيعي در سردترين روزهاي سرد سال در بخش خانگي 
لذا برخي متغيرهاي مؤثر نظير قيمت، درآمد، . حساسيت رفتار مصرف كنندگان اين ماده ،موضوعي است كه در اين پژوهش بدان پرداختيم

يل گرمايشي،وسايل جانشيني مصرف انرژي، شرايط وويژگي هاي ساختمان هاي محل سكونت مصرف كنندگان با جمعيت خانوار، وسا
درنظرگرفتن دوره به صورت ميان مدت به حداقل رسيده و از ميان اين متغيرها، مهمترين متغير تأثير گذار فصلي، عوامل جوي جهت 

ن چندگانه با داده هاي طولي وجود رابطه كلي ميان عوامل جوي و مصرف سرانه با انجام رگرسيو.بررسي بيشتر در نظرگرفته شده است 
تجاري مورد تأييد قرار گرفت و ضرايب رگرسيون معني دار فقط بين حداقل و حداكثر دماي هوا براي مصرف  –گاز طبيعي بخش خانگي 

ي عوامل جوي نظير بارش، حداقل و حداكثر رطوبت ضرايب رگرسيون ساير متغيرها. تجاري بدست آمد –سرانه گاز طبيعي بخش خانگي 
طي داده  - حداكثر دما–از بين دو متغير حداقل و حداكثر دماي هواي شبانه روزي، بيشترين متغير اثر گذار . هوا مورد تأييد قرار نگرفت

ثر دما و مصرف سرانه حاصل دوره متفاوت از هر دو حيث حداك 4هاي طولي با مصرف سرانه گاز طبيعي مورد بررسي قرار گرفت كه 
دوره حداقل حاصل سه مرتبه تغييرجهت دو متغير مصرف و حداكثر دما مي باشد كه بازتاب اثر حداكثر دما بر مصرف  4گرديدكه اين 

. دنبال داردهاي مختلف به نمايش مي گذارد؛ هريك ازا ين بازتابها رفتار متفاوتي را در هر يك از دوره ها به سرانه را درهر يك از دوره
  .مصرف سرانه گاز طبيعي در اين بخش به هنگام روزهاي همراه بارندگي و غيربارندگي تفاوت معني دار نبود"ضمنا

                        
  تغييرات فصلي دما، رفتار مصرف كنندگان، دوره بارش، دوره ميان مدت: واژه هاي كليدي
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هاي قدرت با استفاده از  يت تراكم در سيستممنظور مدير به FACTSجايابي بهينه ادوات 

NSGA-II  
  
  2 ، حسين افراخته1 ولي رضوي طوالرود

  مجتمع گاز پارس جنوبيعسلويه، 
razavi.vali@gmail.com  

  
  چكيده

راتور و ساير تجهيزات وجود دارد كه هاي قدرت همواره امكان بروز حوادثي از قبيل خروج خط، خروج ژن در سيستم
اين مقاله به منظور بررسي و جلوگيري از تراكم خطوط، سيستم . تواند باعث ايجاد تراكم در بعضي از خطوط گردد مي

سازي چندهدفه  هاي بهينه همچنين از روش. كند هاي افزايش يكنواخت بار و خروج خط بررسي مي قدرت را در حالت
ساز استاتيكي  و جبران) TCSC(ساز سري كنترل شده با تريستور  ان و اندازه بهينه ادوات جبرانبراي تعيين نوع، مك

براي كاهش تقابل بين . استفاده شده است تا تراكم خطوط، تلفات توان و انحراف ولتاژ كاهش يابد) SVC(توان راكتيو 
مان بهبود تراكم، كاهش تلفات و انحراف ولتاژ سازي همز براي بهينه NSGA-IIاجزاي تابع هدف، از الگوريتم چندهدفه 

هاي روش پيشنهادي بكار رفته و نتايج بدست  براي بررسي قابليت IEEEشينه  39شبكه آزمون . استفاده شده است
  . آمده مورد ارزيابي قرار گرفته است

  
 NSGA-II ،SVC ،TCSCهدفه، پروفيل ولتاژ، مديريت تراكم،  سازي چند بهينه: هاي كليدي واژه

                                                            
  كارشناسي ارشد مهندسي برق  -1
  دانشكده فني، دانشگاه گيالناستاديار  -2
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  در يك الكتروموتور مصرف انرژيمحوري بر بررسي تاثيرات ناهم
 
   2، علي سامان1اسماعيل لكزيان

 گروه مكانيك دانشكده مهندسي دانشگاه حكيم سبزواري استاديار؛
es.lakzian@gmail.com 

 
  
  
  

  چكيده
احد صنعتي توليدي شود و از كاهش مصرف انرژي از ديدگاه اقتصادي مي تواند باعث افزايش سود خالص در يك و

) misalignment(تاثيرات ناهم محوري  در اين مقاله  ديدگاه زيست محيطي و شرايط فعلي كشور مطلوب تلقي شود،
آزمايش مورد نظر بر روي يك . بر مصرف انرژي يك واحد صنعتي به صورت آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفته است

اي و محوري موازي، زاويهو كوپلينگ فنري در پتروشيميِ خراسان، در شرايط ناهم مريالكتروموتور با كوپلينگ االستو
- محور نسبت به حالت همتركيبي انجام شده است، نتايج آزمايشات به صورت نمودارهاي توان الكتريكي در حالت ناهم

در نتيجه هزينه هاي انرژي را  محوري، ميزان توان الكتريكي ومحور ارائه شده است و نشان داده شده است كه ناهم
  .دهدافزايش مي

 
  ناهم محوري، آناليز حرارتي، توان الكتروموتور، كوپلينگ: هاي كليدي واژه

                                                            
  حكيم سبزواري دانشكده مهندسي دانشگاه  نيكگروه مكا استاديار؛  -1
  انشگاه حكيم سبزواريكارشناس تعميرات پتروشيمي خراسان، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك د -2
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  شركت توزيع برق منطقه بهمن فرآيندها و ارزيابي مصرف انرژي
 

  اردهالي مرتضي محمدي نفيسه هوشيار، آرش فرزانه ،
  دانشجوي دانشگاه صنعتي امير كبير
Arash.farzaneh@aut.ac.ir 

 
 
 

  چكيده
مميزي انرژي به مجموعه اي از اقدامات جهت شناسايي و تعيين وضعيت موجود مصرف انرژي ساختمان، و ارايه راهكارهاي 

توان مميزي انرژي را به  ان ديگر ميبه بي. مختلف جهت قرارگيري مصرف انرژي ساختمان در وضعيت بهينه اطالق مي گردد
انجام طبابت بر روي ساختمان تعبير نمود، يعني با تشخيص دادن گلوگاههاي انرژي، راهكارهايي تجويز مي گردد كه به كمك 

اين فرايند شامل بررسي روند مصرف انرژي كنوني، به دست . آنها مصرف انرژي ساختمان در حد نرمال و استاندارد قرار گيرد
 براي. .وردن پارامترهاي انرژي و در نهايت تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده و ارائه راهكارهاي بهينه سازي مي باشدآ

به طور كلي  .ميباشد نياز گرمايش و درجه سرمايش-روز محاسبه به اداري قسمتهاي گرمايش و سرمايش جهت نياز مورد انرژي محاسبه
فرصتهاي صرفه (شود به دو بخش معماري ساختمان  مميزي انرژي ساختمان ارائه مي راهكارهاي صرفه جويي كه در گزارش

فرصتهاي صرفه جويي انرژي در بخش (و تاسيسات ساختمان ) جويي انرژي در بخش معماري و پوسته خارجي ساختمان
زان سرمايه گذاري و دوره تقسيم مي گردند، كه براي هر يك از راهكارها ميزان صرفه جويي، مي) تاسيسات مكانيكي و برقي

از ديد هزينه نيز راهكارها در سه سناريو كم هزينه، هزينه متوسط و پر هزينه همراه با ميزان . بازگشت سرمايه ارائه مي گردد
  . صرفه جويي، ميزان سرمايه گذاري و دوره بازگشت سرمايه ارائه مي گردد

  سناريو سازيمولف هاي بار،  درجه، محاسبه-مميزي انرژي، روش روز: هاي كليدي واژه
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 ارائه مدل سنجش و راهكار بهبود عملكرد مديريت برونسپاري توزيع برق 
  مطالعه موردي در شركت توزيع برق استان گيالن 

   
  2، زينب قلي زاده1آرش واقف كودهي

  بهره برداري برق منطقه اي گيالن، گيالن رشت
arashvam@gmail.com  

  
  چكيده 
شبيه  حليل و ارائه مدل سنجش و بهبــود عملكرد مديريت برونسپـــــاري توزيـــع برق بــــروشاين مطالعه به ت 

با مطالعه موردي در شركت توزيع  Threats - Opportunities-Weakness-Strenghts (TOWS( سازي
زيع برق، توسط بخش بر اين اساس، مجموعه اي از عوامل تاثيرگذار در مديريت تو. برق استان گيالن پرداخته است

خصوصي، مطابق با رويكرد كتاب اول وزارت نيرو و مباني اصل چهل و چهار قانون اساسي، مورد بررسي قرار گرفته، ابتدا 
با تجزيه اجراي طرح به دسته بندي فرصت ها، تهديدات و همچنين نقاط قوت و ضعف اقدام نموده، سپس از آن منظر به 

ژي بكار گرفته شده در سال هاي گذشته پرداخته با تكيه بر تجارب موفق و  ناموفق محاسبه ميزان كارآئي استرات
راهكارهاي مناسبي جهت افزايش ميزان بهره وري اقتصادي و هم افزائي سطح كيفي  TOWSمديريتي در قالب مدل 

ر گذار، برنامه اي زمان در آخرين مرحله با استفاده از جذابترين پيشنهادات در مقياس عوامل تأثي. پيشنهاد مي گردد
خروجي اين مطالعه گامي موثر در نيل به . بندي شده، براي هر چه بهتر نهادينه نمودن اهداف طرح، تدوين مي گردد

  .اهداف و سياست هاي كالن اقتصادي وزارت نيرو از مجراي قانون اساسي خواهد داشت
   

  وزيع برق استان گيالن، شركت ت TOWSمديريت برونسپاري ، مدل : هاي كليدي واژه
  

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، مسئول پست فوق توزيع برق صومعه سرا - 1

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه آزاد رشت، كارشناس درآمد تامين اجتماعي گيالن - 2
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ارزيابي اقتصادي ايجاد مسير كنارگذر در بخش خنك كننده ايستگاه تقويت فشار 
  گاز جهت كاهش مصرف انرژي

   
 سيد نويد پورموسويان، آراز عليزاده

  مهندسين مشاور خانه انرژي
navidpourmousavian@gmail.com  
A.Alizadeh@energyhouseco.com  

  
  چكيده 

كننده سازي، از طريق خطوط انتقال و تأسيسات تقويت فشار گاز به نقاط مصرفگاز طبيعي پس از استخراج و فرآيندهاي شيرين
-ر، فشار گاز را از طريق كمپرسورهاي گازي، افزايش داده و مجدداً به خطوط انتقال تزريق ميهاي تقويت فشاايستگاه. گردد منتقل مي

از سوي ديگر عبور . كننده، دماي آن كاهش يابدبايست در بخش خنكگاز پس از افزايش فشار، دماي بااليي خواهد داشت كه مي. كنند
هاي تقويت مطالعات صورت گرفته در يكي از ايستگاه. گرددايش يافته ميكننده، موجب از دست رفتن مقداري از فشار افزگاز از خنك

اي است كه گاز نياز به كاهش دما دهد كه دماي گاز خروجي از كمپرسور گاز در برخي شرايط عملياتي، در محدودهفشار كشور نشان مي
دهد كه نتايج اين پژوهش نشان مي. خطوط انتقال تزريق نمود توان گاز را بدون عبور از مبدل و با ايجاد مسير كنارگذر، بهلذا مي. ندارد

.گرددمتر مكعب گاز در ايستگاه تقويت فشار مورد مطالعه مي 4،200،000جويي ساليانه استفاده از مسير كنار گذر، موجب صرفه  

   
  .ذركننده گاز، مسير كنارگكاهش مصرف انرژي، ايستگاه تقويت فشار گاز، خنك: هاي كليدي واژه
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  سرمايه گذاري خارجي دركنارسرمايه هاي داخلي صنعت نفت
  

  3شهرام القاصي 2حامد فتاحي*آرمين خوشخو

 -دانشجوي كارشناسي نفت باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه*

 Ary_ir@yahoo.com 
 
  
  
 

  چكيده 
امروزه ازسرمايه گذاري به عنوان موتوررشدوتوسعه اقتصادي نام برده مي شود،به طوري كه اغلب كشورهاي تازه 

سال گذشته،درصدقابل توجهي ازتوليدناخالص ملي خودرابه 20صنعتي شده مانندكره جنوبي ومالزي طي 
دهه گذشته وضعيتي بحراني راپشت سرمايه گذاري درايران طي دو.امرسرمايه گذاري اختصاص داده اند

 25ميالدي كشورهاي درحال توسعه به طورمتوسط ساليانه قريب 1990درسالهاي دهه.سرگذاشته است
توليدناخالص ملي خودرابه امرسرمايه گذاري اختصاص داده اند،درحاليكه اين نسبت به طورمتوسط درايران %

رحال توسعه ودسترسي به نيروي كارنسبتاً ارزان اگرچه رشدبازارهاي داخلي دركشورهاي د.بوده است19%
باشرط تداوم سياست هاي آزادسازي مي تواندبه رشدسرمايه گذاري مستقيم خارجي دراين 

دراين .كشورهامنجرشود،ولي جذب سرمايه گذاري خارجي باجهت گيري صادرات،فرآيندپيچيده تري دارد
رينان داخلي براي جلب مشاركت شركاي خارجي به راستابردولت هااست كه به ظهوروپويايي صنايع وكارآف
  .عنوان سرمايه گذاري ياعرضه كننده فناوري كمك كنند

  
  .سرمايه گذاري خارجي، سرمايه هاي داخلي، صنعت نفت، اقتصادايران:كلمات كليدي
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كوره هاي صنعتي پااليشگاه گاز سرخون و قشم برمصرف انرژي تاثير مديريت انرژي  
2بتول جهانشاهي - 1جمشيد خورشيدي  

JKhorshidi@yahoo.com 
 چكيده

 
 
 

باافزايش جمعيت و سرعت رو به رشد صنعت ودرپي آن نياز به انرژي هاي فسيلي از يك طرف و از طرفي سير      
نوع از انرژي ايجاب مي كند كه تحقيقات و مطالعات مختلفي به منظور مديريت صعودي قيمت انرژي و تجديد ناپذير بودن اين 

درصد آن در بخش صنعت مصرف مي  30از مقدار مصرفي ساالنه انرژي فسيلي ،حدود .و بهينه سازي مصرف انرژي انجام گردد 
بخش پااليشگاهي كمك بسيار بزرگي به بنابراين مديريت انرژي در . گردد،كه بيشترين  سهم را پااليشگاههاي نفت و گاز دارند

با توجه به مصرف زياد انرژي در كوره هاي صنعتي پااليشگاهها، مديريت . بهينه سازي مصرف انرژي هاي فسيلي خواهد داشت 
انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در آنها مي تواند تاثير بسزايي بر كاهش ميزان مصرف انرژي و جلوگيري از آلودگي محيط 

بمنظور مديريت انرژي ميزان مصرف انرژي كوره هاي پااليشگاه گاز سرخون وقشم در اين مقاله مورد .ست داشته باشدزي
ميليون متر مكعب مي باشدوانرژي گرمايي گازهاي  14مقدار مصرف گاز طبيعي كوره ها ساالنه حدود . بررسي قرار گرفته است

 ه بدون مصرف وارد محيط مي شوداندازه گيري شده كه مقدار آن انرژيخروجي از دودكش كوره هاي پااليشگاه گاز قشم ك

MW83/16  واگراز اين انرژي حرارتي براي .به منظور مديريت اين انرژي حرارتي بهترين راه كار انتخاب گرديده است.است
سازي مصرف انرژي و  گرمايش هواي احتراق خود كورهها بعنوان بهترين راهكار استفاده شود نتيجه آن  كمك به  بهينه

در )درصد  16(ميليون متر مكعب  23/2كاهش تلفات انرژي وجلوگيري از افزايش دماي هواي محيط خواهد بودو ساالنه حدود
  . مصرف گاز طبيعي صرفه جويي مي شود 

 
  مديريت انرژي، بهينه سازي مصرف انرژي، كوره، انرژي فسيلي، بازيافت انرژي: واژه هاي كليدي   
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  چكيده 

ياز فرآيندي جهان به انرژي ن.درصد انرژي مصرفي جهان از احتراق سوختهاي فسيلي تهيه مي شود  90نظربه اين كه بيش از 
،محدود بودن ،تجديدناپذير بودن كاهش سريع منابع سوخت فسيلي و مشكالت زيست محيطي بشر را برآن داشته است كه 

قسمت اعظم سوخت هاي فسيلي در بخش پااليشگاهي و . نسبت به بهينه سازي مصرف اين نوع از انرژي دقت بيشتري نمايد
. ه مصرف مي رسد، بنابراين مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در كوره ها بسيار مهم مي باشددر قسمت كوره هاي صنعتي ب

با استفاده از بازيافت انرژي گاز هاي خروجي از كوره به منظور H702بر اين اساس در اين مقاله جهت افزايش راندمان كوره 
سوخت در كوره در شرايط موجود و همچنين مقدار انرژي  ابتدا ميزان مصرف گاز.  گرم كردن هواي احتراق پرداخته شده است

سپس با توجه به بررسي انواع روش هاي بازيافت بهترين روش .گرمايي كه از دودكش كوره خارج مي گردد محاسبه شده است
بعد از .ست انتخاب شده ا) استفاده از مبدل حرارتي پوسته و لوله( ،H702براي بازيافت اين مقدار انرژي گرمايي در كوره 

طراحي مبدل حرارتي مورد نياز فرآيند هواي مورد نياز احتراق در مبدل حرارتي با گاز هاي خروجي از كوره تبادل حرارت 
درصد به    52/81درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت  كه نتيجه آن افزايش بازده كوره از 200نموده و درنتيجه دماي آن تا  

از طرفي از ورود گاز . مترمكعب كاهش خواهد داشت  278859مچنين مصرف سوخت كوره ساالنه درصد مي باشد و ه 65/88
هزينه اوليه مورد نياز جهت خريد . به هوا و افزايش دماي محيط جلوگيري خواهد شد )  oc 300(هاي احتراق با دماي باال 

  .برگشت سرمايه خواهد داشت ريال مي باشد كه به اين روش بعد ازهفت سال   2000000000مبدل حرارتي 
 

  احتراق  ,بازيافت انرژي , كوره هاي صنعتي  ,بهينه سازي مصرف انرژي :  كلمات  كليدي
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Energy-saving opportunities in downstream processing of 
oil and energy supply systems 

 
Ehsan Sharifara10, Abdolvahed Ghaderi11 

e.sharifara@gmail.com 
 

Abstract 
Certainly hydrocarbons will remain as key elements in the development of global 
economy in coming decades. Hence securing the growing global energy need requires 
special attention to energy saving. Considering this issue helps world move in a more 
sustainable way towards a better future. The downstream oil industry as one of the 
major industrial energy consumers will play its special role in the development and 
promotion of efficient and rational use of energy. The purpose of this paper is to 
introduce the opportunities facing downstream oil industry making it realizing this 
goal. 
 
Keywords: Energy saving, Energy waste, Energy Efficiency, Downstream 
processing, Oil industry  
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 تقليل فشار گاز  ي هيترهاي ايستگاهبازيافت حرارت از گازهاي خروج
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  چكيده 
بـه  . باشـد آل مـي تـر از مقـدار ايـده   هاي تقليل فشار گاز طبيعي معموالً بازده آنها بسيار پايينهاي ايستگاهكنگرم به علت طراحي نامناسب

از آنجائيكـه تـا كنـون در    . رود اي از انرژي حرارتي سوخت از طريق گازهاي خروجي از دودكش به هدر مي همين دليل مقدار قابل مالحظه
ها طرح پژوهشي و يا عملي مناسبي انجام نشده است، در اين مقالـه هـدف    وجي از دودكش اين گرمكنخصوص بازيافت انرژي گازهاي خر

هـاي   پـس از بررسـي و طراحـي روش   . ها از طريق بازيافت حرارت اتالفي و استفاده مجدد آن در فرآيند اسـت كن بررسي افزايش بازده گرم
هـا جهـت بازيافـت حـرارت     تـرين روش ، مناسبمهاي تركيبي حرارت و برقسيست -ريكوپراتور -رايج، شامل استفاده از اكونومايزر

كن توسط يك ريكوپراتور و يا جهـت گـرم كـردن بخشـي از آب     گرم كردن هواي ورودي به گرماتالفي از دودكش استفاده از آن براي پيش
-كونومايزر به مراتب بيشتر از كويل حرارتي مـي مطابق محاسبات صورت گرفته مشاهده شد كه كارآيي ا. بويلر توسط اكونومايزر تعيين شد

عـالوه بـر ايـن سـهولت سـاخت مبـدل       . بدسـت آمـد  % 10و در اكونومايزر % 4جويي انرژي در كويل حرارتي باشد به طوريكه ميزان صرفه
يزر بـه عنـوان طـرح    اكونومايزر نسبت به كويل حرارتي سبب شد كه استفاده از گرماي تلف شده جهت گرمايش آب به كمك مبدل اكونوما

جويي شده از ايـن طريـق، صـرف صـادرات گـردد بازگشـت        هاي صورت گرفته چنانچه مقدار گاز صرفه مطابق بررسي. منتخب تعيين گردد
  .باشد ماه مي 9سرمايه آن در حدود 

  
  .كن، بازيافت حرارت، اكونومايزرايستگاه تقليل فشار، گرم: هاي كليدي واژه

 

                                                            
  سازان صنعت تاسيسات كارشناس ارشد پژوهش شرك بهينه -1
  سازان صنعت تاسيسات رئيس آموزش و پژوهش شرك بهينه -2
  سازان صنعت تاسيسات مدير فني شركت بهينه - 3
  سازان صنعت تاسيسات مشاور عالي شركت بهينه - 4
  رئيس پژوهش شركت گاز استان اردبيل - 5
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هاي هواي ناشي از مصرف سوخت در بخشهاي مختلف با اعمال ضرايب  بررسي ميزان آالينده
  )مطالعه موردي كالنشهر تهران(   IPCCانتشار 

 
  16، محمدرضا رمضان نيا 15، مسعود زندي 14فاطمه حسني

)بزرگراه همت ، پارك پرديسان(سازمان حفاظت محيط زيست ، مركز هوا و تغيير اقليم   
hassani.doe2006@yahoo.com 

 
 

  : چكيده
انرژي به عنوان يكي از مهمترين عوامل توليد، امروز سهم بزرگي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها داشته و بيشترين نقش را 

درصد  5/98عمده مصرف انرژي كشور از منابع هيدروكربوري است به طوريكه . در توسعه تمدن اخير بشري ايفا كرده است
متاسفانه بيشترين يارانه نيز حاملهاي هيدروكربوري پرداخت مي . منابع تامين مي شودمصرف انرژي اوليه كشور توسط اين 

حامل هاي انرژي در كشورها شامل بنزين ، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع است كه در بخشهاي . گردد
در اين تحقيق با بررسي . تري برخوردار هستندمصرف ساير حاملها، انرژي از اهميت كم. مختلف اقتصاد كشور مصرف مي شوند

وضعيت مصرف انرژي در بخشهاي مختلف صنعتي، كشاورزي، خانگي و تجاري، حمل و نقل و نيروگاهها در شهر تهران بعنوان 
طبق بررسي هاي . ، ميزان آالينده هاي منتشره محاسبه شد IPCC1996يكي از كالنشهر هاي كشور و اعمال ضرايب انتشار 

مل آمده بيشترين مقدار آالينده هاي محاسبه شده از بخش حمل و نقل بوده كه مي تواند ناشي از احتراق ناقص سوخت يا بع
تردد وسايط نقليه در سطح شهر تهران باشد و طبق نتايج بدست آمده بخش حمل و نقل بيشترين نقش را در انتشار آالينده 

ط با كيفيت سوخت مصرفي، تعداد وسايل نقليه در حال تردد ، عمر وسايل نقليه هاي هوا مي باشد كه داليل آن مي تواند مرتب
همچنين پيشنهاد مي . موجود و نوع وسايل نقليه باشد كه نيازمند به مطالعه جامع و كاملي درخصوص موارد ذكر شده است

يت كشور تدوين و مورد استفاده گردد كه مطالعه اي درخصوص ضرايب انتشار در كشور انجام گردد تا ضرايبي بر اساس وضع
   .قرار گيرد

  
  انرژي، منابع هيدروكربوري، حامل هاي انرژي ، ضرايب انتشار، سوخت مصرفي  :واژه هاي كليدي 

                                                            
آلودگي هوا ، كارشناس مركز تغيير هوا و افليم سازمان حفاظت محيط  –شناسي ارشد مهندسي محيط زيست كار: نويسنده مسئول 14

  زيست 
سازمان  كارشناس سازمان دفتر آموزش حفاظت محيط زيست 15كارشناسي ارشد علوم محيط زيست ، معاون مركز تغيير هوا و اقليم 15

 حفاظت محيط زيست 
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  18،  علي ساالرمرادي17فريدون خسرويان همامي 

 Ali.Salarmoradi@yahoo.com  
   

  
  چكيده

در حالي كه در اختيار داشتن اين منابع در . يكي از مشخصه هاي زير بنايي توسعه ي پايدار، تأمين منابع انرژي مي باشد
جهان امروز با محدوديت هاي فراواني روبروست، كشور ما به لحاظ دارا بودن منابع عظيم انرژي خدادادي، از موقعيت و 

در همين راستا مي توان با برنامه ريزي كارشناسانه و دلسوزانه، از اين منابع در . اي در دنيا برخوردار استشرايط ويژه 
به ويژه (با توجه به نياز حاشيه خليج فارس . راستاي توسعه و آباداني ايران زمين گام هاي محكم و بلندي را برداشت

ارد كه با صرف كمترين ميزان انرژي، بيشترين بهره وري و توليد به زيربناهاي رشد و توسعه، ضرورت د) جزيره ي الوان
ساله ، به دنبال معرفي و امكان  35لذا نوشتار پيش رو بر پايه ي استدالل هايي مبتني بر تجربه و آگاهي . را شاهد باشيم

  . سنجي طرح توليد انرژي برق و آب شيرين بطور همزمان در نيروگاه بخار ميباشد
  

  .توسعه ي پايدار، خليج فارس، امكان سنجي، انرژي برق، آب شيرين: ليديهاي ك واژه

                                                            
  س واحد توليد انرژي و تعميرات توربين كارشناس مديريت دولتي، رئي -1
  كارشناس ارشد مهندسي مكانيك، مهندس توربين  - 2
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  در پنج سال اخير
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  واحد مهندسي فرآيند - شيروان -كيلومتري جاده بجنورد 17 -مجتمع پتروشيمي خراسان

Foroghnoroozzade@yahoo.com  
  

  چكيده
آمار ارائه شده از سوي مركز اندازه گيري و توزيع مصرف شركت ملي گاز ايران حاكي از رشد مصرف گاز در صنايع را داشته كه اين موضوع 

بسياري از صنايع عمده، مهم و قديمي كشور مـا از  .ن صنعتي بسيار قابل توجه استبا عنايت به خلق ارزش افزوده از گازطبيعي در مشتركي
اي براي بخش انـرژي و حتـي    استانداردهاي مصرف انرژي جهاني و الگوي مصرف ارائه شده هنوز فاصله زيادي داشته كه آمار نگران كننده

تمام شده باالتر توان رقابتي توليد كنندگان ما را نيز كـاهش داده  رقابت صنعتي كشور در بازارهاي جهاني بوده و عرضه محصوالت با قيمت 
در اين مقاله ابتدا بعد از تعاريف اوليه مربوط به آمونياك و ذكر روشهاي قديمي و جديد توليـد ايـن محصـول بـه معرفـي و بررسـي       . است

در مرحله بعـد بررسـي رونـد توليـد نسـبت بـه       . استمجتمعهاي توليد كننده آمونياك در ايران و روشهاي توليدي آمونياك پرداخته شده 
ظرفيت اسمي و ميزان مصرف گاز به نسبت ميزان توليد و ميزان گاز توليد نشده به محصول براي مجتمعهاي توليد كننده آمونياك بررسي 

با توجه به تعريف چنـد  . مي باشدنمودار ها حاكي از افزايش مصرف گاز توليد نشده و ميزان ونت گاز  در پنج سال اخير . و رسم شده است
پروژه در تاسيس واحد هاي جديد توليد كننده آمونياك در ايران مي بايست با يك برنامه ريزي دقيق در جهت كـاهش ميـزان مصـرف بـه     

  .نسبت توليد و صرفه جويي در مصرف گاز طبيعي اقدام اساسي انجام داد
  

  ليد ، الگوي مصرف، شاخص مصرفآمونياك، گاز طبيعي ، ميزان تو: واژه هاي كليدي
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  طراحي شبكه هاي هوشمند در منازل و مدارس جهت بهينه سازي مصرف انرژي
  

  فروغ فالحي
  انشگاه آزاد اسالمي، واحد فسا، فسا، ايران دانشجوي كارشناسي ارشد گروه برق و الكترونيك، د

Fallahi.forough@yahoo.com  
  

  چكيده        
نتيجه بي معني شدن فاصله ها تغييرات  سال هاست كه زندگي اجتماعي افراد با ورود رايانه و ارتباط راه دور و در 

اين اتفاق .  زمان دچار تغيير شده اند هاي فيزيكي همانند چهره انسان در طول و مكان فضا ها .بسياري كرده است 
 از آنجايي.  و دنياي فيزيكي ما دانست) رايانه( توان نامش را وحدت ميان دنياي مجازي امروزي همان چيزي است كه مي

 ها و نابودي منابع طبيعي مي باشد و اتالف آن باعث افزايش هزينه كه انرژي از مهمترين نيروي اساسي زندگي بشر مي

هاي اتوماسيون خانگي كه  هاي نوين و الكترونيكي همچون ايجاد شبكه سعي شده است تا با استفاده از روش ؛ گردد
، امنيت به كار  ، مصرف انرژي هوشمند ، براي مديريت در منازل مانند كنترل از راه دور شامل حسگرهاي بيسيم هستند

و  BEMSبه نيازهاي كاربرانشان را با استفاده از سيستم  هاي هوشمند كه توانايي پاسخگويي روند و يا ايجاد ساختمان
ضمن ايجاد محصوالت كامال ايراني و الگوي مصرف درست و نيزايجاد فرهنگ  كليدهاي هوشمند الكتريكي داشته باشند ؛

نه سازي ها ، ذخيره انرژي گردند و در جهت بهي باعث آسايش كاربران ، پايين آوردن هزينه استفاده از اين امكانات ؛
   . مصرف انرژي و جلوگيري از اتالف آن پيش روند 

  
  . ساختمان هوشمند ، برد هوشمند در مدارس بهينه سازي مصرف انرژي ، تابلوي مديريت انرژي ،: هاي كليدي واژه
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 نفت و امنيت انرژي جمهوري اسالمي ايران
 

21، فاطمه اميرنژاد20، محمد حسن محسن نسب19قنبراميرنژاد  
g.amirnejad@yahoo.com 

 
  :چكيده 

از . امروزه يكي از موضوعاتي كه در جهان وابسته به انرژي ، توجه بسياري از دولتها را به خود معطوف كرده است بحث امنيت انرژي اسـت  
از ايـن رو روش تحقيـق در   . اين است كه امنيت انرژي چيسـت ؟  آنجائيكه امنيت يكي از موضوعات مهم در هر اجتماعي است سؤال اصلي

تحليلي است و ابزار گردآوري داده ها با مطالعه كتابخانه اي و اسـنادي از طريـق مطالعـه منـابع دسـت اول و دوم،       –اين پژوهش توصيفي 
ايران در مقولـه انـرژي عبارتنـد از جنـگ     تهديدات جمهوري اسالمي . شامل كتب ، نشريات تخصصي و مقاالت اينترنتي بدست آمده است 

نرم، جهاني شدن و تحريمهاي اقتصادي و تهديدات آژانس هسته اي و همچنين فرصـتهاي امنيـت سـاز انـرژي، جمهـوري اسـالمي ايـران        
ژي در سـطح  نفـت و امنيـت انـر   . اين مقاله ضمن آنكه نتيجـه مـي گيـرد    . عبارتند از افزايش قيمت انرژي ، افزايش تقاضاي جهاني انرژي

بازارهاي ملي و بين المللي موجب اقتدار بيشتر جمهوري اسالمي ايران مي شود و بهبود مـديريت در عرصـه انـرژي ، بهسـازي و بازسـازي      
  .شبكه ها و خطوط انتقال ، برقراري نظام رقابتي عرضه و تقاضاي انرژي را پيشنهاد مي نمايد 

  ري اسالمي ايران، نفتانرژي، امنيت انرژي، جمهو: واژه هاي كليدي 
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  Aspen Hysysژي بخش جذب واحد تصفيه گاز جزيره سيري با نرم افزار كاهش مصرف انر
   

  4، امين اله مراد زاده 3 حسين قهرماني،  23، احسان بهرامي22 حسن زارع علي آبادي

  استاديار گروه مهندسي شيمي مجتمع عالي فني و مهندسي قوچان - 1
  د مهندسي شيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهروددانشجوي كارشناسي ارش - 2

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان گروه مهندسي شيمي استاديار - 3
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود - 4

h_a_zare@Yahoo.Com  
  

  چكيده        
 گاز شيرين خروجي از برج جذب دما و نم زدايي اوليه ،منظور كاهش  به در واحد تصفيه گاز جزيره سيري در حال حاضر

در اين مقاله . درجه سانتيگراد مي رسانند  52درجه سانتيگراد به  59آمين را به كولر هوايي ارسال نموده و دماي آن را از 
و روشي با هدف رت گرفت صو بخش جذب واحد تصفيه گاز جزيره سيريبراي ) يكپارچه سازي انرژي(انتگراسيون حرارتي 

نشان داد كه در  Aspen Hysysبا نرم افزار  ، نتايج حاصل از شبيه سازي گرديدآن ارائه  يكاهش مصرف انرژي برا
داشته و اين تجهيز  درصد كاهش 100 ذكرصورت استفاده از روش پيشنهادي ميزان برق مصرفي در كولر هوايي فوق ال

آورد اقتصادي بر اساس بردر نهايت . هاي ناشي از آن به سيستم برگردانده خواهد شد  و هزينه بطور كامل از فرآيند حذف
  .دالر سرمايه برگردانده مي شود  411360ساالنه صورت گرفته مشخص گرديد كه در اثر استفاده از روش پيشنهادي 

  
   ASPEN HYSYS، نرم افزار انتگراسيون حرارتي ژي ، كاهش مصرف انر: هاي كليدي واژه

                                                            
  استاديار گروه مهندسي شيمي مجتمع عالي فني و مهندسي قوچان - 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشكده فني و مهندسي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -2
  استاديار گروه مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان - 3
  ي ، دانشكده فني و مهندسي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهروددانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيم - 4
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  كاهش مصرف انرژي دفيند فرمالدهيد با هآاصالح شبكه مبدل حرارتي فر
   

  3، سلطانعلي حبيب پور 25رضا كامروا يد، حم24غالمحسين حليمي فرد

  
  گرايش مهندسي محيط زيستكارشناسي ارشد مهندسي شيمي  - 1

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود - 3و2
  hysyssimulationcase@yahoo.com  

   
  

  چكيده 
 200دماي به  آبحرارتي توسط بخار  مبدلدو در بخش سنتز فرآيند توليد فرمالدهيد ، متانول و هوا هر يك جداگانه در 

خروجي از راكتور نيز در يك مبدل .  و به راكتور ارسال مي شوند شده درجه سانتيگراد رسيده و سپس در يك ميكسر يكي
. درجه رسيده و به واحد جداسازي فرمالدهيد ارسال مي شود  100تي در تبادل با جريان آب خنك كننده ، به دماي حرار

و روشي با هدف كاهش مصرف انرژي دهيد صورت گرفت فرمال زواحد سنتبراي حرارتي  دلدر اين مقاله اصالح شبكه مب
نشان داد كه در صورت استفاده از روش  Aspen Hysysافزار با نرم  ، نتايج حاصل از شبيه سازي گرديدآن ارائه  يبرا

 100درصد ، ميزان آب خنك كننده در مبدل حرارتي پس از راكتور  100 د مذكورپيشنهادي ميزان بخار مصرفي در واح
قتصادي آورد ابر اساس بردر نهايت . مبدل كاهش خواهد يافت  1مبدل به  3درصد و در نهايت تعداد مبدل هاي حرارتي از 

  .ميليون دالر سرمايه برگردانده مي شود  63/4ساالنه صورت گرفته مشخص گرديد كه در اثر استفاده از روش پيشنهادي 
  

 ، فرآيند فرمالدهيداصالح شبكه مبدل حرارتي ژي ، كاهش مصرف انر: هاي كليدي واژه

                                                            
  گرايش مهندسي محيط زيستكارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشكده فني و مهندسي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -2
  و مهندسي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهروددانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشكده فني  - 3
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  وسيله ي چرخه شيميايي افزايش توليد هيدروژن به عنوان انرژي نو در فرآيند ريفرمينگ متان ب

  
  4سعيد روحاني سروستاني.28، محمدرضا رحيم پور27، الناز كريمي26حميدرضا فروتن

  دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز . دانشگاه شيراز 
hrfoorutan@gmail.com 

  
 : چكيده 

سبب محققان پي در همواره انرژي و بحران انرژي از اصلي ترين دغدغه هاي جوامع نوين صنعتي مي باشد، به همين 
هيدروژن به عنوان . پي در جستجوي روش هاي جايگزين انرژي هاي فسيلي و يافتن انرژي هاي پاك مي باشند

استفاده از چرخه شيميايي براي .سوختي جديد و پاك در پيل هاي سوختي و خودرو هاي هيدروژني مطرح مي شود
اين . يدروژن و ذخيره سازي دي اكسيد كربن مي باشدريفرمينگ گاز طبيعي روشي جديد  براي افزايش توليد ه

مي باشد، كه در مرحله اول (fuel reactor)و راكتور سوخت)air reactor(چرخه شامل دو قسمت راكتور هوا 
تبديل H2Oو CO2حامالن اكسيژن به صورت كامل به وسيله هوا اكسيد مي شوند و در مرحله دوم گاز طبيعي به 

در اين . توليد مي شودH2و  COو بخار آب، عمل ريفرمينگ انجام شده و تركيبات CO2 شده كه به خاطر وجود
مطالعه،  فلزات مختلفي جهت حامالن اكسيژن و نگه دارنده هاي اين حامالن استفاده شده است و همچنين آناليز 

، )chemical looping reforming(درچرخه ي شيميايي ريفرمينگ . دمايي بر روي اين فرآيند انجام گرفته است
حامالن اكسيژن باعث جدايش بيشتر هيدروژن نسبت به ديگر فرآيندهاي شيميايي نظير چرخه ي شيميايي 

انتخاب حامالن اكسيژن و نگه دارنده . و ريفرمينگ معمولي مي شود(chemical looping combustion)احتراق
زمان ماند حامالن اكسيژن در راكتور هوا و .بوده استهاي آن ها، با توجه به شرايط فيزيكي و شيميايي اين مواد 

راكتور سوخت با توجه به ميزان اكسيد شدن و كاهش يافتن در هر مرحله و همچنين ميزان هيدروژن توليدي، در 
  .نظر گرفته شده است، كه اين زمان ها براي فلزات مختلف متفاوت است 

  
 ن، ذخيره سازي كربن، ريفرمينگ متان، رآكتور بستر ثابتچرخه ي شيميايي، توليد هيدروژ: واژه هاي كليدي

                                                            
  دانشجويكارشناسي ارشد، گروه مهندسي شيمي، دانشكده ي مهندسي شيمي، نفت و گاز، دانشگاه شيراز )1(
  دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه مهندسي شيمي، دانشكده ي مهندسي شيمي، نفت و گاز، دانشگاه شيراز )2(
 ي شيمي، دانشكده ي مهندسي شيمي، نفت و گاز، دانشگاه شيرازاستاد تمام دانشگاه شيراز، گروه مهندس )3(

  ، گروه مهندسي شيمي، دانشكده ي مهندسي شيمي، نفت و گاز، دانشگاه شيرازدانشجوي كارشناسي )4(
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  بهينه سازي واحد بازيافت بنزن و تولوئن به روش تحليل اكسرژي
  3، حميدرضا كامروا 2، سيد علي اشرفي زاده 29اسالم كاشي

  استاديار، عضو هيئت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
KashiEslam@gmail.com  

  
  چكيده 

هاي آروماتيكي كشور ين مقاله برج تقطير  واحد بازيافت يكي از مجتمعدر ا
ابتدا واحد بازيافت با استفاده از نرم افزار . مورد تحليل اكسرژي قرار گرفت

Hysys  مورد شبيه سازي قرار گرفت و معادلة حالت مورد استفادهPeng 

Robinson اهيم داد اتالف با توجه به روابطي كه در ادامه نشان خو. بوده است
اكسرژي در برج محاسبه گرديده و مشخص گرديد بيشترين سهم اتالفات 

اتالف اكسرژي در ريبويلر . اكسرژي مربوط به انتقال حرارت در طول برج است
و كندانسور پس از انتقال حرارت در طول برج داراي بيشترين سهم از اتالفات 

روش پيشنهاد شده است كه اكسرژي هستند براي كم كردن اين اتالفات سه 
استفاده از جريان برگشتي ) 2, پيش گرمايش خوراك) 1: اين سه روش شامل

  . باال بردن غلظت خوراك)  3, دوم از محصول باالي برج به خوراك
  

 اكسرژي،  انرژي، آنرژي، اتالف اكسرژي، برج تقطير: كلمات كليدي

                                                            
	استاديار، عضو هيئت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران - 1

�دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول ، عضو هيئت علمياستاديار - 2

  انشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرودد - 3
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 و مصرفي زمين بيني پيش وشهاير مطالعات برآورد بار ميان مدت و انرژي با تركيب
  براي برآورد ده ساله بار شهر سمنان تعميم بر روش مبتني

  
  31، عظيم نوبخت30جبار گنجي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، گروه برق، ماهشهر، ايران
j.ganji@mahshahriau.ac.ir 

  
  
  
  

  چكيده
گذاري، امكان برنامه ريزي بهتر براي توسعه نيروگاه ها پيش بيني صحيح بار عالوه بر صرفه جويي در هزينه هاي سرمايه 

لذا يكي از مسائل حائز اهميت در بهره برداري و توسعه بهينه شبكه هاي . و شبكه هاي انتقال و توزيع را فراهم مي آورد
ساله شهر سمنان در اين مقاله به چگونگي برآورد بار ده . برق، اطالع از رشد بار و تقاضاي برق در سال هاي آينده است

  .مي پردازيم و روش ها و تكنيكهاي كاربردي در اين زمينه را مورد بررسي قرار مي دهيم
  

  برآورد بار، سرانه، ضريب بار، مدلسازي بار: واژه هاي كليدي

                                                            
  عضو هيأت علمي تمام وقت، مربي 30
 عضو هيأت علمي تمام وقت، مربي 31
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بررسي افزودن نيتروژن بر شرايط جداسازي دي اكسيد كربن به صورت يخ خشك در مخلوط 
   با استفاده از معادله حالت  نكرب اكسيد دوتايي متان و دي

 
 

  34جعفر جوانمردي، 33، خشايار نصري فر32سيد محمود حسيني
  دانشكده مهندسي شيمي، نفت وگاز - دانشگاه صنعتي شيراز

javanmardi@sutech.ac.ir  
 
 
 
 

  چكيده  
 گردد و از طرفي وجود دي اي بوده كه باعث افزايش دماي زمين مي هاي گلخانه كربن جزء گاز اكسيد دي

 شود لذا تالش كسيد كربن به مقدار زياد و سولفيد هيدروژن به مقدار ناچيز در گاز باعث بروز مشكالتي ميا

هاي پايين مي تواند به  كربن در دما اكسيد دي. گيرد هاي بسياري براي كاهش انتشار اين گاز صورت مي
تجهيزات و مشكالت عملياتي ساز را با مسدود شدن  صورت جامد تشكيل شود كه اين كار سيستم هاي سرما

 كربن براي طراحي يك سيستم سرما اكسيد لذا پيش بيني دقيق و قابل اعتماد جامد سازي دي. سازد روبرو مي

در اين تحقيـق به بررسي مخلوط گاز طبيعي  .باشد ساز به منظور اطمينان از عدم ايجاد جامد بسيار الزم مي
 - همچنين افزودن نيتـروژن به مخلوط دوتايي متان. خته شده استايجاد يخ خشك پردا جلوگيري از به منظور

 كربن ثابت مي اكسيد كربن و اثر آن را بر روي تغييرات نقطه شبنم در حالي كه درصد تركـيب دي اكسـيد دي

 NBو  SRKبراي انجام محاسبات در فاز گازي از معادالت حالت . باشد مورد بررسي قرار گرفته شده است
مربوط به معادله حالت از قانون اختالط واندروالس استفاده و  bو  aبه منظور محاسبه . ده استاستفاده ش

كنش دوتايي به كار گرفته شده  پارامتر بر هم. همچنين اثر پارامتر بر هم كنش دوتايي در نظر گرفته شده است
در انتها نتايج به دست . ه مي شودها محاسب در اين كار، تابعي از دما بوده و با استفاده از روش تركيب گروه

  .آمده توسط مدلسازي با نتايج آزمايشگاهي مقايسه و صحت آن مورد بررسي قرار مي گيرد
 گاز ترش، معادالت حالت، يخ خشك، گاز طبيعي: هاي كليديواژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي گاز -1
  دانشيار مهندسي شيمي -2
  دانشيار مهندسي شيمي -3
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سيمان  مروري برعوامل موثر بركيلووات ساعت برتن  
كارخانه سيمان هگمتان همدان: جواد سلطاني  

 
 

:چكيده   
با توجه به اهميت مقوله انرژي در اين مقاله سعي بر آن داريم تا عوامل موثر بر كيلووات ساعت بر تن سيمان را بررسي كرده همچنين 

. همچنين در اين مقاله نحوه محاسبه انرژي مصرفي را طبق الگوي مصرف بررسي ميكنيم . راهكارهايي جهت كاهش آن مطرح نماييم 
ر داريم تا بطور مثال طرح هايي را جهت كاهش مصارف انرژي اجرا شده در صنعت سيمان و مقدار ريالي صرفه جويي شده همچنين در نظ

. را مورد بررسي قرار دهيم اميد است با بكارگيري حتي مواردي كوچك در اين حال موثر در كاهش مصارف انرژي صنايع موثر باشيم   
 

 ان نقصان بار ، كيلووات ساعت بر تن، راندمان، سيستم كنترل سرعتزمان انتظار ، زم: واژه هاي كليدي 
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مطالعه موردي يك پااليشگاه گازي : كاهش ميزان فلرينگ  
  و آتش نشاني پااليشگاه چهارم پارس جنوبيHSE محمد مسعودنيا ، رييس 

   HSE -محمد كشوري ، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 

  رشناس ارشد ايمني پااليشگاه چهارم حسن حق پرست خانكهداني،كا
  مهدي فهندژ  ، كارشناس ارشد ايمني پااليشگاه چهارم پارس جنوبي  

  
 

 :چكيده 

بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش آالينده هاي زيست محيطي يكي از دغدغه هاي اساسي صنايع، خصوصا صنايع 
رحله طراحي اوليه و چه در مرحله اصالح واحدهاي نفت، گاز و پتروشيمي است و تاكنون روشهاي گوناگوني چه در م

از آنجا كه اصلي ترين راه اتالف انرژي در پااليشگاه ها سيستم فلرينگ . موجود مورد بررسي و استفاده قرار گرفته اند
بوده و عمدتا بيشترين ميزان آالينده هاي زيست محيطي نيز از همين سيستم متصاعد مي گردد، توجه به بهينه 

تا به امروز روشهاو راهكارهاي گوناگوني . عملكرد و اصالح اين بخش از اهميت بسزائي برخوردار بوده و هست سازي
جهت كاهش و يا بازيابي گازهاي ارسالي به فلر ارائه گشته كه عمدتا بر روي اصالح واحدهاي توليد كننده گازهاي 

يك سيستم خاص فشرده سازي گاز، ميزان فلرينگ  اما مي توان به كمك طراحي. ارسالي به فلر معطوف گشته اند
پااليشگاه را بطور چشمگيري كاهش داده و از اين طريق گازهايي كه تاكنون سوزانده مي شدند را جمع آوري و 

پيرو اين .تبديل نمود  HRSG , Fuel Gas Turbinesسپس بعنوان خوراك براي سيستم هاي همچون 
اين سيستم در قياس با طرح . ها نيز بطور بسيار محسوسي كاهش خواهد يافتفرآيند آلودگي ناشي از سوختن گاز

آماك كه هم اكنون در كشور در حال كار است از مقياس بسيار كوچكتري برخوردار بوده و در واقع گاز فشرده 
ادگي و لذا س. حاصل از اين سيستم با فشاري بسيار كمتر مصارفي متفاوت از مصارف محصول آماك را خواهد داشت

در اين مقاله روشي بمنظور بازيابي . ماه را داشته باشد 9كاركرد فوق العاده آن سبب گرديده تا بازگشت سرمايه اي 
گازهاي ارسالي به فلر جهت استفاده مجدد در واحدهاي فرآيندي ارائه گرديده و در اقع سيستمي خاص جهت تطابق 

 . يران ارائه گرديده استهرچه بيشتر با شرايط پااليشگاه گازي و نفتي ا

  
 . 

 
 فلرينگ، پااليشگاه گازي، آلودگي محيط زيستي ،:واژ ه هاي كليدي 
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 مديريت بهينه عملكرد شبكه هاي انتقال گاز  
 

38، عبدالرضا ابراهيميان 37، محسن وفايي سفتي36، حسن منتظرتربتي35مريم فصيحي زاده  
  

  :چكيده 
 220(ايستگاه تقويت فشارگاز  69كيلومتر خطوط لوله انتقال گاز ،  33000گيري از حدود شركت ملي گاز ايران در حال حاضر با بهره 

ميليارد مترمكعب گاز را در شبكه تامين گاز خود از مبادي توليد و پااليشگاههاي گازكه عمدتا  160، ساالنه حدود ) واحد توربوكمپرسور
به اين ترتيب مي . قال آن در سراسر كشور به مصرف كنندگان مختلف مي رساند در نواحي جنوبي قرار گرفته اند، دريافت نموده و با انت

  .مي باشد ) ششمين از نظر طول شبكه(توان گفت ايران داراي يكي از بزرگترين شبكه هاي انتقال گاز دنيا 
. تاسيسات تقويت فشار مصرف مي شود ميليارد متر مكعب گاز در  1.8در قبال تامين اين مقدار گاز ، طبق آخرين  آمار ساليانه در حدود 

مصرف اين مقدار گاز به عنوان مصارف داخلي اگر چه مقدار قابل توجهي به نظر نمي رسد اما بررسيهاي بيشتر نشانگر پتانسيل كاهش 
  .مصارف داخلي شبكه است 

د بررسي قرار گرفته، سپس با استفاده از يك در اين مقاله ابتدا راهكارهاي بهينه سازي مصرف سوخت داخلي در شبكه هاي انتقال گاز مور
شبكه ساده و مدلسازي آن در نرم افزار شبيه ساز سيمونه، تاثير تئوريك هريك از راههاي پيشنهادي مورد ارزيابي و محاسبه قرار گرفته 

  :اين روشها به ترتيب عبارتند از . است
  استفاده حداكثر و متوازن از ظرفيت خطوط لوله ،  - 1
 مين فشار بهينه در ورودي شهرها ، صنايع و نيروگاههاتنظيم وتا - 2

 استفاده مناسب از رابطها در كاستن از توان مصرفي كمپرسورها - 3

  انتخاب تعداد مناسب كمپرسور در شبكه  - 4
  

  :واژه هاي كليدي
  شبكه انتقال گاز، بهينه سازي، مصرف سوخت، شبيه سازي

                                                            
  دانشگاه تربيت مدرس  دانشجوي دكتري 35
 ازمدير ديسپچينگ ملي گ 36

 استاد دانشگاه تربيت مدرس 37

  رييس واحد مطالعات و برنامه ريزي و تحليل سيستمهاي مديريت ديسپچينگ  38
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ه سازي مصرف انرژي كنترل سيستم گرمايش خانه هوشمند در راستاي بهين
 توسط رويكرد منطق فازي

 
 41جوادي مهرداد                         40فام حقي رضا محمود                  39مهدوياني سادات مريم

    -اجراي پروژه هاي ايستگاهاي تقويت فشار گاز  - شركت پارس ميامي كوير - 1
ems.mahdaviyani@yahoo.com 

  
  چكيده 

سيسـتم  .امروزه با توجه به كمبود منابع انرژي در سطح جهان ، اهميت مصرف بهينه انرژي بيش از پيش مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      
را در كنترل هوشمند خانه با بكارگيري آخرين تكنولوژيها ، در صدد آن است كه شرايطي ايده آل همـراه بـا بهينـه سـازي مصـرف انـرژي       

، مفهوم شـبكه هـاي هوشـمند بـا قابليـت مشـاركت آگاهانـه مصـرف          سالهاي اخير در نوين تكنولوژيهاي توسعه با .ساختمانها پديد آورد 
كنندگان شگل گرفت به گونه اي كه اين شبكه ها در جهت تبادل همزمان اطالعات الزم در زمينه هزينه برق مصرفي كاربران ، اين امكـان  

  .نمايند تا مشتركين ميزان مصرف خود را بر اساس توازني بين توان درخواستي و شبكه برق تغيير دهند را فراهم مي 
مقاله بر روي طراحي مدل تصميم گير به منظور كنترل هوشـمندانه   با توجه به مصرف باالي سيستم گرمايش در واحد هاي مسكوني ، اين

بـه گونـه اي كـه ميـزان     . وش مصنوعي در قالب سيستم اسـتنتاج فـازي تمركـز دارد    سيستم گرمايشي خانه با بهره گيري از تكنيكهاي ه
مصرف انرژي در ساعات مختلف شبانه روز توسط بهره گيري از تكنيك كسكد كنترلر هاي فازي بر اساس پارامترهايي اعم از دمـا ، كنتـرل   

روسه بهينه سازي در طراحي مدل تصميم گير با در نظر گرفتن دو پ. بطور هوشمندانه تعيين ميگردد ... دما ،  حضور يا عدم حضور كاربر و
معيار هزينه انرژي و مطلوبيت كاربر توسط يك كنترلر فازي به منظور تعيين شاخص كارايي جهت چرخش خودكار شير كنترلـي سيسـتم   

تصميم گير براي سيسـتم هـاي گرمايشـي    در نهايت به منظور بررسي صحت الگوريتم پيشنهادي در اين مقاله ، يك مدل .  اجرا مي گردد 
  .طراحي نموده و نتايج را كه در قالب نرم افزار مطلب شبيه سازي شده است به تصوير مي كشيم  

 فازي منطق ، گير تصميم مدل ، مديريت مصرف انرژي سيستم ، هوشمند شبكه: هاي كليدي واژه

                                                            
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب  –دانشجوي كارشناسي ارشد مكاترونيك   39  

  40 عضو هئيت علمي دانشگاه تربيت مدرس–دكتراي برق قدرت  
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب عضو هئيت علمي  –دكتراي مكانيك  41  
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  ارزيابي برنامه هاي استراتژي در پيشرفت صنعت گاز ايران
 masoud_aatef@yahoo.comمجتمع گاز پارس جنوبي،، *محمد مسعود عاطف

 abdollah.salimi@spgc.irمجتمع گاز پارس جنوبي،،عبداله سليمي 

  hassan_azadmanesh@yahoo.com ،مجتمع گاز پارس جنوبيحسن آزادمنش،
  

  : چكيده 
و بررسي پتانسيلهاي سود آور در مازاد  2016اضاي گاز ايران تا سال در اين مقاله سعي شده تا با تخمين منابع گازي و ارزيابي عرضه و تق

با توجه به نتايج بررسي راهكارهاي پيشنهادي در حيطه صنايع . ،صورت گيرد  توليد بر مصرف با توجه به زير ساختارهاي در دسترس
با ساخت دو  توليد متانول جهان و %25به سهم  %19ايران با ساخت دو واحد متانول از سهم  تبديلي گاز ونسبت سرمايه گذاري و درامد،

ظرفيت توليد ايران  LNGواحد 3افزايش خواهد يافت و همچنين با ساخت  %9.8به  %8.7واحد تبديلي  گاز به اولفين سهم توليد ايران از 
 4متر مكعب در روز توليد نفت از  ميليون 58.22ميليون تن در سال و با افزايش ظرفيت تزريق به ميادين نفتي تا  52به  2015تا سال 

بيشترين  non-OECDدر اين بررسيها پيش بيني مي شود كه كشورهاي .ميليون   بشكه در روز خواهد رسيد  4.4ميليون بشكه به 
  .خواهند داشت  2030عرضه و تقاضا را تا سال 

  
  ضه و تقاضاي گازصنعت گاز ايران، استراتژي صادرات گاز، صنايع تبديلي گاز ،عر:  لغات كليدي

  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عبداله سليمي ،رئيس آزمايشگاه پااليشگاه اول
  محمد مسعود عاطف ،كارشناس آزمايشگاه ،دانشجوي كارشناسي ارشد

  كارشناس برنامه ريزي و صدور گاز,حسن آزادمنش 
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بوتادين3و1شبيه سازي برج پتليوك براي واحد خالص سازي   

 
تضي زيودار،، اشكان البرزي، مر1محمد حسن سودمند  رهبر رحيمي 

دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان1  
mhsoudmand@hotmail.com 

 
 
 

  چكيده
ازي مخلوط هاي چند جزيي برج تقطير ديوار مياني يكي از انواع برج هاي كوپل گرمايي است كه در سال هاي اخير براي جداس

در ساختار اين برج يك ديواره وجود دارد كه برج را به دو قسمت پيش جداساز و برج اصلي   .مورد توجه قرار گرفته است
براي جزء مياني جلوگيري كند برج تقطير ديوار مياني از   Remixingتقسيم مي كند و باعث مي شود كه از پديده نامطلوب 

معادل با برج پتليوك است،  از اين رو براي بدست آوردن پارامترهاي طراحي و شبيه سازي برج پتليوك با  نظر ترموديناميكي
براي به دست آوردن پارامترهاي اوليه از روش . استفاده از نرم افزارهاي موجود، بايد اين برج به برج هاي ساده تر تقسيم شود

بوتادين انجام شده 3و1بيه سازي يك برج پتليوك براي خالص سازي واحد در اين مقاله طراحي و ش .ميانبر استفاده ميشود
نتايج حاصل از شبيه سازي نشان مي  .صورت گرفته است ASPEN PLUSشبيه سازي اين برج با استفاده از نرم افزار  .است

كبير، ميزان بار حرارتي بوتادين پتروشيمي امير3و1دهد كه با جايگزيني اين برج با دو برج معمولي در واحد خالص سازي 
  .چگالنده و جوش آور به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است كه در نتيجه باعث كاهش در هزينه عملياتي ميگردد

 
  كلمات كليدي

 ASPEN PLUSبرج ديوار مياني، برج پتليوك، روش طراحي ميانبر، 
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تورافزايش راندمان چيلرهاي جذبي سه اثره جريان موازي با افزودن اجك  
2، مرتضي نجفي نسب1محمدرضا خسروشاهي  

 ايران  واحد ايلخچي، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي،
m.r_khosroshahi@yahoo.com 

  چكيده
ري با محيط زيست مورد توجه خاصي قرار گرفته است امروزه استفاده از سيستم هاي تبريد جذبي به دليل مصرف انرژي كم ارزش و سازگا

برخالف سيستم هاي تبريد تراكمي كه نياز به كار محوري و در نتيجه مصرف  انرژي با ارزش بااليي دارند در سيستم هاي تبريد جذبي . 
ته از انرژي گرمايي دما پايين مثل انرژي انرژي مورد نياز به صورت  انرژي گرمايي مي باشد در اين سيستم ها بدون نياز به انرژي الكتريسي

در سالهاي اخير سيستم هاي تبريد جذبي سه اثره و سيستم هاي تبريد جذبي . خورشيدي يا گازهاي خروجي از موتورها استفاده مي شود 
ا تحليل و بررسي ترموديناميكي در اين راست. با استفاده از اجكتور به منظور دستيابي به بازده بيشتر مورد توجه محققين قرار گرفته است 

انواع سيستم هاي تبريد جذبي و باالخص سيستم تبريد جذبي سه اثره با جريان موازي به همراه اجكتور و شبيه سازي آن با استفاده از 
صورت ) يد و كارايي اثر تبر( از ديدگاه قوانين اول و دوم ترموديناميك به منظور افزايش عملكرد سيستم هاي تبريد جذبي  EESنرم افزار 

با مقايسه سيستم تبريد جذبي سه اثره جريان موازي با اجكتور و سيستم تبريد جذبي سه اثره جريان موازي بدون اجكتور . گرفته است 
در .مالحظه مي شود كه اين سيستم ضريب عملكرد باالتري نسبت به سيستم هاي تبريد جذبي سه اثره جريان موازي بدون اجكتور دارد 

اين مقاله مفاهيمي همچون اگزرژي و بازگشت ناپذيري در مورد اجزاء اين سيستم ها مورد بررسي قرارگرفته و همچنين هدف آن نحوه 
مناسب قرارگيري اجكتور در سيكل تبريد جذبي جهت افزايش راندمان آن سيكل و نيز بررسي و تعيين شرايط كاري مناسب به منظور 

در متن مقاله تاثير . اپذيري سيستم و در نتيجه افزايش بازده قوانين اول و دوم ترموديناميك مي باشد كاهش عوامل توليد بازگشت ن
افزودن اجكتور بر پارامترهاي مختلف از قبيل ضريب عملكرد و بازده اگزرژتيكي در سيستم تبريد جذبي سه اثره جريان موازي در 

ار گرفته است و نتايج حاكي از اين موضوع است كه با افزودن اجكتور در محل مناسب حالتسهاي با اجكتور و بدون اجكتور مورد بررسي قر
افزايش داد كه اين خود موجب افزايش راندمان %  10سيكل تبريد جذبي در شرايط كاري مختلف ميتوان ضريب عملكرد را تا حدود 

بكارگيري اجكتور تاثير بسزايي در كاهش پديده همچنين . چيلرهاي جذبي با اجكتور نسبت به حالت بدون اجكتور آن مي شود 
  .كريستاليزاسيون در ابزوربر دارد 

  
  سيستم تبريد جذبي ، انرژي ، سه اثره ، اجكتور ، ضريب عملكرد: واژه هاي كليدي 

 
 
 
 
 

  
  ايران يواحد ايلخچ باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي،- تبديل انرژي –كارشناس ارشد مهندسي مكانيك – 1
  تبديل انرژي –دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك  – 2
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متان به  گاز تأثير فلرينگ گازهاي سر چاهي منطقه نفتي گچساران بر ميزان نشر
  )مطالعه موردي(محيط

  42 محسن مرادي بيدهندي
  43محمد سميع پور گيري

  44نصراله مجيديان
  تهران شمالدانشكده فني مهندسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

idarom_mohsen@yahoo.com  
  
  

  :چكيده
به علت عدم جمع آوري ها ي فلرباالايران همراه نفت ي ميليون مترمكعب گازها308ميليارد و 15حدود ساالنه بر اساس آمار منتشره  

از سوي ديگر در . يار دارداين مسئله چه از لحاظ زيست محيطي و چه از لحاظ اقتصادي قابل بحث بوده و اهميت بس. تخليه و يا ميسوزد
البته ميزان نشر آالينده ها به تركيب . عمليات فلرينگ اغلب احتراق كامل صورت نميگيرد و رويت دود خود تأييدي بر اين موضوع ميباشد

وع ماده سمي به ن 250فلرينگ بر كيفيت هوا تأثير ميگذارد به طوري كه بر اساس تحقيقات صورت گرفته . گاز و بازده احتراق بستگي دارد
جمله مشكالت عملياتي و خرابي ادوات، مالحظات ايمني و در واحدهاي بهره بردار نفت و گاز به داليل مختلف از . اتمسفر رها ميشود

سوخته شدن گازها در شرايط راه اندازي مقدار زيادي گاز به محيط تخليه ميشود كه سهم گاز متان كه به عنوان دومين عامل تشكيل 
 اتالفي، كل گاز%37 با طبيعي گاز صنعت انتقال بخش EPAطبق گزارش . گازهاي گلخانه اي شناخته ميشود بسيار زياد است دهنده

و ايستگاههاي تقويت فشار به عنوان اصلي  دهد مي اختصاص خود به )توزيع و انتقال توليد،فراورش،(ها  بخش كل در را سهم بيشترين
ترين بخش انتقال گاز پتانسيل بااليي براي نشر دارند و هر گونه پيشگيري از اتالف گاز در ايستگاه تقويت فشار تأثير قابل توجهي به 

هاي همراه نفت در منطقه نفتي لذا در اين مقاله سعي شده با مطالعه روي يكي از واحدهاي تقويت فشار و تزريق گاز. خواهد داشت ارمغان
مقدار گاز متان توليدي بررسي و ميزان انتشار آن به   Flarenetو  HYSYSگچساران و شبيه سازي آن با استفاده از نرم افزارهاي 

بود فرايند اتمسفر با توجه به پايين بودن بازدهي فلرينگ محاسبه شود و از نتايج حاصل ميتوان بحراني بودن مسئله را بررسي و در به
  .فلرينگ و باال بردن بازدهي آن و برنامه ريزي مناسب جهت مديريت گازها استفاده نمود

  
  فلرينگ، احتراق ناقص، متان، آلودگي هوا، مديريت گازهاي فلر: كلمات كليدي

                                                            
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي،  - 1  
دكتراي مهندسي شيمي،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال -2  
دكتراي مهندسي شيمي،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال -3  



 هم انديشان انرژي كيميا: مجري   1391همايش مديريت انرژي در صنايع نفت و انرژي، آذر  دومين

 
 

 

 افزايش بازده واحدهاي گازي نيروگاه نكا با خنك كاري به كمك آب عمق دريا
  

  48فرزاد بوداغي، 47، محمد غالمزاده46ان، فواد رخش45مختار شعباني
 برق منطقه اي مازندران، دفتر فني نظارت بر توليد
Mokhtar.shabany@gmail.com  

  
  
  

  چكيده
به شبكه سراسري  1369مگاوات، از سال  5/1372به ظرفيت نامي  V94.2واحدهاي گازي نيروگاه نكا شامل دو توربين گازي زيمنس 

با توجه به اينكه واحدهاي گازي در شرايط ايزو داراي بهترين . به سيكل تركيبي ارتقا يافته اند 1385برق كشور متصل بوده كه در سال 
در اين مطالعه با استفاده از آب . ستراندمان مي باشند، خنك كاري هواي ورودي جهت رسيدن به نقطه بهينه بهره برداري حائز اهميت ا

هوا، مي توان هواي /عمق دريا و ساخت يك سازه زيردريايي و انتقال آب سرد در ماه هاي گرم سال، و استفاده از يك مبدل ايزوله آب
به برق نياز مي باشد، و  باتوجه به اينكه در فصل تابستان. ورودي به كمپرسور را تاحد شرايط ايزو خنك نموده و بازده واحد را باال برد

افزايش دما توليد توربين هاي گازي را با افت شديدي روبرو مي سازد، بهبود راندمان كمك شاياني به حل كمبود برق در شبكه خواهد 
  .نمود

 
  توربين گازي، آب عمق دريا، خنك كاري هواي ورودي، افزايش راندمان :واژه هاي كليدي

                                                            
 س ارشد انرژيكارشنا 45
 ، ساري شركت مهندسي پرديس الليمكارشناس ارشد تبديل انرژي 46
  كارشناس مكانيك، برق منطقه اي مازندران 47
 كارشناس ابزار دقيق، برق منطقه اي مازندران 48
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  هوشمند در كشور نقد خط مشي دولتي اجراي شبكه
  

  50 ، نعيمه الزهرا حسيني پراندر49حسن گيوريان
  دانشكده مديريت، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مركز

hosseiniparandar@gmail.com   
  

  
  چكيده    

با توجه به بحران . در اين مقاله نظريه شبكه هوشمند معرفي شده و به داليل و مزاياي پياده سازي آن اشاره شده است
ژي در جهان و بويژه در ايران و نيز شرايط جغرافياي كشور، مديريت و اصالح الگوي مصرف انرژي برق به عنوان انر

از آنجاييكه چندي است از مطرح شدن و پياده سازي اين پروژه در . مهمترين صورت انرژي در كشور امري ضروري است
مينه پياده سازي صحيح اين پروژه در كشور نيز صورت برخي كشورهاي جهان مي گذرد، مي بايست اقدامات موثري در ز

اين مقاله با اشاره به نحوه پياده سازي فناوري هاي نو در ايران، با بيان انتقادات خود مي كوشد تا براي هر چه . پذيرد
توان انتظار به اين ترتيب مي . بهتر پياده شدن شبكه هوشمند در ايران راه را براي اصالح الگوي مصرف برق هموار كند

داشت با پياده سازي صحيح پروژه شبكه هوشمند و باال بردن سطح آگاهي بخش هاي متولي در اين صنعت، راندمان 
با پياده سازي اين پروژه عالوه بر بهبود راندمان توليد انرژي در نيروگاه هاي برق، . توليد و توزيع انرژي برق را افزايش داد

زيرا همانطور كه در اين مقاله به . مختلف صنعت در ايران نيز شاهد تحول عظيمي باشد مي توان انتظار داشت بخش هاي
آن اشاره خواهيم كرد، رشد و شكوفايي بخش هاي مختلف صنعتي، كاهش آلودگي هوا، كاهش مصرف سوخت و نيز 

  .كاهش نرخ بيكاري از ساير مزاياي اجراي صحيح چنين طرحي خواهد بود
  

 كه هوشمند، اقزايش راندمان توليد انرژي برق، مديريت راهبردي در توليد انرژيشب: هاي كليدي واژه

                                                            
  استاد دانشگاه آزاد اسالمي  -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي -2
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  شركت توزيع برق بيرجند فرآيندها و ارزيابي مصرف انرژي
 

  نفيسه هوشيار،آرش فرزانه،مرتضي محمدي اردهالي
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه امير كبير

nhoushyar@aut.ac.ir 
 
 

  چكيده
هاي اوليه و در نهايت  ختمان شامل يك معاينه دقيق به منظور تعيين چگونگي مصرف انرژي واحد، برآورد ميزان هزينهمميزي انرژي در سا

در دستورالعمل مميزي انرژي در ساختمان ضمن تشريح . . باشد ارائه يك برنامه پيشنهادي جهت كاهش مصرف انرژي ساختمان مي
هاي پرداختي مشخص مي  ت انرژي ساختمان با توجه به انرژي مصرفي مندرج در قبضمراحل انجام مميزي انرژي در ساختمان، وضعي

هاي ساليانه هواشناسي، ضريب انتقال حرارت عملكردي  هاي انرژي ساختمان و همچنين داده با استفاده از اطالعات مندرج در قبض. شود
مطابق ضرايب ارائه شده در مبحث (ان با شرايط استاندارد سپس با مقايسه وضعيت ساختم .گرددد هاي خارجي ساختمان مشخص مي ديوار

مصرف انرژي ساختمان و انحراف آن از شرايط استاندارد  )المللي نوزدهم مقررات ملي ساختمان و يا استانداردهاي جهاني نظير كد بين
 نياز گرمايش و درجه سرمايش-روز سبهمحا به اداري قسمتهاي گرمايش و سرمايش جهت نياز مورد انرژي محاسبه براي .گردد تعيين مي

به طور كلي در مورد داليل اختالف بين انرژي  ..دماي مطلوب با ماه يك مختلف روزهاي دماي تفاوت از عبارتست درجه روز .ميباشد
 پس از مشخص شدن وضعيت انرژي مصرفي. درجه و محاسبه مولف هاي بار نيز اشاره شده است- محاسبه شده از طريق روش روز

  .و راهكارهاي پيشرو پرداخته شده است) ECOs(ساختمان ، به بررسي فرصت هاي صرفه جويي انرژي 
 درجه، محاسبه مولف هاي بار، فرصت هاي صرفه جويي انرژي-مميزي انرژي، روش روز: هاي كليدي واژه
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  هاي انرژي بر اقتصاد ايرانحامل ياثر هدفمندسازي يارانه
  

  3، زورار پرمه 52 اسم مرتضوي، سيدابوالق51 رزا پيروز
  گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس

rosa.pirooz@yahoo.com  
  

  چكيده      
رود و افزايش قيمت آن كار ميهاي اقتصادي و اجتماعي بههايي است كه در بيشتر صنايع و بخشانرژي يكي از نهاده

در اين مطالعه براي ارزيابي تأثير . ها را به دنبال دارديش قيمتاي از افزاداراي تبعات گسترده اقتصادي است و زنجيره
) 1385بخشي سال  40جدول ) (SAM(هاي انرژي از جديدترين ماتريس حسابداري اجتماعيحامل تغييرات قيمت

ت كليه باره قيمافزايش يك. استفاده شده است و آثار و تبعات هفت حامل انرژي بر اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته است
اي كه متوسط شاخص كند به گونههاي انرژي، به گواهي محاسبات انجام شده، شوك بزرگي را به جامعه وارد ميحامل

هاي كشاورزي، معدن، صنعت و همچنين شاخص قيمت در بخش. درصد خواهد رسيد 37/147قيمت در اقتصاد به 
بررسي اين افزايش بيانگر آن است كه . يابديش ميدرصد افزا 84/47و  49/359، 29/161، 88/20خدمات به ترتيب 

رود جا كه ارقام مذكور معياري براي رفاه خانوارها به شمار ميها افزايش يافته و از آنشاخص هزينه زندگي در تمام گروه
در  هاي انرژي موجب كاهش بيشتر رفاه در خانوارهاي شهريي حاملگردد كه آثار و تبعات حذف يارانهمشاهده مي

درصد و خانوارهاي  33/15اي كه شاخص هزينه خانوارهاي شهري شود به گونهمقايسه با خانوارهاي روستايي مي
همچنين هزينه عوامل توليد نظير جبران خدمات كاركنان روستايي، جبران . يابددرصد افزايش مي 84/14روستايي

  .يابددرصد افزايش مي11/15و  58/9، 57/13، 36/13 خدمات كاركنان شهري، مازاد عملياتي و درآمدمختلط به ترتيب
  

 هاي انرژي، رفاه، عوامل توليد، ماتريس حسابداري اجتماعي، نهادهاافزايش قيمت، حامل: هاي كليدي واژه
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  هاي بخار شركت پااليش نفت تبريز برنامه جامع مميزي و مديريت انرژي تله
 
  54، عليرضا آقابگلو53سعيد زمان زاد قويدل

  ت پااليش نفت تبريزشرك
 Saeedgavidel@yahoo.com  

 
 

  چكيده 
بخار آب بعنوان يكي از سياالتي كه به مقدار زيادي در صنايع فرآيندي بصورت حامل انرژي براي انتقال حرارت حاصل از سوخت به مقصد  

نرژي و قيمت روزافزون آنها، مديريت توليد، هاي ا از نقطه نظر اهميت موضوع حامل. كند گيرد، ايفاي نقش مي مصرف مورد استفاده قرار مي
هاي  در مقاله حاضر، برنامه جامع مديريت انرژي تله .هاي انرژي و من جمله بخار آب، اهميتي مضاعف يافته است توزيع و مصرف انواع حامل

اين حامل ارزشمند انرژي و جلوگيري بخار در سيستم توليد و توزيع بخار واحدهاي عملياتي شركت پااليش نفت تبريز بمنظور مديريت مصرف 
هاي مضاعف زيست محيطي  تبيين و بر اساس قوانين آماري و اقتصاد مهندسي مورد بررسي  از اتالف بخار آب و به تبع آن اجتناب از آلودگي

هاي بخار  فني كليه تله هاي بخار مستقر در خطوط عملياتي و كدگذاري آنها، مشخصات پس از اجراي پروژه شناسايي تله. قرار گرفته است
الگوريتم اجراي برنامه جامع . هاي بخار اعمال گرديد شناسايي شده براساس اطالعات ارائه شده توسط سازندگان آنها به دستگاه آزمونگر تله

افزارهاي  ل توسط نرمبرداري، اطالعات حاص المللي عملياتي شده و پس از داده مديريت انرژي طراحي شده، مميزي بر اساس استانداردهاي بين
هاي بخار با استانداردهاي روز دنيا مقايسه شده و ميزان اتالفات حرارتي و اتالف  شرايط كاركرد تله. تخصصي مورد پردازش قرار گرفته است

ار ارزيابي گرديده و هاي بخ در انتها نتايج و سود و صرفه حاصل از اجراي برنامه جامع مديريت انرژي تله. گيري گرديده است بخار آب اندازه
راهكارهاي مناسب فني با در نظر گرفتن اصول اقتصاد مهندسي و محاسبه زمان بازگشت سرمايه جهت بهبود شرايط كاركرد سيستم توليد و 

  .توزيع بخار ارائه گرديده است
  .  هاي بخار، مميزي انرژي، مديريت انرژي تله:  هاي كليدي واژه
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د گاز مايع از طريق انتگراسيون ساختار تراكم مجدد بخار بهبود كاررايي انرژي در واح
  با برج متان زدا

  
  سحردارابي، هومن فرزانه

  تهران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، دانشكده مهندسي شيمي
Sahar_darabi19@yahoo.com  

  
  چكيده

در اين مقاله تحليل اكسرژتيك و . گچساران، يكي از مهمترين واحد هاي فرآيندي مي باشد 1200واحد گاز مايع 
انرژتيك برج متان زداي اين واحد مورد مطالعه قرار گرفته است كه باالترين مصرف انرژي در آن مختص چيلر هاي تراكمي 

اين سيكل توسط چرخه خنك ساز پروپان تكميل مي گردد و با توجه به گران بودن . پروپان و ريبويلر برج متان زدا مي باشد
بر اين اساس با استفاده از روابط  .اين ماده همواره سعي بر آن بوده است تا روش هايي براي كاهش مصرف آن ارائه گرددتوليد 

مربوط به آناليزهاي اكسرژتيك و انرژتيك فرآيند در دو حالت اوليه كه شامل برج متان زدا و نهايي كه استفاده از ساختار تراكم 
در انتها با ارائه نتايج و مقايسه آنها در دو حالت هزينه ها ، مصرف پروپان،  .قرار گرفته است مجدد بخار مي باشد مورد مطالعه

% 20نتايج حاكي از آن است كه استفاده از اين ساختار منجر به كاهش . تلفات اكسرژي و بار حرارتي ريبويلر بررسي شده است
  .كاهش يافته اند% 45ها به ميزان  در كل تلفات اكسرژي خواهد شد و اين در حالي است كه هزينه

 سيكل تراكم مجدد بخار، برج متان زدا، مصرف پروپان،تلفات اكسرژي: كلمات كليدي
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  نقش بازيافت حرارت تلف شده در كاهش مصرف انرژي شومينه.
  رشته مهندسي شيمي –دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت : ساالر توكل 

  
 :چكيده

، ) Waste Heat Exchanger( تيك مبدل بازياب انرژي هدررف "حرارت خارج شونده از دودكش شومينهدستگاه بازياب "
مورد استفاده ي آن شومينه ي . كندباال كار مي بازدهيبي صدا و با , كه با يك فن برقي كم مصرف مي باشددر مقياس خانگي 

ميزان انرژي . ويي در مصرف گاز طبيعي نقش چشمگيري داردگازسوز يا هيزم سوز مي باشد و در بهينه سازي انرژي و صرفه ج
%) 170(برابر  1.7 است،) convection(همرفت  حرارتي شومينه با استفاده از اين بازياب كه مكانيزم اصلي انتقال حرارتي آن

ستگاه قادر است در اين د. انرژي است كه شومينه بطور معمول و عمدتا از طريق مكانيزم تابش به محيط داخل خانه مي دهد
با دماي ميانگين ) عاري از هرگونه گاز احتراق يا مسموم(متر مكعب هواي سالم  72ساعت حجمي معادل  1.5مدتي حدود 

درجه سانتي گراد به محيط خانه بازگرداند كه عالوه بر ارزش بازيابي انرژي، باعث يكنواخت شدن هواي اتاق و عدم وجود  130
 .پايين محيط مي شود اختالف دما در باال و
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  هاي هوشمند انتخابي كارا در بهره وري انرژيساختمان
  

  ساناز نيك قدم حجتي،  فاطمه سليماني روزبهاني،  حبيب پوراسد 
  دانشجوي دكتري مديريت فناوري اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

s.nikghadam@srbiau.ac.ir 
 

 
 

  : چكيده 
  

 1.68اين معيار معادل . را در جهان به خود اختصاص داده است 55ايران باالترين ميزان شدت مصرف انرژي
كه در اكثر كشورهاي صنعتي دنيا، سهم  در حالي. [1] مي باشد GDP56تن نفت خام براي هر هزار دالر 

هاي غير مولد  هاي ديگر است در كشور ما بخش چند برابر بخشهاي توليدي  مصرف انرژي در بخش
اين امر ضرورت بهينه سازي مصرف . اند را بخود اختصاص داده% ) 40حدود (بيشترين ميزان مصرف انرژي

مقاله پيشرو در نظر دارد با بررسي ادبيات موجود و پژوهش هاي صورت . انرژي ساختمانها را نشان مي دهد
انرژي و فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي با معرفي ساختمان هاي هوشمند راهكارهاي گرفته در زمينه 

دستاوردهاي اين پژوهش مي . عملي جهت كاهش مصرف انرژي در بخش هاي خانگي و تجاري ارائه دهد
هاي انرژي و كاهش شدت مصرف انرژي داشته يارانه هدفمندسازيتواند كمك شاياني به موفقيت اجراي 

  . باشد
  

 ساختمان هاي هوشمند، انرژي، ايران، بهينه سازي مصرف: كليد واژه 

  

                                                            
55
 .در سطح كالن كشورها گفته مي شود GDPبه هر يك هزار دالر توليد ناخالص داخلي ) تن معادل نفت خام( مصرف انرژينسبت مقدارشدت مصرف انرژي   
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كننده بر عملكرد يك لوله گرمايي دو قطره  مطالعه آزمايشگاهي اثر دماي سيال خنك
 با سيال عامل آب

 
60زاده ، نويد اسالن59، نرگس كاظمي58، سيد محسن پيغمبرزاده57پوري سينا شاه  

هر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهش  
sina.shahpouri@gmail.com 

 
 

  چكيده
هاي بازيابي حرارتي صنعتي  هاي حرارتي و برنامه هاي گرمايي استفاده از آنها را در مبدل هاي منحصربه فرد لوله ويژگي

ل عامل آب مورد بررسي در اين مقاله يك لوله گرمايي از جنس مس با دو قطر مختلف و با سيا. جذاب كرده است
گيري شد و در نهايت،  عملكرد حرارتي لوله گرمايي با استفاده از اين سيال عامل اندازه. آزمايشگاهي قرار داده شد

نتايج نشان دادند كه استفاده از سيال عامل آب در . نتايج به دست آمده از اين سيال عامل در لوله گرمايي ارائه شد
با انجام محاسبات اين نتيجه حاصل شد كه دماي باالي . دهد ن لوله گرمايي را افزايش مييك لوله مسي، عملكرد اي

شود كه نتيجه آن كاهش  هاي چگالنده و تبخيركننده مي مخزن چگالنده باعث كاهش اختالف دماي بين قسمت
رتي بر عملكرد لوله همچنين اثر افزايش شار حرا. مقاومت حرارتي كلي لوله گرمايي و افزايش انتقال حرارت است

نتايج نشان دادند كه در شارهاي پايين مكانيزم هدايت در لوله گرمايي غالب است و نيروي . گرمايي بررسي شد
مويينگي كمترين مقدار خود را دارد اما با افزايش شار حرارتي انتقال حرارت جوششي در لوله گرمايي پديدار شد كه 

اثر خصوصيات فيزيكي سيال عامل نظير كشش سطحي نيز مورد . ل حرارت شدباعث افزايش نيروي مويينگي و انتقا
نتايج نشان دادند كه سيال عامل . بررسي قرار گرفت و تاثير اين پارامتر بر عملكرد لوله گرمايي مورد ارزيابي قرار گرفت

  .باشد آب به علت داشتن كشش سطحي باال، سيال مناسبي براي استفاده در لوله گرمايي مي
  

  لوله گرمايي، سيال عامل، آب، مقاومت حرارتي: واژگان كليدي
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  سيستمهاي مديريت اطالعات راه حلي موثر در مديريت انرژي
 

 فاطمه سليماني روزبهاني61، ساناز نيكقدم حجتي62، حبيب پوراسد63، مريم حاجي ئي64
 1 مدرس دانشگاه آزاد اسالمي

Soleimani.mit88@gmail.com 
 2 دانشجوي دكتري مديريت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي

Sanaznikghadam.mit88@hotmail.com 
 3 نيروي انتظامي استان آذربايجان غربي

pourasadh@gmail.com 
 4  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي
maryam_674h@yahoo.com 

 
 

  چكيده
اين بحران كشورها و سازمان را برآن داشته تا با اين مساله . يكي از مسائلي كه كشورهاي مختلف با آن مواجه هستند، بحران انرژي است

از جمله عواملي كه مصرف . در اين ميان راهكارهاي علمي و مديريتي فراواني به ياري گرفته شده اند. متفاوت داشته باشند برخوردي
بر اين اساس و در پي مديريت انرژي سيستمهاي اطالعات مديريت انرژي به . دهد، عدم وجود مديريت انرژي استانرژي را افزايش مي

در اين مطالعه قصد داريم با بررسي ادبيات موجود و در نظر گرفتن تحقيقات محققان پيشين به . اندر گرفتهوجود آمده ومورد استفاده قرا
بررسي نقش سيستمهاي اطالعات مديريت انرژي و فناوري هاي اطالعات در مديريت انرژي كاهش ميزان مصرف انرژي و همچنين 

اده از نتايج اين مقاله مي توان ديد جديدي در رابطه با نقش سيستمهاي اطالعاتي با استف. شناسايي عوامل موفقيت اين سيستمها بپردازيم
بدست آورد، وگامي جديد در طراحي استراتژي هاي آينده نگر براي ايجاد مزيت هاي رقابتي نوين با در مديريت و صرفه جويي انرژي 

 .استفاده از پياده سازي و اجراي عوامل موفقيت اين سيستمها  برداشت

 
  :كلمات كليدي 
  برنامه مديريت انرژي، عوامل موفقيت سيستمهاي اطالعات، مديريت انرژي،
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گرمكن واحد تقطير هاي پيشمبدلگرفتگي در  هزينه اتالف انرژي ناشي از جرم
  پااليشگاه اصفهان -نفت خام، مطالعه موردي
  

  استاديار گروه مهندسي شيمي دانشگاه كاشان: فردمحمدرضا مزديان
 دانشجوي دكتري مهندسي شيمي دانشگاه كاشان: وندلهه بهرانا

Mozdianfard@kashanu.ac.ir  
  

  
 

  چكيده
. باشدترين واحدهاي پااليشگاهيست، ميگرفتگي، يكي از عوامل اصلي اتالف انرژي در واحد تقطير نفت خام، كه از پرمصرفجرم

گرمكن واحد تقطير، در يك مطالعه موردي در هاي پيشمبدلر گرفتگي ددر اين پژوهش، هزينه اتالف انرژي ناشي از جرم
و با استناد به تجربيات  Hysysافزار گرمكن با نرمسازي زنجيره پيشهاي عملياتي، شبيهپااليشگاه اصفهان، با استفاده از داده

ضمناً هزينه تعميرات . ه شدگرم محاسبواحدهاي عملياتي، در قالب هزينه سوخت مازاد كوره براي جبران كاهش دماي پيش
هزينه . طور مجزا تعيين گرديدها به، عليرغم ثبت كلي داده1387ها و كوره با استفاده از اطالعات تعميرات اساسي گرمكنپيش

 1389گرم در پااليشگاه اصفهان، به قيمت ايران در ساالنه سوخت مازاد براي جبران يك درجه سانتيگراد كاهش دماي پيش
ترتيب، صورت كلي در ايران، بهميليون دالر برآورد شد و به 28معادل  2010ميليارد تومان و به قيمت جهاني سوخت در  3معادل 

ها، بدون گرمكنشده براي تعميرات پيشدر اين پااليشگاه، هزينه صرف. ميليارد دالر تخمين زده شد 2/1ميليارد تومان، و  136
صورت ساالنه، هاي ايران بهآمد و براي پااليشگاهدستميليون تومان به 701و براي كوره،  361هاي انرژي، احتساب هزينه حامل

هاي قابل محيطي ملي، اين هزينهبا توجه به مالحظات اقتصادي و زيست. شدميليارد تومان تخمين زده  2/1و  6/0ترتيب به
  .كنندزي عملياتي را مشخص ميساتوجه، لزوم مطالعات بيشتر جهت اقدامات پيشگيرانه و بهينه

 
 گرمكن، سوخت مازاد كوره، تعميرات اساسيهاي حرارتي، زنجيره پيشگرفتگي، مبدلاتالف انرژي، هزينه جرم: واژگان كليدي   
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هاي پسماند خوراكي و توليد انرژي به شكل  بررسي فرايند بازيابي اقتصادي روغن
 سوخت زيستي

  
  3، محمد اميني2لك، فرح سادات ها1آرمين دالوري

 پژوهشگاه مواد و انرژي، مشكين دشت، كرج

a-delavari@merc.ac.ir 
 
 
 
  

 چكيده
آوري نوين سونيفيكاسيون بهوسيله مولد آلتراسونيك، به منظور بازيابي  در تحقيق حاضر، توليد محصولي با صرفه اقتصادي باال، از طريق فن

- هاي پسماند خوراكي كه داراي ساختاري پيچيده و مولكولروغن. ريز صنايع غذايي، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته استهاي دورروغن

- ها به عنوان خوراك، هزينهباشند، عموماً از چرخه صنعتي خارج شده و استفاده مجدد از آنهاي خام ميتر از روغنهايي به مراتب سنگين

دار، گيري از مولد آلتراسونيك پروبهاي صورت گرفته در پژوهشگاه مواد و انرژي، با بهرهدر طي آزمايش. نمايداقتصادي ميبر و غير
-روغن خام مصرفي در كشور وارداتي مي% 95از آنجا كه حدود . محصول بيوديزل با كيفيتي باال و در طي فرآيندي اقتصادي توليد شد

روغن پسماند به همراه متانول با نسبت مولي يك . ريز باشدهاي دوراهكاري مناسب براي بازيابي اقتصادي روغنتواند رباشد، اين روش مي
استريفيكاسيون واكنش داده به نه، به همراه تنها يك درصد جرمي نسبت به وزن روغن، كاتاليست هيدروكسيد سديم تحت واكنش ترانس

دقيقه براي انجام واكنش، بازيابي و تخليص  30با صرف زمان % 95وجود بيوديزل با كيفيت ، GCmassو با استفاده از دستگاه آناليز 
از مزاياي اين روش حساس نبودن . مولد آلتراسونيك در اين فرآيند به منظور تسريع در روند واكنش بكار گرفته شد. محصول، تأييد شد

هاي مرسوم بهطور كامل ودي است و بنابراين واكنش نسبت به روشنسبت به وجود رطوبت و محتوي اسيد چرب آزاد باالي خوراك ور
  .انجام شده و بازدهي باالتري دارد

 روغن پسماند خوراكي، سوخت زيستي، مديريت مصرف، بازيابي اقتصادي: واژه هاي كليدي
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 مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند تصفيه اتان كارخانه الفين پتروشيمي اميركبير
 

  
  كارشناس ارشد مهندسي فرآيند، رييس پژوهش شركت گاز استان هرمزگان: امميثم فرن

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، ترموسنتيك، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، دانشكده مهندسي : ناهيد رضايي
  شيمي، ماهشهر، ايران

  ت مهندسي شركت ملي گاز ايرانكارشناس ارشد مهندسي شيمي، كارشناس ارشد امور مطالعا: حسين معيني 
  
 :                                                                                                                   چكيده       
        

ركبير جهت سه جريان در واحد الفين پتروشيمي امي) (MEA Unitدراين مقاله شبكه مبدلهاي حرارتي فرايند تصفيه اتان   
فرايندي اصلي واحد و يك جريان فرضي با استفاده از مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند به كمك محاسبات دستي و نرم 

در اين فرايند با افزودن سه دستگاه انتقال . بهينه سازي شده است   Aspen Energy Analyzer 7.2افزاري با نرم افزار
مزاياي استفاده از مديريت انرژي . ا نرژي كه در حال حاضرهدر مي رود به سيستم باز ميگردد kj/hr 2924980حرارت مقدار 

 kj/hr.oc 20000 تا حدود   F.CPبه كمك فن آوري پينچ در اين واحد سبب مي شود يك جريان فرضي در همان واحد با 
باشد كه از  T-2001اند گاز اتان خروجي از برج جذب گرم نمايد كه اين جريان فرضي بعنوان مثال مي تو oc54تا  oc30را از 

دبي استيم  كاهش يافته و kj/hr  180000 گرم شود، بدين ترتيب بار حرارتي پيشگرمكن اتان تا  oc48تا  oc45دماي 
گ مصرفي آن كمتر شده و بار حرارتي بويلر توليد كننده بخار نيز كاهش مي يابد كه اين خود كاهش چشمگيري در سايزين

از انرژي گازهاي خروجي برج  T-2002 همچنين با استفاده از مبدل حرارتي در خروجي برج دفع. بويلر و انرژي مصرفي دارد
استفاده شده است كه اين خود سبب  kj/hr 79885به ميزان  T-2001خروجي برج جذب  MEAدفع جهت گرم كردن 

مي آب خنك كننده كولر كمتر شده و در نتيجه سايزينگ مبدل نيز نتيجه دبي جر كاهش بار حرارتي كولر بعد ازآن شده و در
  .كاهش مي يابد

 
     

 MEAمديريت انرژي، بهينه سازي، تصفيه اتان، : واژه هاي كليدي 
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 مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند بخار سازي در كارخانه الفين پتروشيمي امير كبير
 

ندسي شيمي، ترموسنتيك، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، دانشكده مهندسي دانشجوي كارشناسي ارشد مه: ناهيد رضايي
  شيمي، ماهشهر، ايران

 كارشناس ارشد مهندسي شيمي، كارشناس ارشد امور مطالعات مهندسي شركت ملي گاز ايران: حسين معيني 

  كارشناس ارشد مهندسي فرآيند، رييس پژوهش شركت گاز استان هرمزگان: ميثم فرنام
 

      :                                                                                                                            چكيده    
در واحد الفين پتروشيمي اميركبير ) (Process Steam Systamدراين مقاله شبكه مبدلهاي حرارتي فرايند بخارسازي   

ان فرايندي اصلي واحد و يك جريان فرضي، با استفاده از مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند به كمك براي دو جري
در اين فرايند با . بهينه سازي شده است   Aspen Energy Analyzer 7.2محاسبات دستي و نرم افزاري با نرم افزار

مزاياي . حال حاضرهدر مي رود،به سيستم باز ميگردد انرژي كه در kj/hr 7782000افزودن دو دستگاه مبدل حرارتي مقدار 
-E استفاده از مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند به كمك فن آوري پينچ در اين واحد سبب مي شود بار حرارتي كولر

ه بوسيل kj/hr 1549591قرار ميگيرد ، بميزان       24- 20كه بعد از مبدل حرارتي طراحي شده در ورودي جريان 2413
 E-2413توسط جريان فرضي كاهش يابد و در نتيجه دبي جرمي آب خنك كننده كولر kj/hr2341409جريان اصلي و 

به  Wash Waterجهت گرم كردن  24-1كاهش چشمگيري مي يابد و نيز با استفاده از مبدل حرارتي روي جريان
شده و در نتيجه  E-2415هش بار حرارتي هيتر به سيستم باز مي گردد كه اين خود سبب كا انرژي kj/hr  1549591ميزان

با تبادل حرارت در دو مبدل حرارتي طراحي شده و كاهش دماي . دبي جرمي استيم مصرفي جهت گرمايش كاهش مي يابد
 Cتوسط جريان اصلي فرايند و كاهش دوباره آن تا دماي   C 122.210به  C 1700آب پروسسِ دور ريز سيستم بخار سازي از

، از مشكالت همرينگ در كولر  E-2413مصرفي در كولر  C.Wه كمك جريان فرضي و نيز كاهش چشمگير دبي آب ب   500
با طراحي اين دو . مزبور بعلت گراديان دماي باال و تغيير فاز و همچنين فلوي زياد آب خنك كننده جلوگيري به عمل مي آيد

ند بكمك آناليز پينچ و استفاده آن در واحد عملياتي سيستم استيم مبدل با استفاده از مديريت انرژي در بهينه سازي فرآي
و  P-2372 A,B، ديگر نياز به باز كردن درين پمپهاي  E-2413سازي؛ با خروج دبي آب مورد نياز از اين سيستم در كولر 
نياز به باز كردن درين برج  زيرزميني نمي باشد و نيز ديگر P.V.Cتخليه آب دور ريز با دماي باال و آسيب جدي به لوله هاي 

T-2401  جهت دور ريز آب پروسس سيستم و خطرات نا ايمن آن به هنگام خروج بخار آب در فشار باال و سر و صداي بسيار
  .آن نمي باشد و اين مشكالت فرايندي با مديريت انرژي و بدون تغيير در اصل فرايند حل خواهند شد

 
 

 بهينه سازي، بخار، واحد بخار سازيمديريت انرژي، : واژه هاي كليدي 
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جريان  E-4013جريان متان و كولر  E-6111مديريت انرژي در بهينه سازي هيتر 
C3

  كارخانه الفين پتروشيمي امير كبير  +
  

  كارشناس ارشد مهندسي شيمي، كارشناس ارشد امور مطالعات مهندسي شركت ملي گاز ايران: حسين معيني
  د مهندسي فرايند، رييس پژوهش شركت گاز استان هرمزگانكارشناس ارش: ميثم فرنام

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، ترموسنتيك، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، دانشكده مهندسي : ناهيد رضايي
 شيمي، ماهشهر، ايران

 
                                                    :                                                                      چكيده 
         

C 3دراين مقاله شبكه مبدلهاي حرارتي بين جريان 
3از فرايند جداسازي برشهاي  +

+, C 4
+  C  و جريان  متان از فرايند

يند به كمك فنĤوري پينچ در بازگرمايش در واحد الفين پتروشيمي امير كبير با استفاده از مديريت انرژي در بهينه سازي فرآ
 نرم افزار مبدلهاي حرارتي به كمك محاسبات دستي و نرم افزاري، با استفاده از

Aspen Energy Analyzer 7.2   در اين فرايند با افزودن دو دستگاه انتقال حرارت مقدار . بهينه سازي شده است
kj/hr 6451192 ريان اصلي و يك جريان فرضي به سيستم باز ميگرددانرژي كه در حال حاضرهدر مي رود به كمك يك ج .

مزاياي استفاده از مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند به كمك فن آوري پينچ بين اين دو جريان اصلي سبب مي شود دبي 
از و دبي جرمي آب خنك س kg/hr300 با جريان متان از واحد بازگرمايش به مقدار  E-6111بخار سوپرهيت هيتر  جرمي
C 3با جريان   E-4013كولر

C 4 , از واحد جداسازي برشهاي  +
+  C 3

+
همچنين . كاهش مي يابد kg/hr30306 به ميزان  

-Eسطح كل و سطح تبادل حرارت كولر  30%يعني  m210بميزان  E-611با استفاده از مبدل حرارتي مذكور سطح هيتر 

نيز با استفاده از مبدل حرارتي بين اين دو جريان فرآيندي در . داز سطح كل كاهش مي ياب 24%يعني  m2414بميزان  4013
صورت بروز هر مشكلي در هيتر و كولر، ديگر ناچار به توقف عمليات نيستيم بلكه مي توان عمليات را بكمك مبدل حرارتي 

  F.CPجريان فرضي را با  در عين حال مي توان يك.مذكور با حداقل ظرفيت واحد ادامه داد تا مشكل هيتر و كولر برطرف شود

انرژي به سيستم  kj/hr4551000گرم نماييم كه اين امر خود بميزان  oc 66تا  oc25را از  kj/hr.oc 111000 تا حدود 
 .باز ميگرداند
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 UNIT-23نرژي اتالفي در مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند جهت استفاده از ا
  كارخانه الفين پتروشيمي امير كبير  UNIT-24بمنظور پيشگرم اتان در 

 
 

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، مهندسي فرآيند، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، دانشكده  :داروئي زاده  نجمه
  مهندسي شيمي، ماهشهر، ايران

 ي فرايند، رييس پژوهش شركت گاز استان هرمزگانكارشناس ارشد مهندس: ميثم فرنام

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، ترموسنتيك، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، دانشكده مهندسي : ناهيد رضايي
 شيمي، ماهشهر، ايران

 
                                                      :                                                                              چكيده

گاز اتان تصفيه شده خروجي برج جذب  20- 2در اين مقاله با افزودن يك دستگاه انتقال حرارت بين جريان فرايندي اصلي  
T-2001  درUNIT-24  حاوي  23- 6از يكسو و جريان شمارهWash Water  درUNIT-23  از سوي ديگر در كارخانه

الفين پتروشيمي امير كبير با استفاده از مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند به كمك فنĤوري پينچ درمبدلهاي حرارتي به 
در اين . بهينه سازي شده است   Aspen EnergyAnalyzer7.2كمك محاسبات دستي ونرم افزاري،با استفاده ازنرم افزار

 20-2با جريان اتان  kg/hr 14737يعني      23- 6جريان فرآيندي اصلي  96/1فرآيند با استفاده از تبادل حرارت بين 
افزايش داد كه اين خود سبب كاهش چشمگير بار  oc72.تا  oc45.ميتوان دماي گاز اتان را از  T-2001خروجي برج جذب 

 .به سيستم باز مي گردد 1654515kj/hrحرارتي پيشگرمكن اتان شده و مقدار 
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 هاي فسيليبررسي رابطه ميان درآمد و ميزان آلودگي ناشي از مصرف سوخت
  

 67، شيما ويسي66، مهدي خداپرست65مصطفي سليمي فر

  
  چكيده 

آنجا كه بررسي ابعاد از . در اين تحقيق به بررسي صحت فرضيه منحني زيست محيطي كوزنتس براي استانهاي كشور پرداخته شده است
اي با روند صعودي اي و آثار زيست محيطي آن، به ويژه در شرايط كنوني كشور كه حجم گازهاي گلخانهاقتصادي انتشار گازهاي گلخانه

ت هاي اقتصادي شده و سرعوابستگي روزافزون به انرژي موجب تعامل اين بخش با ساير بخشدرحال افزايش است، اهميت فراواني دارد، 
به طوري كه، رشد اقتصادي جهان و روند صنعتي شدن، . ي اقتصادي را وابسته به سطح مصرف انرژي كرده استدر روند رشد و توسعه

شود و مصرف اما از آنجايي كه بخش زيادي از اين افزايش تقاضا ازمنابع فسيلي تأمين مي. موجب افزايش تقاضا و مصرف انرژي شده است
كه ايران كشوري رو به رشد و برخوردار از منابع غني و  با توجه به اين اي و آلوده شدن هوا را به همراه داردي گلخانهها انتشار گازهاآن

شود، لذا بررسي آثار زيست محيطي مصرف انرژي و گسترده انرژي بوده و يكي از مصاديق الگوي رشد با فشار بر منابع طبيعي محسوب مي
بنابراين، تعيين رابطه رشد اقتصادي و . توجه به اتخاذ رويكرد رشد اقتصادي باال با حفظ محيط زيست، مهم استرشد اقتصادي در ايران با 

اي دارد و هر پيش فرضي در اين مورد ممكن است به نتايج آلودگي و تعيين چگونگي عليت اين رابطه كاربردهاي سياستي قابل مالحظه
ه ارتباط رشد اقتصادي و كيفيت محيط زيست در كنار ساير عوامل موثر با استفاده از مدل اين مطالعدر . سياستي اشتباهي منجر شود

برا (رابطه بين درآمد و كيفيت محيط زيست ) 1383 - 1388(ساله  5استان كشور در طي دوره  28هاي تابلويي و به كمك اطالعات داده
 Nت آمده نشان دهنده عدم تاييد فرضيه و نشان دهنده يك منحني نتايج بدس. مورد بررسي قرار گرفته است)  NOxي گاز آالينده  

  .باشدهاي كشور ميبراي استان شكل
    

  NOxمصرف انرژي، آلودگي محيط زيست، توليد ناخالص داخلي، : هاي كليدي واژه
 
  
  

                                                            
  استاد دانشكده اقتصاد و علوم اداري دانشگاه فردوسي مشهد -1
  استاد دانشكده اقتصاد و علوم اداري دانشگاه فردوسي مشهد -2
  دانشكده اقتصاد و علوم اداري دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد - 3
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  رقي انرژي بتحليل مسير ساختار تغييرات قيمت بخش كشاورزي پس از حذف يارانه
  3، زورار پرمه 69 بوالقاسم مرتضوي، سيدا68 رزا پيروز

  گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
rosa.pirooz@yahoo.com  

  :چكيده 
 

هاي انرژي و رشد روزافزون تقاضاي برق در بخـش كشـاورزي، در تحقيـق حاضـر     ي هدفمندسازي حاملبا توجه به اهميت مسئله
برق و خدمات مربوطه، به عنوان مبدأ بر افـزايش شـاخص   ) ك ميليارد ريالي(سعي شده است آثار و تبعات كاهش يك واحد يارانه 

 -4جنگلـداري   -3دامداري، مرغداري، پرورش كرم ابريشـم، زنبورعسـل    -2زراعت و باغداري،  -1(هاي كشاورزي قيمت زيربخش
ن مـاتريس حسـابداري اجتمـاعي    به عنوان مقصد در قالب تحليل مسير ساختاري با استفاده از جديـدتري ) ماهي و ساير محصوالت

تـرين مسـير غيرمسـتقيم    برطبق نتايج بدست آمده مهم. ، مورد بررسي و تحليل قرار گيردMatsافزار و نرم) 40*40( 1385سال 
باشد فروشي ميفروشي و خردهاي خدمات عمدهكاهش يارانه برق بر شاخص قيمت بخش زراعت و باغداري مربوط به بخش واسطه

سـاير  . باشـند اي اثرگـذار مـي  باغداري و ماهيگيري جز مسيرهاي واسطه-صنايع غيرفلزي و آب نيز در دو بخش زراعتچنين و هم
بنابراين نتـايج  . باشدتوليد ميهاي اقتصادي با نهادهاي جامعه و عواملزمان فعاليتمسيرهاي غير مستقيم مربوط به پيوندهاي هم

هاي اجتماعي نيـز امـري ضـروري    كارگيري سياستهاي اقتصادي در امر هدفمندسازي بهدهد كه عالوه بر اتخاذ سياستنشان مي
  .باشدمي
  

 يارانه، كشاورزي، برق، ماتريس حسابداري اجتماعي، تحليل مسير ساختاري: هاي كليدي واژه

                                                            
  . ارشناسي ارشد گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرسدانشجوي ك -1
  .استاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس -2
  .هاي بازرگانيدانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد و عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش - 3
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  1383- 1389تجزيه و تحليل گرايشات مصرف انرژي ايران در طي سالهاي 
  

 
  2، حسين ترابي2، امين جوادي2كني زاده، جليل ر1حميد رضا گشايشي

  د، گروه مكانيك و انرژياستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشه - 1
  كارشناس ارشد انرژي گرايش تكنولوژي انرژي - 2

Goshayshi@yahoo.com            
  

 :چكيده

در اين ميان مصرف كننده اصلي . بوده است 1389ن بشكه نفت خام در سال ميليو2/1149كل مصرف نهايي انرژي در ايران 
افزايش نسبت به سال قبل باالترين ميزان مصرف انرژي را % 8/1و با ) MBOE 1/424(بخش خانگي و تجاري با مصرف 

، %)7/299MBOE ،07/3(به دنبال آن در بخش حمل و نقل جاده اي . بخود اختصاص داده است
الگوي مصرف انرژي در ايران . انرژي مصرف شده است%) 1/45MBOE،15/4(و كشاورزي %) 6/274MBOE،4(صنعت

حذف يارانه ي حامل (نسبت به دهه گذشته به ميزان كمي بهينه تر شده است و اين امر ناشي از سياست هاي اقتصادي دولت 
ما مصرف سوخت هاي فسيلي در ايران هنوز بسيار و نيز متأثر از افزايش نسبي فرهنگ مصرف مردم بوده است، ا) هاي انرژي

مقاله . باالست كه توليد مقادير مختلفي از آالينده ها وگازهاي گلخانه اي را بهمراه دارد و اين امر بسيار نگران كننده مي باشد
نموده است و  سال گذشته را گردآوري 7حاضرتجزيه و تحليل دقيقي از مصرف انرژي در ايران در بخش هاي مختلف در طول 

در نتيجه گيري خواهيم داشت كه سياست هاي بهينه سازي انرژي در كداميك از بخش هاي ايران ضروري تر است، همچنين 
  .اين مقاله شامل چند پيشنهاد براي هر بخش درجهت كاهش مصرف انرژي مي باشد

 
  :كليد واژه

 بخش كشاورزي، مميزي انرژي مصرف انرژي، بخش حمل و نقل، بخش مسكوني و تجاري، بخش صنعتي،
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 نقش انرژي در نزديك شدن ايران به كشورهاي عضو سازمان شانگهاي
*2 ،  محسن پيرزاده1مراد پيرزاده  

كارشناس ارشد حقوق بين الملل-1  
كارشناس ارشد مهندسي فرآيند هاي نفتي-2  

*mohsenpirzadeh59@gmail.com 

 
 :چكيده

ــرژي% 75ايــران در قلــب  ميــان حــوزه هــاي عظــيم انــرژي خلــيج فــارس،  (جهــان  مجمــوع ذخــاير ان
و تنهـا محـور مسـتقيم و بـي واسـطه ميـان ايـن دو حـوزه انـرژي          . قـرار دارد ) درياي عمان و درياچـه خـزر  

ــرد     . اســت ــه ف ــاز، حســاس و منحصــر ب ــين موقعيــت ممت ــان از چن ــر كشــوري در جه ــد كمت ــدون تردي ب
از اينـرو در ايـن مقالـه بـا     . اد جهـان برخـوردار اسـت   ژئوپلتيكي به لحاظ انتقال انـرژي بـه شـريانهاي اقتصـ    

توجــه بــه توانــايي هــاي و ظرفيــت هــاي ايــران در توليــد و انتقــال انــرژي، نقــش ايــن انــرژي در نزديــك   
شــدن ايــران بــه كشــورهاي عضــو ســازمان شــانگهاي و مزايــاي بــراي هــر دو طــرف  مــورد بررســي قــرار   

وابــط ايــران بــا برخيــاز كشــورهاي عضــو ســازمان آورده گرفتــه و همچنــين ميــزان ذخــاير انــرژي ايــران و ر
  .شده است

 
 

  انرژي ، سازمان شانگهاي ، ايران: كلمات كليدي
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  سازي سطح انرژي  مدل كمينه
  PIVنيازمند رصد ساختاري جريان در رايزر به كمك فناوري

 علي اكبر جمالي

  قات آئروديناميك قدرمركز تحقي - دانشكده فني و مهندسي  –) ع(دانشگاه جامع امام حسين 

  
  چكيده         
سرعت سنجي به شيوه ( PIVكنش فازي در بستر سيال و رديابي اجزاء به كمك فناوري نوظهور  توصيف برهم 

ذره بـا تمركـز بـر     -شرح سـاختار جريـان دو فـازي سـيال    . پذير شده است امكان) تصويربرداري از ذرات جامد
سـازي جريـان در    بازتعريف مدل جامعي است كه بر اساس آن شـبيه  سازي سطح انرژي سيستم مستلزم كمينه

گيـري رژيـم    هاي سـياليت غالـب در بسـترهاي سـيال از ابتـداي شـكل       رژيم. بستر سيال گردشي ميسر گردد
توربولنت و سياليت سريع و تا  انتقال بادي اغلب بستر از دو ناحيه متراكم در بخش تحتاني و رقيق در منـاطق  

بررسي رفتار جريـان گازــ ذره در يـك    . شود راكتور باالرونده شكست كاتاليستي سيال تشكيل مي باالتر ستون
رايزر بستر سيال گردشي با استفاده از تكنيك ديناميك سياالت محاسـباتي زمينـه بازشناسـي ايـن منـاطق را      

سـايز   ذرات تـك (جامـد   سازي سه بعدي جريان سرد در رايزر براي هر دو فاز سـيال و فـاز   شبيه. كند بارزتر مي
پراكنده توربولنت و در شرايط ناپايا براي هردو فاز ديـدگاه    بر اساس فرض جريان آشفته به كمك مدل) آلومينا
با تغيير در نرخ سيركوالسيون ذرات جامد، ساختار هسته ـ حلقوي در بسـتر مشـاهده    . باشد اويلري مي ــ اويلري

تر، رفتار فازها بويژه ذرات جامـد در حاشـيه ديـواره رايـزر تحليـل      شد و با معرفي و تفكيك چند منطقه در بس
هاي جرم و انـدازه حركـت، رعايـت اكسـترمم شـدن       در فرايندهاي دوفازي عالوه بر لزوم برقراري بقايي. گرديد

  .سطح انرژي مورد نياز بمنظور ارضاء شرط پايداري سيستم ضروري است
  

  كليديكلمات          
طح انرژي، بستر سيال گردشي، رايزر واحد شكست كاتاليستي سيال، جريان دوفـازي  مدل كوچك شماري س

  PIV، سرعت سنجي تصويري ذرات جامد،  EMMSجامد، پارامترهاي مدل -گاز
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  پااليشگاه  عدم قطعيت توليد برق با گاز فلر تحليل اقتصادي ريسك و

 
 عليرضا خواجه

 شركت توزيع نيروي برق شيراز
a_khajeh_ir@yahoo.com 

 
 

  چكيده
. طي فرآيندهاي پااليش مقدار زيادي گاز وموادسوختي بدون استفاده مستقيماواز طريق فلر وارد اتمسفرميشود درپااليشگاهها 

ميتوان ازگازهاي فلرينگ پااليشگاه )   FGRS(با استفاده از مولدهاي مقياس كوچك وسيستم بازيابي گازهاي ارسالي به فلر
امروزه اغلب ارزيابي هاي اقتصادي براساس يك مقدار تخميني انجام . اين طريق انرژي الكتريكي توليد نمود استفاده نموده واز

ميشوند و متأسفانه، به همين دليل، در اغلب مواردنه تنها هزينه ومدت زمان احداث پروژه افزايش مي يابدبلكه پارامترهاي 
باواقعيت تفاوت زيادي ... فعلي، نرخ بازگشت داخلي، جريان نقدي و ارزيابي اقتصادي همچون دوره بازگشت سرمايه، ارزش

لذا در اين مقاله سعي شده است ضمن ارائه راهكاري جهت توليد برق به كمك گازهاي ارسالي به فلر، درپروژه .  خواهند داشت
وبهره برداري ده ساله با احتساب عدم مگاوات مولدگاز سوز فلرينگ، آناليز ارزيابي اقتصادي دوره احداث  4احداث وبهره برداري 

قطعيت و ريسك انجام پذيرد تا پارامترها به واقعيت نزديك شده تا با نتايج حاصله بتوان سرمايه گذاري در اين خصوص را با 
  .اطمينان بااليي انجام داد
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كاهش هزينه ها و صرفه جويي انرژي با تغيير سيستم فيلتراسيون توربينها در شركت 
 نفت وگاز گچساران

  
  3، سلمان شعبان2، داود مكرميان1مهران اقسام

  شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
mehrcob@yahoo.com  

  چكيده 
هواي فيلتر شده جهت كمپرسور هواي توربينها در جهت جلوگيري از آثار ضربات و خســارات ناشــي از ورود ذرات بــه  نظر به حساسيت موضوع

عث پره هاي كمپرسور و افزايش عمر تجهيز و باال بردن بازده توربين، مبحث فيلتراسيون همواره مورد بحث بوده بطوري كه عدم توجه به آن، با
و توربين مي شود. بر همين اساس با پيشــرفت تكنولــوژي فيلتراســيون و بــا توجــه بــه مشــكالت موجــود در  خسارت به مجموعه كمپرسور هوا

فيلتراسيون هواي ورودي توربينهاي موجود در شركت نفت و گاز گچساران، كه طراحي سالها پيش بوده،  نظير عدم آب بنــدي مناســب و ورود 
يلترها، وجود الياف پشم شيشه و مضر در ســاخت فيلتــر، هزينــه بــاالي تعــويض و... ، تغييــر هواي تصفيه نشده به توربين، زمان كوتاه تعويض ف

سيستم فيلتراسيون يكي از زمينه هاي كاري اين شركت قرار گرفت و دو سيستم فيلتراسيون جديد،  بر روي دو رديف توربين  نصب گرديد كه 
ادي و بهره وري نيروي انساني عايد شركت گرديد بطوري كه پس از تجزيــه و تحليــل آثار و نتايج فراواني در زمينه انرژي، زيست محيطي، اقتص

سيستم فيلتراسيون جديد و اثبات مزاياي مختلف اين روشها، انجام روش برتر بعنوان موفق ترين گزينه، جهــت اجــرا بــر روي مــابقي رديفهــاي 
  است. توربين، در سرلوحه كار قرار گرفت كه به عنوان پروژه در حال اجر

  
 ، خودپااليش depth loadتوربين گازي، فيلتراسيون،  واژه هاي كليدي:

  
  كارشناس مكانيك  - 1
 نفت و گاز گچساران -تكنسين تعميرات - 2

  نفت و گاز گچساران – كارشناس محيط زيست - 3
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  حمل و نقل و صنعت جويي انرژي:هاي صرفهروند تحول فناوري

 2، فرشته آرامون1عاعياحسان ش                    

  shoaei@energy.sharif.irتهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي انرژي، -1
  aramoun@energy.sharif.irتهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي انرژي،  -2

 
 
 
 

  چكيده
دهند و در اين ميان انرژي به دليل رابطه بسيار قوي با اقتصاد، داراي نقش ينده ما را تغيير ميدر دنياي امروز تحوالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي حال وآ

شود، بررسي روند ميزان مصرف انرژي هاي صنعت وحمل و نقل مصرف ميجا كه مقدار قابل توجهي از انرژي در هر كشور در  بخشبسيار كليدي است. از آن
گيرد،  بنابراين هاي آينده بسيار مهم است.با توسعه تكنولوژي ميزان مصرف انرژي در اين دو بخش تحت تاثير قرار ميگذاريدر اين دو بخش براي سياست

تواند به تصميمات شود كه اين روند مييابي به روندي ميدهند، باعث دستبررسي ساير عواملي كه ميزان مصرف انرژي در اين دو بخش را تحت تاثير قرار مي
يابي به اين روند بررسي شده است. هاي تكنولوژيكي و نرم افزاري دربخش حمل و نقل وصنعت براي دستده كمك كند. در اين مقاله ساير پيشرفتكالن آين

 هاي نرم افزاري و تحليلي براي تاميناين تقاضا است.نتايج حاصل، نشان دهنده افزايش تقاضاي انرژي در اين دو بخش در آينده و توسعه مدل

 
  هاي كليديواژه

  .ها، تحليل آماري و نرم افزاريروند مصرف انرژي در حمل و نقل و صنعت، توسعه فناوري
  

                                                            
 د مهندسي انرژيكارشناسي ارش1

 كارشناسي ارشد مهندسي انرژي2
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كاهش ضايعات  و نرژيصرفه جويي در مصرف ا  جهت بهينه سازي سيستم كنترل بويلر  

 نوشته:
و سيد مجتبي ديهيمعلي اصغر بابايي   

پارسشركت الستيك  – خ نهم - شهرك صنعتي كاوه –ساوه   
asbabaei@yahoo.com,pooyaelec@yahoo.com 

 
 چكيده: 
ترونيكي استفاده شده تجهيزات الك ، سيستم كنترل بهينه شده بويلر كه در آن به جاي سيستم كنترل و تجهيزات پنوماتيكي از سيستم كنترل ودر اين مقاله

و   ضايعات در نتيجه كاهش و اين سيستم باعث بهبود عملكرد بويلر في مي شود.عالوه برآن تغذيه مدار كنترل از مدار قدرت مستقل شده است، معر است و
 صرفه جوئي در مصرف انرژي مي شود. 

 
:واژه هاي كليدي  

صرفه جويي انرژي ، بويلر  UPSترنسديوسر، پنوماتيك، الكترونيك 
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  محيط زيست درشركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري-توسعه نظام مديريت انرژي
  4ال ابراهيمي قوام آبادي ، حسين مسعوديانلي 3

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان
Email: leilaebrahimi@yahoo.com 

  : چكيده    
با افزايش قيمتهاي باشد. يمميزان مصرف سرانه انرژي دركشورها ويكي از اساسيترين معيارهاي سنجش پيشرفت ،توجه به معيار بهره وري

بهمعيار فوق به اين مفهوم كه يبعد جديد،مسئله افزايش بهرهوري و جلوگيري از آلودگي محيط زيست،و بروز مشكالت زيستمحيطي انرژي
اول آنكهمصارف انرژي در بخشهاي ،مصرف انرژي در جوامع مختلف در صورتي مالك پيشرفت تلقي ميگردد كه داراي دو ويژگي باشد

اتي و رفاهي از تركيب و هماهنگي معقولي برخوردار باشد و دوم آنكه حداكثر بهرهوري از انرژي  خدم، كشاورزي، صنعتيقبيل مختلف از 
مصرف شده به عمل آمده باشد. اين امر در واقع تغييري در معيار ارزيابي مصرف انرژي محسوب ميشود كه به جايگزيني معيار مطلوبيت 

ست. مطالعات انجام شدهنشان ميدهدكه در ميان اهداف مربوط به بخش انرژي در بهرهوري انرژي به جاي ميزان مصرف انرژي انجاميده ا
محيط زيست گام  - ژينرامديريت م نظا يك ايجردر ااست. داربهبود راندمان و بهينهسازي مصرف انرژي از اولويتبرخور،كشورهاي مختلف

 آوريجمع  نياز ردموت طالعا، اليستچك  تهيه با ، از آنپس گي ميباشد. دلوي آشاخصها تعيينو توليد آالينده منابع  نا ساييش نخست
و با مطالعه ، بدين ترتيب ست.وري اضر نياز رد موت طالعاا ميل تكاي بر مميزي زيست محيطي ، طالعاتياقص انود جورت وصو. درودش مي
كاهش ي هارهكاراسي ربري، بعد مرحله آورد. ست دبه د موجو وضعيت زيست محيطي از  تحليليان ميتوه شدآوري جمع ت طالعااسي ربر
ها رهكارا زيابيو ار حليل تاز . پس گيردميار مطالعه قررد مو ميزان اآلينده ها كاهش  ايبر فيمختلاقدامات، مرحله يندر اهاست. هاليندآ

م توسعه نظادر حله مر رينخي آميزلعمل مراستودئه و ارا وينتد، هيه. تانتخاب مي شودها الينده آكاهش اي برر را هكارا ترين  مناسب
.در اين تحقيق مراحل باال در شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري مورد بررسي قرار گرفته رودمير به شما محيط زيست - ژينرا ديريتم

  است.
  محيط زيست،مميزي انرژي،آلودگي،بهره برداري نفت و گاز،بهينه سازي انرژيكلمات كليدي : 

                                                            
  اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان،دانشگاه آزاد استاد يار گروه مديريت محيط زيست - 1
  اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستاندانشگاه آزاد  آموزش محيط زيست ، كارشناس ارشد برنامه ريزي مديريت و  - 2
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  ت انرژياي در مديرياقتصاد برق هسته
  

 8عطيه جزء وزيري،7معصومه عليزاده كاوافشاري،6حسين خلفي،5سيدمحمد ميروكيلي
                                                              

 ايسازمان انرژي اتمي ايران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

mmirvakili@aeoi.org.ir  
  
  
  
  

 چكيده
اي در جهان افزايش هاي هستهبا توجه به افزايش روزافزون مصرف انرژي جهاني و محدود بودن منابع فسيلي كره زمين، ضرورت توجه به بحث توسعه  نيروگاه

هاي فسيلي، محيطي ناشي از مصرف سوخت هاي زيستاي و آلودگييابد. شــايان ذكر است با افزايش دماي كره زمين در اثــر انتــشار گازهاي گلخانهمي
اي از نظر نيروگاهي، بررسي و هاي اقتصادي توليد برق هستهاين تحقيق بررسي جنبه از شود. هدفهاي پاك دو چندان مياهميت توليد برق از طريق انرژي

چنين در اين تحقيق وضعيت باشد. همانداز كشورمان ايران ميشماي در مقايسه با ساير منابع انرژي و بررسي سند چمقايسه هزينه و ميزان توليد برق هسته
ها در چند كشور توسعه يافته و در حال توسعه مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. طي اين مقايسه مشخص شد كه اي و برنامه توسعه آنهاي هستهنيروگاه

راكتور  30چنين كشور چين قصد دارد در چند سال آينده كار ساخت باشند، همدر جهان دارا مي ترين تعداد راكتور راآمريكا، فرانسه، روسيه، هند وكره بيش
اي هاي مختلف، مشخص شد، علي رغم هزينه باالي احداث نيروگاه هستهطي بررسي انجام شده روي قيمت برق توليدي توسط نيروگاه خود را به پايان برساند.

به خود  درصد از هزينه توليد برق را 17تا  14اي فقط كه سهم هزينه سوخت هستهباشد، اما به دليل اينكيلووات مييورو به ازاي هر  1700كه در حدود 
- هسته يانرژ كه يابيمدرمي سرعتبه بگيريم، درنظر منابع انرژي براي قيمتي برچسب بار،زيان ايگلخانه گازهاي انتشار نظر از كهصورتيدردهد و اختصاص مي

اي وابستگي هزينه برق توليدي توسط نيروگاه هسته .است گزينه ترينپاكيزه البته و ترينارزان در مقياس جهاني، هم آن انرژي، يفزاينده توليد نهـزمي در اي
  شود كه نوسانات بازار و تورم، تأثير زيادي بر هزينه برق نگذارد.به هزينه سوخت مصرفي كم است و اين باعث مي

  
ايهزينه سوخت، انرژي هستهاي، اي، اقتصاد برق هستهي هستهراكتورها دي:هاي كليهواژ  

                                                            
  يأت علمي سازمان انرژي اتمي، عضو هايمهندسي هستهي دكترا - 5
   عضو هيأت علمي سازمان انرژي اتمي،ايمهندسي هستهي دكترا- 6
  ايارشد مهندسي هسته كارشناس- 7
  ايارشد مهندسي هسته كارشناس- 8
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  اي از نظر زيست محيطي و تغيير اقليمارزيابي برق هسته
  

 12عطيه جزء وزيري،11،معصومه عليزاده كاوافشاري10حسين خلفي،9سيدمحمد ميروكيلي
 ايسازمان انرژي اتمي ايران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

mmirvakili@aeoi.org.ir  
  
  
  
 

  چكيده
هاي جدي و مهمي براي هاي خطرناك و سمي در محيط زيست، نگرانيهاي فسيلي طي دو دهه اخير و انتشار انواع آاليندهافزايش روز افزون مصرف سوخت
كارهاي زيست محيطي عنوان يكي از راهاي بهانرژي هسته ،ايزايش اثرات مخرب انتشار گازهاي گلخانهاز اين رو به جهت اف ،بشر در حال و آينده به دنبال دارد

اي جهان با هاي هستههاي موجود، در حال حاضر نيروگاههاي محيط زيست مطرح گرديد. طبق آماربراي مقابله با افزايش دماي كره زمين و كاهش آلودگي
- جلوگيري كنند كه در اين راستا تقريباً مشابه نقش نيروگاه هوااكسيد كربن در درصد از گاز دي 8اند ساالنه از انتشار حدود ظرفيت نصب شده فعلي توانسته

ي اجايي كه انرژي هستههاي فسيلي پرداخته شده است. از آناند. در اين مقاله به بررسي آثار زيست محيطي اين منبع در مقايسه با سوختهاي آبي عمل كرده
ثيرات زيست محيطي قابل توجهي از قبيل باران اسيدي، تغيير آب و هوا أپذير معرفي شده است و در عين حال تبه عنوان يكي از منابع قابل دسترسي و تجديد

هاي اين وجود تحقيقات و بررسيتر قرار گيرد. با عنوان گزينه مناسب جهت توليد برق در آينده مورد بررسي و توجه بيشهتواند بمي ،و محدوديت سوخت ندارد
  تري الزم است تا آثار احتمالي اين منبع انرژي نيز شناسايي و رفع گرديده تا از بروز مشكالت آتي جلوگيري شود. بيش

  
 تغيير اقليم ،هاي زيست محيطي، آاليندهايانتشار گازهاي گلخانههاي فسيلي، اي، سوختبرق هسته كليدي: هايواژه
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  رات  استقرار سيستم مديريت انرژي بر كاهش مصرف حامل هاي انرژي  بررسي اث
  

  14، حميد رضا غريب 13امير حسين رياحي
  شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس )

  ايران - كرج 
hrgharib@gmail.com 

  
  
  
  

  چكيده 
 موازنه آن مصرف و ورودي انرژي كل بين دارد سعي و است انرژي مديريت حوزه در گيري تصميم جهت مدون رويكرد مبناي انرژي، مميزي

. با تصويب نمايد مي محاسبه گسسته توابع طبق را انرژي مصرف و شناسايي مجموعه يك امكانات در را انرژي جريانات كليه و سازد برقرار
آغاز و پس از  1389همن ماه مديريت ارشد سازمان پروژه استقرار سيستم مديريت انرژي در شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا در ب

بررسي و ثبت اطالعات دستگاههاي مختلف و پايش مصارف بارز سازمان و و انجام راهكارهاي بهينه سازي مصرف و انجام الزامات استاندارد 
ISO 50001:2011  د .  مطابق موفق به اخذ گواهينامه سيستم مديريت انرژي گردي 1391، پس از انجام دو مرحله مميزي در اسفند ماه

درصد كاهش يافته است . اين مقاله به تحليل  22درصد و انرژي الكتريكي  51بررسي ها و تحليل هاي بعمل آمده ، مصرف انرژي حرارتي 
  اطالعات و اثرات استقرار سيستم مديريت انرژي خواهد پرداخت .

  
   

  رفه جويي، ص ISO 50001مديريت انرژي ، پروژه هاي نيروگاهي ، هاي كليدي:واژه
 

                                                            
  پارس   –سرپرست واحد مديريت انرژي شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا –كارشناس ارشد مهندسي مكانيك  13
  پارس  – كارشناس واحد مديريت انرژي شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا –قدرت  - كارشناس مهندسي برق 14
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  مديريت توزيع گاز به روستاها و نيروگاه هاي برق
  1حسين نيك فرجام 

  شركت گاز استان فارس اداره گاز ناحيه جنت شهر
Hossein.nickfarjam@gmail.com 

 
 
 

  چكيده
ايراني طي چهل سال اخير شده است. از طرفي با استفاده از گاز طبيعي در نيروگاه هاي توليد برق و توسعه گازرساني منجر به افزايش سطح رفاه خانوارهاي 

گيرند در فصول نياز روزافزون كشور به منابع انرژي الكتريكي و فسيلي و محدوديت استخراج گاز طبيعي، نيروگاه ها از گاز طبيعي جهت توليد برق كمك مي 
مچون مازوت و گازوئيل استفاده مي كنند. با توسعه گازرساني به روستاها، مقدار كمتري از گاز طبيعي مورد نياز نيروگاه ها سرد سال از سوخت هاي ديگر ه

  تامين مي شود. لذا مازوت و گازوئيل بيشتري (كه ارزش بااليي ارزي در صادرات دارند) بايد جهت سوزاندن به نيروگاه ها تحويل داده شود.
محاسبه ارزش مالي ساليانه تحميلي به دولت در صورت گازرساني به هر خانوار روستايي پرداخته شده و به تحليل نحوه ارتقائ سطح رفاه طي اين مقاله به 

  خانوارهاي روستايي كه در اولويت برنامه گازرساني قراردارند پرداخته مي شود.
، سوخت فسيليصرفه جويي، مازوت، گازوئيل برق ، ، نيروگاهروستاها  ،گازرساني  اولويت بندي واژگان كليدي:  
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  انرژي سازي راندمان مصرف هاي بهينهفناوري
  در صنايع پتروشيمي براي فرآيندهاي توليد اُلفين

  
  16حسن اكبري، 15زادهمصيب حسين، 1بصير ملكي

  زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي
b.maleki@pgs.usb.ac.ir  

  
  چكيده 

درصد) را در صنايع  30توليد اُلفين بيشترين مصرف انرژي (حدود  توليد محصوالت اصلي پتروشيمي نيازمند فرآيندهاي پر انرژي است.
مانده درصد باقي 33 ، وي كراكرهاي نفتادرصد كل مصرف انرژي ويژه 67 ،ي حرارتي به تنهاييتجزيه شيميايي به خود اختصاص داده است.

از احتراق گازهاي سوخت كه  ،ي حرارتيدر كراكينگ نفتا انرژي مورد نياز در بخش تجزيه .شوندهاي تراكم و جداسازي مصرف مير بخشد
دهد كه هاي كراكينگ مدرن نفتا نشان ميمروري بر فناوريشود. ي سوخت در حجم قابل توجهي هستند، تأمين ميمحصوالت جانبي درجه

جويي توانند موجب صرفههاي تراكم و جداسازي ميها در بخشپيشرفتجويي است. انرژي ميانگين كنوني قابل صرفهدرصد مصرف  20حدود 
به صرفه جويي كند. درصد در مصرف انرژي كل  20توانند حداقل ها ميفينهاي كاتاليستي اُلدرصدي مصرف انرژي كل شوند. فناوري 15

معياري رايج از مصرف انرژي براي  ،ين محصول كراكينگ بخار، مصرف انرژي ويژه بر واحد تن اتيلنعلت اهميت زياد اتيلن به عنوان مهمتر
گيگا ژول بر تُن براي كراكينگ نفتا يا  25براي كراكينگ اتان و اتيلن گيگا ژول بر تُن  14كراكينگ است. اين مقدار در واحدهاي مدرن 

جويي صرفهدرصد در مصرف انرژي ويژه  9 ،ي نفتاتاليستي) نسبت به كراكينگ پيشرفتهي حرارتي هيدروژني (غير كاتجزيه. گازوئيل است
تواند به ميرا ارائه خواهد كرد، و همچنين وري انرژي فيني نوآورانه بر حسب بهرههاي اُلمروري بر كراكينگ بخار و فناوري اين بررسي .كندمي

بود راندمان فرآيندهاي توليد اُلفين در صنايع پتروشيمي بدست تري در مورد بهشتر و عميقكه بتوان اطالعات بيعنوان يك راهنما، براي اين
  آورد، مفيد واقع شود.

  
  اتيلن. ،كراكينگفناوري، توليد اُلفين، سازي، انرژي، بهينه ي، راندمانصنعت پتروشيم هاي كليدي:واژه
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  پتروشيمي سازي مصرف انرژي در صنايعبهينهبررسي اجمالي راهكارهاي 
  

  18حسن اكبري، 1بصير ملكي، 17زادهمصيب حسين
  زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي

mhoseinzadeh@pgs.usb.ac.ir  
  

  چكيده 
ايع شيميايي از اهميت هاي صنانرژي يك فاكتور هزينه بسيار مهم در صنايع شيميايي بوده كه در صنعت پتروشيمي نسبت به ديگر زير شاخه

باشد. دار ميدرصد از مصارف برق را عهده 40هاي صنايع شيميايي در سوخت و درصد از هزينه 70بيشتري برخوردار است. صنعت پتروشيمي 
-رژي باالست، ميكه نوسانات قيمت انبيني، به ويژه زمانيها و افزايش درآمد قابل پيشوري انرژي يك راه مهم براي كاهش هزينهبهبود بهره

كه در  بررسي هاي موجود در صنايع پتروشيمي براي كاهش مصرف انرژي با يك شيوه مقرون به صرفه، وجود دارد. اينباشد. بسياري از فرصت
كه  هاي كارآمد انرژي بوده،آوريجويي در انرژي و فنهاي صرفهدر مورد شيوه حوزه تخصصي انرژي در صنايع پتروشيمي، گرد آمده است؛

هاي مطالعه موردي از كاربردهاي صنعتي واقعي جهان، تواند در اجزاء فرآيند، تأسيسات و سطوح سازماني پياده گردد. بر اساس دادهمي
هاي هاي انرژي و مرتبط با آن، براي بسياري از اقدامات كارايي انرژي، ارائه شده است. عالوه بر اين، دورهجويي در هزينهبرآوردهاي اوليه صرفه

بطور خالصه به بررسي  در اين تحقيقگذاري و منابع به كسب اطالعات بيشتر، در دسترس خواننده اين اثر قرار گرفته است. بازپرداخت سرمايه
ع ها و كمپرسورها در صنايها و هيترهاي فرآيندي، برجهاي تقطير و پمپهاي بخار، كورهسازي در مصرف انرژي براي سيستمراهكارهاي بهينه

-هاي واحد ميجايي كه مصرف انرژي باال باعث افزايش هزينهباشند؛ و از آنپتروشيمي، پرداخته شده است، كه عمده مصرف انرژي را دارا مي

هاي مصرف انرژي در سازي مصرف انرژي اين تجهيزات امري ضروري است. در مجموع بحث در مورد فرآيند، ساختار و مشخصهشود، لذا بهينه
، در اين بررسي هاي فرآيند اصلي مورد استفاده در صنعت شرح داده شده است. همچنينپتروشيمي است و به دنبال آن تكنولوژيصنايع 

  داده شده است. يحتوض يانرژ يوربهرهدر حوزه از اقدامات  ياگسترده يفط
  

ها و ها و هيترهاي فرآيندي، برجهاي تقطير، پمپهاي بخار، كورهسازي، سيستمصنعت پتروشيمي، مصرف انرژي، بهينه هاي كليدي:واژه
  كمپرسورها. 
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 كاهش آلودگي لجن مخازن فرآورده هاي نفتي انتخاب جاذب مناسب جهت 
  20مختاري حسينيبيگم ، زهرا 19راضيه حسين آبادي

Hosseinabady6083@yahoo.com  
 
 
 

  چكيده
در فرآورده هاي نفتي در كف مخازن نگهداري اين فرآورده ها داراي درصد عمده اي از هيدروكربن  اي نفتي حاصل از ته نشيني ناخالصي هاي موجودپسمانده

ز جاذب اهاي نفتي مي باشند كه بدليل اثرات مخرب زيست محيطي آن جزءپسماندهاي ويژه دسته بندي مي گردند. به منظور كاهش اثرات اين نوع آلودگي 
نوع لجن انتخابي  هاي طبيعي موجود در طبيعت كه بعنوان ضايعات و پسماندهاي ساير فرآيندها و مواد دور ريختني محسوب مي گردند، استفاده گرديده است.

هرود مي باشد كه پس از نفتگاز و نفت سفيد دپو شده در استخر نگهداري لجن مخازن فرآورده هاي نفتي منطقه شا تركيبي از لجن فرآورده هاي بنزين،
هيدروكربن نفتي يا  اليروبي هر مخزن لجن حاصله به اين استخر روباز انتقال داده شده و نگهداري مي گردد. نمونه لجن مذكور مورد آناليز قرار گرفته و درصد

د در لجن قبل و پس از تماس با جاذب از روش درصد بدست آمد.براي اندازه گيري مقدار هيدروكربن موجو 60الي  50روغن و گريس موجود در آن حدود 
نوع جاذب خاك اره، كاه گندم، ميوه كاج، پوست بادام و گردو انتخاب گرديد و به منظور  5استخراج وزني استفاده گرديد.از بين جاذب هاي طبيعي موجود 

باالتري نسبت  ظرفيت جذب ند. خاك اره به مقدار قابل مالحظه ايهيدروكربن هاي نفتي در شرايط يكسان با لجن نفتي تماس داده شد ارزيابي توانايي جذب
  خاك اره بعنوان بهترين جاذب هيدروكربن هاي نفتي از نمونه لجن نفتي انتخاب گرديد.بنابراين  به بقيه جاذب ها نشان داد.

  
  

  روغن و گريس، خاك اره ،  جذب درصد ،جاذب طبيعي ،واژ هاي كليدي:  حذف نفت 

                                                            
ي منطقه كارشناس ارشد مهندسي شيمي گرايش فرايند، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود و كارشناس مهندسي شيمي شركت ملي پخش فراورده هاي نفت - 1

 شاهرود 
يدكتري مهندسي شيمي ،عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي دانشكده مهندسي نفت و پتروشيمي دانشگاه حكيم سبزوار - 2   
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لكاني خورشيدي متصل به گردآورنده كن پشيرينآب عملكرد انرژي ايشگاهيبررسي آزم
  حرارتي-فتوولتاييك
  

  4نمايان، فاطمه صبح3، محسن مهدوي عادلي2، فرامرز سرحدي21پناهيجواد يزدان

  دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي گروه مهندسي مكانيك دانشگاه سيستان و بلوچستان
Javad_yazdanpanahi@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده
شود. مراحل ساخت حرارتي پرداخته مي- صورت تنها و متصل به گردآورنده فتوولتاييككن خورشيدي پلكاني بهشيريندر اين مقاله به بررسي آزمايشگاهي آب

شود. سپس صورت افقي قرار گيرند، ساخته ميكن بهشيريندرجه آب 30هاي آن تحت زاويه ه پلهككن تنها در شرايطيشيريناي است كه ابتدا آببگونه
ها در شرايط اي كه انتقال حرارت از سطح داخلي پانل فتوولتاييك به صفحه مسي و جاذب انجام شود، ساخته شده است. آزمايشگردآورنده فتوولتاييك را بگونه

كن متصل شيرينكن تنها و روز ديگر آبشيرينهاي آزمايشگاهي را در دو روز، يك روز آبدر فصل بهار انجام شده است. دادهآب و هوايي شهرستان زاهدان و 
ل دليكن تنها افزايش يافته است. توان الكتريكي بهشيرينكن متصل به گردآورنده نسبت به آبشيرينايم. نتايج نشان داد كه توليدات آببه گردآورنده گرفته

هاي اوليه روز به دليل اينكه دماي محيط و شدت تابش خورشيد پايين است هاي مسي افزايش يافته است. در زمانانتقال حرارت خوب بين پانل و لوله
با گرداورنده در مقايسه با  كن همراهشيريندليل دماي محيط و شدت تابش نسبتاً باال راندمان كلي آببه 12ها تقريباً برابرند. اما حوالي ظهر، ساعت راندمان

است كه ما در سيستم براي پمپ كردن آب شور در سيكل حرارتي اين- افزايش يافته است. لزوم وجود گردآورنده فتولتاييك %20كن تنها تقريباًشيرينآب
عنوان را بهكنيم. و مابقي آنتوان پمپ استفاده مي باشد، از توان پانل فتوولتاييك جهت تاميننيازمند يك پمپ هستيم. چون پمپ نيازمند توان الكتريكي مي

  كنيم. توان خروجي از سيستم در راندمان محاسبه مي
  

  حرارتي، تحليل انرژي، انرژي خورشيدي، راندمان حرارتي- كن پلكاني، گردآورنده فتوولتاييكشيرينآبهاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي گروه مهندسي مكانيك دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1
  استاديار گروه مهندسي مكانيك دانشگاه سيستان وبلوچستان - 2
  دانشجوي دكتري تبديل انرژي گروه مهندسي مكانيك دانشگاه سيستان و بلوچستان - 3
  مكانيك دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي دكتري تبديل انرژي گروه مهندسي  - 4
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   پالسيمدل ان هيپا برق بر يعرضه انرژ تيريساز مد نهيبه-ساز هيمدل شب
   

  24كوروش طهوري، 23محمد امين جهانپور، 22كامران فرنيان همداني
  ، ميدان ونك، تهرانفنالند در ايران) KONEدير عامل شركت مهندسي سبا سرويس آسانبر (نماينده م

farnian@anyplos.com  
   

  
  چكيده
ترين و ايي كره زمين در افزايش مصرف برق به عنوان يكي از اصليهاي اخير، عواملي از قبيل افزايش جمعيت و تغييرات آب و هودر سال

هاي فعلي جهان محسوب هاي انرژي تاثير بسزايي داشته است به همين دليل بهينه سازي توليد و مصرف انرژي برق از اولويتترين حاملرايج
پايدار اين انرژي را با تهديد رو به رو كرده است. از طرفي،  ها، تامينهاي ناگهاني مصرف برق در بعضي مواقع مثل تابستانافزايش شود.مي

نمايد. در اين ميان دستگاه اي نامناسب و فاقد توجيه اقتصادي ميافزايش ظرفيت توليد انرژي، تنها براي مقابله با اين مواقع بحراني، گزينه
اند در مواقع بحران به سرعت واكنش نشان داده و با كنترل حساب سازي عرضه و تقاضاي انرژي برق خواهد بود تا بتومديريت ناچار از بهينه

با  يبحران طيتقاضا در شرا ينهيبه تيريپژوهش، مد نيدر امصرف از حد مجاز شود.  پيكشده فاكتورهاي موثر بر مصرف برق، مانع از گذر 
 يمستقل و موثر بر مصرف انرژ فرضي فاكتور ابتدا تعدادي .ه استقرار گرفت يمورد بررس پالسيساز اننهيبه - ساز هياستفاده از مدل جامع شب

 يسازهيجهت شب يعصب يشبكه كياقدام به آموزش  ،از آنها يآمار مصنوع دي. سپس با تولشده است فيو تعر نييتع برق به صورت روزانه
 بيبا تقر موثر يفاكتورهاا توجه به تغييرات در را ب برق يساز قادر خواهد بود مقدار مصرف انرژهيمدل شباكنون شود. ميزان مصرف برق مي

 يدر مرحلهبيني است. و اين به آن معنا است كه اثر دقيق هرگونه تغيير در فاكتورهاي موثر بر مصرف برق قابل پيش دينما ينيبشيپ يخوب
 زانيموثر بر م يفاكتورها ،بحران مواقعدر د نتوامي كيژنت تميساز الگورنهيمدل بهبه  لاتصا اساز بهيمدل شب شود كهنشان داده مي يبعد

  باالتر نرود.آن  جازاز حد م برق يكه مصرف روزانه نمايد نهيو به ميتنظ يمصرف برق را طور
   

  بهينه ساز، مديريت عرضه، انرژي برق، مدل انيپالس- شبيه ساز هاي كليدي:واژه

                                                            
  آسانبر سيسبا سرو يعامل شركت مهندس ريمد، كارشناس مهندسي مكانيك -1
  مدرس دانشگاه سراسري ماليرمهندسي عمران،  كارشناس ارشد -2
  ، مدير امور كيفي شركت قطعه سازي خودرو (اريش خودرو)EMBAكارشناس ارشد  -3
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اي منابع تجديدپذير با استفاده از مستقل از شبكه دار ريزشبكهمديريت بهينه سمت تقاضا در 
  بعديالگوريتم رقابت استعماري چند

  
  27موسي مرزبند ،26، سيد مازيار ميرحسيني مقدم25نرگس پرهيزي

  گيالن، الهيجان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان، گروه برق
narges_parhizi@yahoo.com  

   
  
  
  

  چكيده 
هاي قدرت، دستيابي به توليدي اقتصادي با كيفيت بهتر، راندمان باالتر و قابليت اطمينان بيشتر و امروزه، يكي از مباحث مطرح در سيستم
باشد. براي رسيدن به اهداف ذكر شده، انرژي مي )Renewable Source( بويژه منابع تجديدپذير همچنين بكارگيري منابع توليد جايگزين

ها داراي منابع به عنوان يك ابزار پايه براي توليد توان استفاده كرد، كه اين سيستم )MicroGrid( ريزشبكههاي توان از سيستممي
اقدام اساسي در اين  باشند.مي (Responsive Load Demand-RLD)قطع هاي قابلو بار )Non-Dispatchable Source( كنترلقابلغير

در اين مقاله، از الگوريتم جديدي بنام رقابت  باشد.كنترل ميقابلاثرات ناشي از متغير بودن توان توليدي منابع غير ها، جبرانسيستم
  (Market Clearing Price-MCP)و كاهش قيمت برق مصرفي RLDهاي مربوط به منابع توليد، سازي هزينهاستعماري چندبعدي براي مينيمم

در نظر هاي فني مربوط به هر يك از منابع موجود در ميكروگريد، قيود فني شامل تغذيه كامل بار و مشخصهاستا در اين راستفاده شده است. 
 Modified( اي مابين الگوريتم پيشنهاد شده و الگوريتم سيستم مديريت انرژي متداول اصالح شدهمقايسه در نهايت است. گرفته شده

Conventional Energy Management System-MCEMS( مركز تحقيقات انرژي كاتولونياصورت عملي با تست برروي ميكروگريد ه ب 

(Institut de Recerca en Energia de Catalunya-IREC)  انجام شده است. نتايج بدست آمده كارايي الگوريتم پيشنهاد شده براي تأمين
   دهد.را نشان مي MCEMSنسبت به الگوريتم  MCP) و %31توليد (در حدود تقاضاي بار، كاهش هزينه كلي 

  
  پاسخ تقاضا، ، توزيع اقتصادي توان، الگوريتم رقابت استعماريمديريت بهينه انرژي، ريزشبكههاي كليدي: واژه

  

                                                            
 ايران - ه آزاد واحد الهيجاندانشجوي كارشناسي ارشد دانشگا -1

  ايران - استاديار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان - 2
اسپانيا -دانشجوي دكتري دانشگاه صنعتي كاتالونيا - 3  
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يت در تاسيسات منطقه پنج عمليات انتقال گاز با رويكرد مدير تعيين شاخص ارزيابي انتقال گاز
  انرژي

  
  29پرويز شفيعي، 28مريم زارع

  شيراز-منطقه پنج عمليات انتقال گاز
en_zare@yahoo.com 

   
  چكيده 

بحث  بر كسي پوشيده نيست. در استفاده بهينه از منابع موجود و به حداقل رساندن اتالفات انرژي آناهميت فوق العاده انرژي و نقش مديريت 
ساماندهي انتقال گاز در عبور از تاسيسات تقويت فشار گاز دارد. در استانداردهاي انرژي درحوزه كلي به مديريت انرژي و  يحاضر نگرش

بايست يك شاخص به عنوان شاخص عملكرد شدت انرژي در واحد مي ISO50001و  AS/NZS 3598مديريت و مميزي انرژي منجمله  
كه دليل آن كامالً به شرايط  ندهاي عملكرد معرفي شده اگاز بندرت شاخصهاي تقويت فشار و خطوط انتقال تعيين گردد. در مطالعه ايستگاه

اي مسلماً نخواهد توانست اثر راهكارها و هاي مقايسهگردد. از طرفي عدم استفاده از شاخصبرداري بر ميهاي عملياتي و بهرهمختلف سايت
اي اه هجهت مقايسه عملكرد انتقال گاز ايستگو عملياتي خص كاربردي جايگاه ايستگاه را از ديدگاه انرژي نشان دهد. به همين دليل سه شا

در يك دوره زماني  پنجي تقويت فشار منطقه اه هادر ايستگ ارزيابي انتقال گازبا تعيين شاخص . دنگردتقويت فشار در اين مقاله معرفي مي
 شناسايي خواهند شد. ضمن اينكه از اين طريق مي ،تري هستندداراي شاخص پاييناه ها ايستگكه در مقايسه با ساير  ياياه هايستگمشخص، 

تواند به در دراز مدت ميها برداري را نيز ارزيابي نمود. استفاده از اطالعات آماري اين شاخص  ارهاي ارائه شده توسط بهرهكتوان آثار راه
. كمك كندهاي تقويت فشار  و نيز تجهيزات ايستگاهلوله  وطخريداري تجهيزات خطهاي طراحي، ساخت و هاي كالن در بخش گيريتصميم

  معرفي شده خواهد شد.هاي هاي روز دنيا موجب بهبود شاخص  از جديدترين تكنولوژي هقطعاً بهبود راندمان تجهيزات و استفاد
  

  گازنتقال اارزيابي شاخص مديريت انرژي، بهبود مستمر عملكرد انرژي، ايستگاه تقويت فشار گاز، هاي كليدي: واژه
 

                                                            
  كارشناس ارشد انرژي منطقه پنج عمليات انتقال گاز -1
  منطقه پنج عمليات انتقال گاز كارشناس ارشد تحليل سيستم ها -2
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بررسي مشكالت و هزينه هاي ناشي از خوردگي در صنايع نفت و گاز و لزوم توجه به مديريت 

  خوردگي
  

فارغ التحصيل مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز؛حميد كاظمي حكي :   
hamid_kazemi_eng@hotmail.com 

  
  چكيده 

معموال و  باشد كه به تغيير خواص ماده منجر خواهد شديك فلز، و محيط اطراف آن مي يا اكنش شيميايي يا الكتروشيميايي بين يك مادهو پديده خوردگي
 و تعمير انساني، مخارج نيروي آميزي، رنگ هاينههاي مستقيم همچون هزي. ارزيابي خسارات ناشي از خوردگي در دو دسته اصلي هزينهآور استفرايندي زيان

محصوالت، آلودگي محيط  عملياتي، آلودگي واحدهاي يا هادستگاه واحدها، خوابيدگي و هادستگاه بازدهي هاي غيرمستقيم مانند كاهشنگهداري و هزينه
دهند درصد توليد ناخالص ملي هر كشور را تشكيل مي 5الي  4ها حدود پذيرد و در اكثر كشورهاي صنعتي اين هزينه زيست و لزوم احياي آن و ... صورت مي

ريزي مشخصي جهت مهار اين پديده انجام نشده است. لذا كه به دليل نبود آمار و اطالعات دقيقي در ايران اين درصدها نامشخص بوده و به همين دليل برنامه
كارگيري مديريت خوردگي هاي آن امري ضروري است. با بهه به مديريت خوردگي و كاهش هزينههاي سرسام آور ناشي از اين پديده توجبا توجه به هزينه

گردد و سيستمي مي پذير امكان كارشناسان و پژوهشگران تالشهاي سازي هماهنگ و به اطالعات هاداده تبديل جهت دسترس قابل منابع از صحيح استفاده
  ار مي گردد كه متأسفانه در ايران به دليل عدم ارائه آمار صحيح ايجاد چنين سيتمي تاكنون ميسر نبوده است. جهت كاهش صدمات و هزينه هاي خوردگي برقر

  
  
  

  ها كليد واژه
   مديريت خوردگي  - خسارات  –صنايع نفت و گاز  - خوردگي
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 بررسي اثر نشتي داخلي ژانگستروم30 واحدها بر محصوالت احتراق خروجي

 
 محمود رحيمي31

ريت توليد برق شازندشركت مدي  
mahmoodrahimi45@gmail.com 

 
 

 

  چكيده
زان توليــد در اندازه گيري و پايش محصوالت احتراق خروجي از بويلرهاي نيروگاهي كه به منظور بررسي راندمان احتراق در بويلرها و همچنين بررسي ميــ

يطي صورت مي گيرد،رعايت استانداردهاي تعريف شده در حوزه محل هاي نمونه گيري و شرايط محيطي به منظــور دســتيابي بــه آالينده هاي زيست مح
از جمله اين موارد رعايت استاندارد اكسيژن موجود در ناحيه اندازه گيري اندازه گيري مطابق بــا الزامــات ســازمان  بهترين نتيجه بسيار حائز اهميت است.

جمهوري اسالمي ايران است.در اين مقاله سعي بر اين شده،نشان داده شود كه چگونه نقص در يك تجهيــز مــي توانــد باعــث بــروز خطــا در محيط زيست 
  مقادير اندازه گيري و احتماالً خطا در اتخاذ روشهاي بهبود احتراق در بويلرها شود.

  
  يواژه هاي كليدي:ژانگستروم،تجهيزات آب بند،محصوالت احتراق خروج

 
  

                                                            
30 heaterAir Pre 
 كارشناس مديريت انرژي و كارايي تجهيزات 31
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 1404عرضه و تقاضاي انرژي در افق 

  ميثم باباشاه
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نفت دانشگاه علوم و تحقيقات

mbabashah@yahoo.com  
 

  چكيده
ه يافتــه، انــرژي انرژي در طول صد سال گذشته بيشترين تاثير را بر زندگي انسان گذاشته است. مي توان گفت عامل پيشرفت در بسياري از كشورهاي توســع   

بنابراين از چنــدين دهــه  بوده است. با توجه به برآوردهاي صورت گرفته سوخت هاي فسيلي حداكثر تا يك قرن ديگر پاسخگوي نياز روزافزون بشر خواهند بود.
ســاله مــورد  20ژي با توجه به ســند چشــم انــداز در اين مقاله تالش شده تا عرضه و تقاضاي انر قبل، استفاده از انرژي هاي پاك و تجديدپذير توسعه يافته اند. 

با توجه به كاهش موجودي مخازن نفتي جهان و باال رفتن قيمت محصوالت نفتي موجبات توجــه خــاص بــه جــايگزين ســاختن ســوخت هــاي  توجه قرار گيرد.
    انرژي خورشيدي، باد و ... گسترش يافته است.   فسيلي را فراهم ساخته است. در اين راستا استفاده از انرژي هاي پاكي چون گاز طبيعي، هيدروژن،

  واژه گان كليدي: انرژي، عرضه و تقاضا، نفت و گاز، مصرف
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  در بخاري گازسوز احتراق گاز طبيعي ايران و تحليل اگزرژي مصرف سوخت بهينه سازي

  
  33، احمد صداقت32محمد تقي اسفيداني

 mtesfidani@gmail.comدانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي اصفهان 

 
 
 
  

  چكيده
باپيشــرفت كاربردهايــاحتراق و بــا توجــه بــه اســتفاده  .ميشــود مينآن تــأ وسيله به جهان انرژي درصد  80احتراققديميترينفناوريبشراستكهدرحالحاضربيش از 

ثر براحتراق جهت بهبــود رانــدمان وفيزيكي، ترموديناميكي و هندسي مؤ،مطالعهپارامترهاي مختلف ترم ده از بخاري گازسوز در ايران جهت گرمايش منازلرگست
 خــالل در كــاهش آن روشهاي زيست و محيط مخرب عوامل عنوان به احتراق از حاصل هايآالينده مطالعه اين نوع بخاري به منظور كاهش مصرف سوخت و يا

  ديد. ر نيازگ احساس فسيلي سوختهاي احتراق
 .يشوند گرفته بكار انرژي توليد مختلف روشهاي بين مقايسه و ارزيابي براي كه است كاردهي،توليدآنتروپي و اگزرژي مفاهيمي قابليت راندمان، مانند متغيرهايي

در حــالي كــه در تحليــل اگــزرژي و  به وضعيت محصوالت احتراق ، ميزان هواي اضافي و شرايط محفظه احتراق نــدارد، ريف متداول راندمان احتراق توجهيتع 
  شوند.  راندمان قانون دوم اين موارد در نظر گرفته مي

ن تحليــل در اين مطالعه با در نظر گرفتن گاز شهري ايران به عنوان سوخت عمده مورد مصرف ايرانيان بخصوص جهت گرمايش منازل، بهينه سازي و همچنــي 
دوم ترموديناميك را افــزايش داده اول و حظه گرديد پيش گرمايش هوا به صورت قابل مالحظه اي راندمان قانون اگزرژي فرآيند احتراق صورت گرفته است. مال

هواي اضافي جهت احتراق كامل و جلوگيري از توليد گازهاي آالينده ضروري  % 40شود، اگر چه مقدار حداقل است. هواي اضافي سبب افت راندمان بخاري مي
 .، و سبب اتالف انرژي ميگرددغير قابل توجيه است % 80في بيش از باشد ولي هواي اضامي

  اگزرژي ، برگشت ناپذيبخاري گازسوز ، بهينه سازي ، احتراق ، واژگان كليدي :

                                                            
 دانشجوي كارشناسي32
 استاديار33
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انرژي زا در ايرانكشاورزي شناخت و بررسي محصوالت  
 

 مهدي محمدپوراقدم1 ، محمد علي نصيري خليلي2

 
 تهران، پژوهشكده فناوري زيستي ، دانشگاه صنعتي مالك اشتردانشجوي كارشناسي ارشد بيوشيمي  - 1

 تهران بيوفيزيك ، پژوهشكده فناوري زيستي ، دانشگاه صنعتي مالك اشتر - استاديار بيوشيمي - 2

 
 

E_mail :     Mehdi.pouraghdam@gmail.com 
 چكيده

از داليل اصلي اهميت اين موضوع، بحراني است كه بسياري از ه است. يكي دامروزه كشت محصوالت انرژي زا، توجه بيشتري را به خود جلب نمو
زا و صنعتي از اند. بنابراين اختصاص بخشي از كشاورزي به توليد محصوالت انرژيرو شدهكشورهاي صنعتي در بخش كشاورزي خود با آن روبه

دن از منابع زيست توده و وجود تنوع اقليمي مي تواند با يك شود و ايران به دليل غني بوجمله راهكارهايي است كه براي رفع اين معضل ارائه مي
ي زا برنامه ريزي درست از تمام اين پتانسيل استفاده ي كامل ببرد كه در اين مقاله نگاهي هر چند مختصر اما كاربردي به منابع محصوالت انرژ

ي بزرگ در پاك نگهداشتن محيط زيست و همچنين بي نياز شده است تا بتوان با جايگزين كردن اين محصوالت به جاي سوخت هاي فسيلي قدم
  و از همه مهم تر استفاده ي بهينه از منابع طبيعي در كشور است. شدن از واردات سوختهاي فسيلي براي تامين انرژي باشد

 
: زيست توده ، سوخت هاي فسيلي ، انرژي زا ، محصوالت كشاورزي . كليد واژه  
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  پايدارسازي ميعانات گازيبازيافت انرژي در واحد 

  
  2اسماعيل شيخياني، 34حسن زارع علي آبادي

  استاديار گروه مهندسي شيمي دانشگاه مهندسي فناوري هاي قوچان
 E_sheykhiani@yahoo.com 

 
   

  
  

  چكيده 
سط يك برج جذب ريبويلري (برج تقطيري كه بشكه در روز ميعانات تثبيت نشده تو 5214ميعانات گازي پااليشگاه گاز ايالم ، روزانه  پايدارسازيدر واحد 

پوند بر اينچ مربع  8سيني دريچه اي (بدون در نظر گرفتن ريبويلر) مي باشد تثبيت شده و ميزان فشار بخار آن تا  15فاقد كندانسور مي باشد) كه شامل 
درجه سانتيگراد خنك مي گردد  80كولر هوايي وارد و تا دماي كاهش مي يابد . محصول گرفته شده از ريبويلر پس از تبادل حرارت با خوراك ورودي ، به 

كيلوگرم در ساعت مي باشد . هر دو مورد مذكور  4125نيز ميزان بخار مصرفي جهت تامين گرماي بخش تحتاني برابر با  پايدارسازي. در ريبويلر برج 
دالر  241230دالر در كولر هوايي و  21760ورد اقتصادي صورت گرفته ، ساالنه ساالنه هزينه هاي زيادي را به اين واحد تحميل مي نمايند ، بر اساس برآ

(استفاده از به دليل مصرف بخار در ريبويلر ، هزينه صرف تامين انرژي هر دو تجهيز مذكور مي گردد . در اين پروژه با استفاده از انتگراسيون حرارتي
روشي با هدف كاهش مصرف انرژي در فرآيند مذكور ارائه گرديده كه از نتايج  Aspen Hysysساز  امكانات فرآيند به منظور كاهش مصرف انرژي)  و شبيه

 پايدارسازيدرصدي مصرف بخار در ريبويلر برج  62آن مي توان به افزايش كيفيت ميعانات توليدي از لحاظ فشار بخار براي نگهداري در مخازن ، كاهش 
  دالر اشاره نمود .  110985كولر هوايي و بازگشت سرمايه ساالنه  درصدي مصرف برق در 22/79كننده ، كاهش 

  
   انتگراسيون حرارتي، Aspen Hysysشبيه ساز  ،بهينه سازي انرژي،برج پايدارسازيهاي كليدي: واژه

                                                            
  استاديار گروه مهندسي شيمي دانشگاه مهندسي فناوري هاي قوچان  - 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش مهندسي محيط زيست،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود - 2
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 عيدر صنا زاتيمديريت تجه يبرا يبعد 3 طيدر مح يدانش مهندس تيريمد ستمييك س يمعرف

  يانرژ
  
  36پرستو جاللي ،35 محمود شهرخي

  دانشگاه كردستان
ekm3d@yahoo.com  

 
  
  
  

  چكيده 
پرداخته است كه مديريت آن نيازمند استفاده از ابزارهاي ، ي خاصي از دانش سازمانيدانش مهندسي به عنوان گونه ياين مقاله به معرف

مورد نياز براي مديريت سرمايه  يه استفاده كارآ از دانش مهندسي است. دانش مهندسب يمتك يمختص به خود است. توسعه صنعت انرژ
باشد كه معموال به فرم مستندات فني صنايع در برگيرنده مشخصات فني و الزامات و استانداردهاي مهندسي مي نيو تامين تجهيزات ا ذاريگ

ه مي شود. با توجه به اين امر، اين مقاله يك سيستم مديريت دانش را كه در ها بيان، ذخيره و استفادها، روابط رياضي و گرافشامل نقشه
نمايد. اين سيستم امكان آن است را معرفي ميطراحي شده مختلفكامپيوتري به صورت اختصاصي براي بكارگيري در صنايع  بعدي 3محيط 

 3شده از تجهيزات صنعتي، در محيط ها به اشكال سه بعدي تهيهنمايد كه دانش مهندسي به صورت متن، تصوير و يا ساير رسانهرا فراهم مي
  .شده استسازي و دسترسي به دانش مهندسي نشان دادهگيري اين سيستم در بيان، ذخيرهبعدي متصل شود. همچنين مزاياي به كار

  
 مديريت تجهيزات ،دانش تيريمد ،انرژيصنعت ، دانش مهندسيهاي كليدي: واژه

                                                            
    تادياردكتري مهندسي صنايع ، اس -1
  كارشناس مهندسي صنايع  -2
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ي آن با محيط زيستهاي سوختي متانولي و سازگاريلپ بررسي اثر  
 

  3،حسينعلي چوپاني2، مجيد قديري معصوم 1.بختيار محمدي ده چشمه

  Pm10360@yahoo.com          .دانشجوي كارشناسي ارشد سيستم محركه خودرو دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي1

  

  چكيده
براي كشورهايي كه دچار بحران آلودگي هواي شهرهاي بزرگ خود هستند, اقدامي بسيار هاي نفتي, هاي جايگزين فرآوردهكاربرد سوخت

كافي براي  بازار مصرف ,MTBE رود. از طرف ديگر كشور ما با حجم زيادي متانول روبرو است كه با كنار گذاشتن تكنولوژيشمار ميضروري به
تحقيقات  .باشدبه عنوان سوخت, از طريق تكنولوژي پيل سوختي مي "متانول"بر كاربرد  مطالعه اي مقاله در اين آن وجود نخواهد داشت.

عنوان سوختي كه در تمام مراحل توليد و مصرف خود كمترين هاي مختلف علمي بر اين نكته تاكيد دارد كه متانول بهوسيله گروهشده بهانجام
له از مصرف آن به محيط زيست در مقايسه با مصرف بنزين و ساير در نهايت انتقال متانول و گازهاي حاص. را دارد 2COميزان توليد 

  .باشدتر و سازگارتر ميتر، سالمهاي فسيلي، بسيار ايمنسوخت

  ،آاليندگيهاي سوختيپيل ،هاي فسيليسوخت ،متانول :كليدي هايواژه
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  بيو ديزل سوختي پاك و تجديد پذير
  

 
  3،حسينعلي چوپاني2وم ، مجيد قديري معص1.بختيار محمدي ده چشمه

  Pm10360@yahoo.com          .دانشجوي كارشناسي ارشد سيستم محركه خودرو دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي1

    
  

  چكيده 
 سوختهاي واعان از يكي عنوان بيوديزل به زيست محيط آلودگي بحران به كمك و پايدار انرژي انواع توسعة و فسيلي انرژي منابع كاهش جبران راستاي در

 متعارف ديزل با مقايسه در سوخت اين .شود مي معرفي است، قابل استفاده ديزل موتورهاي در تغيير بدون و بوده تهيه قابل براحتي كه تجديدپذير زيستي

 و شده تصفيه نباتي روغنهاي انواع از تندعبار بيوديزل توليد براي متصور منابع .است اي گلخانه و گازهاي ها آالينده انواع كمتر نشر جمله از مزايايي داراي
 حضور در روغن به الكل سبك يك افزودن با و بوده آسان ماده اين توليد .باشد چرب مواد داراي كه اي زنده بافت هر و حيواني چربيهاي نشده، انواع تصفيه

 گرانقيمت دليل به اما .است انجام قابل آزمايشگاهي متوسط ر شرايطد اغلب فرآيند اين .آيد مي بدست بيوديزل آنزيمها و اسيدي قليايي، مناسب كاتاليست

 روغنهاي و دورريز روغنهاي جمله از تر ارزان منابع از استفاده لذا .باالست انرژي ديگر منابع با در مقايسه بيوديزل شده تمام قيمت اغلب اوليه منابع بودن

  .است توجه مورد نيز برتر هاي فناوري اساس بر آسانتر ندهايفرآي توسعة همچنين .گردد مي توصيه غير خوراكي گياهي
   

  
  سوخت پاك ، تجديدپذير،  روغنهاي گياهيبيو ديزل،   :هاي كليديواژه
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هاي بخار در بررسي اثرات اقتصادي و زيست محيطي انجام تعميرات پيشگيرانه تله
  پااليشگاه چهارم پارس جنوبي

  
  38ا بمانيرض، 37وحيدرضا دالوند اصطهباناتي

  پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي، عسلويه
Vahid.vrd@gmail.com 

  
  چكيده 

جويي انرژي بر اساس مديريت جامع انرژي عبارت است از راهبري الگويي منسجم و سيستماتيك جهت اجرايي نمودن طرحهاي صرفه
كاهش انتشار ، وري توليدافزايش بهره ،نرژي و استفاده بهينه از انرژيهاي شناسايي شده به منظور افزايش راندمان مصرف حاملهاي اپتانسيل

ترين پااليشگاه گازي . پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي به عنوان بزرگهاي مصرف انرژيكاهش هزينهو آالينده زيست محيطي 
تله بخار  860باشد. همچنين اين پااليشگاه داراي در ساعت ميتن بخار  165باشد كه توليد اسمي هر بويلر عدد بويلر مي 5خاورميانه داراي 

آن   شود كه وظيفهسيستم بخار است و عنصر مهمي در مديريت مناسب بخار و آب مقطر محسوب مي تله بخار يكي از اجزاء ضروري باشد.مي
هاي مناسب طر، گازهاي چگال ناپذير و هوا در زمانمق داشتن بخار در طول فرآيند براي استفاده حداكثر از حرارت آن و عبور دادن آب نگه

هاي سيستم توزيع بخار در پااليشگاه، لزوم انجام تعميرات پيشگيرانه هاي بخار در افزايش بازده و كاهش هزينهاهميت نقش اين تله مي باشد.
پس از ارايه توضيحاتي جزيي در مورد مفاهيم  كند. در اين مقالههاي بخار را خاطر نشان مياي مدون روي اين تلههاي دورهو بازرسي

جويي اقتصادي ساالنه را جهت مديريت مصرف بخار و انرژي پااليشگاه، در نتيجه انجام تعميرات پيشگيرانه بصورت كاربردي، ميزان صرفه
زيست محيطي مجتمع بيان دهيم و نقش اين تعميرات پيشگيرانه را در كاهش آلودگي محيط زيست در راستاي اهداف آماري ارايه مي

  كنيم.مي
  

تعميرات پيشگيرانه، تله بخار، بويلر، دي اكسيد كربن، اتالف انرژيهاي كليدي: واژه  
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  احد بافق/ دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد ومهندس تعميرات پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي  -2
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 مديريت بهينه خطوط انتقال انرژي بوسيله تونل هاي انرژي
 

جهانگرد ، سيد محمد هاشمي فشاركي پريما  

Sm_hf2000@YAHOO.COM 

 

 
 

 چكيده
ا با معرفي تونل هاي انرژي كه به نام هاي ديگري همچون تونل تاسيسات شهري يا تونل مشترك تاسيسات يا خطوط انتقال انرژي اين مقاله بر آن شد ت

در جامعه  ميشناسند با بيان ساده و گسترده و با از ويژگي هاي آن و روش هاي اجرايي و طراحي آن در جاعه فضاي شهري و با شناخت هر چه بيشتر آنان
يك ني و در كالن شهر هاي بزرگ كه جامعه ما به آن نياز دارد تا درگير مشكالتي براي خطوط زير زميني نشوند تا همه خطوط انتقال انرژي در فضاي كنو

  مجموعه كامل به نام تونل انرژي و به صورت منظم در يك راستا قرار داشته باشند .
  تونل تاسيسات شهري ، تونل هاي انرژي واژه هاي كليدي:
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   بررسي اثرات زيست محيطي ، ايمني و سالمتي فن آوري هاي انرژي خورشيدي
  مجيد عباسي

  
  

  چكيده 
سيستم هاي انرژي خورشيدي (فتوولتائيك، حرارتي خورشيدي، انرژي خورشيدي) در مقايسه با انرژي هاي مرسوم موجود، مزيت هاي زيست 

ست انساني است. با اين حال، توسعه ، اثرات زيست محيطي وسيعي را به همراه دارد . محيطي قابل توجهي دارد و عامل توسعه پايدار محيط زي
به نظر مي رسد اين مشكالت بالقوه ، به عنوان يك مانع عمده براي انتشار بيشتر اين سيستم در ميان برخي از مصرف كنندگان گرديده است. 

 ، ايمني و سالمتي و مروري به ارائه يك نماي كلي از ارزيابي اثرات زيست محيطي براي كنار آمدن با اين مشكالت، اين مقاله به صورت توصيفي
آينده ، به  در مي پردازد. ما از طريق معرفي و بيان ويژگي هاي نوآوري هاي تكنولوژيك جديد و شيوه هاي بهبود انرژي ها اين تكنولوژي ها

اين تجزيه و تحليل ها پتانسيل هاي آسيب رساني به محيط زيست را در مراحل ارزيابي اين سيستم هاي توليد كننده انرژي پرداخته ايم . 
احداث ، نصب و فاز تخريب به خصوص در مورد تكنولوژي خورشيدي مركزي ، آلودگي هاي ديداري و صوتي ، انتشار گازهاي گلخانه اي ، 

تاني ، يا اكوسيستم هاي حساس ، اثرات منفي يا مثبت آلودگي هاي آب و خاك ، مصرف انرژي ، حوادث شغلي ، تاثير بر سايت هاي باس
اجتماعي را بررسي مي نمايد. نهايتاٌ نتيجه حاصل از اين ارزيابي ها ، مزاياي بيشمار زيست محيطي ، ايمني و بهداشتي استفاده از  –اقتصادي 

ستفاده از انرژي هاي نو و تجديد پذير و كمك به . هدف از اين مطالعه بررسي اين اثرات و ترويج امي كندسيستم هاي خورشيدي را بيان 
  سالمت محيط زيست از اين طريق مي باشد. 

   
  سيستم هاي انرژي خورشيدي، فتوولتائيك، ارزيابي اثرات زيست محيطي هاي كليدي:واژه
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بهينه سازي انرژي واحد تثبيت ميعانات پااليشگاه گاز ايالم با استفاده از انتگراسيون 

  حرارتي
  

 3، نيما اميري 40، حامد پاشازاده39 رامين هاشمي

  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات بوشهر  - 1
Ramin61hashemi@yahoo.com  

   
  چكيده 

ذب ريبويلري (برج تقطيري كه فاقد بشكه در روز ميعانات تثبيت نشده توسط يك برج ج 5214در واحد تثبيت ميعانات گازي پااليشگاه گاز ايالم ، روزانه 
پوند بر اينچ مربع كاهش مي  8سيني دريچه اي (بدون در نظر گرفتن ريبويلر) مي باشد تثبيت شده و ميزان فشار بخار آن تا  15كندانسور مي باشد) كه شامل 

درجه سانتيگراد خنك مي گردد . در ريبويلر برج  80وارد و تا دماي يابد . محصول گرفته شده از ريبويلر پس از تبادل حرارت با خوراك ورودي ، به كولر هوايي 
كيلوگرم در ساعت مي باشد . هر دو مورد مذكور ساالنه هزينه هاي زيادي را به  4125تثبيت نيز ميزان بخار مصرفي جهت تامين گرماي بخش تحتاني برابر با 

دالر به دليل مصرف بخار در ريبويلر ،  241230دالر در كولر هوايي و  21760گرفته ، ساالنه  اين واحد تحميل مي نمايند ، بر اساس برآورد اقتصادي صورت
در اين پروژه با استفاده از انتگراسيون حرارتي (استفاده از امكانات فرآيند به منظور كاهش مصرف  هزينه صرف تامين انرژي هر دو تجهيز مذكور مي گردد .

زي روشي با هدف كاهش مصرف انرژي در فرآيند مذكور ارائه گرديده كه از نتايج آن مي توان به افزايش كيفيت ميعانات انرژي) و بهره گيري از شبيه سا
درصدي مصرف برق در  22/79درصدي مصرف بخار در ريبويلر برج تثبيت كننده ، كاهش  62توليدي از لحاظ فشار بخار براي نگهداري در مخازن ، كاهش 

 يخواهد بود كه البته در آمدها يگذار هيسرما نهيپروژه مستلزم هز نيانجام ا ياز نظر اقتصاددالر اشاره نمود .  110985ت سرمايه ساالنه كولر هوايي و بازگش
             . خواهد داشت ياقتصاد هيكامال توج پااليشگاه گاز ايالم يو سود پروژه برا هياست كه نرخ بازگشت سرما نيا انگريقابل حصول از انجام پروژه ب

                                                                                                         
  ،  تثبيت ميعانات گازي انتگراسيون حرارتيژي ، كاهش مصرف انر هاي كليدي:واژه

                                                            
  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات بوشهر -1
  دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك ، دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تهران -2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات بوشهر - 3
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 تاثير سهميه بندي  بر تقاضاي سوخت بنزين در شهر شهركرد

 عبداهللا رئيسي فيل آبادي41
 سيد محسن خليفه سلطاني42

 سيد كميل طيبي43
  چكيده:

هاي شود. جمعيت باال، مساحت كشور و برنامهنيز محسوب ميايران، نه تنها يك توليد كنندة عمدة انرژي، بلكه يك مصرف كنندة بزرگ انرژي 
صنعتي و توسعة شهري همگي عوامل مهم بازار مصرف در كشور هستند و طبيعي است كه كشور پهناوري مثل ايران مصارف متنوعي براي انرژي 

- ضعيت كنوني نگران بود. رويكرد ايران در زمينة يارانهداشته باشد. معهذا سطح مصرف در ايران بسيار باال است و به داليل گوناگون بايستي از و

هاي انرژي پيش از هدفمندسازي يارانه ها، رويكردي بس نامناسب و ضررده براي اقتصاد كشور بوده است. از يك سو پايين بودن قيمت منابع 
اي نا متعادل بين طبقات اجتماعي يرمستقيم به گونهغهاي شده و بر اقتصاد كشور فشار گذاشته و از سوي ديگر يارانه انرژيانرژي باعث اتالف 

با توجه به اين مطالب بررسي تاثير هدفمندي يارانه هاي انرژي بر ميزان تقاضاي  رسانند.پذير ميتوزيع شده و كمترين سود را به طبقات آسيب
ختصاص به شهر شهركرد دارد.در اين مطالعه براي مصرف كنندگان در شهرهاي  مختلف كشور الزم و ضروري به نظر مي رسد كه اين مطالعه ا

به برآورد الگوي ارائه شده در اين تحقيق براي شهر شهركرد پرداخته  VECMو  VARبا استفاده از دو روش  1390:1تا  1386:1دوره زماني 
ي يارانه هاي انرژي كه بر تقاضاي شده است. متغيرهاي استفاده شده  شامل درآمد سرانه، شاخص قيمت مصرف كننده، متغير مجازي هدفمند

ان مي مصرف بنزين برآورد شده است كه نتايج كوتاه مدت و بلندمدت الگوها به قرار زير مي باشد: نتايج كوتاه مدت و بلندمدت همانند يكديگر نش
ثبت و معني داري بر تقاضاي مصرف دهد كه تورم و هدفمندي انرژي تاثير منفي بر تقاضاي مصرف بنزين نشان مي دهد و درآمد سرانه تاثير م

  بنزين نشان مي دهد.
  كلمات كليدي: هدفمندي يارانه انرژي، تقاضاي مصرف انرژي، درآمد سرانه، شاخص قيمت، شهركرد

   

                                                            
 reesi abdolah@ac.irمستخرج از پايان نامه -نويسنده مسئول –كارشناسي ارشد توسعه و برنامه ريزي دانشگاه آزاد واحد خميني شهر  - 41
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد خميني شهر - 42
  عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان - 43
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 هاسمل احيا با استفاده از ميكروارگانيفرصت هايي براي بيوانرژي قاب
  

   4 رهسپارپور،پروانه،  3،هدايتي نژاد ،سيروس2 ،تن زاده،جينا  حقيقت ،علي 1*
  برق تالش /گيالن اداره توزيع –الكترونيك علوم تحقيقات گيالن - دانشجوي كارشناسي ارشد برق -1

  استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت /واحد ميكروبيولوژي - 2
  توزيع شهرستان تالش /گيالن –مدير امور برق - 3

  جانكارشناسي ارشد ميكروبيولوژي/دانشگاه آزاد الهي - 4
  

  چكيده:
انرژي سوخت فسيلي استفاده  10TWبراي مبارزه با گرم شدن جهاني، بيوانرژي مي بايست به ميزان زيادي ايجاد شود زيرا جهان امروز تقريبا 

ي بيوانرژي از مي كند و مي بايست اين كار را بدون صدمات جدي به محيط و يا اختالل در تامين مواد غذايي انجام دهد. در حاليكه اكثر گزينه ها
مي باشند. هر دو نظر ناكام بوده اند. چندين گزينه مبتني بر ميكروارگانيسم داراي پتانسيل هايي براي توليد مقدار زيادي تجديد پذير بدون تجزيه 

چندين عمليات صنعتي و  در رويكرد اول ، ميكروارگانيسم ها مقدار انرژي مازاد بيوماس هاي مختلف ناشي از از عمليات هاي كشاورزي، جانوري و
ت را به هم چنين از ضايعات انساني را به انرژي مفيد جامعه تبديل مي كند. ميكروارگانيسم ها مي توانند تقريبا تمام انرژي موجود در اين ضايعا

تبديل مي كنند. جلبك هاي متان، هيدروژن و برق تبديل نمايند. در رويكرد دوم، ميكروارگانيسم هاي فقوسنتزي نور خورشيد را به بيوديزل 
هستند  بيو انرژيخاص (يوكاريوت ها) يا سيانوباكتري ها (پروكاريوت ها) داراي حجم باالي ليپيد مي باشندو بهترين گزينه براي توليد مقدار زياد 

روارگانيسم هاي فتوسنتزي كه براي جايگزين كسر زيادي از مصارف سوخت فسيلي جامعه امروز ما كافي مي باشد تحت شرايط مناسب، اين ميك
  برابر در هر واحد سطح يا بيشتر توليد نمايند.  100مي توانند ليپيد را براي سوخت زيستي ديزلي با بازده 

  
  بيوديزل، بيومس، بيوانرژي، بيوهيدروژن، متان ، ميكروارگانيسم ها، فتوسنتز.واژگان كليدي: 
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   ر با تأكيد بر مواد ترموالكتريكبررسي نقش نانو تكنولوژي در توليد انرژي پايدا
  

   48، مرجان بخشي47، محمدرضا اردكاني فرد46حامد سعيدي رضواني، 45محمد سعيدي رضواني، 44رضا شريفيان عطار
  دانشگاه پيام نور مشهد

r_sharifiyan_a@yahoo.com  
   

  چكيده 
 21هاي بشر در قرن نابع اوليه انرژي، يكي از بزرگترين چالشسنگ، نفت و گاز طبيعي)، به عنوان مامروزه اتمام سو ختهاي فسيلي (مانند زغال

هاي فسيلي برداري بهينه از سوختيك راه حل براي چالش و بحران انرژي، از يك سو اتكا به افزايش كارآمد توليد و تبديل انرژي و بهره باشد.مي
باشد. زم براي گذر و انتقال به سمت منابع دوگانه و تجديدپذير انرژي، ميهاي الها و زيرساختباقيمانده و از سوي ديگر، توسعه و تكامل تكنولوژي

دهه گذشته ثابت كرده كه حداقل در اين مبحث داراي مواد تازه و جديدي با خصوصيات برتر  2انقالب سريع علم نانو و نانوتكنولوژي در طول 
پردازد با اين تأكيد كه از اين بين، نولوژي در آنها نقش كليدي و بالقوه دارد ميكه نانوتك يباشد. اين مطالعه به بررسي فرايندهاي توليد انرژمي

خواص الكتريكي  از نظرها به دليل اينكه دهد كه اسكوتروديتدهد. نتايج اين مطالعه نشان ميمواد ترموالكتريك را مورد تحليل و بررسي قرار مي
در حالت كلي،  باشند.ها ميآمورف هستند يك گروه اميدبخش از مواد براي ترموالكتريكخواص حرارتي مشابه مواد از نظر كريستال و مانند 
و آلياژهاي آن،  3Te2(Bi(فلزات دارند. در ميان مواد متعدد ترموالكتريكي، بيسموت تلوريد به باالتري نسبت  seebeckرساناها ضريب نيمه
و  (PbTe)باشد. از طرف ديگر، آلياژهاي با پايه سرب تلوريد جديد در دماي اتاق ميمورد استفاده در وسايل با تكنولوژي  TEترين ماده مهم

كبالت آنتيموان . گيردبه طور گسترده در تامين انرژي براي اكتشاف فضايي و توليد دماي متوسط تا باال مورد استفاده قرار مي SiGeآلياژهاي 
)3CoSb( 3رموالكتريكي، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. ايراد به دليل خواص اميدبخش در زمينه كاربردهاي تCoSb  اين است كه

  اي دارد.براي كارايي ترموالكتريكي، رسانايي گرمايي بيش از اندازه
  
  

ها.نانوتكنولوژي، توليد انرژي پايدار، مواد ترموالكتريك، اسكوتروديتهاي كليدي: واژه  
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ا استفاده از كنترل پيشگويانه با هدف بهينه مصرف كنترل بهينه دما در ساختمان ب
 انرژي

  
 siyp82@gmail.com دانشگاه علوم و تحقيقات سيرجان1

  
  چكيده 

هدف از كنترل بهينه دما در ساختمان معموال براي تضمين راحتي دمايي با كمترين مصرف انرژي است. در ساختمانهايي كه بطور متناوب  
 در آن هستند اين فرض مي شودكه كنترل كننده توانايي بهبود بموقع ساختمان از شكست پروسه را دارد.ساكنين 

از بين كانديداها بعلت توانايي هايش براي استفاده از برنامه سكونت و پيش بيني هوا براي كنترل بهينه دما  MPCمدل كنترل پيشگويانه  
  بهترين براي اين كار است.

اجازه نميدهد به اهداف مصرف مينيمم انرژي و راه اندازي مجدد بهينه سيستم  MPCا استفاده از تابع كالسيك هزينه توسط با اين حال ب  
گرمايش رسيد. بنابراين تابع هزينه جديد معرفي مي شود كه در مدت زمانيكه راحتي حرارتي در ساختمان حفظ شود مصرف انرژي را كاهش 

  دهد. 
  انرژي در ساختمانبهينه نه، كنترل پيشگويانه، مصرف كنترل بهي -كليد واژه

 

1سيما يزدان پناه
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از دراگ خودرو يبادوزش ناش يانرژ افتيباز يامكان سنج  
 
 
مهندسي، دپارتمان  ،دانشكده فني و همدان ، دانشگاه بو علي سينا 1

  مهندسي مكانيك
sheikhsaleh68@yahoo.com  

  
  
  
  

  چكيده
ي و در اين پروژه امكان بازيافت انرژي از باد توليد شده توسط حركت خودرو ها در جاده بررسي شده است. براي اين كار بــه دو روش انــدازه گيــر

ربــوط بــه موضــوع شبيه سازي عددي، بادوزش حركت خودروها مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهايت با مقايسه اين دو با اســتفاده از تئــوري م
ژهحاكي از آن است كه بوسيله بادوزش خودرو سواري امكان توليد برق وجــود ومورد بررسي، نتايج بدست آمده تحليل گرديده است. نتايج اين پر

محاسبه قرار گرفته  نداشته اما نتايج مربوط به كاميون وتريلي اميدواركننده تر است. در پايان ميزان برق توليدي از بادوزش كاميون و تريلي مورد
  است.

  
  بازيافت انرژي، بادوزش خورو، آيروديناميك، شبيه سازي عددي، انرژي باد.: واژه هاي كليدي

3، محسن گودرزي 2، مجتبي زماني ستوده1سيد صالح شيخ االسالمي



 

     هم انديشان انرژي كيميا مجري:، همايشهاي صداوسيمامركز    1392آذر  تهران،،  مقاالت سومين كنفرانس انرژي و محيط زيستمجموعه 
88671676 – 021    09197556424  

 

با روش ديناميك سياالت  در لولهاي انتقال شكل يوزانو و خمهاي  دراثر سايش ذرات جامد و شبيه سازي  بررسي
  محاسباتي

  
  2،  نصراله مجيديان 1طهمورث صادقيان

h_sadeghian@yahoo.comT 

  
     چكيده

در اين مقاله مدل سازي پديده سايش در زانويي ها و خم هاي يو شكل با استفاده از روش ديناميك سياالت محاسباتي انجام شده است. جريان     
لري براي فاز پيوسته (گاز) و مدل جامد در نظر گرفته شده است و با استفاده از مدل اوي- هوا به همراه ذرات جامد شن به عنوان فازهاي گاز

ي الگرانژي براي فاز گسسته (جامد) حركت جريان بررسي گرديد. پديده سايش در اثر برخورد ذرات جامد با ديواره و در نتيجه كنده شدن تدريج
سازي با داده هاي آزمايشگاهي موجود در فلز ديواره به وجود مي آيد. اين مدل سازي در  نرم افزار فلوئنت انجام گرفته و نتايج حاصل از اين مدل 

دار ديگر مقاالت مقاسيه گرديده و صحت آنها مورد بررسي قرار گرفت. سپس پارامترهاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته و ميزان اثر آنها بر مق
  نرخ سايش ديواره نشان داده شده است.  

  پديده سايش، فلوئنت، نرخ سايش: كلمات كليدي
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  رتي جهت اندازه گيري دبي هواي ورودي به محفظه احتراقمبدل حرا

  مهسا شهرجردي، 1علي شهرجردي

 Shahrjerdi20@gmail.comمدرس دانشكده سماء دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج، 1

 
  چكيده

عمل احتراق وابستگي  .كند مي سوزد و گرما آزاد مياحتراق محترق شده، همانطور كه مي دانيم سوخت پس از مخلوط شدن با هوا درون محفظه 
مي باشد. به همين دليل اندازه گيري ميزان هوا و سوخت ورودي  15به  1مستقيم به نسبت تركيب شدن سوخت و هوا دارد كه نسبت بهينه آن 

ق صورت گرفته است اما به محفظه احتراق اهميت پيدا مي كند. پيش از اين راه كارهايي به منظور اندازه گيري دبي هواي ورودي به محفظه احترا
 بررسيبراي  جديد. در اين طرح هدف بهره گيري از روابط ساده و ايده اي )استفاده شده است (مانند روش اوريفيس ييچيده پدر آنها از روابط 

  نسبت تركيب سوخت و هوا در محفظه احتراق مي باشد.
  
  

  ق، حسگر دماواژه هاي كليدي: مبدل حرارتي، دبي هواي ورودي به محفظه احترا
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روشيمي در پت شبيه سازي متانول ريفرمينگ و بهينه سازي واحد با در نظر گرفتن كمترين مصرف انرژي
 زاگرس

 
  50بهروز سرند49مددلو فرزاد مرادي

Farzadmoradi2011@yahoo.com 

 چكيده
  د و نقش عمده اي در توليد متانول از مهمترين محصوالت پتروشيمي مي باشد كه در سطح گسترده اي در دنيا توليد مي شو

  محصوالت شيميايي دارد.فرآيند توليد متانول به روش مدرن مشتمل بر استفاده از گاز سنتز در مجاورت كاتاليست تحت فشار مناسب مي باشد
  ي ازدر اين مقاله به شرح شبيه سازي ريفرمينگ متانول در واحد متانول پتروشيمي زاگرس مي پردازيم. در ابتدا شرح مختصر

  فرآيند توليد متانول و مراحل الزم در واحد مربوطه ذكر شده و سپس به توضيح كلي اجزاي متانول پتروشيمي زاگرس پرداخته
  ،بهينه سازي  انرژي و بدست آوردن HYSYSو در پايان هم پس از توضيح چگونگي شبيه سازي واحد مورد نظر توسط نرم افزار 

  درصد  58به  42بين ريفرمينگ بخاري و ريفرمينگ خودگرمازا (اتوترمال ) كه به نسبتبهترين حالت براي تقسيم جريان  
  مي پردازيم.

 
 HYSYSپتروشمي زاگرس،ريفرمينگ،متانول،اتوترمال،نرم افزاركلمات كليدي:

                                                            

 49دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر

 50استاد يار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايلخچي
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ا كاربري بازيافت هيدروژن در فرآيند غشاي الياف توخالي پلي اترسولفون ب بررسي مورفولوژي
  جداسازي گاز

  
  54، امير دهقاني قمشاني53، سيد عباس موسوي52مجيد اسماعيلي، 51سر عبداللهييا

  دسي شيمي و نفتدانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهن
Abdollahi.yaser@yahoo.com 

 
 
 
 

  چكيده
بررسي فون براي بازيافت هيدروژن ف توخالي پلي اترسولولوژي غشاهاي الياروي مورف Dopeو  Boreهاي تزريق محلول در اين پژوهش، اثر غلظت پليمر و نرخ

ولوژي غشاهاي ساخته شده با استفاده  از ميكروسكوپ الكتروني ده از حمام ضد حالل ساخته و  مورفشد. غشاهاي الياف توخالي به روش وارونگي فاز با استفا
ه متوسط خلل و فرج و همچنين حفرات درشت در ساختار غشا درصد وزني، انداز 35به  30تحليل شد. نتايج نشان دادند كه با افزايش غلظت پليمر از  روبشي

هاي تزريق مشخص گرديد باشد. در بررسي اثر نرخهاي باالتر از غلظت بحراني مييابد. اين امر به دليل گره خوردگي زنجير محلول پليمري در غلظتكاهش مي
بزرگتر از يك باشد. اين امر با توجه به ) Bore(به دبي سيال دروني  )Dope( ل پليمريكه براي رسيدن به ساختار مطلوب با ابعاد مناسب بايد نسبت دبي محلو

  ها توجيه شد.تغيير سرعت انتقال جرم با تغيير دبي
  

غشاي الياف توخالي، مورفولوژي، غلظت پليمر، نرخ تزريق ،جداسازي هيدروژنواژه هاي كليدي:   

                                                            
  گرايش پليمر، دانشگاه صنعتي شريف - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 51 
  دكتراي مهندسي شيمي، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده علوم و تكنولوپي پليمر - 52 
  هاي نوينشركت پژوهش و فناوري پتروشيمي، گروه فناوريدكتراي مهندسي شيمي، محقق  - 52 
  دكتراي مهندسي شيمي، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف - 53 
 محقق شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 54 
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فتوولتاييك ديابي نقطه توان ماكزيمم سيستم هايمنطق فازي براي رمبتني برروش تركيبي مقاوم   

 
 محمدحسن مرادي1 ، محمدحسن پروانه2

 1mh_moradi@yahoo.co.ukاستاد گروه قدرت ، دانشگاه بوعلي همدان، همدان ، ايران
 2mhpelectronicman@yahoo.comدانشجودانشكده فني مهندسي ، دانشگاه بوعلي سينا همدان ، همدان،ايران

 
 

  :چكيده
) سلول فتوولتاييك ارائه شده است. اين روش از تابش MPPTمنطق فازي براي رديابي نقطه توان ماكزيمم(مبتني بر دراين مقاله يك روش جديد

راتقريب مي  MPP) مربوط بهD)به عنوان ورودي استفاده كرده و زمان وصل(pروجي بار() و توان خTدماي اطراف سلول( )،Gخورشيدي(
كنترلر نتايج شبيه سازي نشان مي دهند كه زند.اندازه گيري مدار معادل تونن باعث مقاوم شدن اين روش دربرابر تغييرات بار و باتري شده است. 

  عملكرد بهتري را از خود نشان مي دهد.جوي ايط مختلف زيرشردرمنطق فازي درمقايسه با ساير كنترل كننده ها 
  نقطه توان ماكزيمم ، منطق فازي ، روش تركيبي مقاوم ، مدار معادل توننكلمات كليدي:
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مستقيم هلركن خشك غيرخنك سازي سيستمبهينه  
 

 ولياله غضنفري55
ي نوين، دانشگاه اصفهانهايوفناوردانشكده علوم   

Vali.ghazanfari@gmail.com 
 
 
 
 

 چكيده
در برداشته  يامالحظهقابلتلفات انرژي  توانديهامآنعدم كاركرد مناسب يناجزايياست كهتر، يكي از مهمهايروگاهكننده در نخنكهاي سيستم

بدون  توانيمها محل نيروگاه را با استفاده از اين نوع برج. ر گرفته استهاي اخير بيشتر مورد توجه قراكن خشك در سالهاي خنكبرج .باشد
يا در نزديكي منابع غني سوخت احداث كرد كه در اين  توانيمدر نتيجه، نيروگاه را . كن انتخاب كردتوجه به وجود منابع بزرگ آب خنك

. با هاي انتقال برق از ميانمي رودتوزيع بار كه در اين صورت هزينهسوخت از بين مي رود و يا در نزديكي مراكز  ونقلحملهاي نهيهزصورت
-، برجكنديمتر اعمال  كنندهخنكهاي هاي يك بارگذر و برجهاي ناشي از سيستمي بر آلودگيطيمحستيزي كه مقررات روزافزونهاي محدوديت

-هاضروري ميي در جهت بهبود كاركرد و افزايش راندمان در اين سيستماند. از اين رو انجام اقداماتخشك، اهميت بيشتري يافته كنندهخنكهاي 

ي تكنيكي در جهت بهبود هاحلراه، هاآنكن و مصرف انرژي در هاي خنكبرج و طراحي بر عملكرد موثردر اين مقاله ضمن بررسي عوامل  باشد.
  نتظري اصفهان ارائه شده است.نيروگاه شهيد محمد مهلر ميرمستقيغخشك  كنخنك هايشرايط كاركرد سيستم

  
كن خشكسازي، طراحي، نيروگاه، سيستم خنكبهينه هاي كليدي:واژه  

                                                            
 فهانهاي نوين، دانشگاه اصاي، دانشكده علوم و فناوريكارشناسي ارشد مهندسي هسته -1
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  اي براي مقاصد صلح آميز در كشور ايرانضرورت استفاده از انرژي هسته
  

 باكو) نشجوي دكتري حقوق بين الملل، دانشگاه دولتيدا( زهرا كرگانرودي مقدم
Emai:lsepehr.ni@yahoo.com 

  
  چكيده

اي براي مقاصد صلح آميز و معرفي اي در كشور ايران و استفاده از انرژي هستهدر اين مقاله به بررسي ضرورت استفاده از انرژي هسته
 استفاده از انرژي ايم.هاي اين كشور براي دستيابي به اين انرژي پاك و مشكالتي كه براي نيل به اين هدف با آن روبرو است پرداختهقابليت
اي متأسفانه در برخورد با موضوع هسته ]1[باشد اي از نظر حقوق بين الملل براي مقاصد صلح آميز حق الينفك همه كشورهاي دنيا ميهسته

، لذا در اين تحقيق سعي ما بر ] 2 [اندكمترين توجه را به خود جلب كرده همواره متغيرهاي سياسي مد نظر بوده و متغيرهاي فني و حقوقي
اي و با بيان نيازهاي كشور ايران به اين انرژي و اهداف ست كه با تأكيد بر متغيرهاي فني و حقوق بين المللي استفاده از انرژي هستهاين ا

  صلح آميز آن در استفاده از اين انرژي، قدمي به سوي مرتفع كردن مشكالت موجود برداريم.
تماعي و اقتصادي در ايران محدوديت هايي براي بهره برداري از منابع فسيلي به طي سه دهه گذشته با توجه به روند رو به رشد توسعه اج
، موضوع 2003شود. از ژوئن سال برداري صلح آميز از آن احساس مي	اي و بهرهوجود آمده است. بنابراين ضرورت دستيابي به انرژي هسته

گرفت و از آن پس ايران تالشهاي فني و حقوقي خود را براي نشان دادن المللي انرژي اتمي مورد بررسي قرار 		اي ايران در آژانس بينهسته
اي ايران را مورد تأييد قرار اي خويش انجام داد به طوري كه امروز آژانس، ماهيت صلح آميز برنامه هستهماهيت صرفاً صلح آميز برنامه هسته

   ]2[داده است 
اي نظر داشتن نيازهاي آتي توسعه ايران به منابع پايدار انرژي، دستيابي به انرژي هسته بر اساس محاسبات منافع ملي و اقتصادي كشور و با در

 و استفادة صلح آميز از آن حق مسلم كشور جمهوري اسالمي ايران است.

  
  انرژي هسته اي، حقوق بين املل، منافع ملي و اقتصادي، ايران. :كلمات كليدي
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پيل سوختي  آوري، فنانرژي پاك، اقتصاد هيدروژني  
 

 محسن دهقاني  56
برداري نفت و گاز گچسارانشركت بهره  

Mohsen_dehghani1360@yahoo.com 
 
 
 

  چكيده 
هاي ذخيره آن، داده هاي اخير بر پايه هيدروژن، ابتدا شرح كوتاهي از عصر توليد هيدروژن و روشدر اين مقاله با توجه به اهميت فناوري پيل سوختي در سال

  ايم. ه شناخت كلي پيل سوختي و انواع آن با خصوصيات كامل و مزايا و معايب استفاده از اين صنعت پرداختهشده، بعد ب
هايي از مهمترين استفاده آن در صنايع مختلف جهان در مقايسه با ايران اشاره شده ودر انتها سپس به وضعيت كنوني فن آوري پيل سوختي در جهان و نمونه

هيبريد سلول خورشيدي، توربين بادي، پيل سوختي و ... همراه با مشخصات كامل،  هايتفاده شده در كشور عزيزمان از جمله در سيستمآخرين كاربردهاي اس
را هاي صنعتي، براي استفاده مطالعه كنندگان در ارزيابي پتانسيل اين صنعت، جهت كاربرد در تأمين برق منزل مسكوني و يا قسمتي از بار مورد نياز واحد

  ايم. آورده
  

  كلمات كليدي: 
  هاي هيبريدانرژي پاك، هيدروژن ، پيل سوختي ، سيستم

                                                            
   هاي انرژي دانشگاه تهران جنوب دانشجوي ترم آخر كارشناسي ارشد مهندسي سيستم. 56
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  بازيافت انرژي براي واحد تقطير آروماتيك مجتمع پتروشيمي بوعلي

  
   2فاطمه تاجي، 57سحر رضايان

  استاديار گروه مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود 
fatemehtaji@ymail.com 

   
  
  
  

  چكيده 
سيني مي باشد استفاده  55)،از يك ستون تقطير كه شامل BTبنزن و تولوئن(به منظور جداسازي در واحد تقطير آروماتيك پتروشيمي بوعلي 

ميليون  1مي نمايند.در بخش بااليي كولر هوايي جهت چگالش بخار باالسري و در پايين برج يك كوره كه سوخت آن گاز طبيعي به شدت 
) مي باشد بكار گرفته شده است.ميزان مصرف انرژي در دو تجهيز مذكور فوق العاده باال بوده به گونه اي كه هزينه MMscfdفوت مكعب(

دالر برآورد گرديده است.با توجه به ضرورت كاهش مصرف انرژي در صنايع پر مصرف بخصوص  93384تامين انرژي در آن ها ساالنه برابر با 
ي برآن شديم كه در اين تحقيق بازيافت انرژي را براي واحد تقطير آروماتيك پتروشيمي بوعلي بررسي و با استفاده صنايع نفت،گاز و پتروشيم

 از نرم افزار تخصصي روشي را براي اين منظور ارائه نماييم، كه در اين راستا چندين شبيه سازي با توجه به اطالعات گرفته شده از مجتمع
مدلي كه عالوه بر كاهش مصرف انرژي از حداقل هزينه سرمايه گذاري برخوردار باشد انتخاب گرديد.از نتايج  بوعلي صورت گرفت و در نهايت

مصرف سوخت در كوره،كاهش مبدل هاي گرمايي و در  %45مدل انتخاب شده مي توان به حذف كامل مصرف برق در كولر هوايي،كاهش 
  محيط زيست نقش مهمي را ايفا مي كنند،اشاره نمود. توليد گازهاي آالينده كه در تخريب %58نهايت كاهش 

  
  كولر هوايي، كوره ،انرژيبازيافت ،برج تقطيرهاي كليدي: واژه

                                                            
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود     گروه مهندسي شيمي استاديار  - 1

        دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود - 2
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   مديريت بهينه سازي و مصرف انرژي و راهكارهاي علمي و عملي آن در كشور
   

  3 محمد مهدي خلفي، 59رضا سيفي، 58اميرحسين محتشم
  پشتيباني سازمان ملي استاندارد، استان البرز، ايران مديركل توسعه منابع انساني و امور

mohtashamstand@yahoo.com  
   

  چكيده 
، روند 2025تا سال  2001ميزان مصرف انرژي در جهان در هر دهه به دو برابر افزايش مي يابدو پيش بيني شده است كه طي سال هاي  

. جالب توجه اينكه در اين چشم انداز بيشترين ميزان مصرف انرژي به درصد افزايش خواهد يافت 54مصرف انرژي در جهان به ميزان 
 كشورهاي در حال توسعه اي مثل ايران اختصاص دارد. سرانه مصرف و اتالف انرژي در ايران فوق العاده زياد و سرسام آور است! آمارها حاكي

برابر افزايش پيدا كرده است و متوسط مصرف ساالنه انرژي در ايران  3از آن است كه مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران در كمتر از دو دهه به 
مهمترين عواملي كه در اين خصوص مزيد بر علت شده و موجب شده تا سرانه مصرف و اتالف انرژي  .درصد برخوردار است 10از رشدي حدود 

تي، استفاده از فناوري هاي قديمي در صنايع، عدم اصالح اتكا به روش هاي سن،  در كشور ما چنين روند وحشتناكي به خود بگيرد را مي توان
نبود فرهنگ بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي، عدم اطالع  ،و نوسازي ساختار قديمي، فراواني و ارزان بودن قيمت سوخت و منابع فسيلي 

و... نام برد.در اين نگارش به  بهينه سازي انرژي رساني و آموزش هاي مناسب، عدم آگاهي و آشنا نبودن غالب افراد با مديريت بهره وري و
   ميزان مصرف انرژي در كشور و راهكارهاي كاهش و بهينه سازي آن ميپردازيم.

   
  انرژي، مديريت مصرف، بهينه سازيهاي كليدي: واژه

                                                            
   )استاندارد يسازمان مل يبانيو امور پشت يتوسعه منابع انسان ركليمد( ع، دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ايرانكارشناسي ارشد مهندسي صناي -1
  )كارشناس اجراي استاندارد مديريت استاندارد گناوه، استان بوشهر( دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر، ايران -2
  تاندارد مديريت استاندارد گناوه، استان بوشهركارشناس اجراي اس - 3
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  تحليل اگزرژي تعميم يافته جامعه ايران
  61حناني ، سيامك كاظم زاده60صابر خوشدل نيكخو

  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف، تهراندانشكده 
khoshdel@mech.sharif.edu  

  
  

  چكيده
يك كشور به  به عنوان يك روش نوين در اندازه گيري بهره وري از منابع و يك معيار توسعه پايدار، در روش تحليل اگزرژي تعميم يافته،

كه از هفت بخش استخراج، تبديل، حمل و نقل،  زرگ و پيچيده، به صورت يك سيستم ترموديناميكي باز ديده مي شودعنوان سيستمي ب
. جريان مواد و انرژي در اين سيستم بر اساس اگزرژي سنجش شده و براي عوامل ديگر صنعت، كشاورزي، خدمات و خانگي تشكيل شده است 

روي كار، سرمايه و اثرات زيست محيطي، اگزرژي معادل در نظر گرفته مي شود. هدف از اين پروژه موثر در توليد كاالها و خدمات يعني ني
در اين اجراي اين تحليل بر جامعه ايران و بدست آوردن بازده اگزرژي تعميم يافته در سه بخش تبديل، كشاورزي و حمل و نقل كشور است. 

كشور اعم از منابع طبيعي، سرمايه و منابع انساني در شبكه توليد و مصرف، با نگاهي همه روش با نمايان ساختن بهره وري استفاده از منابع 
نتيجه اين جانبه و كالن نگر، نقاط ضعف و قوت كشور را از لحاظ كيفيت استفاده از منابع در بخش هاي مختلف آشكار مي گرداند. از اين رو

نكات مهمي را از منظر توسعه پايدار و سياستگذاري هاي كالن  كشور خواهند بود كه ضرايب تبديل اگزرژي تعميم يافته در هر بخش تحليل
  .روشن مي سازد

 اجتماعي، ضريب تبديل.-اگزرژي تعميم يافته، سيستم اقتصاديواژه هاي كليدي: 

                                                            
 دانشجوي كارشناسي مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي شريف 60
 ت علمي دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي شريفئعضو هي 61
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يستبررسي و مقايسه سيستم تصفيه آب به روش اسمز معكوس و تعويض يوني و اثرات آن بر محيط ز  

گچساران شركت بهره برداري نفت و گاز اداره گاز و گاز مايعدي: كارشناس ارشد محيط زيست، نعمت اله اس  
nasadi47@yahoo.com 

و تأسيسات گچساران شركت بهره برداري نفت و گاز اداره خدمات مهندسي و بهسازي اماكنسميه رضاتوفيقي: كارشناس ارشد مهندسي كشاورزي،   
tofighi_msc88@yahoo.com 

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران، دبيرخانه نظام مشاركتزهرا معصومي: كارشناسي حقوق،   
Tara47_1354@yahoo.com 

دبيرخانه نظام مشاركت –شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران سيستم ها و بهره وري، - ارشد صنايععبد الرسول رضايي: كارشناس   
r39.rezaei@ gmail.com 

مديريت انرژي- شركت بهره برداري نفت و گاز گچسارانرونيك، خداخواست رحيمي: كارشناس برق و الكت  
Emad.r1380@yahoo.com 

 
 :چكيده 

با كيفيت مناسب نقش مهمي  DMدرصنايع نفت وگاز از اهميت بااليي برخوردار مي باشند . توليد آب  DM)62 (واحدهاي توليد آب بدون امالح 
در مجتمعهاي شركت بهره برداري نفت وگازگچساران دارد .  1300/1200در فرآيند شيرين سازي گاز و توليد گازمايع در مجتمعهاي گازوگازمايع 

از روش توليد آب بوسيله مجموعه برجهاي حاوي رزينهاي تعويض يوني استفاده گرديده است كه به  1383ذكر شده از ابتداي راه اندازي در سال 
دامه عمليات دليل طراحي ونصب نامناسب و استفاده از تجهيزات نامرغوب اين سيستم از بدو راه اندازي با مشكالت عديده اي روبرو گرديد ودر ا

ليد خسارات زيست محيطي ، اقتصادي و انساني بسياري براي شركت به همراه داشته است . با توجه به موارد باال و پس از بررسي روشهاي ديگر تو
ي ) و رزينهاي تبادل يونROبا استفاده از اسمز معكوس ( DMو مقايسه آنها با همديگر توسط كارشناسان شركت روش توليد آب  DMآب 

سختي گير پيشنهاد ، طراحي ، اجراءو راه اندازي گرديد كه عالوه بر صرفه جويي اقتصادي ناشي از مصرف موادشيميايي از خسارات زيست 
محيطي بر محيط كارخانه و حوادث پرسنلي نيز جلوگيري  نموده است .نتايج حاصل ازاين تحقيق نشان داد كه تصفيه آب به روش اسمز معكوس 

 با تبادل يوني از راندمان باالتري برخوردار است و معايب ذكر شده در روش تبادل يوني را در اين سيستم كاهش داده است.  در مقايسه 

  ) ، اسمز معكوس ، تبادل يوني، اثرات زيست محيطي.DMكليد واژه ها: آب بدون امالح(

                                                            
62Demineralizedآب بدون امالح : 
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انرژي گردآورنده حرارتيفتوولتائيك خورشيديو توليد يك مطالعه عدديعملكرد 
  الكتريكي و حرارتياز خورشيد

  
  65، حسين نژاد دوين عليرضا 64، سرحدي فرامرز63آقائي قهفرخي ايمان

 Iman.aghaieghahfarokhi@gmail.com.سيستان و بلوچستان دانشگاه ارشدمكانيك، كارشناسي دانشجوي
  
  
  

  چكيده
 تبديل الكتريسيته به را خورشيد منتشر مي شوند از كوتاهي كه موج طول با پرتوهايي نيمههادي هايي هستندكه ولتائيكفتو سلولهاي

شود و جذب اين حرارت به وسيله  مي حرارت توليد سلول گردد،در نمي تبديل الكتريسيته به شده جذب امواج آنكه تمام دليل ميكنند. به
هاي حرارتي گردآورندههزينه يك وات توان الكتريكي توليدي توسط رد و هم آب گرم خواهيم داشت. آب هم بازده سلول را باال ميب

باشد. واضح است كه اگر سال مي 10-15هايي در حدود گذاري روي چنين سيستمفتوولتائيك حدود هفت دالر و دوره بازپرداخت سرمايه
جويي يابد و نقش مهمي در صرفهگذاري روي آن كاهش ميوره بازپرداخت سرمايهحرارتي فتوولتائيك بهينه باشد د گردآورندهعملكرد يك 

در اين مقاله به بررسي عددي و شبيه سازييك گردآورنده حرارتي فتوولتائيك خورشيدي با سيال عامل و اصالح الگوي مصرف خواهد داشت.
ست. معادالت حاكم بررسي شده و دماي خروجيسيال عامل آب براي جريان متالطمبه كمك ديناميك سياالت محاسباتي، پرداخته شده ا

آب، دماي سطح مدول فتوولتائيك، بازده الكتريكي و توان ماكزيمم براي مقادير مختلف شار خورشيدي كه به پنل در طول روز گسيل 
است و اين مقايسه نشان از همخواني ميشود محاسبه ميگردد. سپس اين مقادير با مقادير اندازه گيري شده در كار آزمايشگاهي مقايسه شده 

  خوبيبين كار آزمايشگاهي و مطالعه عددي حاضر دارد.
  

  توان ماكزيمم، بازده الكتريكيديناميك سياالت محاسباتي،حرارتي فتوولتائيك، سلول خورشيدي،  گردآورندههاي كليدي:واژه

                                                            
 دانشجويكارشناسيارشدمكانيك،دانشگاهسيستان و بلوچستان63

 دانشگاهسيستان و بلوچستانيك، استاديار گروه مكان64
 دانشگاهسيستان و بلوچستاندانشيار گروه مكانيك، 65
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   راه حل چالش پيك تقاضا در بازارهاي برق
  

   66مجتبي بناپور
  شركت تعمير ونگهداري انتقال نيرو خوزستان (تنانير) - اهواز

Moji165@yahoo.com)  
   

  
  
  

  چكيده 
در طول هاي توليد سيستم    ،يژگي هاي خاص الكتريسيتهدليل وه در بازار مي باشد. ببرق ،سرمايه گذاري يك عامل مهم  ازارهاي رقابتيب در

 گان در مقابلمصرف كننده با اين مفهوم، اولويت بندي مطابق با محيط رقابت است. يك راه حل اين مسئله، .اندشده طمئنپيك تقاضا نام
ن شخصي تقاضاي مصرف كنندگا هنگامي كه اين شرايط اتفاق مي افتد، مقدار تقاضا پيش بيني شده در شرايط پيك مصرف متعهد مي شوند.

راه حلي براي چالش  ،داده سهميه بندي شده را در يك بازا رقابتيظرفيت تخصيص  ،اين مقاله .گرددبه ميزان ظرفيت متعهد شده محدود مي
مثالي گفته شده است و در اين راستا  دهد كه از نظر اقتصادي موثر است.راي پيك تقاضا پيشنهاد مي دهد و نشان ميتوليد رقابتي ب

 كنندگانتوزيع    و كنندگانمصرف اجتماعي رفاه ،هاست. با ظرفيت تخصيص داده شدسازي بازار رقابتي مطرح گرديده يادهچهارچوبي براي پ
  وجود مي آورد.ه بنابراين توليد مناسب جنبه خصوصي قابل اعتمادي نسبت به توليد عمومي خوب بيافت.  خواهد افزايش

  
 يت خريداري شدهمجموع مقدار ظرف ،تقاضاي مصرف كننده ،هزينه ظرفيت، تابع چگالي تجمعي ،پيوسته تصادفي متغيرهاي كليدي: واژه

                                                            
  نويسنده مسئول  -1
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  تحليل انرژي خورشيد جهت تامين انرژي يك مدرسه در ايران
  زهره عباسي دانشجوي كارشناسي ارشد الكترونيك

  نگين السادات عاملي دانشجوي كارشناسي ارشد الكترونيك
  

  چكيده:
سبتا بااليي داشته باشد.همچنين به دليل هزينه نسبتا سيستم خورشيدي تنها زماني بكار گرفته ميشود كه سرعت باد خيلي كم و تابش خورشيدي ميزان ن

بهينه خواهد  باالي آرايه خورشيدي استفاده از آن تنها در شرايط هزينه باالي سوخت و شرايط مساعد اقليمي جهت توليد انرژي از انرژي هاي تجديد پذير
اي تامين انرژي يك مدرسه از انرژي خورشيدي پرداخته شده كه با بررسي ميزان بود.در اين مقاله به بررسي پارامتر هاي موثر در انتخاب بهترين منطقه بر

هواي انرژي تابشي خورشيدي در فصل هاي مختلف سال چابهار كه يكي از شهر هاي استان سيستان و بلوچستان ميباشد با اقليم سواحل جنوبي و آب و 
  مدرسه در ايران ميباشد. معتدل و مرطوب يكي از بهترين گزينه ها جهت تامين انرژي يك
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  مدلسازي امكان تشكيل واكس در واحدهاي پااليشگاه گازي: مطالعه موردي

  جعفر جوانمردي-مژگان حسيني

  چكيده:
ي وسيعي از هيدروكربن ها، با خواص متغيير هستند كه مي توانند در تغيير حــاالت ترمودينــاميكي گاز و ميعانات گازي داراي محدوده

ز جامد يا واكس شوند. در جريان گاز و نفت تشكيل و رسوب جامدات هيــدروكربني در حــين فراينــد و توليــد، از نظــر باعث تشكيل فا
عملياتي و اقتصادي يك پديده نامطلوب تلقي مي شود. در اين مطالعه يك مدل ترمودينــاميكي بــر پايــه تئــوري چنــد جامــدي بــراي 

كس ارائه شده است. در اين مدل فوگاسيته فاز بخار و مايع بــا اســتفاده از معادلــه بيني ميزان واكس رسوب كرده و دماي ظهور واپيش
ايد. فوگاسيته اجزاي خالص جامد نيز به صورت غير مستقيم از معادله حالت و با استفاده حالت پنگ رابينسون بهبود يافته به دست مي

خواص بحراني و نقطه ذوب استفاده شدند. نتايج مدل ابتدا با نتايج آيد. روابط همبسته براي محاسبه ها به دست مياز نسبت فوگاسيته
بيني ميزان رسوب واكس و دماي ظهور واكس بــراي آزمايشگاهي مقايسه شد كه نتايج تطبيق خوبي داشتند. در نهايت مدل براي پيش

  يك واحد فرآيندي در پااليشگاه گازي واقع در منطقه پارس جنوبي به كار برده شد.
  كليدي: رسوب واكس، دماي ظهور واكس، تئوري چند جامدي، معادله حالت كلمات
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ارائه الگوي ديناميكي جهت كاستن ميزان مرگ ومير بر اثر استنشاق گاز، در بخش خانگي با 
  رويكرد پويايي شناسي سيستم

 
 عبداهللا تبريزي67 ، حامد نيرومند68 ، نوشين صادقي نياركي69

كيلومتر قزوين كرج 25ن نيروگاه شهيد رجايي ، اتوبا  

 

 چكيده:

)،يكي از مقوالت به روز در تمام كشور هاي توسعه يافته ميباشد، كه بتدريج در كشورهاي در HSEامروزه بحث ايمني وبهداشت ومحيط زيست (
حوادث ناگواري است كه متأسفانه شاهد ،جامعه ل گاز سوزيهر ساله با شروع فصل سرما و آغاز كار وسا .حال توسعه نيز جايگاه خود را پيدا ميكند

شود. گاز طبيعي و ساير تسهيالت همانطور كه باعث راحتي و آسايش مردم است در ميافراد تعداد قابل مالحظه اي از اين حوادث منجر به مرگ 
مي  وكنترل ، پيشگيريزمينه در اين بهترين روش مقابله با خطرات .تواند باعث خسارات جبران ناپذيري شودصورت عدم رعايت نكات ايمني مي

 د.باش

با استفاده از پوياشناسي سيستم مي پردازد و دياگرام  ارائه الگوي ديناميكي كاهش ميزان مرگ ومير بر اثر استنشاق گازدر اين راستا اين مقاله به  
آناليز ديناميكي اثرات عوامل مرگ ومير در نتيجه  را ارائه مي نمايد.مدل ارائه شده چار چوبي را به منظور "جريان مسئله تحقيق "و "علي معلولي"

 گيري استنشاق گاز  را مشخص كرده ومسئوالن را به يك ابزار قابل فهم وتصويري براي درك و ايجاد  آگاهي  از اين فرايند  آنها را براي تصميم

  سوق مي دهد. هاي موثرتر
 

ق گاز:پويايي شناسي سيستم،مديريت،مرگ ومير،استنشاكليد واژه ها  

                                                            
  67‐ كارشناس ارشد مديريت استراتژيك

  68‐ كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
  69‐ كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
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 شبنا گرماي تأمين جهت گرماييپمپ زمين ازسيستم استفاده سنجيامكان

 
  73، عبداهللا مهرپناهي72ناصرآباد، صادق نيكبخت71، سهيل پرخيال70حمزه شيدائي

 HSH_7@yahoo.comدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، تهران، 

  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، تهران
HSH_7@yahoo.com 

  
  
  
  

  ه:چكيد
 داريم. زمين انرژي منبع يك به نياز ساختمان درون مطلوب دماي به يابي دست براي آسايش، محدوده از دمايي شرايط شدن خارج و سرد و گرم فصل شروع با
 استفاده است. با رسيدست قابل سهولت به و داشته وجود شهري ميادين و هاحياط ها،ساختمان زير در كه است عظيمي بسيار حرارتي منبع طبيعي طور به

 دماي اختالف به توجه با و حرارت انقال اصل از استفاده با بنا، خاكزير بستر ازميان دادن سيال عبور با توانمي سال طول در خاك اعماق يكنواخت ازدماي
 محاسبه حرارتي مدل يك از استفاده با انتهر در خاك دماي پژوهش، نمود. دراين سرد،گرم فصل در و سرد گرم، درفصل عبوريرا سيال محيط، وهواي خاك

 ساختمان يك براي سيستم اين گرمايشي و سرمايشي ظرفيت گرمايي،پمپ حرارتي زمين سيستم سازي شدهشبيه مدل يك از استفاده با سپس و گرديده
 در گذرا رسانش اصل از استفاده با كه است اين وجهت قابل است. نكته شده زده تخمين انرژي مصرف در جوييصرفه درصد ميزان و برآورد تهران در آموزشي

- مي سيستم فعاليت شروع زمان از سرد فصل در روز 150 و گرم روزدرفصل 115 ، دارد را كارايي حداكثر تهران در سيستم اين زمانيكه ،بيشترين مذكور مدل

  .باشد
 
  .آموزشي بناي انرژي، جوييصرفه حرارتي، يسازلمد خاك، يكنواخت دماي ،گرماييزمين پمپ حرارتي :كليدي هايواژه

                                                            
  ، تبديل انرژي-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - 70
  porkhial@yahoo.com، (سانا) ايران هاي نوگرمايي سازمان انرژيمدير گروه انرژي زمين، استاديار - 71
  srttu.eduS.Nikbakht@، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، همراه: كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - 72
  mehrpanahi@srttu.eduدكتري مهندسي مكانيك، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشجوي  - 73
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با  شده با انرژي خورشيديگرمايي تركيبزمين حرارتي پمپ سيستمعملكردسازي و ارزيابيمدل
  پارامترهاي عملكردي

  
  77ناصرآبادصادق نيكبخت، 76، سهيل پرخيال75، محمدمهدي رشيدي74حمزه شيدائي

  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، تهران

HSH_7@yahoo.com 
  

  چكيده
گرما را  اين سيستمبه سرعت در حال افزايش است.  مسكوني هايگرم ساختمانهاي حرارتي منبع زميني براي گرمايش و سرمايش و تأمين آباستفاده از پمپ

عملكرد سيستم و كاهش طول ، افزايش ضريب منظور كاهش مصرف برقبهاين سيستم كند.عمودياز زمين استخراج مي كچاه نصب شده درشكل Uبا لوله 
بار گرمايش غالب است، حرارت خالص ساالنهاستخراج شدهاززمين افزايش  كه هاييمكاناست. براي با گردآورنده خورشيدي تركيب شده مبدل حرارتي زميني

ها از يكديگر منجر بهكاهش ضريبعملكرد چاهك . تأثير حرارتيرندگذاميحرارتي  تأثيرمجاور بر يكديگر  مبدل حرارت زميني هايكچاهيابد و در نتيجه مي
-مي مورد استفاده قرار به عنوان منبع حرارتي كمكيدر كنار اين سيستم خورشيديشود؛ در نتيجه براي جبران اين اثر نامطلوبانرژيسيستموافزايشمصرفبرق مي

گرمايي زمين حرارتيهاي سيستمپمپسازي و بهينهتحليل وتجزيه نظورمبهافزارحل معادالت مهندسي، ه كمكنرمبو كدنويسي اي سازي رايانهگيرد. شبيه
هاي گرمايشي سنتي و دهد كه استفاده از اين سيستم نسبت به سيستمنتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي است.گردآورنده خورشيديانجام شده شدهتركيب

  تري دارد.وبگرمايي ضريب عملكرد مطلحتي نسبت به سيستم پمپ حرارتي زمين
  

  .EESنويسي زميني، برنامه حرارتي منبع هاي، پمپگردآورنده خورشيدي:ها كليدواژه

                                                            
  ، تبديل انرژي-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - 74
  mm_rashidi@yahoo.comهمراه: ،تبديل انرژي، دانشگاه بوعلي سينا، -مهندسي مكانيكدانشيار  - 75
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مايي تركيب شده با انرژي گرترمواكونوميكي پمپ حرارتي زمين سازيسازي و بهينهمدل
  خورشيدي

  
  81، كامران مبيني80، سهيل پرخيال79، محمدمهدي رشيدي78حمزه شيدائي

  شهيد رجايي، تهران دانشگاه تربيت دبير

HSH_7@yahoo.com 

  

  :چكيده
هاي گرمايشي در مناطقي سردسير هستند كه بار عنوان سيستمگرمايي تركيب شده با گردآورنده خورشيدي به منظور استفاده بههاي حرارتي زمينپمپ

كنند. تفاوت اين رشيدي به عنوان منابع حرارتي استفاده ميگرمايي و خوگرمايشي آن مناطق بر بار سرمايشي سيستم غالب هستند، از تركيب انرژي زمين
حرارت جذب شده از خورشيد به حرارت گرفته  .است با گردآورنده خورشيدي اين سيستمگرمايي معمولي در تركيب شدن هاي حرارتي زمينها با پمپسيستم

گرمايي تركيب شده با انرژي خورشيدي با در مقالة حاضر يك پمپ حرارتي زمينكند. شود و بار حرارتي اضافي سيستم را تأمين ميشده از زمين اضافه مي
براي اعتبارسنجي كد نوشته شده براي اين سيستم، نتايج برنامه نوشته شده با نتايج سازي و بررسي فني و اقتصادي شده است.حلقة بستة عمودي زميني، مدل

پارامترهاي طراحي و عملكرد اين پمپ حرارتي در شرايط مشخص بار حرارتي گرمايشي، شرايط  تجربي بدست آمده از سيستم با هم مقايسه شده است.
  اقتصادي مطالعه شده و مشخصات سيستم بهينه بدست آمده است.

  

  سازي، انرژي خورشيدي.سازي، ترمواكونوميكي، مدلگرمايي، پمپ حرارتي، بهينهزمينهاي كليدي:واژه

                                                            
  تبديل انرژي-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - 78
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  پااليشگاه در مصرف انرژي صرفه جويي درجهت  تقطير برج هاي شرايط عملياتيبهينه سازي 
  

 84، احمدرضارهبر83، سيدمصطفي طباطبائي قمشه82مسلم شهامت پور

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر، ايران
Moslem.shahamat@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده

نشان  آن ضرورت فراهم آوردن در جهان و انرژي مصرفرشد بودن قيمت انرژي مي باشد و رو به صعود  يفرآيند صنايع براي نگراني اولين
بهينه سازي واحدهاي توليد انرژي و مصرف آن مقرون به صرفه و گاهي امري حياتي مي باشد، در صنعت نفت، برج هاي تقطير يا  كهمي دهد 

وسيله شبيه سازها و مدلهاي كامپيوتري مي توان اين بخش ها را  كه به واحد تقطير يكي از كليدي ترين واحدهاي مصرف كننده انرژي است
 به حالت بهينه درآورد، هدف عملياتي واحد تقطير نفت خام دستيابي به شرايط تحت كنترل و پايدار، افزايش توليد و كيفيت محصول همراه با

هدف  بهينه سازي يك پااليشگاه نفتي افزايش توليد محصوالت با هزينه هاي عملياتي به دليل مالحظه هاي اقتصادي است. از اين رو  كاهش
كيفيت مي باشد، در اين پژوهش سعي شده است يكي از واحدهاي تقطير اتمسفريك در پااليشگاه آبادان مورد بهينه سازي قرارگيرد كه با 

ر مرحله بعد نتايج بهينه سازي با استفاده از شبيه استفاده از شبيه ساز و هدف به دست آوردن محصوالت باالسري بيشتر انجام شده است، د
ساز، در عمل بر روي واحد مذكور به اجرا در آمده و نتايج نشان دادند كه تغييرات در شرايط عملياتي واقعي، مقدار محصوالت باالسري با 

ت باالسري و مصرف انرژي، صرفه جويي در كيفيت مطلوب را افزايش مي دهند، در نهايت نيز يك موازنه اقتصادي خالص بين افزايش محصوال
  مصرف انرژي اين پااليشگاه را نشان دادند.

  
  بهينه سازي، صرفه جويي در مصرف انرژي، برج تقطير، موازنه اقتصادي، شبيه سازهاي كليدي: واژه

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 82

  عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر دكتراي مهندسي شيمي، - 83
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش پديده هاي انتقال دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 84
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 و تغيير گاز جهت بهينه سازيتبديل كاتاليستي پااليشگاه آبادان  كوره هاي واحد آناليز سوخت
  مصرف انرژي

  
 احمدرضارهبر85، سروش زرين آبادي86، مسلم شهامت پور87   

  ايرانشيمي، ماهشهر،  مهندسي گروه ماهشهر، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه
Ahmadreza.rahbar@yahoo.com  

   
  
  
  

  چكيده
نحوه تأمين نيازهاي مربوط به  و انرژي و يكي از مهم ترين مسائل جوامع امروزي انرژي مديريت ،اساسي ترين پايه توسعهتوجه به اين كه  با

مي باشد و همچنين محدود بودن منابع سوخت هاي فسيلي و افزايش روزافزون قيمت و مصرف انرژي در جهان و نياز واقعي كشورها به آن 
با توجه به اينكه شركت  امري ضروري و گاه حياتي به حساب مي آيد. در اين پژوهش تامين انرژي مورد نياز خود، استفاده بهينه از انرژي

پتروشيمي آبادان يكي از مشتري هاي هميشگي گاز توليدي واحد تبديل كاتاليستي پااليشگاه آبادان مي باشد كه اين گاز در واحد تبديل 
ن پتروشيمي، براي توليد با كيفيت و تداوم توليد خود به اين گاز، بررسي كاتاليستي در واقع يك محصول جانبي است و بر اساس نياز شديد اي

امكان تغيير سوخت مصرفي كوره هاي واحد تبديل كاتاليستي پااليشگاه آبادان از گازهاي توليدي خود به گاز آغاجاري مورد پايش و  در مورد
و دماي سطح خارجي تيوب كوره ها در هر دو حالت مورد بررسي قرار  بررسي قرار گرفت كه نتيجه تغييرات گازهاي حاصل از احتراق كوره ها

گرفت و نتايج نشان دادند كه نه تنها از لحاظ فرآيندي مشكلي ايجاد نمي شود بلكه اين تغيير باعث افزايش درآمد ناشي از فروش گازهاي 
  ارسالي به پتروشيمي آبادان جهت مصرف فرآيندي آن شركت مي گردد.

  
  مديريت انرژي، سوخت كوره هاي صنعتي، پايش سوخت كورهكليدي: هاي واژه

                                                            
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر ،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش پديده هاي انتقال - 1
هندسي شيمي، عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهردكتراي م - 2  

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر ،نتيكيدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش ترموس - 3  
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 پايداري محيط زيست و ايجاد اشتغال در جهت منافع ملي 

به انرژي هاي تجديدپذيراز طريق رويكرد   

 
1علي ازقندي روشناوند   

معاونت فني ، برنامه ريزي و كنترل پروژه شركت الماس سازه روشن"عمران  –كارشناس عمران "  
ير عامل شركت فني و مهندسي ژيوارمد  

Email: Ali.roshanavand@gmail.com 
CIV-0694 

 
 

  چكيده :
) …حيوانات و نيروي آب و باد (جهت كشتيراني وانسان طي قرنها  مراحل تكامل انرژي را طي نمود . در ابتدا از انرژي خويش و نور خورشيد و پس از آن سوخت چوب و هيزم و همچنين نيروي 
به سمت به بدست آوردن انرژيهاي جديدتر گام  استفاده نمود، پس از آن با اختراع موتور بخار و توسعه آن استفاده از سوختهاي فسيلي را شروع كرد (زغال سنگ ، نفت ، گاز) و پس از آن

  برداشت.
ريكه راه رسيدن مطرح در امر توسعه بشمار مي رود . منابع انرژي تجديدپذير در دراز مدت از توان بالقوه تامين نيازهاي بشر به انرژي برخوردارند ، بطوامروزه بحث انرژي يكي از مهمترين مباحث 

  ين هاي مورد استفاده اشاره نمود .به توسعه را هموار خواهند ساخت .از جمله عوامل اصلي در تقاضاي انرژي ميتوان به رشد فزاينده جمعيت ، رشد منابع و تنوع ماش
سازي ساختمان در برابر مصرف  م همزمان با بحران انرژي در اروپا گام هاي موثري در جهت بهينه سازي مصرف انرژي برداشته شد كه بيشترين توجه به بخش ساختمان و بهينه 1972از سال 

فسيلي ، توجه به سمت انرژي هاي تجديد پذير به خصوص خورشيد ، باد و آب معطوف شد و سرمايه گذاري هاي كالني نيز  انرژي شد و از سوي ديگر با توجه به كمبود و قيمت باالي انرژي
ديدپذير در زمينه اشتغالزايي و اشتغال و با توجه به پتانسيل بااليي كه از طريق رويكرد به بحث انرژي هاي تجصورت گرفت و نتايج مطلوبي نيز بدست آوردند . لذا با توجه به تشديد بحران انرژي 

  ويژه تمامي مردم اعم از مسئول و غير مسئول مي باشد .بوجود مي آيد ، نيازمند نگاه 
 » محيط زيست -روستا ـ اشتغال ـ  توسعه ملي -انرژي واژه هاي كليدي : « 

                                                            
    Ali.Roshanavand@Gmail.com     E‐Mail: 
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انتخاب و تحليل انرژي اقتصادي محيط زيستي سيستم سرمايش و گرمايش خورشيدي براي يك 

 اختمان نمونه در شهر اصفهانس

 
  3مهدي علي احيايي ، 2ابوالفضل احمدي ،1بيژن رياحي ساماني

  دانشگاه علوم و تحقيقات اراك

bijan.samani@gmail.comEmail:  
 
 
 

  
    چكيده 

اي آفتابي در ايران و همچنين ضرورت صرفه جويي انرژي و پاك نگه داشتن محيط زيست، روزهازدياد خورشيدو از  با توجه به ميزان باالي انرژي دريافتي
اند، مي تواند از اهميت  كشوراستفاده از سيستم هاي سرمايش و گرمايش خورشيدي در ساختمان ها كه يكي از پرمصرف ترين، مصرف كننده هاي انرژي در 

 است.انرژي خورشيدي دريافتي بروي صفحات مايل كلكتور در شرايط جغرافيايي شهر اصفهان محاسبه شده  بسيار بااليي برخوردار باشد.در اين پژوهش مقدار
مي شود كه بجاي سوخت گاز طبيعي  طراحي يك چيلر جذبي تك اثره آبگرم ،درصد انرژي گرمايشي و سرمايشي در ساختمان اداري نمونه 100جهت تامين 

 159انرژي صرفه جويي شده و همچنين از انتشار  مگاوات ساعت 9/297اده شده است. با اجراي اين پروژه ساالنه مقدار كلكتور لوله خالء استف 176در آن از 
خورشيدي، با در نظر هاي جهت خريد كلكتور اضافي اوليه تن دي اكسيد كربن در سال جلوگيريمي گردد.با تحليل اقتصادي طرح دوره ي بازگشت سرمايه 

 سال 4دوره ي بازگشت سرمايه به  ،سال محاسبه شده كه اگر در محاسبات آن قيمت گاز را به نرخ جهاني لحاظ كنيم 11ز در ايران، گرفتن قيمت فعلي گا
  .نمايدمي يابد كه توجيه پذيري بسيار باالي اين طرح را از نظر اقتصادي ثابت مي  تقليل

  
  88بي ، صرفه جويي انرژيانرژي خورشيدي ، سرمايش و گرمايش ، چيلر جذ:كليدي واژه هاي

                                                            
  مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشجوي  - 1
  دانشيار مهندسي مكانيك - 2
  استاديار مهندسي مكانيك - 3
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توسعه كاربرد انتگراسيون حرارتي جهت كاهش نقطه شبنم آب در جريان گاز تصفيه 
 شده براي پااليشگاه مسجد سليمان

  
  3، هاني ميرسنجري 90فريور فاضل پور، 89محمد قديمي 

  استاديار گروه مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن - 1
  دسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوباستاديار گروه مهن - 2

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي - 3
  Hani_7744@yahoo.com  

  چكيده 
نقطه شبنم مي باشد.بر اساس نقشه هاي  يكي از مشكالت پااليشگاه گاز مسجدسليمان باال بودن دماي گاز شيرين ارسالي به واحد تنظيم

درجه سانتيگراد بوده كه در اين دما محتواي آب  5/54در حال حاضر برابر با  واحد تنظيم نقطه شبنم فرآيندي و طراحي،دماي گاز ارسالي به
ب در گاز تصفيه شده،واحد تنظيم نقطه مي باشد.در اين حالت به دليل باال بودن محتواي آ gas 3mg/m  3036همراه با گاز تصفيه شده برابر با 

 شبنم قادر نيست تا نقطه شبنم آب در جريان محصول نهايي را تا حد مطلوب كاهش دهد،از طرفي به دليل باال بودن دماي گاز ارسالي به واحد
گازي و كاهش محتواي آب،كاهش  درجه فارنهايت به منظور استحصال ميعانات 10تنظيم نقطه شبنم چيلر پروپان (در اين تجهيز دماي گاز تا 

با استفاده از در اين مقاله مي يابد) با بازده كامل عمل نكرده و توليد محصول جانبي با ارزش كه ميعانات گازي مي باشند كاهش خواهد يافت.
كه به ميزان قابل توجهي  فناوري انتگراسيون حرارتي روشي به منظور كاهش دماي گاز شيرين ارسالي به واحد تنظيم نقطه شبنم ارائه شده

 3/32درجه سانتيگراد) و همچنين توانسته توليد ميعانات گازي را به ميزان  5/42مشكل باال بودن دماي گاز را مرتفع (كاهش دماي گاز تا 
دالر سود نصيب  775698 ساالنهپيشنهادي روش نشان داد كه در صورت استفاده از  برآورد اقتصادي پروژهنتايج حاصل از درصد افزايش دهد.

   پااليشگاه گاز مسجد سليمان از طريق افزايش توليد ميعانات گازي خواهد شد.
  

  واحد تصفيه گاز، ميعانات گازي انتگراسيون حرارتي،،كاهش محتواي آبهاي كليدي: واژه

                                                            
  استاديار گروه مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن -1
  استاديار گروه مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب -2
  هاي انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي انرژي گرايش سيستم - 3
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  مميزي انرژي و كاربرد آن در صنايع نساجي
  

  91محمد معتمدپور
  شركت يلداي كوير كاشان  –ن شهرك صنعتي اميركبير كاشا -كاشان

Mhm1362@gmail.com 
   

  
  

  چكيده 
 فن آوريكه رشد اقتصادي و توسعه صنعتي كه خود پايه هاي اصلي پيشرفت  صه هاي بين المللي نشان داده استتجربه چند دهه گذشته در عر

 ايراندر كشور  به استفاده درست و منطقي از منابع انرژي ارتباط دارد.در رسيدن به اقتدار سياسي، استقالل ملي و شكوفايي فرهنگي هستند، تا اندازه زيادي 
گيرد و شايد تر از نرخ جهاني صورت ميهايي پايينبنزين) با قيمت ژي (برق، گازعرضه انر، هاي باالي طبيعيبه جهت وجود منابع غني زيرزميني و ظرفيت

پس شكي نيست  انرژي شده كه باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذيري بر اقتصاد كشور شده است. همين موضوع باعث استفاده نادرست و غير بهينه از منابع
سازي و مديريت بهينهمميزي انرژي جزو اقدامات اوليه جهت  داشته باشد. ايران تواند كمك بزرگي به رشد و توسعه كشوركه بهينه سازي مصرف انرژي مي

هاي مصرف انرژي در يك فعاليت يا فرآيند انجام و مقادير و موقعيت موعه اقداماتي است كه جهت شناسايي، چگونگي،مميزي انرژي مجباشد. مي انرژيمصرف 
صنعت نساجي پس از صنعت سيمان در كشور ايران از لحاظ مصرف انرژي  گردد.جويي انرژي مشخص شده و ارزيابي ميها و امكانات صرفهدر طي آن فرصت

درصد و نسبت به متوسط مصرف  15تا  10نسبت به مصرف متوسط داخلي بين ايران در صنعت نساجي انرژي پتانسيل صرفه جويي  رد. در مقام دوم قرار دا
واقع در شهرك صنعتي اميركبير كاشان به عنوان مكان تحقيق  "نساجي حرير "در اين مقاله كارخانه اي با نام شود.درصد برآورد مي 25تا  15جهاني بين 

در پايان راهكارهايي جهت كاهش مصرف انرژي پيشنهاد شده است. سعي شده است اين راهكارها به گونه  جام فرآيند مميزي انرژي انتخاب شده است.جهت ان
خ بازگشت نراي انتخاب شوند كه سرمايه گذاري مورد نياز براي انجام اقدامات الزم جهت كاهش مصرف انرژي به ازاي توليد يك واحد از محصوالت مختلف، 

  سود قابل قبولي را داشته باشند.
  

  مميزي انرژي ، صنايع نساجيهاي كليدي: واژه

                                                            
  مديريت كنترل كيفي ريسندگي و هيت ست كارخانجات ريسندگي و بافندگي يلداي كوير كاشان - كارشناس ارشد -1
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  بازيروغن گيري از گياه منداب و توليد بايوديزل با استفاده از ترانس استريفيكاسيون باكاتاليست 

  
  95ازس، حميدرضا چيت94، سارا طياري93نياپريا مظفري ،92كامبيز تحويلداري

  مي آزاد واحد تهران شمالي شيدانشكده
k_tahvildari@iau-tnb.ac.com  

  
  
  

  چكيده
ها ها و جلبكهاي حيواني، پسماند روغنهاي گياهي، چربيپذيري است كه از منابع مختلفي مانند روغنهاي تجديدبايوديزل جزء سوخت

باشد، روغن گيري شده و بازده به دست خريب پذير ميشود. در اين تحقيق از گياه منداب كه داراي روغن غير خوراكي و زيست تگرفته مي
ساعته انجام  3استريفيكاسيون روغن منداب توسط كاتاليزور همگن هيدروكسيد پتاسيم با رفالكس بوده است. واكنش ترانس %26آمده از آن 

رفت واكنش و تبديل اسيد به استر از نمونه است. در اين ميان براي حصول اطمينان از پيش %90ديزل حاصله از روغن منداب شد. بازده بايو
طيف سنجي _هاي چرب غير اشباع روغن منداب به وسيله كروماتوگرافي گازيگرفته شد و همچنين اسيدFTIRبايوديزل حاصل طيف 

  .شناسايي گرديد(GC_MS)جرمي
  

  .وكسيد پتاسيمبايوديزل، ترانس استريفيكاسيون، هيدر ،(Eruca sativa)گياه منداب هاي كليدي: واژه

                                                            
  ي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالدكتري شيمي كاربردي، عضو هيئت علمي دانشكده - 92

  مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالدانشجوي كارشناسي ارشد - 93

  هاي محيط زيست دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقاتدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي گرايش آلودگي- 94

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال- 95
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  تيپ ديسك SMESمدلسازي ترانزينت براي يك كويل 
  

  1، احمد محمد حسيني1، مصطفي بابايي1، شهاب يوسفي زاد1همايون مشگين كلك ،1مجتبي پيشوايي، 1خوزاني محمدرضا شيروي

  تفرش، دانشگاه تفرش  ايران،1
mohammadreza.shiravi@yahoo.com 

  
 
  
  

  چكيده
قرار  acآبنرمال يا نرمال، يا صاعقه يا ضربات سوئيچينگ سيستم  PSCنزينت هاي ناشي از عملكرد سوئيچينگ در معرض ترا SMESيك 

ي گرفته شد. اضافه ولتاژ هاي ترانزينت مي تواند عايق كويل ابررسانا را به خطر بياندازد، خصوصا در محيط عملكرد برودتي آن كه مشخصه ها
باشد. ترانزينت ها پتانسيلي دارند كه مي توانند عايق كويل را با تنش روبرو كنند. مدل توزيع شده كويل  عايق متفاوت از شرايط نرمال آن مي

، اندوكتانس متقابل و dcساخته شد تا اضافه ولتاژ هايي كه مي تواند عايق كويل را به خطر بياندازد، پيش بيني كند. كويل شامل سلف 
 ه زمين همراه با مقاومت هاي موثراست.كاپاسيتانس هاي صفحه به صفحه و صفحه ب

  
  كويلسازي ، مدل (SMES) ابر رساناي مگنتيكي ذخيره انرژي ترانزينت هاي الكترومگنتيك، سيستم هايهاي كليدي: واژه
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  وهوايي ايرانگرمايي در شرايط مختلف آببررسي تجربي عملكرد سيستم پمپ حرارتي زمين
  

  99، عبداهللا مهرپناهي98ناصرآبادق نيكبخت، صاد97، سهيل پرخيال96حمزه شيدائي
 HSH_7@yahoo.comدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، تهران، 

  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، تهران

HSH_7@yahoo.com 

  

  

  

  

  چكيده:
 باال دليلهب كشور وشمال جنوب درمناطقاستفاده نمود.  هاساختمان و سرمايش توان از سيستم پمپ حرارتي جهت گرمايشدر تمامي مناطق زمين مي

 س بعضي در همچنين .شودمي استفاده هاساختمان سرمايش مينأت جهت هستند پرمصرف برقي وسايل ازجمله كه گازي كولرهاي از ورطوبت دما بودن
 گرماي نمودن مينأت جهت هستند، ينييپا نراندما داراي انرژي باالي مصرف ضمن هركدام كه برقي هايبخاريو  گازي بخاري ازچيلرها، دركشور، هااختمان

 با كه آيندمي شمار مصرفب پر وسايل ازجمله كشور در گرمايشي و سرمايشي وسايل رايج هايسيستم كه است مفهوم بدان اين .شودمي استفاده نياز مورد
 قابل كمك توانمي دارد70%تا50% برق مصرف كاهش با را هاساختمان محيط سرمايش و گرمايش مينأت قابليت كه ييگرمازمين حرارتي پمپ جايگزيني

نتايج  ايم.وهوايي متفاوت كشور ايران پرداختهدر اين مقاله به مقايسه تجربي عملكرد سيستم در سه منطقه آب .نمود دركشور برق مصرف كاهش به توجهي
  وهوايي معتدل بهترين عملكرد را دارد.نشان داد كه اين سيستم در شرايط آب

 

  وهوايي.شرايط آب انرژي، جويي صرفه ،گرمايي زمين پمپ حرارتي :كليدي هايواژه

                                                            
  تبديل انرژي-دسي مكانيكدانشجوي كارشناسي ارشد مهن - 96
  porkhial@yahoo.comهاي نو ايران (سانا)، گرمايي سازمان انرژياستاديار، مدير گروه انرژي زمين - 97
  srttu.eduS.Nikbakht@كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك ، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - 98
  mehrpanahi@srttu.eduرجاييدانشجوي دكتري مهندسي مكانيك، دانشگاه تربيت دبير شهيد  - 99
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  انرژي در نيروگاههزينه و مديريت      
  101،آرمان براتي 100ميالد باقري    

  پتروشيمي فجر -ماهشهر - خوزستان      
 Email:miladebagheri@yahoo.com                 

 
 
 

  چكيده
، توربين گاز و نيروگاههاي آبي تشكيل شده است كه هركدام سهمي در توليد انرژي الكتريكي  سيستم هاي توليد برق در كشور ما اغلب از توربين هاي بخاري

و بررسي عملكرد اين نيروگاهها مي تواند مقدمه اي بر  لذا شناخت كشور را دارند.سهم عمده اي از اين توليد را مي توان به نيروگاههاي بخاري اختصاص داد.
نين استفاده بهينه سازي هزينه و انرژي در اين سيستم ها باشد.با توجه به سياست هاي كشور در جهت كاهش آلودگي ،كاهش هزينه ها و بازده بيشتر و همچ

 ارزي عظيم هاي سرمايه صرف با برق صنعت تأسيسات احداث اينكه به توجه با . مي باشد براساس اين نوع سوخت   لذا بررسي هاي انجام شده ، از گاز طبيعي

 در  "دقيقا سازي مصرف بهينه براي اقدامي هر لذا . شود برداري بهره آماده و شده ساخته نيروگاهي تا كشد مي طول زيادي زمان مدت بوده و همراه ريالي و

 خواهد زندگي شرايط كيفي ارتقا "نهايتا و محيط آلودگي كاهش نيز و توليدي كاالهاي قيمتهاي كاهش و عمومي تأمين رفاه و ملي هاي سرمايه حفظ راستاي

  شد.
  

  مدل ، آلودگي ، سازي بهينه ، نيروگاه ، انرژي واژه هاي كليدي:

                                                            
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 100 
  كارشناس مهندسي شيمي 101 
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  بهينه سازي مديريت مواد وانرژي با پيشگيري از كيك شدن كود اوره
  

 امير حسين هاديان حقيقي

 مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف –د مهندسي فرآيند واحداوره پتروشيمي خراسان كارشناس ارش

  واحد مهندسي فرآيند–شيروان –كيلومتري جاده بجنورد - 17مجتمع پتروشيمي خراسان 
  Hadian1349@yahoo.com  

 
 
 
 

  چكيده :
وليد اوره پريل وگرانول در كشورو اهميت صادرات اوره ،حفظ كيفيت از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد. با توجه به با توجه به وجود واحدهاي متعدد ت

وچرخه درجه وجود واحدهاي قديمي توليداوره پريل در شيراز وخراسان و بندر ماهشهر ومشكالت كلوخه شدن اوره در انبارها ،بررسي پديده مهاجرت رطوبت 
تحقيق ذيل درراستاي راهكارهاي پيشگيري از كيك شدن كود اوره وارائه شيوه هاي بهبود كيفيت اوره ز اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد.حرارت ا

بت گسترده در همچنين باتوجه به رقا.روزانه حجم زيادي از اوره توليدي در انبارها تبديل به كلوخه مي شود.راسان مورد تحليل قرار گرفته استپتروشيمي خ
مي مديريت انرژي ومواد منجر به ارتقاي  بهبودكيفيتمحصولدرمجتمع هاي توليداوره دارد.بديهي است نقش كليدي بازارهاي جهاني اوره ،كاهش كلوخه شدن

اوره ،راهكارهاي كاهش درجه  دراين مقاله خصوصيات كود اوره ومباني تئوري كيك شدن وتاثيرآنتي كيك ها،پارامترهاي اصلي حداقل نمودن كيك شدنگردد.
ي ،تخليه،رفتار حرارت اوره  ودستيابي به دانه هاي استاندارد اوره پريل،مكانيسم گسترش كيك شدن اوره در مسير انتقال اوره در بارگيري ، حمل ،كشتيران

ن كود شيميايي اوره در انبار وپديده مهم مهاجرت تزريق  آنتي كيك به  محصول نهايي وبهينه سازي نحوه تزريق آنتي كيك در واحد اوره،گسترش كيك شد
.همچنين اقدامات انجام شده به منظور بهينه سازي كيفيت محصول اوره پتروشيمي خراسان تجزيه وتحليل گرديده است(migration humidity)رطوبت 

وكاهش كلوخه شدن اوره درانباربه منظور بهينه  ال حرارتشامل طراحي نازل تزريق آنتي كيك ونصب چنگك در مسير انتقال اوره  جهت تبادل بهينه انتق
  .نمودن مديريت موادوانرژي بررسي شده است

  
 :مهاجرت رطوبت،چرخه دمايي،رطوبت نسبي بحراني،مقاومت ضربه اي،آنتي كيك واژه هاي كليدي
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  مصرف انرژي در بنگاه هاي صنعتي مديريت اولويت بندي حوزه هاي
  AHPبا استفاده از 

 
  104محسن طباطبائي، 103سعيد منصور، 102فريبا نظري فرد

 مهندسي صنايع ،اميركبير  ،دانشجوي كارشناسي ارشد

Faribanazarifard@aut.ac.com  
  

  چكيده
 تواند يك ابزار مهم برايمي 105رشد مصرف انرژي، خطر اتمام سريع منابع فسيلي و تهديدهاي زيست محيطي را به دنبال دارد. سيستم مديريت انرژي

جويي و بهبود عملكرد انرژي باشد. از آنجا كه دانش سيستم مديريت انرژي مبحثي نوين است و  بسياري از صاحبان صنايع استقرار صنايع از جهت صرفه
كند اين ا ميكنند مگر اينكه به اثربخشي سريع نائل شوند، لذا يكي از موضوعاتي كه اهميت پيدسيستم مديريت انرژي را يك پروژه سودآور تلقي نمي

 نظير عوامل چندگا نه اهداف �ً عموما انرژي به مربوط است كه بهبود عملكرد كدام حوزه انرژي در يك بنگاه صنعتي بايد در اولويت قرار گيرد. مسائل

 هم را يكديگر با درگير معيارهاي اين بتوانند كه نياز است روش هايي به علت همين به .گيرند دربرمي را محيطي زيست و فرهنگي،سياسي اقتصادي،

زيست محيطي، بهينه سازي و فرهنگي، بندي را بر اساس چهار معيار كنند مقاله پيش رو با استفاده از فرايند تحليل سلسه مراتبي، اين اولويت لحاظ زمان
د و كارخانجات گروه عظام مورد تجزيه و تحليل گذاري مورد بررسي و در چهار بنگاه صنعتي ساپكو، مپنا ژنراتور، شركت صنعتي مهرآبااقتصادي، و سياست

دهد براي يك بنگاه صنعتي، معيار اقتصادي بيش از ساير معيارها حاثز اهميت است و اقدامات بهبود عملكرد در نتايج اين تحقيق نشان ميقرار داده است. 
  ل و خورشيدي داراي اولويت باالتري است.مميزي، مصرف و تأمين تجهيزات انرژي گاز طبيعي نسبت به انرژي الكتريكي، گازوئي

  
تحليل سلسله مراتبيمميزي انرژي، بهبود عملكرد انرژي، رويكرد هاي كليدي: واژه  

                                                            
  102 نويسنده مسئول : دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد، سيستم بهره وري، دانشكده صنايع، دانشگاه صنعتي اميركبير 

  103 دانشيار دانشكده صنايع، دانشگاه صنعتي اميركبير
  104 دانشجوي مقطع دكترا ، دانشكده صنايع، دانشگاه صنعتي اميركبير 

105 Energy Management System 
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 مميزي انرژي و ارائه راهكارهاي بهينه سازي مصرف در يكي از ساختمانهاي شركت گاز خراسان
 رضوي

 
 سيد ايمان پيش بين1، سميه كارانديش مروستي2، نيما امين3، مهديه كنعاني4

504اتاق  -شركت گاز خراسان رضوي- ابتداي بلوار ارشاد -بلوار خيام - امور پژوهش و فناوري شركت گاز خراسان رضوي، مشهد  

s.kaarandish@gmail.com 
 
 

 چكيده
 حائز زيست بسيار محيط هاي آلودگي كاهش نظر از هم و انرژي منابع از سيادت و حفظ نقطه نظر از انرژي هم حامل اين مصرف سازي بهينه و مديريت امروز دنياي در

 رضوي خراسان استان گاز شركت  2 ناحيه گاز اداري مجموعه ساختمان در انرژي مصرف با رابطه در اي مطالعه كشور، در انرژي باالي مصرف به توجه باشد. با مي اهميت
. است گرديده ارائه گزارش شرح به ساختمان اين در مصرف انرژي كاهش مديريتي راهكارهاي نهايت در انرژي، مديريت نظام استقرار و مميزي انجام از پس .است گرفته صورت

 قرار ارزيابي انرژي مورد مصرف كلي روند آمده بدست اطالعات تحليل و تجزيه و مذكور هاي ساختمان با رابطه در نياز هاي موردداده كليه آوري جمع از پس راستا اين در
  .]2و 1[است شده بندي دسته مدت بلند و مدت ميان مدت، كوتاه سناريوي در سه اقتصادي ديدگاه از و ارائه انرژي مصرف سازي بهينه راهكارهاي همچنين. است گرفته

   بهينه سازي مصرف انرژي,مديريتي كاهش مصرف انرژي ,راهكارهايمميزي انرژيواژه هاي كليدي :  .1
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اكيد بر ملكرد راهبران قطار بر صرفه جويي مصرف انرژي در مترو با تمطالعه تاثير سبك رفتار و ع
 روش نگهداشت سرعت و مُدخالص در حركت

( موردكاوي : خط يك متروي تهران)   
 پژمان صالحي 1

.فوق ليسانس 1 ITو كارشناس علوم ريلي ، شركت بهره برداري متروي تهران 
 چكيده

وش مناسب حمل و نقل شهري، بدون ايجاد آلودگي مي تواند بسياري از مشكالت بزرگ با توسعه شهرنشيني در جهان،بكارگيري يك ر
د شهرنشينان را به ويژه در كشورهاي در حال توسعه رفع نمايد.وسايل حمل و نقل عمومي به علت دارا بودن باالترين ظرفيت حمل مسافر در واح

ل ريلي و به تبع آن متروتاكنون روش هاي مختلفي براي بهره وري و صرفه جويي كيلومتر بسيار مقرون به صرفه ترند. در سيستم هاي حمل و نق
ي قطار، در انرژي ارائه شده استروش هايي نظير كاهش دادن مقاومت رانشي و اتالفات انرژي ناشي از آن ، بازيابي انرژي در سيستم ترمز الكترونيك

تالفات انرژي در تجهيزات الكتريكي ،كاهش مقاومت حركتي از طريق بهينه سازي شرايط استفاده از آلومينيوم بجاي فوالد در بدنه قطار، كاهش ا
ز طريق آئروديناميك قطار  و غيره اين تحقيقبرآنستبه بيان روشي ساده براي صرفه جويي در مصرف انرژي قطارهاي مترو با استفاده از ياسوكاوا وا

ار به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي از طريق ؛ استفاده از حداكثر شتاب در رسيدن به اصالح سبك راهبري بپردازد. الگوي بهينه راهبري قط
 ماكزيمم سرعت با استفاده از نيروي رانش ،نگاهداشت سرعت در ماكزيمم مقدار خود در طول مسير تا آغاز محدوديت حركتي با استفاده از مُد

وقف در ايستگاه امكان پذير مي شود و نتيجه آنكه با استفاده از اين روش مقدار قابل خالص، اعمال نيروي ترمز در آخرين گام ميسر بمنظور ت
  ) و از طريق آن مقدار قابل مالحظه اي نيز در هزينه هاي مترو صرفه جويي مي شود .% 10تا  5توجهي انرژي ذخيره شده(

 واژگان كليدي
سرعت ، مُدخالص .مترو ، صرفه جويي در مصرف انرژي،سبك راهبري قطار، نگهداشت   
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بهينه سازي انرژي براي بخش دفع واحد نفتا هيدروتريتينگ پتروشيمي بوعلي با استفاده از 
  انتگراسيون حرارتي

  
  3، نيلوفر شهرياري 2مجيد علي آبادي، 106سحر رضايان

  استاديار گروه مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود 
Niloofar.shahriyri@yahoo.com 

   
  چكيده 

در اين بخش بعد از حذف ناخالصي هايي نظير گوگرد ، نيتروژن ، هالوژن ها ، آب ، الفين ها ، دي الفين ها و فلزات سنگين از نفتا درر 
ل توليد شده در جريان خروجي از اين راكتور ، از يك برج دفع كه شام، به منظور جداسازي گاز هاي  Hydrotreating Reactorراكتوري بنام 

سيني مي باشد استفاده مي نمايند . كندانسور اين برج از نوع كامال برگشتي بوده و در دو مرحله چگالش بخار خروجي از باالي برج  38
درجه سانتيگراد كاهش داده و  65درجه تا  150صورت مي گيرد . در مرحله اول با استفاده از يك كولر هوايي دماي بخار باالي برج را از 

درجه خنك مي شود . ريبويلر اين برج دفع يك كوره مي  45ئي صورت گرفته و در يك مبدل حرارتي توسط آب خنك كننده تا چگالش جز
باشد كه گرماي مورد نياز آن از طريق سوخت گازي تامين مي شود . بر اساس برآورد اقتصادي صورت گرفته هزينه ساليانه مصرف برق در 

دالر مي باشد . در اين تحقيق انتگراسيون حرارتي براي برج دفع مذكور با استفاده از شبيه  737670بويلر كولر هوايي و سوخت مصرفي در ري
صورت گرفت و روشي با هدف بهينه سازي انرژي براي آن ارائه گرديد . براساس نتايج حاصل از شبيه سازي ، در صورت  Aspen Hysysساز 

 100لر هوايي كه به منظور چگالش جزئي بخارات باالي برج دفع مورد استفاده قرار مي گيرد ، استفاده از روش ارائه شده مصرف برق در كو
درصد كاهش خواهد يافت . هر دو مورد ذكر شده تاثير بسزايي در كاهش هزينه هاي اين واحد خواهند  12درصد و مصرف سوخت در ريبويلر 

دالر در سال  624900شده در اين تحقيق منجر به بازگشت سرمايه به ميزان  داشت . بر اساس محاسبات اقتصادي استفاده از طرح ارائه
  خواهد شد .

  
  انتگراسيون حرارتي ، Aspen Hysysشبيه ساز  ،انرژي بهينه سازي ،برج دفع هاي كليدي: واژه

                                                            
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود     گروه مهندسي شيمي استاديار  - 1

  مي واحد بيرجند استاديار گروه مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسال - 2
        دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود - 3

 



 

     هم انديشان انرژي كيميا مجري:، همايشهاي صداوسيمامركز    1392آذر  تهران،،  مقاالت سومين كنفرانس انرژي و محيط زيستمجموعه 
88671676 – 021    09197556424  

  هاي سبز با تاكيد بر انرژي خورشيدلزوم گسترش كاربرد انرژي
  107نيما توكلي شيرازي                                                                    

 
  المللي چابهارآموخته كارشناسي ارشد مهندسي عمران از دانشگاه سيستان و بلوچستان پرديس بيندانش(

nima.tavakoli@gmail.com  
   

  چكيده
هاي جديد نشان داده ارد و پژوهشدسترسي كشورهاي درحال توسعه به انواع منابع جديد انرژي، براي توسعه اقتصادي آنها اهميت اساسي د

ست. با توجه به ذخاير محدود انرژي فسيلي و افزايش سطح كه بين سطح توسعه يك كشور و ميزان مصرف انرژي آن، رابطه مستقيمي برقرار ا
افزون به منابع انرژي و توان به منابع موجود انرژي متكي بود. دركشورما نيز، با توجه به نياز روزرف انرژي در جهان فعلي، ديگر نميمص
زيست، كاهش آلودگي سالم نگه داشتن محيط ، ضرورتخشكقرار گرفتن در كمربند خشك و نيمهشدن منابع انرژي فسيلي، و از طرفي كم

تواند د ميمانند انرژي خورشي سبزهاي و تأمين سوخت براي نقاط و روستاهاي دورافتاده استفاده از انرژي رسانيهاي برقهوا، محدوديت
پذيري اقتصادي، و همچنين بررسي توجيهها  گاه اين انرژي در بين ساير انرژياي داشته باشد. در اين نوشتار تالش بر بيان جايجايگاه ويژه
  هاي كشور ايران شده است.انرژي خورشيدي با توجه به قابليتهاي ايا و معايب عملي استفاده از طرحكاربردها ،مز
  .انرژي خورشيدي جايگزين،انرژي منابع  ،فسيلي سوختتوسعه،  هاي سبز،انرژي هاي كليدي:واژه

  

                                                            
  المللي چابهارآموخته كارشناسي ارشد مهندسي عمران از دانشگاه سيستان و بلوچستان پرديس بيندانش -1
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در شبكه سوخت رسانيبا درنظرگرفتن تعيين مكان هاي بهينه ايستگاه هاي سوخت
  MILPبه كمك  مسيرهاي انحرافي در شبكه

، دانشگاه عيصنا يدانشكده مهندساستاديار jbagheri@alzahra.ac.ir  1الزهراء(س)؛
دانشگاه  صنايع، - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع2

 maryam.mirzaii@gmail.comالزهراء(س)؛

  چكيده
جهت مكانيابي ايستگاه هاي سوخت رساني در يك شبكه تامين سوخت با درنظر گرفتن مسيرهاي MILP، يك مدل در اين مقاله

تگاه هاي سوخت رساني از جمله مسئله هاي مكانيابي مبتني بر جريان به حساب مي آيد؛ انحرافي ارائه شده است. مكانيابي ايس
جرياني از وسايل نقليه كه در مسيرهايي در حال حركت هستند و براي سوخت گيري  نياز به ايستگاه هاي سوخت رساني دارند. در 

تگاه ها سوخت دهي شود. لذا در نهايت براساس تعداد مدل پايه مسئله، هدف بيشينه نمودن جرياني است كه مي تواند توسط ايس
تسهيل مورد نظر، مكان هاي بهينه جانمايي مي شود. اما به دليل وجود مسيرهاي انحرافي در واقعيت، مدل پايه نمي تواند تمام 

شبكه، مي تواند به مسيرها ي بين گره هاي شبكه را پوشش دهد؛ به همين دليل، درنظر گرفتن مسيرهاي انحرافي بين گره هاي 
  واقعي تر نمودن جواب هاي بهينه مسئله كمك نمايد. 

در نهايت مقايسه اي بين جواب هاي بهينه براي دو حالت شبكه سوخت رساني بدون درنظر گرفتن مسيرهاي انحرافي و شبكه با 
ظر گرفتن مسيرهاي انحرافي بين مسيرهاي انحرافي انجام شده است. نتايج مقايسات نشان مي دهد درصد پوشش مسيرها با درن

  گره ها در  شبكه،نسبت به مدل بدون مسيرهاي انحرافي، بيشتر است.
 FRLM ،FCLMمكانيابي، ايستگاه هاي سوخت رساني، : كلمات كليدي

                                                            
 نويسنده مسئول: مريم ميرزايي؛ دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، دانشگاه الزهراء(س)108

،مريم1جعفر باقري نژاد
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پااليشگاه بيد بلندازايستگاه تقليل فشار گاز بهينه سازي  

 
 محمدرضا اتقي منصوري1

ملي گاز ايرانشركت 185خرمشهرخيابان گوهرشادپ  
mohamadreza_etghi@yahoo.com 

 
  چكيده:

ايستگاه تقليل فشار گاز پااليشگاه  بعنوان يك نمونه خاص، جهت مطالعه انتخاب شده است. در ادامه، طرح پيشنهادي براي تقليل 
در طول يك سال محاسبه فشار گاز در پااليشگاه  با استفاده از جايگزيني توربين انبساطي بيان شده و ميزان توان توليدي 

مگاوات برسد. در نهايت با تحليل اقتصادي، نشان داده شده  6/4تا  4/2نشان داده است كه توان توليدي مي تواند بين تحقيقاتگرديد.
سال و در صورت توليد همزمان توان و سرمايش، بازگشت سرمايه  5/3در صورت توليد توان الكتريسيته، بازگشت سرمايه حدودا 

ايستگاه تقليل فشار گاز پااليشگاه بعنوان يك افزار جهت مطالعه در اين مقاله ابتدا صحت كار نرم سال به طول مي انجامد.3دا حدو
افزار اسپن ) بجاي شيرهاي فشارشكن در اين ايستگاه، به كمك نرم(شعاعينمونه خاص انتخاب و طرح جايگزيني توربين انبساطي

  سازي گرديد. شبيه
  افزار اسپن.نرم، شيرهاي فشار شكن،  هاي انبساطيتوربين،ايستگاه تقليل فشار كلمات كليدي:            
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  در قرن بيست و يكم  ارزيابي جايگاه انرژي
  هاي فسيليمطالعه موردي : انرژي

  
 حجت مهكويي، شهال حسنيفرد، زهرا پيشگاهي

  علوم و تحقيقات تهران، ايران.  استاد جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 1
Sorour1334@yahoo.commail : -E  

 . دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران2

hojat_59_m@yahoo.commail : -E 
  شجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران. دان3

shs.hasani@yahoo.com  

  

   چكيده
-هاي انسان و ماشين ساخت وي صورت ميارزيابي محيط زيست براي انجام يك براورد معقول از توان سرزميني در رابطه با فعاليت

ها و مردم، در قرن بيست و يكم است كه نياز حياتي دولت  با زندگي روزمره مردم و جوامع و پذيرد.به لحاظ ارتباط تنگاتنگ انرژي
المللي هاي ملي و بينهاي توليد كننده را دائماً نگران كرده است و از همين روست كه انرژي در سياستهاي متقاضي و دولتدولت

- همكاري، كشمكش، تجاوز، تعامل، همگرايي و واگرايي را در عرصه بين اي پيدا نمود است و الگوهايي از رقابت،نقش تعيين كننده

موضوع رو امروزه امنيت ملي با تامين انرژي پيوند محكمي خورده است.از اينها شكل داده است.المللي و روابط بين كشورها و دولت
 ... نقش اين ذخايرصنعت، توليد برق و  در انرژي ته به اهميّ با توجّ .بودخواهد انرژي  در قرن بيست و يك، ناامنيژئوپليتيك اصلي 
-پرداخته است.نتايج نشان مي 21هاي فسيلي در قرن تحليلي به بررسي جايگاه انرژي - اين مقاله با روش توصيفي.است مهم و حياتي

ابراين هر گونه چالش در ميالدي اين نوع انرژي نقش بارز و اساسي در اقتصاد و امنيت ملي كشورها دارد.بن 2030دهد كه تا سال 
  كند.توليد و عرضه آن، امنيت ملي، منطقه اي و جهاني را با چالش مواجه مي

  
  كشور- زيستمحيط -امنيت ملي -انرژي ها :كليد واژه
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توسعه آن به سيكل تركيبيبا  موجود ي سيكل بخار نيروگاهيتوسعه  
 

 هژبر ادهمي، فضل اهللا اسكندري
ي ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه بوعلي سيناي كارشناسدانش آموخته  

دانشگاه بوعلي سينا - استاديار دانشگاه بوعلي سينا ، همدان  
Adhami.hozhabr@yahoo.com 

eskandari-m2 @yahoo.com 
 

 چكيده
از تركيب نيروگاه گاز با نيروگاه بخار با  هايابي به راندمان باالتر بسيار متداول است. اين سيكلهاي تركيبي در صنايع نيروگاهي و توليد برق به علت دستسيكلاستفاده از 

است كه بخش بخار نيروگاه نيز داراي ديگ بخار هاي تركيبي متداول در صنعت در اين سيكلبسياري ازبا  مورد مطالعه آيند. تفاوت سيكلهاي مختلف به دست ميچيدمان
تزريق شده تا همراه بخار توربين بخار  در بخش گازي بايد به نحو مطلوب و بهينه اي بهو لذا بخار توليد شده نيز ديگ بازياب منظور شده است در بخش گازي نيروگاه  و است

ن جايي كه فشار جريان بخار توليدي در بخش بخار وگاز با يكديگر متفاوت هستند، لذا يكي از اهداف اين تحقيق آشوند. از توليدي بخش بخار  انبساط يابد و با يكديگر تركيب 
 دي وتركيب شدن دو جريان بخار در توربين بخار است. سيكل تركيبي مورد بررسي در اين تحقيق هم از لحاظ هزينه و هم از لحاظ ميزان توان تولي يافتن فشار بهينه و محل

  تواند گزينه بسيار مناسبي باشد. راندمان مي
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 بررسي پتانسيل به كارگيري انرژي زيست توده در صنعت پتروشيمي ايران
 1نسرين اوتادي ،2 آزاده بابايي

 1پژوهنده گروه فناوريهاي نوين شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
  ان ـ ايراندانشكده مهندسي شيمي ـ دانشگاه تهران ـ تهر دانشجوي دكتري2

a.babaee.h@gmail.com 
  

   :چكيده
هاي تبديل پسماندهاي توليدي در صنايع پتروشيمي تركيبات هيدروكربني هستند كه از لحاظ منابع زيست توده اهميت دارند. در اين تحقيق فناوري

ر ديدگاه اول ارزش حرارتي پسماندها جهت فرايندهاي ديدگاه مورد بررسي قرار گرفت. د 2پسماندهاي  صنايع پتروشيمي از جمله عسلويه و ماهشهر از 
م پسماندها سوزاندن و گازي سازي و در ديدگاه دوم فرايند تبديل زيست توده به گاز زيستي بررسي شد. طبق محاسبات صورت گرفته به دليل باال رفتن حج

  باشد.مي ژي از اين مواد در اين دو مكان مقرون به صرفهگذاري براي ايجاد تاسيسات الزم جهت استحصال انردر عسلويه و ماهشهر، سرمايه

  

  .انرژي تجديد پذير، پسماند، زيست توده، صنايع پتروشيميهاي كليدي: واژه
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 بررسي پتانسيل به كارگيري فناوري پيل سوختي در صنعت پتروشيمي
 

 1نسرين اوتادي ،2 آزاده بابايي،3 الهام كريمي
 1،3پژوهنده گروه فناوريهاي نوين شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي

 2آزاده بابايي دانشجوي دكتري مهندسي شيمي دانشگاه تهران
 
 

كيدهچ  
هيدروژن در صنايع مختلف از جمله صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع متالورژي، صنايع غذايي، صنايع الكترونيك و غيره 

عنوان يك حامل انرژي نيز شنيده ورد استفاده از هيدروژن بهمصارف متنوعي دارد و با اينكه امروزه سخنان بسياري در م
سازي و هاي ذخيرهبرند كه بيشتر مربوط به فناوريهاي مرتبط با آن همچنان در آغاز راه بسر ميشود، اما تكنولوژيمي

مي كشور به صورت هاي پتروشيهيدروژن در تعداد زيادي از مجتمعشود. هاي سوختي ميتبديل آن به انرژي از جمله پيل
شود. صنعت پتروشيمي، يكي از صنايعي شود كه عمدتا همراه گازهاي ديگر به فلر فرستاده مييك محصول جانبي توليد مي

اين در كارگيري فناوري پيل سوختي تأمين نمايد. با تواند بخش مهمي از انرژي الكتريكي مورد نياز خود را با بهاست كه مي
وختي شامل پليمري، كربنات مذاب و اكسيد جامد تاكنون به صورت گسترده جهت توليد برق هاي سپيل حاليست كه

طور تقريبي ميزان برق توليدي ممكن از هيدروژن در اند. در اين تحقيق به كار گرفته شدههيدروژني در سراسر جهان به
  تي محاسبه گرديده است.نوع پيل سوخ 3گذاري اوليه با استفاده از اين ها و حجم سرمايهپتروشيمي
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باد انرژي يذخيره مديريت براي مدت كوتاه انطباقي پيشبيني يك  

 
 مجيد گرجي پور1 و محمدرضا خرم آبادي2

 عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كهگلويه و بويراحمد - 1

majidgorjipour@iran.ir 
  انشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوجدانشجوي مهندسي عمران د - 2

M_kh.civilengineer@yahoo.com 
 
 

  چكيده
-يكبرنامه

ياهميتيكليديبراييكدارايپيشبينيمناسبوكارآمدكهشامالطالعاتيراجعبهاحتمالپيشبينيوبراساسدانشوآگاهيبهتريازويژگيهايمتنوعباد،بههمراهتأثيرآنبرتنوعبروندادبرق،
 5 ؛انرژيبادميتواندتا MW25باكلبرقباديبهظرفيت) جزايرسندفرانسه)(Goudoupean( درمجمعالجزايرگادلوپين. پارچگيانرژيباددرسيستمبرقجزيرهاست

. تعادلشدنمشكلميشوديجاريكنترالبتداييذخيرهباشدكهموجبمدراينسطح،سهمانرژيبادميتواندمعادلباشبكه. ايرابهخوداختصاصدهددرصدتوليدبرقلحظه
. برسد MW118به 2020 سهمانرژيبادهمچناندرحاالفزايشاستبهايندليلكههدفيتنظيمشدهاستمبنيبراينكهتوليدبرقتاسال

-حلهاييبرايحلكردنمسئلهيمربوطبهبرق،سهمتوليدبرقازبادنبايدافزايشيابدمگراينكهراهبراياپراتورشبكهكامألواضحاستكهبهدليلمالحظاتامنيتيشبكه

-،يكبرنامه)Guyana(دانشگاهجزايرغربيفرانسهوگايانا.نيپيداشوديپيشبي

 وتقريبگاس) Bayesian( يكوتاهمدتبرايپيشبينيانرژيبادراايجادوتوسعهدادهاستكهازشبكههايعصبيمصنوعيوپروسههايĤموزشيانطباقيبراساسرويكردبيس
)Gaussian (هد؛پيشرفتوتوسعهدررابطهبامدلپيشبينيپايدارسادهبهلحاظجهانيخوببوداينمقالهنتايجارزيابيرويكردپيشنهادشدهراگزارشميد. استفادهميكند .

  .يتأسيساتجزيرهكمككنديميزاننفوذانرژيباددرشبكهيانرژيميتواندبهتغييرپذيريماليمنيرويبرقباديوبهتوسعهبحثراجعبهچگونگيتركيبچنينابزاريباظرفيتذخيره
  ره انرژي.پيش بيني انرژي باد، زمان بندي انرژي، ذخي كلمات كليدي:
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  تحليل كاربرد روش كربن پينچ براي كنترل آلودگي در صنعت ايران

  
  110كاظم كاشفي، 109اسماعيل قاسمي كفرودي

  پژوهشگاه صنعت نفت، 
  ghasemies@ripi.ir :آدرس پست الكترونيك نويسنده اول

  
  چكيده

- از آن در تعيين شرايط متعادل با استانداردهاي آلودگي دياين مقاله به منظور تحليل كاربرد تكنولوژي پينچ در آلودگي هوا و استفاده 

باشد كه توسعه و ساخت صنايع بزرگ و حمل و نقل آن اكسيدكربن ارايه شده است. آلودگي هوا، يكي از مشكالت بسيار مهم كنوني جهان مي
و استانداردهاي فراواني  محدوديتو كاهش آلودگي هاي پزشكي، براي كنترل المللي و فوريتهاي بينرا تشديد نموده است. از طرفي معاهده

هاي حرارتي پيشنهاد شده است، در اين مقاله براي بررسي آلودگي هوا معرفي اند. تكنولوژي پينچ كه قبال براي شبكه مبدلرا ارايه داده
ه از توليد انرژي بخش صنعت ايران در اكسيدكربن توليد شدباشد كه با يك مطالعه موردي (ديگرديده و هدف تحليل كاربرد اين روش مي

هاي نفتي درصد از فرآورده 76سنگ و حاصل از سوخت زغال CO2) استفاده از آن بررسي شده است. نتايج نشان داد كه بايد كل 1389سال 
درصد انجام گيرد و مقدار انرژي توليدي از منابع تجديدپذير بيش از دو  85) با بازده حداقل CCS )Carbon capture and storageتحت فرايند 

) در بخش توليد انرژي صنعت كشور رعايت گردد. همچنين EPA )Environmental Protection Agencyبر طبق  CO2برابر گردد تا استاندارد 
بايد توليد گردد، بررسي  CCSاكسيدكربن بر مقدار انرژي كه تحت فرايند توليد ديو مقدار محدوديت  CCSدر ادامه حساسيت بازده فرايند 

نيازمند است تاثير گذار است  CCSاكسيد كربن، بازده به شدت بر مقدار انرژيي كه به فرايند ه در مقادير كم محدوديت توليد ديشده است ك
و ميزان محدوديت و بازده اين فرايند، مقدار انرژي موردنياز از منابع  CCSيندفرآ دهد. سپس با توجه به افت انرژي تحتو آن را افزايش مي

  يابد.تجديدپذير تعيين شده است. كه با كاهش بازده فرايند و كاهش محدوديت، مقدار انرژي موردنياز از منابع تجديدپذير افزايش مي
  

  ، انرژي تجديدپذيرانرژي جبرانيد، استاندار CO2، توليد CCSكربن پينچ، نمودار مركب، فرآيند هاي كليدي: واژه
 

                                                            
  پژوهنده.- 1
  .هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفتعضو - 2
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جتمع گاز پااليشگاه چهارم شركت م فلر و بازيابي گازهاي ارسالي بهطراحي امكان سنجي سيستم 
 پارس جنوبي(عسلويه)

 1حسن حق پرست خانكهداني، 2 محمد سميع پور گيري ،3اكبر اسماعيلي
 1دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

 2هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
 3هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال

Haghparast.hse@gmail.com 

 چكيده:  
ت ونكته دوم تاثيرات موضوع فلر از دو جهت كلي داراي اهميت مي باشد.اول آنكه گازهاي ارسالي به فلر گازهاي با ارزش اقتصادي قابل توجهي اس

مخرب زيست محيطي ناشي از احتراق گازهاي مذكور است. از اين رو مديريت گازهاي ارسالي فلر بستر مناسبي براي انجام فعاليتهاي علمي و 
در كشور انجام شده تحقيقاتي و كاربردي نه تنها در سطح كشور بلكه در كل دنيا مي باشد.اگر چه اقداماتي با هدف كاهش تلفات اين سرمايه ملي 

) بايد مديريتي اعمال  Flaringاست اما هنوز ضرورت ارائه راهكارهاي مناسب در اين زمينه وجود داشته و دارد. لذا جهت جلوگيري از فلرينگ (
استفاده بهينه به عمل شود كه براي مقابله با سناريوهاي مختلف در يك پااليشگاه از هدر رفتن گازهاي ارسالي به فلر جلوگيري شود و به نحوي 

به بحث بازيابي  و سپسمي پردازيم پااليشگاه  GTGتا و الين هاي مرتبط با آن   Headerشبكه فلر از جمله  يطراحي الين هابه آيد. ما ابتدا 
رل فلرينگ پااليشگاه و جهت مديريت و كنت ييراهكارها وگازهاي فلر وتبديل آن به انرژي برق از طريق مقايسه با چند روش مشابه مي پردازيم 

  Dacumentكاهش آلودگي محيط زيست در زمان شرايط اضطراري و تخليه فشار پااليشگاه مي پردازيم با استفاده از نتايج نمودارها و مقايسه با 
  .مو جود در پااليشگاه  به درستي نتايج خود مي رسيم

 
  بازيابي گازفت . گاز . سناريو . بهينه. فلر . مخرب .شبيه سازي . احتراق . مخازن . ن كلمات كليدي:
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  تيپ ديسك SMESمدلسازي ترانزينت براي يك كويل 
  

  1، احمد محمد حسيني1، مصطفي بابايي1، شهاب يوسفي زاد1همايون مشگين كلك ،1مجتبي پيشوايي، 1خوزاني محمدرضا شيروي

  تفرش، دانشگاه تفرش  ايران،1
mohammadreza.shiravi@yahoo.com 

  
 
  
  

  چكيده
قرار  acآبنرمال يا نرمال، يا صاعقه يا ضربات سوئيچينگ سيستم  PSCدر معرض ترانزينت هاي ناشي از عملكرد سوئيچينگ  SMESيك 

ي گرفته شد. اضافه ولتاژ هاي ترانزينت مي تواند عايق كويل ابررسانا را به خطر بياندازد، خصوصا در محيط عملكرد برودتي آن كه مشخصه ها
فاوت از شرايط نرمال آن مي باشد. ترانزينت ها پتانسيلي دارند كه مي توانند عايق كويل را با تنش روبرو كنند. مدل توزيع شده كويل عايق مت

، اندوكتانس متقابل و dcساخته شد تا اضافه ولتاژ هايي كه مي تواند عايق كويل را به خطر بياندازد، پيش بيني كند. كويل شامل سلف 
 هاي صفحه به صفحه و صفحه به زمين همراه با مقاومت هاي موثراست.كاپاسيتانس 

  
  كويل سازي ، مدل (SMES) ابر رساناي مگنتيكي ذخيره انرژي ترانزينت هاي الكترومگنتيك، سيستم هايهاي كليدي: واژه
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  هاي خورشيديبررسي بازار و فني و اقتصادي براي راه اندازي خط توليد سلول

 
 
مهدي حصاري عماد روغنيان،  

 e_roghanian@kntu.ac.irايران- استاد و عضو هيئت علمي گروه صنايع، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم وتحقيقات، اراك

  mhesari3@yahoo.comايران- دانشجوي كارشناسي ارشد گروه مهندسي صنايع، دانشگاه آزاداسالمي، واحد علوم و تحقيقات اراك
  چكيده

. از انرژيخورشيديشاملكليهانرژيهايياستكهبهطورمستقيمياغيرمستقيمازخورشيدسرچشمهميگيرند
حرارتي،توليدبخارصنعتي،آبگرمكنخورشيدي،  جملهمواردمصرفانرژيخورشيديميتوانبهتوليدبرقتوسطسلولهايخورشيدي،توليدبرقتوسطمبدلهاي

ال در ح هرچند. گرمكردنفضاوغيرهاشارهنمود
شود، نمي باالست،وليامروزهدرسياستگذاريهافقطاينپارامتردرنظرگرفتهنسبتاهزينهاستفادهازانرژيخورشيديحاضر،

، عالوه بر اينكه در آينده نزديك با كاهش جهاني نيزمدنظرقرارميگيردو... بلكهفوايدحاصالزبهكارگيريايننوعانرژي،مانندكاهشĤلودگيمحيطزيست
انرژي خورشيدي به ويژه در قالب پنلهاي  دراينمقالهضمنبررسيكاربرد تر خواهد شد.آن پر رونقهازاستفادقيمت اين نوع انرژي، 

فني ،وضعيتبهرهبرداريازآنهادرجهانومباحثزيستمحيطيوخورشيدي
اد هاي خورشيدي وكارآفريني و خودكفايي ايجتوليد پنلبرپايهكارخانه،بهبحثوبررسيامكانسنجياحداثآنبراستفادهازمرتبطاقتصاديو

  است. پرداختهشدهمشهد درشهرشده
  

  
  هاي خورشيدي: انرژي، مطالعات فني واقتصادي، انرژي خورشيدي، پنلهاي كليديواژه
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م چيلر سيست با استفاده از ها در بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان تهويه مطبوعسيستم هاي نوين تحليل 
  جذبي خورشيدي

 حسام مقدسي
  (تبريز)آذربايجان شرقي  مكانيك، گروه مكانيك،دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه سراسري بناب كارشناسي مهندسيدانشجوي 

hesam.moghadasi@ymail.com 
 چكيده

  
ب مصرفي ارائه مي آوري هاي انرژي گرمايي خورشيدي، پتانسيل خوبي براي توليد  گرما به منظور گرم كردن خانه وآفن

ي معمولي بيشتر از مصرف يك سال آن خانه توان نشان داد كه انرژي خورشيدي جذب شده در پشت بام يك خانهمي دهند.
 ]1[.است

اين مقاله به بررسي سيستم چيلر جذبي خورشيدي مي پردازد. اين پژوهش ثابت مي كند كه چيلر جذبي خورشيدي تك اثره 
شود، بهترين و با صرفه ترين نوع چيلر جذبي خورشيدي است وهمچنين  نشان مي دهد كه انرژي  كه با آب گرم تغذيه مي

  مصرفي در چيلر هاي جذبي به مراتب از انرژي مصرفي در چيلر هاي تراكمي كمتر است.
  

ه رفته والبتمتر مربع فضاي مفيد در شهرستان بروجرد صورت پذي 800در اين پژوهش كه در يك ساختمان با مساحت تقريبا 
هاي دانشگاه بناب) كه از نظر شرايط تقريبا در ساختمانوان نمونه با چيلر از نوع تراكمي (به عنبا چند نمونه از انواع چيلر ها

حاسبات سيستم هاي م در حد يكديگرهستند مقايسه شده است . براي محاسبه بارهاي گرمايشي و سرمايشي از نرم افزار
براي ساختماني با زيربنا وساعات كاركردي مشخص  carrier Hourly Analysis Program (Hap)مطبوع تهويه

  استفاده شده است.
 توسط نرم افزار بار سرمايشي خالصه اي از نحوه ي محاسبه بارهاي گرمايشي وسرمايشي كه در اين پژوهش نحوه ي محاسبه

Hap)carrier بدون در نظرگرفتن جزئيات مربوط به(people  ه است.ارائه شد  
  

  در نظر گرفته مي شود.10الزم به ذكر است كه در اين محاسبات ضريب اطمينان %
  ، بارهاي گرمايشي وسرمايشي  Hap(carrier) : چيلر جذبي خورشيدي،كلمات كليدي
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  ردگيري هوشمند بيشينه نقطه توان در آرايه خورشيدي با حضور نويز
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 سلطانيايمان - محمد رضا عليزاده –هادي نبي زاده 

  مجتمع دانشگاهي برق و الكترونيك
  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

  ايران - تهران 
I_soltani@ikiu.ac.ir 

  
و توولتاييك در تغييرات سريع دما دگيري ماكزيمم نقطه توان سيستم فاين مقاله به معرفي يك روش كنترل هوشمند براي ر—چكيده 

افزاينده استفاده شده است. مراحل مختلف طراحي اين  DC/DCپايه منطق فازي و مبدل  . در اين روش از كنترل كننده برپردازديتابشم
در  PIكنترل كننده به همراه نتايج شبيه سازي ارايه شده است. نتايج شبيه سازي كنترل كننده فازي با نتايج شبيه سازي كنترل كننده 

كه كنترل كننده  دهديمخورشيدي مقايسه شده است. اين نتايج نشان بر روي ولتاژ سلول  گوسي دو حالت بدون نويز و با اعمال نويز
  .دهديمبه خصوص در حالت وجود نويز از خود نشان  PIفازي عملكرد بهتري نسبت به كنترل كننده 

  گوسي زنوي؛ PIكنترل كننده ؛افزاينده DC/DCمبدل  ؛كنترل كننده فازي ؛ماكزيمم نقطه توان ؛سيستم فتوولتاييك —هاي كليدي هواژ
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بر اساس ابعاد محيط زيستي، اقتصادي و  تجهيزات الكتريكي و الكترونيكيبازيابي 

 اجتماعي توسعه پايدار

  
 1سيد محمد تقي فاطمي قمي            Yuchun Xu2         1سعيد منصور          *1عباس راد                       

 ت، دانشگاه صنعتي اميركبير ايراندانشكده مهندسي صنايع و سيستم هاي مديري1

* Rad@aut.ac.ir 
 گروه ساخت دانشكده علوم كاربردي دانشگاه كرانفيلد انگلستان 2

  

كند بدون اينكه در تامين نيازهاي نسلهاي توسعه پايدار آن نوعي از توسعه است كه نيازهاي نسل حاضر را تامين مي چكيده:
اجتماعي است كه بايد به طور همزمان در نظر  و اقتصادي، ينده خللي ايجاد كند. توسعه پايدار داراي سه بعد محيط زيستيآ

گرفته شوند. از آنجا كه مديريت پايان عمر محصوالت مقوله بسيار مهمي در چرخه عمر محصول است و از طرفي تجهيزات 
منافع اقتصادي و اجتماعي مي باشند، پرداختن و محيط زيستي  خطرات يقوه داراالكتريكي و الكترونيكي در پايان عمرشان بال

از آنجا كه ويژه اي است.  تبه بحث مديريت پايان عمر محصوالت الكتريكي و الكترونيكي در محيط توسعه پايدار داراي اهمي
كه در  ل چند هدفه اهميت پيدا مي كندمعموال جهت گيري اين سه بعد توسعه پايدار در يك راستا نمي باشند، ارانه يك مد

همچنين يك مدل شوند. از الگوريتم ژنتيك چندهدفه براي حل مدل استفاده شده و نتايج تحليل مي. اين مقاله ارائه مي شود
يانه بازيابي راچند هدفه ارائه مي شود كه آلترناتيو هاي موجود براي بازيابي قطعات محصول را اولويت بندي مي كند.  يتحليل

  گردد.به عنوان مطالعه موردي بررسي مي
 

توسعه پايدار، مدل رياضي چند هدفه، محصول به پايان عمر رسيده، ضايعات تجهيزات الكتريكي و  كلمات كليدي:
  الكترونيكي
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 بررسي و سايز بندي اقتصادي بهينه سيستم هيبريد تجديد پذير

در  شبكه هاي الكتريكي هوشمند   
 

 ، 113امير عبداللهي،112مسعود رشيدي نژاد ،111هادي خراساني

  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات سيرجان

Hadi_khorasani65@yahoo.com  
   

  چكيده 
با توجه به نياز روز افزون جهان به انرژي و همچنين محدود بودن منابع انرژي فسيلي، ضرورت از انرژيهاي تجديد پذيررا 

در اين مقاله، در حالت مستقل از شبكه يك بار مربوط به فيدر امام زاده علي سيرجان با  پيش از پيش نمايان مي كند.
به دست مي آيد، كه البته  HOMERكه ظرفيت اجزاء سيستم هيبريد و نتايج نرم افزار است،كيلووات  1,960پيك 

است. كه سهم توان توليدي آناليزهاي حساسيت شهرستان سيرجان از قبيل تابش خورشيد و سرعت باد هم منظور شده 
هر كدام از اجزاء سيستم هيبريد با در نظر گرفتن هزينه هاي سرمايه گذاري، تعويض و تعمير و نگهداري توسط نرم افزار 

HOMER  انجام شده است، كه در اين حالت به منظور تامين برق مناطق دور افتاده و فاقد شبكه سراسري برق
ازي حاكي از آن است كه استفاده از سيستم هيبريد به عنوان منابع توليد پراكنده در استفاده مي شود. نتايج شبيه س

شبكه هاي توزيع در مقايسه با منبع فتوولتائيك قابليت اطمينان باالتري دارد و تاثير آن بر روي كاهش تلفات و بهبود 
  پروفيل ولتاژ به مراتب بيشتر است.

 HOMERتوليد پراكنده، پيل سوحتي، آرايه فتوولتائيك، توربين بادي، سيستم قدرت هيبريد، هاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي فوق ليسانس برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات سيرجان -1
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات سيرجانبرق قدرت  دانشيار -2
  و تحقيقات سيرجان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوماستاديار برق قدرت  -3
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  )مديريت انرژي(بررسي و تحليل اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي در گلخانه هاي استان گلستان

 
 حسين تقي پور : كارشناس ارشد مهندسي صنايع (مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي)

رشد مديريت سيستم هاي اطالعاتيسوسن شاه حسيني: كارشناس ا  
Email: taghiepour@yahoo.com 

 چكيده :
انرژي خورشيدي عظيم ترين منبع انرژي در جهان است..سيستمهاي انرژي خورشيدي، فنĤوريهاي جديدي هستند كه براي تامين گرما، آب 

منازل مسكوني، مراكز تجاري و صنعتي بكار مي روند. با توجه به اهميت روز افزون سطح زير كشت گلخانه از نظر  گرم، الكتريسيته و حتي سرمايش
شكل واحد توليد با عملكرد باال و مقرون به صرفه بودن در واحد سطح و همچنين توجيه اقتصادي از نظر برگشت سرمايه اين صنعت در دنيا و ايران از 

تار ) به سمت مجتمع هاي توليدي بزرگ در سطح چند تا چندين هكتار در حال گسترش و سرمايه گذاري روز افزون مي هاي كوچك ( زير يك هك
ي پتانسيل باشد . توجه به اين بخش بعنوان واحد هاي صنعتي نو ظهور در منطقه و ايران باعث شده است  تا  نيازمند  به تحليلي درست در زمينه بررس

رشيدي بجاي مصرف انرژي هاي فسيلي در گلخانه ها باشيم. هدف از اين گزارش بررسي و مقايسه اي با نگرش اقتصادي بين انرژي استفاده از انرژي خو
گازوئيل و گاز در واحدهاي گلخانه اي استان گلستان مي باشد كه در نتيجه بتوانيم به توليد ,خورشيدي و ساير انرژِي هاي متداول از قبيل برق 

نگرشي اقتصادي و محاسبه شده اي بدهيم. البته اين گزارش مي توانند براي ،زرگانان و مصرف كنندگان ( صاحبان گلخانه) بعنوان ذينفان با –كنندگان 
از سه  سياست گذاران دولتي نيز راهنمايي براي برنامه ريزي در آينده براي توجه به كاربرد انرژي خورشيدي مفيد مي باشد.براي انجام اين بررسي

سطح زير  كشت و نوع سوخت مصرفي (گاز يا گازوئيل ) متفاوت انتخاب كرديم. پس از بررسي و جمع آوري  ,لخانه با توزيع پراكندگي جغرافيايي گ
ميزان مصرف انرژي منابع مختلف و هزينه هاي جاري مربوط به آن و همچنين ،داده هاي اوليه از قبيل ميزان تشعشعات خورشيدي منطقه مورد نظر 

انواع منابع موجود را با انرژي خورشيدي اندازه گيري كرديم . نتايج بدست آمده و پس از   Homerپيش بيني از قيمت هاي آتي با استفاده از نرم افزار 
توجيه تحليل حساسيت به اين نتيجه رسيديم كه كه در شرايط فعلي قيمت هاي برق كه براي بخش كشاورزي حداكثر استفاده از انرژي خورشيدي 

ريال مي باشد به قيمت هاي  152,5ريال و كم باري   610اوج باري ,ريال  305ندارد ولي در صورت افزايش قيمت ها فعلي كه در ساعات ميان باري 
افتاد كه ريال تغيير كند كه پيش بيني مي شود در زمان خيلي نزديك اين اتفاق خواهد  400و كم باري  850ميان باري , 1200در زمان پيك مصرف 

ميزان انرژي مورد  %22 ,كيلو وات) ژنراتور گاز سوز  3كيلو وات) وكانورتور( pv )10دالر سرمايه گذاري در بخش استفاده از  172,098در آن صورت با 
  .از برق موجود بدست مي آيد %64از ژنراتور گاز سوز و   %14نياز از انرژي خورشيدي 

  
  پتانسيل اقتصادي ,سلو لهاي خورشيدي فتو ولتاييك ,نهگلخا ,انرژي خورشيدي : كليد واژه 
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بهبود عملكرد توربوكمپرسورهاي گازي توسط سيستم فاگ و اثر بخشي آن در 
  كاهش آلودگي زيست محيطي و صرفه جويي انرژي

  محمد رضا انصاري
  كارشناس مهندسي شيمي 

ه  مهندسي فرآورشاري نفت و گاز ادارگچساران شركت بهره برد  
Email: mohamadreza52@yahoo.com 

 
 نعمت اله اسدي

 كارشناس ارشد محيط زيست
 گچساران شركت بهره برداري نفت و گاز اداره گاز و گاز مايع

Email: nasadi47@yahoo.com 
 

توفيقيرضاسميه   
 كارشناس  ارشد مهندسي كشاورزي

 گچساران شركت بهره برداري نفت و گاز اداره خدمات مهندسي و بهسازي اماكن و تأسيسات
Email: tofighi_msc88@yahoo.com 

 

  علي اكبر حافظي نيا
  كارشناس مهندسي صنايع

اداره سيستم ها و بهره وري  گچساران شركت بهره برداري نفت و گاز  

Email: ali_hafezineya@yahoo.com 
  

  مهران اقسام 
  س ارشد مكانيك/ طراحي كاربرديكارشنا

اداره نگهداري وتعميرات گچساران شركت بهره برداري نفت و گاز  

Email: mehrcob@yahoo.com 

  چكيده:
افت توان خروجي مي باشد.  ازجمله يكي از مشكالتي كه در روزهاي گرم سال  براي واحدهاي توربين گازي  رخ مي دهد، 

روش هاي موثر براي رفع مشكل مذكور،مي توان به روش  سرمايش هواي ورودي به توربين گازي اشاره نمود.برهمين اساس 
براي شرايط آب و هوايي ايستگاه C-101Aبه عنوان خنك كننده هواي ورودي به توربوكمپرسور  رديف FOGسيستم 

اران پيشنهاد و پس از بررسي و ارزيابي فني، اقتصادي وزيست محيطي طراحي و  نصب گرديد. تقويت فشار و تزريق گچس
يكسري تستهاي ميداني تكميلي جهت بررسي جنبه هاي مختلف 1390راه اندازي و در سال  1388اين سيستم در سال 

نتايج چشمگيري است. پس از راه  پروژه  و ثبت پارامترهاي عملياتي و فرآيندي صورت گرفت كه اعداد و ارقام حاكي از
درصد افزايش، و ميزان گازسوزي نيز در  16اندازي سيستم فاگ، ميانگين توان خروجي توربوكمپرسور مذكور در حدود 

ميليون فوت مكعب در روز كاهش پيدا كرد كه تقريبا به همين ميزان هم افزايش تزريق گاز در  10شرايط مختلف بيش از 
  ن را در پي داشته است. مخازن نفتي گچسارا

  سيستم فاگ، توربين گازي، افزايش توان خنك كن تبخيري ، اثرات زيست محيطيكليد واژه ها: 
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بررسي و تحليل شوك قيمتي نفت و نرخ ارز واقعي بر نرخ تورم با رويكرد 
VECMدر ايران  

  
  116، مهدي بصيرت115، حسن فرازمند114اديبه سواري

  اقتصادي و برنامه ريزي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه1
 Adibehsavary@yahoo.com  

  
  
  

  چكيده:
استفاده از داده هاي  هدف اين مطالعه بررسي تاثير تكانه هاي قيمت نفتي و نرخ ارز واقعي بر تورم در اقتصاد ايران است. بدين منظور با

روابط بين متغيرها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل، با استفاده از مدل Eviewse.6 و نرم افزار  1390تا  1369ساليانه طي دوره 
) در سطح خطاي FEVD) وتجزيه واريانس خطاي پيش بيني (IRF) و توابع عكس العمل آني (VECMالگوي تصحيح خطاي برداري (

دهد: تكانه هاي قيمت نفتي در كشور ايران به ميزان قابل توجهي بر نرخ تورم موثر بوده اند. به طوري كه در كوتاه مي نشان درصد  5
واحد  1واحد افزايش مي يابد و چنانچه نرخ ارز واقعي در كوتاه مدت  0,33مدت چنانچه يك واحد قيمت نفت افزايش يابد نرخ تورم 

واحد 1باشد بطوريكه در بلندمدت با افزايش مي واحد افزايش مي يابد. و اين اثر در بلندمدت نيز بيش تر  0,049افزايش يابد نرخ تورم 
  يابد.مي افزايشدر بلندمدت  1,88واحد قيمت نفت نرخ تورم  1يابد در حاليكه با افزايش مي واحد افزايش  0,20نرخ ارز، تورم به ميزان 

                                                            
سنده مسئول)يانشجوي كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان(نود1  

Email: adibehsavary@yahoo.com 
   :Hfrazmand@yahoo.comEmailدانشيار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان 115
  Email: Mehdi.basirat@yahoo.comار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خوزستاناستادي116
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 ذبي بايواتانول استخراج ج يهاروش و بررسي مطالعه

  زيست توده سلولزياز 

  
  4ريم طاهري نيام، 3محمد حسين كشاورز ،118*،مهدي رنجبر ،117سيد احسان تقي زاده يوسف آباد

   
  دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي كاربردي دانشگاه صنعتي مالك اشتر

  ehsantaghizade93@yahoo.com: پست الكترونيكي
  

  چكيده 
-نياز بشر به انرژي بيش از پيش اهميت پيدا مي هاي فسيليجمعيت و كاهش سوختامروزه همراه با افزايش 

اين  تواننديمزيستي  يهاسوخت. ديآيمپذير براي انرژي به وجود  از اين رو نياز به يك ماده جايگزين قابل تجديدكند. 
مواد زيستي مثل ذرت و  بيشتر از كه استزيستي  يهاسوخت نيترغالبامروزه بايواتانول يكي از نقش را بازي كنند. 

براي توليد اتانول منجر به  هاآنمحصوالت داراي ارزش غذايي بااليي هستند و استفاده از شود. اين نيشكر گرفته مي
زيست يگزين براي توليد اتانول وجود دارد. نياز به استفاده از يك ماده جا بنابراين .شوديمافزايش قيمت مواد غذايي 

پس از فرايند تخمير ي سلولزي هاتودهتوليدي از زيست  . اتانولبازي كنند تواننديمسلولزي اين نقش را  يهاتوده
جداسازي اتانول فرايندي است كه  .باشنديمدرصد وزني اتانول  12تا  5آبي رقيق حاوي  يهامحلول معموالً

به همين منظور، . شوديمصرف اين قسمت كسر بزرگي از انرژي پااليشگاه  معموالًنيازمند انرژي زيادي است و 
ي جذبي به عنوان روشي مناسب و هاروشي جداسازي اتانول از آب بررسي شده و هاروشانواع  مطالعهدر اين 

  كم هزينه انتخاب شده است.
   

  بايواتانول، پيش درمان، جداسازي جذبيزيست توده، هاي كليدي: واژه

                                                            
               دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي كاربردي دانشگاه صنعتي مالك اشتر  - 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي كاربردي دانشگاه صنعتي مالك اشتر - 2

 هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتراستاد تمام شيمي فيزيك و عضو  - 3

  دانشجوي دكتري شيمي كاربردي دانشگاه صنعتي مالك اشتر - 4
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  روهاي پيشِ و فرصت هزينهو كم هزينههاي پرشناسي توسعه نامتوازن راهكارآسيب
  

 امير شريف يزدي
اي يزدشركت برق منطقه –بلوار دانشجو  –يزد   

sharifyazdi@gmail.com 
  

  چكيده 
ارزان و مواد اوليه ارزان، اميد فراواني براي توسعه سريع و گسترده بسياري از  انداز تكنولوژيچشم طي ده سال گذشته

 رسد ايننظر ميهايي خاص محدود ماند. بهايجاد نمود. اما در عمل چنين اتفاقي رخ نداد و توسعه سريع به حوزهمحصوالت 
رو راه حل آن را هم سابقه است. ازاين هزينه، مسبوق بههاي كمبرخي از تكنولوژي دوره كنوني نبوده و درباره اتفاق منحصر به

 مقاله با استناد به هاي فناورانه. اينابي و آشنايي با قواعد غيرفني توسعه جستجو كرد تا راهكارهاي بازايبيشتر بايد در شيوه
پررنگي  تعمد و گرايشدهد ويژه موتورژنراتور تسال و موتور خودرو، نشان ميهاي بنيادي، بهتاريخچه توسعة برخي از تكنولوژي

هاي نظام : باوجود ضرورت و خدمات انكارناپذيراست وجود داشته هكارهاي پرهزينهرابرخي از و تداوم استفاده  استفاده براي
، تضاد منافع مواردين؛ در توسعه كيفي و كمّي حيات انسا پژوهشي بهدانشگاهي و و دانشمندان و نهادهاي  هابانكداري، دولت

و انتفاع  ترويج به تر، گرايشتر و سالمتر، سادهناي ارزاراهكاره رغم وجودو علي پررنگي با منافع عمومي و جهاني مشاهده شده
كننده اينترنت و گسترش و نفوذ خيرهعنوان يك فرصت تاريخي، بهاست.  وجود داشته؛ پيچيدهو  از راهكارهاي پرهزينه

د و داراي شدن قدرت و دانش جهاني و همچنين افزايش سهم افراد سخاوتمنپخش، رسانيِ چندسال اخيرتحوالت اطالع
تجهيزات اجزاي هاي بر ارتقا قابليت تكيه ازآنجا كهاست. را سرعت بخشيده تر گرايش اخالقي، در ترويج اقدامات ارزان

نمايد؛ تمركز بر توسعه محصوالتي و وابستگي براي جلب رضايت صنايع بزرگ ايجاد مي چندبخشي و پيچيده، نوعي محدوديت
  تواند سرعت رشد را افزايش دهد.قابليت بازاريابيِ مستقل نيز دارند؛ مي هاي نانو كهعايق هاي خورشيدي يامانند سلول

   
  كليد واژه

  هزينه   - دولت  - پيچيده  - اولويت  - شناسي آسيب
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  بازيافت انرژي در واحد تقطير آروماتيك مجتمع پتروشيمي بوعلي
  

   2فاطمه تاجي، 119سحر رضايان

   s_rezaian@yahoo.comددانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرو ،محيط زيستسي استاديار گروه مهند 1-
 fatemehtaji@ymail.comددانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرو ،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي- 2

  
  
  

  چكيده 
 55كه شامل )،از يك ستون تقطير BTبنزن و تولوئن(به منظور جداسازي در واحد تقطير آروماتيك پتروشيمي بوعلي 

سيني مي باشد استفاده مي نمايند.در بخش بااليي كولر هوايي جهت چگالش بخار باالسري و در پايين برج يك كوره كه 
) مي باشد بكار گرفته شده است.ميزان مصرف انرژي در MMscfdميليون فوت مكعب( 1سوخت آن گاز طبيعي به شدت 

دالر برآورد  93384ه اي كه هزينه تامين انرژي در آن ها ساالنه برابر با دو تجهيز مذكور فوق العاده باال بوده به گون
گرديده است.با توجه به ضرورت كاهش مصرف انرژي در صنايع پر مصرف بخصوص صنايع نفت،گاز و پتروشيمي برآن 

ستفاده از نرم افزار شديم كه در اين تحقيق بازيافت انرژي را براي واحد تقطير آروماتيك پتروشيمي بوعلي بررسي و با ا
تخصصي روشي را براي اين منظور ارائه نماييم، كه در اين راستا چندين شبيه سازي با توجه به اطالعات گرفته شده از 
مجتمع بوعلي صورت گرفت و در نهايت مدلي كه عالوه بر كاهش مصرف انرژي از حداقل هزينه سرمايه گذاري برخوردار 

مصرف  %45مدل انتخاب شده مي توان به حذف كامل مصرف برق در كولر هوايي،كاهش  باشد انتخاب گرديد.از نتايج
توليد گازهاي آالينده كه در تخريب محيط زيست  %58سوخت در كوره،كاهش مبدل هاي گرمايي و در نهايت كاهش 

  نقش مهمي را ايفا مي كنند،اشاره نمود.
  

  كولر هوايي، كوره ،انرژيبازيافت ،برج تقطيرهاي كليدي: واژه
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(شبيه سازي رفتار اليه هاي حرارتي يك مخزن ذخيره آب گرم  افقي با دماي ورودي 
 )TRNSYSمتغير از گرد آورنده خورشيدي با استفاده از برنامه 

  
  ، كمال عباسپور ثانيشاهين شعيبي

  انشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژيد- 1
  استاديار- 2

  
  shsh238@yahoo.comشاهين شعيبي   -1

  k.abbaspoor@yahoo.comكمال عباسپور ثاني  -2
 
 
 

  چكيده 
بر روي يك مخزن ذخيره آب افقي از نوع مدار بسته (سيستم غير مستقيم ) يك آبگرمكن خورشيدي در  اين تحقيق

ژي شهر كرج انجام گرفته است. اين تحقيق به دو صورت ، جريان طبيعي (ترموسيفون) و جريان پژوهشگاه مواد و انر
انجام گرفته است . طي اين شبيه سازي دماي اليه هاي  TRNSYS       اجباري (پمپ) با استفاده از شبيه سازي 

ورنده و دبي سيال مشخص مي حرارتي داخل مخزن ، دماي ورودي و خروجي سيال عامل گذرنده از داخل چرخه گرد آ
شوند .در اين تحقيق مشخص مي شود كه اليه هاي حرارتي در جريان طبيعي (ترموسيفون) داراي عملكرد بيشتري 

. همچنين هر چه دبي سيال عامل گذرنده در مخزن بيشتر باشد آب درون مخزن  نسبت به جريان اجباري مي باشد
يجه  اليه هاي حرارتي درون مخزن ذخيره داراي اختالف دمايي ناچيزي ذخيره اختالط بيشتري پيدا مي كند در نت

 .نسبت به هم مي شوند

  
  
 دبي جريان ترموسيفونيك- اليه هاي حرارتي- مخزن ذخيره افقي هاي كليدي:واژه  
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جايگزيني مناسب سوخت هاي فسيلي در حمل و نقل گاز طبيعي فشرده، 

  موتوري
  

   122حسين حسين دخت ،121حسين بريجانيان، 120مهشيد زركش
  تهران، ضلع شمال غربي استاديوم آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده گاز، واحد طراحي مهندسي

Zarkeshm@ripi.ir   
   

  
  
  

  چكيده 
گسترش شهرنشيني و كاربرد روزافزون استفاده از وسائل حمل و نقل، به ويژه حمل و نقل موتوري، پديده ي آلودگي هوا 

لي جدي فراروي جوامع انساني قرار داده است. مصرف بي رويه سوخت هاي فسيلي و پتانسيل باالي اين را به عنوان مشك
به منظور رفع آلودگي هواي ناشي از سوخت ها در آاليش هوا، لزوم جايگزيني اين سوخت ها را دوچندان نموده است. 

با افزايش فشار  طبيعي را جايگزين آن كرد.ها، بايد گاز اين سوختمحدوديت منابع  هاي با منشاء نفت خام و سوخت
كم در مورد گازطبيعي قابل حل است. گازطبيعي و ميزان مصرف آن، دومشكل حجم مخصوص زياد و ارزش حرارتي 

هم به نوبه خود، معضل فاصله زياد ميان منابع و مصرف كنندگان   (CNG)انتقال و توزيع اين سوخت به صورت فشرده
در مقاله جاري، امكان جايگزيني گاز طبيعي  يل نقليه موتوري) به شكلي اقتصادي، رفع مي كند.(حتي براي وسا آن را

 فشرده با ساير سوخت هاي متداول در حمل و نقل موتوري مورد بررسي قرار گرفته است. 

  
  ، آاليندهCNGسوخت،  هاي كليدي:واژه

                                                            
  فناور ارشد، پژوهشكده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت -1
  مسئول طرح، پژوهشكده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت -2
  ه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران محيط زيست، پرديس بين الملل دانشگا -2
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هاي ذف تخم باكتريمناطق صنعتي به منظور ح پيشنهاد استفاده از آلودگي صوتي

  ميكروب زا از آب (يك ايده جديد)
 

  125امين پايان، 124سميرا پايان، 123امير پايان
  دانشكده نفت آبادان - دانشگاه صنعت نفت

ahp8329@gmail.com 

  چكيده 
 در اين مقاله يك پيشنهاد جديد براي استفاده از اصواتي كه در مناطق صنعتي و صنايع هوابرد ايجاد آلودگي صوتي 

ميكنند، ارائه گرديده است. اين پيشنهاد به صورت استفاده از اين آلودگي هاي صوتي در تصفيه آب با حذف قارچهاي 
 85ساعت كار روزانه  8) مي باشد. همان طور كه مي دانيد حد صداي مجاز محيط براي bacterial sporesباكتريايي (

(مانند كمپرسور هاي هوا  توربين هاي گاز، محفظه هاي احتراق، از وسايلي مانند دسي بل است. اما در كارخانجاتي كه
و همچنين وسايلي از قبيل ماشين فرز كاري و ديزل استفاده مي شود و يا در صنايع هوابرد در هنگام پرواز  نيروگاهها)

به  . در اين موارد،داي كه از حد مجاز گفته شده بيشتر هستند توليد مي شون واج صوتي آزار دهندهمجت ها و هواپيماها ا
 آلوده كننده و يا اطراف آن استفاده كرد و يا منطقهناچار بايد از وسايلي براي كاهش اين آلودگي در طراحي ساختمان 

كنند. اما مي دانيم امواج  ي براي محافظت گوش خود  استفادهاز وسايل در اين مناطق انسانهاي مشغول به كار مي بايست
ر زيادي بوده كه در اين موارد تنها به هدر مي رود. هدف هنده حاوي انرژي و يا نيروي بسياآزار د فراصوت يا امواج صوتي
استفاده بهينه از اين آلودگي مي باشد. با توجه به كارهاي اخيري كه در باره استفاده از پيشنهاد نويسندگان اين مقاله 

 اين پيشنهاد به ذهن نويسندگان اين مقاله رسيد كه باشده است انجام  ر فيلتر آب از تخم ميكروب امواج فراصوت د
مي طراحي مناسب شبكه آب در مناطق با آلودگي صوتي باال حداقل به تصفيه آب مورد استفاده كاركنان همان محل 

  پرداخت.توان 
  

  ج صوتي استفاده مفيد از آلودگي صوتي، طرح پيشنهادي اوليه، تصفيه آب با استفاده از اموا هاي كليدي:واژه

                                                            
 HSE - مهندسي نفت دانشجوي كارشناسي -1

  مهندسي برق دانشجوي كارشناسي ارشد - 3 )عضو هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان(مكانيك  استاديار -2
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ذخيره سازي حرارتي در سيستمهاي خورشيدي با استفاده از تلفيق مواد ذخيره 
 سازي پرظرفيت

 
  127، حميد ممهدي هروي126سارا شمشيري

  ، s_shamshiri@yahoo.comمشهد،  واحد دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي
  
  
  

  چكيده

بسيار مورد توجه قرار  با توجه به عملكرد باالي خود در ذخيره انرژيو راندمان تبديل انرژي در زمينه انرژي خورشيدي ،هاي حرارتيربردكا
در اين مقاله تمركز ها، كلكتور انرژي خورشيدي و سيستم هاي ذخيره سازي انرژي حرارتي دو جزء اصلي هستند. كاربرد. در اين اندگرفته

يره سازي حرارتي در كاربردهاي خورشيدياست. با توجه به مشكل رسانايي حرارتي در مواد تغيير فاز، روشي جهت بهبود اين بر روي ذخ
سازي عددي اين طرح با نتايج يك مقاله باشد. نتايج شبيهسازي حرارت نهان و محسوس مياست كه تلفيق ذخيرهكاستي پيشنهاد گرديده

، "سازي حرارت نهان به صورت سريذخيره"خوبي بين آنها مشاهده گرديد. سپس طرح جهت سه سيستم چاپ شده مقايسه شد و تطابق 
ذخيرا سازي حرارت نهان تكي به همراه سيال "و  "سازي حرارت نهان به صورت سري به همراه سيال حرارت محسوس واسطهذخيره"

سازي حرارت نهان به صورت ذخيره"رديد: نرخ مبادله حرارت در مورد بررسي قرار گرفت و  اين نتايج حاصل گ "حرارت محسوس واسطه
، "ذخيرا سازي حرارت نهان تكي به همراه سيال حرارت محسوس واسطه"در مقايسه با  "سري به همراه سيال حرارت محسوس واسطه

سازي ذخيره"كمتر از  %5/7حدود  "سازي حرارت نهان به صورت سريذخيره"باشد، نرخ مبادله حرارت در بيشتر مي %77/45حدود 
ذخيرا سازي حرارت نهان تكي به همراه سيال "بيشتر از  %79/36و  "حرارت نهان به صورت سري به همراه سيال حرارت محسوس واسطه

 "سازي حرارت نهان به صورت سري به همراه سيال حرارت محسوس واسطهذخيره"است، راندمان اگزرژي در  "حرارت محسوس واسطه
تا  %- 03/7هميشه باالتر نيست و در رنج حدود  "ذخيرا سازي حرارت نهان تكي به همراه سيال حرارت محسوس واسطه"يسه با در مقا

ذخيرا سازي "كمتر از "سازي حرارت نهان به صورت سريذخيره"نمايد، راندمان اگزرژي تقريبا در كل بازه زماني در +% تغيير مي31/33
سازي حرارت نهان به صورت سري به همراه سيال حرارت محسوس ذخيره"و "ال حرارت محسوس واسطهحرارت نهان تكي به همراه سي

  "سازي حرارت نهان به صورت سري به همراه سيال حرارت محسوس واسطهذخيره"است، تقريبا هميشه نرخ انتقال اگزرژي در   "واسطه
باشد و نرخ مي %35است و اين افزايش تقريبا بيشتر از  "محسوس واسطهذخيرا سازي حرارت نهان تكي به همراه سيال حرارت "بيشتر از 

ذخيرا سازي حرارت نهان تكي به همراه "تقريبا در تمام بازه زماني كمتر از "سازي حرارت نهان به صورت سريذخيره"انتقال انرژي در 
  .است  "يال حرارت محسوس واسطهسازي حرارت نهان به صورت سري به همراه سذخيره"و  "سيال حرارت محسوس واسطه

 
 سازي حرارتي سري، مواد تغيير فاز، حرارت نهان، حرارت محسوس، اگزرژيذخيرهواژهاي كليدي:

                                                            
  مشهدواحد دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي 126
  momahedi_heravih@yahoo.comمشهد،واحد اد اسالمي استاد يار، دانشكده فني مهندسي، گروه مكانيك دانشگاه آز127
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  MABCبا الگوريتم ها  ريزي بهينه منابع توليد و مديريت سمت تقاضا در ريزشبكهبرنامه

  

  130، سيد مازيار ميرحسيني مقدم129، موسي مرزبند128فاطمه آذري نژاديان
 گروه برق، واحد الهيجان، دانشگاه آزاد اسالمي، الهيجان، ايران

niloofar.azari@yahoo.com  

  

  

  

  چكيده
در سمت تقاضا     ريزشبكه ها حصول اطمينان از مصرف بهينه انرژي مديريت بهينه انرژي  دريكي از شاخصهاي مهم 

كنندگان در باعث افزايش مشاركت مصرف )Demand Response-DR(پاسخ تقاضا  با توجه به اينكه، .باشد مي
از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين  DRكننده در شود، بنابراين مدلسازي مشخصه مصرفسيستمهاي قدرت مي
 نظر قرار گرفته شده است.كنندگان مدكنندگان و مازاد توليد توليداطالعات مربوط به مصرف DRمسئله براي مدلسازي 

) از Local Energy Market-LEMها در بازار انرژي محلي (نيمم سازي قيمت پيشنهادي توليدكنندهدر ضمن براي مي
كلوني زنبور الگوريتم  ازدر اين مقاله ) استفاده شده است. Single Side Auction –SSA( يك ساختار حراج يكسويه 

ي مديريت بهينه انرژي استفاده شده برا (Multi-dimension Artificial Bee Colony-MABC)   چندبعديمصنوعي 
با توجه به قيمت پيشنهادي منابع توليد و ذخيره، همچنين قيمت بارهاي غيرقابل قطع، توليد است. در اين روش  

، مينيمم كردن هزينه  بهينه يابيمسئله  شود. هدف اصلي ايندر يك ريزشبكه تعيين ميموجود بهينه هر يك از منابع 
و در نتيجه استفاده بهتر از منابع تجديدپذير  هاكنندهبرق مصرفي و قيمت تمام شده براي مصرف ميزانتوليد، كاهش 

هاي معمول در عملكرد الگوريتم پيشنهادي با الگوريتم براي ارزيابي روش ارائه شدده در اين مقاله،باشد. انرژي مي
 درميزان كاهش %30نشاندهنده حدود  حليلبدست آمده از اين ت نتايج است.  سيستم مديريت انرژي مقايسه شده

  سيستم تحت مطالعه است.در پذيري قابليت اطمينان و سطح انعطاف ارتقاءهزينه به همراه 
  

  پاسخ تقاضا الگوريتم كلوني زنبور مصنوعي، تقاضاي بار قابل قطع، ،ريزشبكه مديريت بهينه انرژي،هاي كليدي: واژه

                                                            
واحد الهيجان دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي  - 1  
دانشجوي دكتري، دانشگاه صنعتي كاتالونيا، اسپانيا  - 2  
  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجاناستاديار گروه برق  - 3
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نقل جاده اي و ارائه راهكارهاي  مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و
  )1380- 1389اجرايي (بازمطالعه آمارهاي دهه 

  
  132، سيد شهريار حسيني 1سيدكمال الدين شاهچراغي، 1فاطمه بافنده، 131حسين حسين دخت

  پرديس بين الملل دانشگاه فردوسي مشهد
hhosseindokht@gmail.com  

   
  
  
  

  چكيده 
ايمن  و روان نقل و حمل وجود كشور هر اجتماعي رفاه سطح افزايش و توسعه براي الزم هاي زيرساخت ترين اساسي از

 روز مصرف به توجه داده است، با اختصاص خود به را انرژي مصرف ميزان از عمده اي بخش نقل و باشد. حمل مي

 سازي هبهين ضرورت انرژي، تقاضاي تامين زمينة در موجود هاي ظرفيت كمبود و ونقل حمل بخش در انرژي افزون

 پوشش تحت كه اي ه گستر به توجه با نقل و حمل گردد. بخش مي نمايان بيشتر بخش اين در انرژي تقاضاي و عرضه

باشد. در مقاله جاري با بررسي اثرات زيست  مي جامعه در مصرف هاي اصالح الگوي اولويت نخستين از يكي دارد
ريت مصرف، به ارائه راهكارهاي اجرايي و مديريتي محيطي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل و تبيين ضرورت مدي

  خواهيم پرداخت.
  

  مصرف سوخت، حمل و نقل، اصالح الگوي مصرفهاي كليدي: واژه
 

                                                            
  محيط زيست، پرديس بين الملل دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران  -1
  دانشجوي كارشناسي مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد -2
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  تصفيه پساب هاي روغني به منظور افزايش كيفيت و توليد انرژي
  

  ،135محسن جهانشاهي، 134سيد مرتضي حسيني، 133روزبه مفيديان
  ل، بابل خيابان شريعتيدانشگاه صنعتي نوشيرواني باب

Roozbeh.mofidian@yahoo.com  
  
  
  

  چكيده
امروزه با افزايش جمعيت و روند توسعه صنايع بزرگ و پيچيده، نياز به تصفيه امري ضروري و اجتناب ناپذير مي نمايد. پساب كارخانجات 

ن پساب هاي صنعتي است كه حاوي مقادير زيادي مواد آلي كربني،  جامدات محلول و قطرات ريز روغن مي توليد روغن يكي از آلوده تري
به اقتصاد صنايع نيز  توليد انرژي و جلوگيري از هدر رفت آنباشد و با وجود راهكار مناسب و البته مديريت صحيح مي توان عالوه بر 

ت است تا با استفاده از منعقد كننده هاي مناسب در غلظت و اسيديته معين، كدوركمك شاياني مي كند. در اين تحقيق سعي بر اين 
مقايسه نمود. تمامي آزمايشات توسط نرم افزار ميني تب و روش تاگوچي پيشرفته طرح ريزي  CODپساب را كاهش و آن را با ميزان 

درصد  90پساب روغني انتخاب شده كه داراي بازدهي باالي شده اند. در نهايت آلومينيوم سولفات به عنوان بهترين منعقد كننده براي 
  است. CODجهت حذف كدورت و كاهش 

 
  توليد انرژي، منعقد كننده، پساب روغني.هاي كليدي: واژه

                                                            
  ، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابلكارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 1
  استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابلدكتراي مهندسي شيمي، - 2
  اردانشگاه صنعتي نوشيرواني بابلفوق دكتراي نانو بيوتكنولوژي، دانشي - 3
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ت بكارگيري الگوريتم رسانايي افزايشي جه
 توربين بادي ژنراتور سنكرون كنترل توان

ي يابمغناطيس دائم متصل به شبكه به منظور رد
 نقطه بيشينه توان

  
 روح اهللا باباجاني پور136 ، سيد اصغر غالميان137

  r.babajanipoor@stu.nit.ac.ir پست الكترونيكي :       

 چكيده
توربين بادي  138اين مقاله به كنترل توان ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم

 139پردازد. در اين مقاله الگوريتم رسانايي افزايشيفاز ميمتصل به شبكه سه 

بكارگرفته شده است. اتصال سيستم  140براي دنبال كردن نقطه بيشينه توان
شود. تزريق توان انجام مي 141توربين بادي به شبكه توسط اينورتر منبع ولتاژ

اي سيستم توربين بادي ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم به شبكه به گونه
ت كه عالوه بر جبران توان راكتيو قادر به تزربق توان ماكزيمم سيستم اس

باشد. استراتژي كنترل بر پايه تئوري توان توربين بادي به شبكه  نيز مي
 143و كليد زني اينورتر بر اساس روش هيسترزيس تطبيقي 142ايراكتيو لحظه

ابت را باشد تا مشكل فركانس كليدزني متغير روش هيسترزيس با باند ثمي
  برطرف كرده و توانايي توليد فركانس كليدزني ثابت را دارا باشد.

  
  ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم ، رسانايي افزايشي ، هيسترزيس تطيبقي، توربين بادي كلمات كليدي:

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -1

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -2   
3- Permanent magnet synchronous generator 
4- Incremental conducting algorithm 
5- MPPT 
6- VSI 
7- P-Q theory 
8- AHBC 
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روي  تاثير بهره برداري پااليشگاه گاز ايالم در ظرفيت هاي پايين تر از طراحي بر
ينه ي پااليش گازو هز شاخص مصرف انرژي  

 
   3، شهريار داري پور2، فرزاد بزرگي نژاد 144محمدمحمدي

  واحد مهندسي و توسعه –شركت پااليش گاز ايالم 
Mohamad_zps@yahoo.com 

  
  
  
  

 چكيده
ارسال بيشتر اوقات يك سيستم انرژي در نقطه ي طراحي كار نمي كند، به عنوان مثال در يك پااليشگاه گاز بنا به داليلي از جمله 

ناپيوسته خوراك از باالدست يا از سرويس خارج شدن يك تجهيز داخلي آن ممكن است پااليشگاه در ظرفيتي پايين تر از ظرفيت طراحي 
ون كار كند. اما اكثر تجهيزات دوار با سرعت ثابت مي چرخند و همچنين بنا به داليل فرآيندي در بيشتر مواقع بخار مورد نياز ريبويلرها بد

اثر كاركرد براي نخستين بار ر مي ماند كه باعث مصرف انرژي تقريبا ثابت با كاهش خوراك ورودي مي شود. در تحقيق حاضر تغيي
(گيگاژول بر تن  GJ/TON پااليشگاه گاز ايالم در ظرفيت هاي پايين تر از ظرفيت طراحي آن بر روي شاخص مصرف انرژي بر حسب 

همانگونه كه نشان داده خواهد شد كاهش خوراك ورودي بر روي  مورد بررسي قرار مي گيردو همچنين هزينه ي پااليش گاز   محصوالت)
 شدههزينه پااليش گاز دو برابر  و انرژي  مصرف شاخص ،به شدت تاثيرگذار بوده و عمال با كاهش خوراك ورودي به نصف ها اين شاخص

  اه دارد.كه عدم بهره وري انرژي را به همر
  

  پااليش گاز ، هزينه يمميزي   ،شاخص مصرف انرژي  ،مديريت انرژي  :واژه هاي كليدي

                                                            
 ارشد مهندسي مكانيككارشناس  - 1

 رييس مطالعات انرژي شركت پااليش گاز ايالم - 2

 شركت پااليش گاز ايالم فرآيند رييس مهندسي - 3
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  مديريت بازيافت نخاله هاي ساختماني و حفاظت از محيط زيست
  145محمدرضا دشت گردنويسنده اول: 

  149، رضا عبداللهي148، سارا دشت گرد147، محمدرضا پيرستاني146آرش رزمخواه ساير نويسندگان:
  
  : دهچكي

ضايعات ساختماني نتيجه ساخت و ساز، بازسازي و تعمير، تخريب تاسيسات و سازه ها و همچنين ناشي از تسطيح و گود   
  برداري زمين محل پروژه است.

پسماند هاي ساختماني و عمراني اگر چه خطرات كمتري نسبت به مواد زائد شهري براي سالمت بشر و محيط زيست دارند 
ه و مديريت ناصحيح اين پسماند ها ميزان خطر آنها را تشديد مي كند. بازيافت و بازيابي اينگونه پسماند هاي ولي دفن بي روي

جامد عالوه بر حفاظت از محيط زيست از لحاظ اقتصادي نيز حائز اهميت است. مزاياي ديگر آن شامل، حفظ محل هاي دفن 
الح جديد، كمك به پيمانكاران و كارفرمايان براي سازش با قوانين زباله، كاهش تاثيرات محيطي ايجاد شده توسط توليد مص

  محلي در مورد كاهش پسماند مي باشد.
ساختماني، مديريت دفع اين پسماند ها نيز مورد ارزيابي قرار  هاي در اين مقاله ضمن بررسي مخاطرات زيست محيطي پسماند
  .گرفت و در نهايت منجر به ارائه راهكارهاي مديريتي گشت

  
  محيط زيست، بازيافت، مديريت پسماند، تخريبمديريت  ضايعات ساختماني، : كليدي واژه هاي 

                                                            
  دانشجو مهندس و مديريت ساخت دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات بروجرد 145 

  جنوب  استاد يار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد  146
  جنوب  استاد يار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد  147

  هشتگرد واحد آزادعضو هيات علمي دانشگاه  148 
  جنوب  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد 149 
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با نرم افزار  پتروشيمي خراساندر انجام شبيه سازي واحد گازي آمونياك 
Aspen Plus 

  
  4جالل جواد نژاد،3،ابوالقاسم رعنايي نسب2، علي حق طلب 1فروغ نوروززاده

  شيروان -كيلومتري جاده بجنورد 17-مجتمع پتروشيمي خراسان
noroozzadeh@khpc.ir 

 
 

  :چكيده
درصدي يكي از مهمترين توليد كنندگان گاز طبيعي به شمار مي رود.  3/3گاز با سهم  3MSM 98123كشور ايران با توليد متوسط

مجتمع  5گاز نيز از نرخ رشد ساالنه بااليي برخوردار مي باشد. در حال حاضر در ايران  عالوه بر مصرف باالي گاز، روند صعودي صادرات
هزار تن، از گاز طبيعي  3278توليد كننده آمونياك (پتروشيمي شيراز، رازي، پرديس، خراسان، كرمانشاه) با ظرفيت اسمي توليدي ساالنه

گاز طبيعي تبديل به 3MSM 1740مقدار3MSM3960ل اخير از مقدارسا 5به عنوان خوراك اصلي استفاده ميكنند.بطور متوسط در 
درصد از مقدار كل را شامل مي شود.بنابراين انجام پروژه هاي پيش گيرانه، انجام موازنه هاي انرژي، اجراي  44/0آمونياك نشده است كه 

SIMULATION يميايي و تجهيزات در صنعت پتروشيمي به و بهينه يابي فرآيند امر مهمي محسوب مي گردد.با توجه به تعدد مواد ش
بخش   6در شبيه سازي، كابردي و عملياتي تر باشد. در اين مقاله ابتدا واحد آمونياك به Hysyeنسبت به  Aspenنظر ميرسد نرم افزار 

جهت يافتن نقطه  Aspenتقسيم و هر بخش مجزا شبيه سازي گرديد و در نهايت كل واحد مطابق با واحد پتروشيمي خراسان با نرم افزار
  عملكرد بهينه يابي و شبيه سازي گرديده است.

  
  يابيبهينه ، فرمول شيميايي، عملكرد، نرم افزار،شبيه سازي،، آمونياكگاز طبيعيهاي كليدي:واژه
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   عاطفه مهرانفر و رضا علي پور، 151مينو روانبخش، 150فاطمه اكبري

  اصفهان) (موسسه آموزش عالي صفاهان
Fatemeh.electro@yahoo.com  

  
  
  

  چكيده
براساس  هدف از اجراي اين تحقيق تعيين پتانسيل انرژي باد و انتخاب نقطه مناسب، جهت احداث نيروگاه بادي در استان اصفهان است.

از تابع اين بررسي انجام شده است.  RETscreenني مناسب دراين استان انتخاب و با استفاده از نرم افزار سي، مكااطالعات هواشنا
وري شده، استفاده شده است. طبق اين تحقيق مشخص شد آگرد NASAاحتمالي ويبول براي تحليل داده هاي بادي كه توسط سازمان 

هاي توليد انرژي الكتريكي بوسيله باد ار خوبي جهت نصب و راه اندازي سيستمكه در استان اصفهان، شهرستان  اردستان پتانسيل بسي
توان انرژي مناسبي از باد توليد وجود دارد. در اين زمينه به اثبات رسيده است كه با نصب يك نيروگاه بادي در مختصات تعيين شده مي

  نمود.
 

  نيروگاه بادي ابع احتمال ويبول،ت توربين بادي، استان اصفهان،، انرژي باد - واژه هاي كليدي

                                                            
  دانشجوي كارشناسي، رشته الكترونيك موسسه اموزش عالي صفاهان (اصفهان) -1
 دانشجوي كارشناسي، رشته الكترونيك موسسه اموزش عالي صفاهان (اصفهان) -2

  و حرفه اي سميه نجف اباد (اصفهان)دانشگاه فني  دانشجوي الكترونيك- 3

پتانسيل سنجي انرژي باد و كاربرد آن در مكان يابي نيروگاه بادي در شهرستان اردستان 
 (اصفهان)
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در مصرف  ييصرفه جو  كردياز مه  با رو نيرياستحصال آب ش يبررس
   ريپذ ديتجد يهايانرژ

 
  152سعيد ابراهيمي

  دانشگاه صنعتي امير كبير واحد ماهشهر
  (Sepehr147@gmail.com)  :آدرس پست الكترونيك 

   
 
  
  

  چكيده 
 تيقابل ريدناپذيتجد يهايكه بر خالف انرژ نديگويم ياز انرژ يبه انواع ريپذبرگشت  يانرژ اي ريپذ ديتجد يانرژِ 

دارند. سيستمهاي استحصال آب تاريخچه ديرينه اي دارند. هدف اصلي اين سيستمها، در  عتيبازگشت مجدد را به طب
 زيخشك ون مهيون و كمبود منابع آب در مناطق خشك تيعجم عياصل رفع نيازهاي انسان بوده و مي باشد .رشد سر

 يكيآب را ضروري ساخته است. مه  نيگزيمنبع جا كي يي،شناسايدر مناطق كوهستان ينيزم ريكمبود منابع آب هاي ز
مورد توجه قرار گرفته است.در دوران باستان  يباشد كه امروزه استفاده از آن تا حدود يمنابع م نيا نياز مهمتر

و  يمياقل طيانواع مه،شرا انيمقاله به ب نيآب بشر بوده است. در ا نيع تأممناطق تنها منب يآب مه در بعض حصالاست
استحصال آب از مه، با  يها و روش ها سميمه و شبنم هوا،انواع جمع كننده ها و مكان ليمناطق مساعد تشك ييايجغراف

  م. يپرداز يم ريپذ ديتجد يها يدر مصرف انرژ ييصرفه جو
 

  مه، جمع كننده  ريپذ ديتجد يها ينرژمه، شبنم، اهاي كليدي: واژه

                                                            
  سيستم ها و برنامه ريزي  – كارشناسي ارشد مهندسي صنايع -1
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  سوخت هيدروژن پاكترين سوخت جايگزين براي خودروها
  

   4حسينعلي چوپاني، 3*.بختيار محمدي ده چشمه 2شعبان علياري شوره دلي 1علي ميرمحمدي

3 تهران-  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي-   دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك-  سيستم محركه خودرو                                
                           pm10360@yahoo.com 

  چكيده  
آسيب هاي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي آنچنان عرصه را بر مردم جهان تنگ كرده است كه اگر هر چه زودتر اقدام موثري در اين 

 د گرمايش زمين، آلودگي هوا و ذوب شدن يخهاي قطبي عوارض بسيار ناگوارتري را بر مردم گيتي تحميل خواهد كرد.باره صورت نگير
مطالعات بعمل آمده در خصوص آلودگي هواي شهر هاي بزرگ بيانگر آن است كه بيشترين درصد آلودگي هوابه  سيستم حمل و نقل مي 

يك حامل انرژي با استانداردهاي بسيار استثنايي در زمينه توليد انرژي و مي تواند  هيدروژن  ه دانشمندان بر اين باورند كبنابراين  .باشد
و به اين نتيجه رسيده اند كه در ميان منابع جايگزين سوختهاي مورد استفاده قرار گيرد، هماهنگ با محيط زيست و قابل دسترسي 

ر اين مقاله هيدروژن سوز نمودن خودروها مورد بررسي قرار ميگيرد، و فسيلي، سوخت هيدروژني بيشترين موفقيت را داشته است. د
ويژگي كه در مقايسه انجام شده به اين نتيجه مي رسيم كه  آاليندگي سوختهاي فسيلي جايگزين با سوخت هيدروژن مقايسه شده است.

اواني، مصرف منحصر به فرد، انتشار بسيار ناچيز هايي كه هيدروژن را از ساير گزينه هاي مطرح سوختي متمايز مي سازد مي توان به فر
عنوان مناسب ترين سوخت جايگزين ه ، بنابراين  بآالينده ها، برگشت پذير بودن چرخه توليد آن و كاهش اثر گلخانه اي اشاره نمود

  پيشنهاد مي شود.
  
  
  

  ها ، تجديد پذير، آالينده ,HCNG , هيدروژن , سوخت هاي جا يگزين  :هاي كليديواژه
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مطالعه و شبيه سازي عددي روشهاي افزايش تابش در شعله گاز طبيعي و 
 NOكاهش آالينده

 
  154سيد حسين منصوري، 153عباس طاووسي

  كرمان، دانشگاه شهيد باهنر، بخش مهندسي مكانيك
a_tavoosi@yahoo.com  

  
  
  
  

  چكيده 
و كوره ها  لرهايدر بو يراندمان حرارت ديشد سبب كاهش ،يعيدر احتراق سوخت گاز طب يانتقال حرارت تابش نيينرخ پا

و هوا شيشگرمايپ، سوخت شيشگرمايپ روشهاي مختلف افزايش تابش شعله گاز طبيعي شامل مقاله نيشده است. در ا
 NOندهيو آال يانتقال حرارت تشعشع شيافزا زانيم ،يديتول دودهيشعله، كسر جرم يدما يبر رودودهو تأثير آن قيتزر

-Noneياز مدل احتراق يشده است. جهت مدل ساز يبررس ياثرات به صورت عدد نيرار گرفته است. اق يمورد بررس

premixed يبه همراه مدل آشفتگStandard k-ɛجذب دوده بر  بيضر تيبا توجه به اهم نياستفاده شده است. همچن
جهت محاسبه تابش  نياست. همچن دهيمحصوالت احتراق محاسبه گرد يجذب كل بيضر WSGGMنرخ تابش از مدل 

دهد كه  ينشان م يعدد جينتابروكس استفاده شده است. - دوده از مدل ماس يمحاسبه كسر جرم يبراو DOاز مدل 
 شيافزا نيدهد. ا يم شيرا افزا حتراقدوده درون محفظه ا زانيم، پيشگرمايش هوا و تزريق دوده، سوخت شيشگرمايپ
خروجي NOدر حالت تزريق دوده عالوه بر افزايش تابش ميزان  شود. يشدت تابش شعله م شيدوده موجب افزا زانيم

  .مي يابد نيز
  پيشگرمايش، تابش، احتراق ناقص، گاز طبيعي، دوده، اكسيدهاي نيتروژنهاي كليدي: واژه

 
 

                                                            
  باهنر كرمان ديدانشگاه شه يانرژ ليارشد تبد يكارشناس يدانشجو- 1
  باهنر كرمان ديدانشگاه شه كيمكان ياستاد بخش مهندس- 2
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  زمين گرمايي در جهان يانرژي زمين گرمايي و نيروگاه ها يبررس

  
  4تيموري آرش ، ³مقدم زاده حسينقلي سعيد  ،² كاظم بشيرنژاد ،¹صالح پور  درضايام

  دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد مشهد  دانشكده مهندسي، ،گروه مكانيك
Omidreza.salehpour@gmail.com 

  
  چكيده 
هم اكنون با و دغدغه جهان امروز است.  ينگران نيانرژي براي بشر مهمتر نيبه انواع مختلف منابع و تام افتنيدست  

و  ديتول زانيهاي نو، م يو پاك بودن انرژ ريپذ ديرو در مباحث انرژي و با توجه به تجد شيهاي پتوجه به چالش 
اهميت تحقيق ، پژوهش در مورد انرژي هاي تجديد  پذير  و  نيناست و  همچ شيمنابع در جهان رو به افزا نيمصرف ا

دود بودن منابع انرژي تجديدناپذير بر همگان اجرائي نودن طرح هاي انرژي هاي نو  با توجه به موارد ذكر شده و  مح
مورد استفاده  شتريبرق ب ديجهت تول ايباشد كه در دن يهاي نو م ينوع از انرژ نيسوم ،ييگرما نيروشن است. انرژي زم

ه انرژي تجديدپذير زمين گرمايي به عنوان يكي از مهمترين اين نوع انرژي ها، باتوجه به  اينك ني.  همچنرديگ يقرار م
           بر خالف ساير انرژي هاي تجديد پذير  محدود به فصل ،زمان و يا شرايط خاصي نبوده  و بدون وقفه  قابل بهره برداري 

است كه  يياز كشورها يكي رانياين نوع انرژي)، از اهميت خاصي برخودار مي باشد. ا اياي(يكي از مهمترين مز مي باشد
با  رانيباشد. ا يم ييگرما نياز نظر انرژي زم ييباال ليواقع شده و داراي پتانس ييگرما نيبر روي كمربند انرژي زم

ها بوده و در برنامه  يگونه انرژ نيا نهيبه رييمستعد به كارگ ر،يپذ ديهاي تجد يانرژ نهيدر زم يغن اريداشتن منابع بس
آن اختصاص داد. در اين مقاله ابتدا انرژي   اي را براي ژهيو گاهيجا يستيهاي انرژي كشور، با يگذار استيها و س زيير

تجديد پذير زمين گرمايي تعريف و سپس در مورد خصوصيات ، ويژگي ها،كاربردها(مستقيم و غير مستقيم)، مزايا و 
نحوه استحصال اين نوع انرژي ، محدويت هاي آن  به صورت اجمالي بحث گرديده وپس از آن مناطق داراي  يب،معا

وع انرژي در جهان و ايران  معرفي مي شود  و با بررسي انواع نيروگاه هاي زمين گرمايي،آمار و ارقام توليد پتانسيل  اين ن
شود .سپس طرح پايلوت نيروگاه زمين  يبرق حاصل از نيروگاه هاي زمين گرمايي در جهان طي سال هاي اخير مطرح م

در ايران مورد بررسي قرار گرفته و در پايان  با توجه  به  گرمايي مشكين شهر  به عنوان تنهاترين نيروگاه زمين گرمايي
  مي گيرد.       ارسياست گذاري دولت  در اين بخش انرژي، چگونگي اجرايي نمودن اين نوع انرژي در ايران مورد بحث قر

  
  ت گذاري دولت  انرژي زمين گرمايي،  نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر، سياسانرژي تجديد پذير، هاي كليدي:  واژه
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 مجتمع پتروشيمي ايستگاه تقليل فشار گازاز توربين انبساطي در  استفادهبررسي 

  ماهشهر
 

  157مين آرامشا، 156، مهدي طالشيان جلودار155حسن رستگار
  دانشكده برق -دانشگاه صنعتي اميركبير 

rastegar@aut.ac.ir 
 
 
 
 

  چكيده
گاز فراواني است. در اين ايستگاهها،  انرژي نهفته در گاز فشار باال، با شبكه انتقال گاز داراي ايستگاههاي تقليل فشار 

توربينهاي انبساطي تجهيزات مناسبي براي جايگزيني رود. عبور از شير فشار شكن طي يك فرآيند اختناقي به هدر مي
ژي نهفته در گاز فشار توانند انرشيرهاي فشار شكن سنتي در ايستگاههاي تقليل فشار گاز هستند كه در عين حال مي

در اين مقاله نشان داده شده است كه شبكه گسترده گاز رساني در كشور ما داراي پتانسيل بسيار باال را بازيابي نمايند. 
استفاده از اين توربينها در يك ايستگاه مشخص مستلزم بااليي براي بازيابي انرژي از طريق اين نوع سيستمها است. اما 

لذا با برداشت اطالعات ميداني از مشخصات گاز عبوري از ايستگاه تقليل فشار گاز ي و اقتصادي است. مطالعات دقيق فن
براي آن بررسي شده است. با مشخص شدن توان قابل  ي توربين انبساطي، شرايط به كار گيري سيستمهامورد مطالعه

ه است و دوره بازگشت سرمايه حدود چهار سال استحصال در ايستگاه مورد نظر، محاسبات اقتصادي براي پروژه انجام شد
براي آن به دست آمده است كه به كار گيري چنين سيستمهايي را در ايستگاههاي تقليل فشار گاز مورد مطالعه، داراي 

  دهد.توجيه اقتصادي نشان مي
  

  صادي.، بازيابي توان، محاسبات اقتانبساطيتوربين  ايستگاه تقليل فشار گاز، : هاي كليديواژه
  

                                                            
  دكتراي مهندسي برق قدرت، دانشگاه صنعتي اميركبير155 
  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهربرق قدرت اي مهندسيدكتر156 
  ، دانشگاه صنعتي اميركبيرمهندس مكانيك157 
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هاي موجود جهت هوازي خشك از بين تكنولوژيانتخاب فناوري مناسب هضم بي
  تصفيه مواد زائد جامد شهري در ايران

  
  158عليرضا شكوه

  شركت مهندسي قدس نيرو 
shokooh5071@gmail.com  

  
  چكيده

تصفيه  مناسب هاي، اين فرايند مي تواند به عنوان يكي از گزينهجهت در دنيا هوازي خشكبي هضم با توجه به گسترش كاربرد تكنولوژي
هاي داخلي ممكن اما الگوبرداري از كشورهاي ديگر بدون درنظر گرفتن شرايط پروژهمواد زائد جامد شهري در كشور مد نظر قرار بگيرد. 

اي كه امتياز سب بر اساس معيارهاي مناسب انتخاب گردند و در نهايت گزينهاست منجر به شكست گردد. بنابراين بايد تكنولوژي منا
هاي موجود هضم گردد. لذا در اين تحقيق پركاربردترين تكنولوژيبيشتري كسب كند به عنوان تكنولوژي برتر معرفي و انتخاب مي

د، بر اساس آمار منتشر شده مشخص شدند.سپس انكه جهت تصفيه مواد زائد جامد شهري بكار رفته 2012هوازي تا پايان سال بي
هوازي جهت تصفيه مواد زائد جامد شهري انتخاب شدند.  اين معيارها شامل نوع مهمترين معيارها براي انتخاب تكنولوژي هضم بي

برداري و هرهگذاري، زمين مورد نياز و همچنين سطح بخوراك ورودي به هاضم، ظرفيت طرح، ميزان انرژي توليدي، هزينه سرمايه
دهي به هر ها و همچنين امتيازدهي معيارپيچيدگي تكنولوژي بودند. همچنين با توجه به اهميت ميزان پسماند ورودي به هر پروژه، وزن

تن در سال انجام  100،000تن در سال و بيشتر از  50،000- 100،000تن در سال،  50،000گروه ظرفيتي كمتر از  3تكنولوژي در 
بيشترين امتياز را جهت تصفيه مواد  Kompogasو  Valorga ،Drancoهاي گروه ظرفيتي به ترتيب تكنولوژي 3نهايت براي هر  گرفت. در

  زائد جامد شهري در ايران كسب كردند
  

  هوازي، معيارمواد زائد جامد شهري، هضم بيهاي كليدي:واژه
  

                                                            
  كارشناس ارشد مهندسي عمران محيط زيست158 
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 شركتژنراتور در  بررسي كاهش هزينه انرژي الكتريكي با به كارگيري ديزل
  معدني و صنعتي گل گهر سيرجان

  
  4، محمد رضواني3زادهفرزاد كريم، 160آباديپروانه زنگي، 159امين نفيسي

  مجتمع معدني وصنعتي گل گهر 
aminnafisi@gmail.com   

  
  چكيده 

به عنوان منابع  فقط صنايع كثرا باشند كه درهاي صنعتي ميامروزه ديزل  ژنراتورها از اجزاي جدايي ناپذير كارخانه
  منابعآنها به عنوان اين قابليت فراهم است كه از صنايع  روند. در بعضي ازبه كار مي برقتغذيه پشتيبان در مواقع قطع 

در ساعات اوج بار تابستان با . شوند كارخانه را  عهده دار بخشي از برق مصرفيشناخته شده و وظيفه تأمين  توليد انرژي
تأمين برق نياز است تا اين ظرفيت بالقوه در صنايع جهت كمك به شبكه سراسري برق و حفظ توجه به مشكالت 

برداري قرار گيرند تا با توجه به سياست هاي جديد وزارت نيرو هم صنايع سرمايه هاي ملي و تامين برق پايدار مورد بهره
ه از ظرفيت واحدهاي ديزلي قابل اتصال به شبكه فع شوند. در اين مقاله به بررسي اقتصادي استفادنو هم وزارت نيرو ذي

شود. بدين هاي تشويقي وزارت نيرو پرداخته ميموجود در شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان با توجه به سياست
- ها سود حاصل از به كارگيري ديزل ژنراتورها در ماههاي مربوطه محاسبه شده و با توجه به آنمنظور درآمدها و هزينه

ي مشخصي از سال بدست آمده است. نتايج حاصل از اين مطالعه، بهره برداري از ديزل ژنراتورها را براي كارخانه در ها
  دهد. ساعات اوج بار تابستان كامالً موجه نشان مي

  
  انرژي الكتريكي، ديزل ژنراتور، كاهش هزينه ها.هاي كليدي: واژه

                                                            
  كارشناس انرژي شركت معدني و صنعتي گل گهر، بخش مديريت انرژي -1
  دانشجوي ارشد اقتصاد دانشگاه يزد، دانشكده مديريت و اقتصاد  -2
  پژوهشكده انرژي دانشجوي دكتري برق قدرت دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فن آوري پيشرفته كرمان، - 3
  شركت معدني و صنعتي گل گهر، بخش مديريت انرژيمدير انرژي - 4
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  آلودگي در صنعت ايرانتحليل كاربرد روش كربن پينچ براي كنترل 

  
  162كاظم كاشفي، 161اسماعيل قاسمي كفرودي

  پژوهشگاه صنعت نفت، 
   ghasemies@ripi.ir :آدرس پست الكترونيك نويسنده اول

   
  چكيده

اين مقاله به منظور تحليل كاربرد تكنولوژي پينچ در آلودگي هوا و استفاده از آن در تعيين شرايط متعادل با 
باشد كه اكسيدكربن ارايه شده است. آلودگي هوا، يكي از مشكالت بسيار مهم كنوني جهان ميدي استانداردهاي آلودگي

هاي المللي و فوريتهاي بينتوسعه و ساخت صنايع بزرگ و حمل و نقل آن را تشديد نموده است. از طرفي معاهده
اند. تكنولوژي پينچ كه قبال براي ايه دادهو استانداردهاي فراواني را ار محدوديتپزشكي، براي كنترل و كاهش آلودگي 

هاي حرارتي پيشنهاد شده است، در اين مقاله براي بررسي آلودگي هوا معرفي گرديده و هدف تحليل كاربرد شبكه مبدل
اكسيدكربن توليد شده از توليد انرژي بخش صنعت ايران در سال باشد كه با يك مطالعه موردي (دياين روش مي

درصد از  76سنگ و حاصل از سوخت زغال CO2ده از آن بررسي شده است. نتايج نشان داد كه بايد كل ) استفا1389
درصد انجام گيرد و مقدار  85) با بازده حداقل CCS )Carbon capture and storageهاي نفتي تحت فرايند فرآورده

 EPA )Environmental Protectionبر طبق  CO2د انرژي توليدي از منابع تجديدپذير بيش از دو برابر گردد تا استاندار

Agency در بخش توليد انرژي صنعت كشور رعايت گردد. همچنين در ادامه حساسيت بازده فرايند (CCS  و مقدار
ه در مقادير بايد توليد گردد، بررسي شده است ك CCSاكسيدكربن بر مقدار انرژي كه تحت فرايند محدوديت توليد دي

نيازمند است تاثير گذار است و  CCSاكسيد كربن، بازده به شدت بر مقدار انرژيي كه به فرايند وليد ديكم محدوديت ت
و ميزان محدوديت و بازده اين فرايند، مقدار انرژي  CCS فرآيند دهد. سپس با توجه به افت انرژي تحتآن را افزايش مي

ش بازده فرايند و كاهش محدوديت، مقدار انرژي موردنياز از موردنياز از منابع تجديدپذير تعيين شده است. كه با كاه
  يابد.منابع تجديدپذير افزايش مي

  
  .، انرژي تجديدپذيرانرژي جبرانيد، استاندار CO2، توليد CCSكربن پينچ، نمودار مركب، فرآيند هاي كليدي: واژه

                                                            
  پژوهنده. -1
  .هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت عضو - 2
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  دهدهمديريت مصرف انرژي در سيستم هاي روشنايي با تعويض المپهاي پر بازمديريت مصرف انرژي در سيستم هاي روشنايي با تعويض المپهاي پر باز

  
  مهدي صادقي

  كارشناس ارشد برق، واحد مديريت انرژي آلومينيوم اراك
   msadeghi59@yahoo.com.au  

  
  
  
  

  : چكيده
 مصرف با كه است انرژي انواع مهمترين و ترين تميز از يكي برق نيروي يا الكتريكي انرژي ، شده شناخته هاي انرژي انواع ميان در امروزه       
 از بلكه انرژي مصرف وري بهره ديد از تنها نه روشنايي هاي سيستم در سازي بهينه .رسد مي مصرف مراكز به زيادي گذاري سرمايه هزينه

 سردرد ، چشم خشكي صورت به تواند مي نامناسب روشنايي سيستم يك اثرات كه چرا رسد مي نظر به ضروري ايمني و بهداشت حفظ لحاظ

 عالوه مقاله اين در گردد افراد كاري راندمان افت موجب و كرده بروز زدگي چشم و درخشندگي يا نور كمي از ناشي تصادفات و بينايي نقص ،
 با. باشند. داشته را انرژي مصرف در جويي صرفه و حفظ ، جهت در اقتصادي توجيه بهترين گرديده سعي فوق موضوعات به خاص توجه بر

 حاصل بهبود انرژي مصرف يا و توليد زمينه در آنها طريق از بتوان كه روشهايي ، انرژي مصرف در جويي صرفه بحث يافتن اهميت به هتوج

 فلورسنت المپهاي سهم و الكتريكي انرژي مصارف درصد 50 تا 30 اداري ساختمانهاي در روشنايي سهم . اند گرفته قرار توجه مورد ، نمود
 سازي بهينه هاي روش از يكي بررسي به مقاله اين درباشد مي ساختمانها اين در استفاده مورد المپهاي كل درصد 90 ات عموما مهتابي

 نام به  فلورسنت، هاي المپ از جديدي نوع با )T10( معمولي وات  40فلورسنت هاي المپ جايگزيني كه  روشنايي مبحث در انرژي مصرف

 گرفته قرار بررسي مورد ، باشد مي  هاليد متال المپهاي با جيوه بخار هاي المپ جايگزيني همچنين و  )T8( وات 36 فلورسنت هاي المپ
   باشد. مي صالحديد صورت در چراغها ادوات و قاب از مجدد استفاده راهكارها اين مهم مزيتهاي جمله است.از گرديده ارائه آن نتايج .و است

  
  لوميلوكس شارنوري، ،T10)( فلورسنت هاي المپ )،T8( فلورسنت هاي المپ ، سازي بهينه - كليدي هاي واژه
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  كاهش تلفات ناشي از اتصاالت سست شبكه توزيع برق تالش به روش ترموگرافي
  
  

  4 ، رهسپارپور،پروانه 3،هدايتي نژاد ،سيروس2 ،تن زاده،جيناحقيقت ،علي 1*
 اداره توزيعبرق تالش /گيالن –الن الكترونيك علوم تحقيقات گي-دانشجوي كارشناسي ارشد برق -1

  استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت /واحد ميكروبيولوژي - 2
  توزيع شهرستان تالش /گيالن –مدير امور برق - 3

  كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي/دانشگاه آزاد الهيجان - 4
 

 چكيده :
با توجه به .باشد مي معين درزمان سيستم عاتيكتهيه اطال و آوري بمنظورجمع بازديد و بازرسي تكنيك ترموگرافي نوعي

تبعات اقتصادي و هزينه هاي گزافي بر  شركت متحمل و پرداخت مي  ،قدمت صنعت برق و معضالت تلفات در اين صنعت 
 و ميدهد اختصاص خوده ب توزيع هاي در شبكه،توليدوانتقال،شود.برحسب تجربه و امارهاي موجود بخش عمده تلفات ازتوزيع

 حدود تا تلفات ميزان از ميتوان اتخاذ تمهيداتي با كه شود مي مشخص نيز توزيع هاي شبكه بررسي با كه است ن درحالياي
است  كردن برطرف قابل پاييني بسيار باهزينه دارد توزيع هاي شبكه درتلفات توجهي قابل اين تلفات كه سهم .كاست زيادي

 تخصصي علمي ازمطالب تلفيقي مي باشد كه مقاله حاضر كشور توزيع صنعتنگاري يك تكنولوژي  نو پادر گرما آوري .فن
 حرارتي تصاوير اين امور مي باشد. تجربيات عملي  در اين خصوص نشان داده كه تحليل ويژه وتجربيات نگاري گرما درزمينه

 توزيع هاي گير تلفات شبكهموجبات كاهش چشم نتيجه در و وري بهره رشد تمنجربه قابلي افزايش باعث ارتقاءتوانمندي و
 . آورد خواهد فراهم را الكتريكي وتاسيسات

  وازه هاي كليدي :  گرمانگاري ، ترموويژن ، حرارت تجهيزات



 

     هم انديشان انرژي كيميا مجري:، همايشهاي صداوسيمامركز    1392آذر  تهران،،  مقاالت سومين كنفرانس انرژي و محيط زيستمجموعه 
88671676 – 021    09197556424 

 
بيني ناحيه كشنده ناشي از انفجار زير آب هاي پيشروش اثرات و مروري بر

   هاماهي بر روي
   

  165مهدي پهلواني، 164احسان رجبياني، 163محمد سعادتمندزاده
  دانشكده علوم پايه، دانشگاه فردوسي، مشهد

  پژوهشكده حضرت نوح(ع)، مشهد
Saadatmandzadeh@yahoo.com 
Ehsan_rajabiani@yahoo.com 
Pahlevani.mahdi@yahoo.com  

  
  چكيده 
پذيرد كه باعث بروز صدمات جدي ها انفجارهايي صورت ميهرساله براي مقاصد نظامي و غيرنظامي در درياها و اقيانوس 

ها بيشتر تحت تاثير انفجار زير شوند. بنابر مشاهدات انجام شده مشخص شده است كه ماهيبه محيط زيست دريايي مي
ها در نتيجه شوند. مطالعات زيادي در زمينه مرگ ماهيگيرند و به ميزان بيشتري از ساير آبزيان كشته ميرار ميآب ق

است كه دو موج حاصل از انفجار بيشترين تاثير را در صدمات وارده به انفجار زير آب انجام شده است و مشخص شده
محل انفجار كه با وزن ماده منفجره متناسب است و موج فشار  ها را دارند. موج اوليه فشاري در فواصل نزديك بهآن

شود ناحيه كاويتاسيون همراه با فشار منفي به عوامل مختلفي همچون عمق منفي كه موجب ايجاد ناحيه كاويتاسيون مي
فاصله  بينيهاي پيشآب، عمق انفجار و ميزان مواد منفجره متناسب است. با استفاده از مشخصات موج توليدي مدل

  ها بدست آمده است.ايمن و خطرناك حاصل از انفجار براي زندگي ماهي
  

  ، پستانداران درياييانفجار زير آب، محيط زيست، ماهي، كاويتاسيون، موج فشاري هاي كليدي:واژه

                                                            
  دانشجوي دكتري تخصصي شيمي -1
  هاي درياييسازه - كارشناس ارشد مهندسي مكانيك  -2
  09354081747، شماره تماس: آب و فاضالب  -عمران  كارشناس ارشد مهندسي -2
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يستم منطق فازي براي رديابي نقطه توان ماكزيمم سمبتني برروش تركيبي مقاوم 
 هاي فتوولتاييك

 
  

) سلول فتوولتاييك ارائه شده  MPPTمنطق فازي براي رديابي نقطه توان ماكزيمم(مبتني بر مقاله يك روش جديددراين 
) به عنوان ورودي استفاده كرده و زمان p) و توان خروجي بار(Tدماي اطراف سلول( )،Gاست. اين روش از تابش خورشيدي(

ار معادل تونن باعث مقاوم شدن اين روش دربرابر تغييرات بار و را تقريب مي زند. اندازه گيري مد MPP) مربوط بهDوصل(
زيرشرايط دركنترلر منطق فازي درمقايسه با ساير كنترل كننده ها نتايج شبيه سازي نشان مي دهند كه باتري شده است. 

  عملكرد بهتري را از خود نشان مي دهد.جوي مختلف 
  روش تركيبي مقاوم ، مدار معادل تونننقطه توان ماكزيمم ، منطق فازي ، كلمات كليدي:
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  آلومينيوم ايراندر شركت و تصحيح هارمونيك جبران سازي توان راكتيو 

  
  مهدي صادقي
  عليرضا احمدي
  آلومينيوم اراك شركت كارشناس ارشد برق، واحد مديريت انرژي

  مدير تحقيقات شركت  آلومينيوم اراك
   msadeghi59@yahoo.com.au  

a_ahmadi46@yahoo.com  
  
  
  

  : چكيده
 واحد توان ضريب داراي و هارمونيك از عاري و ثابت تغذيه،  از نقطه هر در وفركانس ولتاژ آل، ايده AC الكتريكي قدرت سيستم يك در     

 طراحي طوري مصرفي بار هر ، آل ايده سيستم يك در . بود واهندخ مصرفي هاي بار مشخصات و اندازه از مستقل پارامترها اين . بود خواهد
 كيفيت ، آنها به متصل بارهاي و قدرت هاي سيستم هاي مشخصه به توجه با باشد. داشته را عملكرد بهترين معين ولتاژ يك در كه شود مي

 مقدار كردن جذب ويا تامين با (يعني آنها سازي جبران بر يدتاك و بارها اينگونه شناسايي با لذا گردد، خارج آل ايده حالت از تواند مي تغذيه
 هال روش از آلومينا، از آلومينيوم فلز استحصال جهت اينكه به توجه با . يافت دست بهتري توان كيفيت به ميتوان ) راكتيو توان مناسب
 سيستم اينكه جهت به و باشد مي باال بسيار جريانهاي  با  DC ولتاژ به نياز روش اين در لذا . نمايند مي استفاده الكتروليز  بر مبتني هرولت
 يكسوكننده ادوات از مناسب ولتاژهاي تبديل ايجاد با بنابراين باشد مي AC هاي سيستم اساس بر الكتريكي انرژي توزيع و انتقال ، توليد
-  ولتاژ خطي غير مشخصه بعلت  يكسوكننده ادوات اين كه ، نمايند مي استفادهDC  ولتاژ به AC ولتاژ تبديل جهت ) قدرت هاي (ديود
 كه نمود استفاده فيلتر از بايستي هارمونيك تصحيح و راكتيو توان جبران جهت نتيجه گرديدهدر هارمونيك توليد و اغتشاش موجب  جريان

  است شده آورده خصوص اين در شده حاصل جويي صرفه نيز و برقرساني  شبكه روي بر هارمونيكي فيلترهاي نصب تاثير مقاله اين در
  

  ضريب توان ، فيلتر ، هارمونيك تصحيح  راكتيو، توان سازي جبران- كليدي هاي واژه
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ارزيابي تصفيه فاضالب صنعت لبنيات و به طور همزمان توليد الكتريسيته از آن با 
  استفاده از تكنولوژي سلول سوخت ميكروبي بدون واسطه و كاتاليست

  3، احمد جنيدي جعفري2، اميرحسين محوي*1حسين جعفري منصوريان

  دانشكده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - ميدان دكتر حسابي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان*
  
  
  
  

  چكيده: 
افــزايش فعاليــت هــاي انســاني و مصــرف منــابع انــرژي طبيعــي ، منجــر بــه كــاهش ســوخت هــاي فســيلي شــده و زمينــه و هــدف: 

در ايــن مطالعــه بــراي اولــين بــار توليــد الكتريســيته بــه طــور  ني براي توليــد انــرژي بــا محــيط زيســت ســازگار نيســتند.روش هاي كنو
و بــه طــور همزمــان تصــفيه آن  بــا اســتفاده از تكنولــوژي ســلول  ســوخت ميكروبــي بــدون  شــيرمستقيم از فاضــالب توليــدي صــنعت 

 رسيد.اثبات به  )CAML-MFC ( واسطه و كاتاليست
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ود عملكرد توربوكمپرسورهاي گازي توسط سيستم فاگ و اثر بخشي آن در بهب
  (مطالعه موردي)كاهش آلودگي زيست محيطي و صرفه جويي انرژي

  كارشناس مهندسي شيمي : محمد رضا انصاري
ه  مهندسي فرآورشگچساران شركت بهره برداري نفت و گاز ادار  

Email: mohamadreza52@yahoo.com 
 

كارشناس ارشد محيط زيست: نعمت اله اسدي  
 گچساران شركت بهره برداري نفت و گاز اداره گاز و گاز مايع

Email: nasadi47@yahoo.com 
 

كارشناس  ارشد مهندسي كشاورزي: توفيقيرضاسميه   
 گچساران شركت بهره برداري نفت و گاز اداره خدمات مهندسي و بهسازي اماكن و تأسيسات

Email: tofighi_msc88@yahoo.com 
 

  كارشناس مهندسي صنايع: اعلي اكبر حافظي ني
اداره سيستم ها و بهره وري  گچساران شركت بهره برداري نفت و گاز  

Email: ali_hafezineya@yahoo.com 
  

  كارشناس ارشد مكانيك/ طراحي كاربردي: مهران اقسام 
اداره نگهداري و تعميرات داري نفت و گازگچساران شركت بهره بر  

Email: mehrcob@yahoo.com 

  
  

  چكيده:
يكي از مشكالتي كه در روزهاي گرم سال  براي واحدهاي توربين گازي  رخ مي دهد، افت توان خروجي مي باشد.  ازجمله 

راي رفع مشكل مذكور،مي توان به روش  سرمايش هواي ورودي به توربين گازي اشاره نمود.برهمين اساس روش هاي موثر ب
براي شرايط آب و هوايي ايستگاه C-101Aبه عنوان خنك كننده هواي ورودي به توربوكمپرسور  رديف FOGسيستم 

قتصادي وزيست محيطي طراحي و  نصب گچساران پيشنهاد و پس از بررسي و ارزيابي فني، اگاز تقويت فشار و تزريق
يكسري تستهاي ميداني تكميلي جهت بررسي جنبه هاي 1390راه اندازي و در سال  1388گرديد. اين سيستم در سال 

مختلف پروژه  و ثبت پارامترهاي عملياتي و فرآيندي صورت گرفت كه اعداد و ارقام حاكي از نتايج چشمگيري است. پس از 
ازسوزي نيز در درصد افزايش، و ميزان گ 16فاگ، ميانگين توان خروجي توربوكمپرسور مذكور در حدود راه اندازي سيستم 

ميليون فوت مكعب در روز كاهش پيدا كرد كه تقريبا به همين ميزان هم افزايش تزريق گاز  43/10شرايط مختلف بيش از 
 1000مت گاز به ازاي هر ميليون فوت متر مكعب حدود با در نظر گرفتن قيدر مخازن نفتي گچساران را در پي داشته است. 

  سال كاركرد گرديده است. 3دالر سرمايه در طول  11،142،000دالر ، نصب سيستم فاگ موجب جلوگيري از هدر رفت 
  

  سيستم فاگ، توربين گازي، افزايش توان خنك كن تبخيري ، اثرات زيست محيطيكليد واژه ها: 
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 (GAGD)روش ريزش ثقلي اثر تزريق گاز به  يبررس

  در مخازن  شكاف دار
  

  2زينب توحيدي- 1محمد خدامرادي
  عضوهيئت علمي دانشگاه آزاد واحد ايذه- )محمدخدامرادي1

  خوزستاندانشجوي كارشناسي ناپيوسته جهاددانشگاهي - زينب توحيدي)2
  

  چكيده :
افدار مكانيزم اصلي نيروي گراويتي مي باشد انبساط كالهك در ازدياد برداشت به روش تزريق گاز تحت فرآيند ريزش ثقلي در مخازن شك

گازي باعث ايجاد ناحيه مورد تهاجم قرار گرفته توسط گاز مي گردد كه به دليل اختالف دانسيته نفت و گاز ، نفت به سمت پايين حركت 
ي نيروي گراويتي مي باشد . ميزان بازيابي مي كند و باعث كاهش نفت در منطقه مورد تهاجم گرفته مي شود در اين فرآيند مكانيزم اصل
  نفت در مكانيزم ريزش ثقلي در مقايسه با مكانيزم نيروي رانشي گاز محلول بسيار بيشتر است .

مي  upstructureمحدوديت هاي اين مكانيزم : حساسيت به دبي توليدي و ازديادبرداشت گاز توليدي باال در چاه هاي تكميل شده در 
  باشد .
انيزم وقتي فعال مي گردد كه فشار مخزن به زير فشار نقطه حباب برسد پارامترهاي مهم در راندمان اين مكانيزم تراوايي موثر نفت اين مك

، شيب اليه مخزني ، ويسكوزيته نفت ( نرخ ريزش ثقلي به ويسكوزيته نفت بستگي دارد و با كاهش ويسكوزيته نفت ، ريزش ثقلي افزايش 
  انسته سياالت مخزن مي باشد .مي يابد . تفاوت د

  مكانيزم - سياالت - نيروي گراويتي - كلمات كليدي:مخزن
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رژي بام سبز رويكردي نوين در معماري همگام با طبيعت در راستاي كاهش مصرف ان

 و مقابله با تغيير اقليم
 

يتكوهيساناز ل ، *صفورا عبداهللا زاده  
 ينور تهران، دانشكده هنر و معمارام ي، دانشگاه پيارشد معمار يكارشناس يدانشجو 

 Email: m_heydari23@yahoo.com 

 
  چكيده

ن به آن بسيار دشوار بدون شك با توجه به روند رو به رشد جمعيت و توسعه صنعت، كاهش مصرف انرژي هدفي ايده آل است كه رسيد
است. در بخش هاي مختلف جامعه بويژه ساختمان ها خالقيت ها و تمهيداتي بايد اتخاذ شود كه نياز به مصرف انرژي را كاهش دهد و از 
سويي روشي منطبق و همگام با طبيعت نيز باشد. در بخش ساختمان استفاده از فناوري هاي نوين مانند ساختمان هاي خورشيدي، 

اده از زباله در توليد انرژي، بام سبز، چيدمان ساختمان ها براي ايجاد شدن يا نشدن سايه بر روي هم مي تواند در كاهش تقاضاي استف
سودمند باشد. در اين مقاله جنبه هاي  و در نهايت گامي مثبت در مبارزه با تغيير اقليم بسيارانرژي و  صرفه جويي در مصرف انرژي 

و مشكالت و موانع اجرايي و  پايدار توسعة مفاهيم از و برخاسته سازي شهر و معماري نو هاي رويكرد از يكي عنوانمختلف بام سبز  به 
سبز و  كاهش روند رو به رشد و  فضاي سرانة نقش مهمي در  افزايش نيز برخي راهكاهاي توسعه و ترويج آن در كشور كه مي تواند 

  بررسي شده است.نگران كننده تغيير اقليم داشته باشد، 
   

  واژه هاي كليدي كلمات كليدي: بام سبز، تغيير اقليم، انرژي، فضاي سبز
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 مديريت انواع لجن هاي توليد شده در يكي از صنايع ايران (پااليشگاه)
 پريسا باقري ينگجه1،محمد رضا معاني فر2          

 پريسا باقري ينگجه ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل
bagheriparisa11@yahoo.com 

 
  چكيده

امروزه مواد زائد خطرناك را مي توان به عنوان يك محصول جانبي صنعتي شدن ناميد.مديريت مواد زايد خطرناك تنها يك مسئله محلي 
يك كشور توسعه يافته ترباشد، تعداد سايت هاي آلوده به مواد زائد هر اندازه  يا منطقه اي نبوده و به مسئله بين الملي تبديل شده است.

پسماندها، مديريت آنها بايد به طور مناسب انجام باشد. به دليل اهميت اين دسته از خطرناك كه بايد از آلودگي زدوده شوند بيشتر مي 
ن مرحله نگهداري موقت ماده زائد پس از توليد آن مي داراي مراحلي است كه اوليرناك پااليشگاه، گيرد. سيستم مديريت مواد زائد خط

يا  باشد. توليد كننده ماده زائد نياز به سيستمي براي نگهداري بدون خطر ماده زائد خود دارد تا زماني كه ماده زائد براي نگهداري، تصفيه
د. به منظور اتخاذ تصميمات كارشناسي و دفع نهايي حمل شود. به طور معمول اين نگهداري در ظروف مخصوص يا مخازن انجام مي شو

ند ضروري  مديريتي مناسب جهت مديريت بهينه مواد زائد خطرناك اعم از بازيافت، فروش، سوزاندن و دفن آن، آگاهي از تركيبات پسما
ك در پااليشگاه  مواد است. در اين راستا در اين تحقيق با هدف استراتژي و سياست گذاري به منظور كنترل و مديريت مواد زائد خطرنا

هاي نفتي در پااليشگاه  توسط واحد ميكروبيولوژي آب و پساب زائد توليدي اين صنعت شناسايي و طبقه بندي شده است. در بررسي لجن
هاي نفتي و لجن بيولوژيكي توليد شده تعيين پژوهشكده حفاظت صنعتي و محيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت انواع و مقادير لجن

توان تر ميهاي مناسب. يكي از مناسبترين و مطلوبترين روش مديريت مواد زائد بازيابي آنها و مصرف مجدد است. با انتخاب گزينهگرديد
برداري مجدد قرار داد. ضمناً دفن مواد زائد خطرناك موقعي اصولي و طبق برخي از مواد زائد را با روشهاي بازيافت و باز چرخش مورد بهره

  آور و مضر تصفيه، خنثي سازي و يا تثبيت شده و سپس دفن شوند.يارهاي معقول خواهد بود كه نخست مواد زائد زيانضوابط و مع
   

  : مديريت مواد زائد خطرناك ،پااليشگاه،انواع لجن توليد، روش دفع واژه هاي كليدي



 

     هم انديشان انرژي كيميا مجري:، همايشهاي صداوسيمامركز    1392آذر  تهران،،  مقاالت سومين كنفرانس انرژي و محيط زيستمجموعه 
88671676 – 021    09197556424 

 

 

ي صرفه جويي در مصرف انرژي تجهيزات دوار پااليشگاههاي پارس جنوبي با بكارگير
  درايو سرعت متغير

  
   168فرامرز معطر، 167عليرضا سنايي، 166سيّدعليرضا واعظ

  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكده مهندسي انرژي و محيط زيست

A.Vaez@mop.ir  
  

  چكيده
و قطر در خليج  ميدان گازي پارس جنوبي يكي از بزرگترين منابع گازي جهان است كه بر روي خط مرزي مشترك ايران

 ؛ كهفاز صورت گرفته 24به منظور توسعه  ريزياكنون برنامههم. متري دريا قرار دارد فارس و در عمق تقريبي سه هزار
مهمترين اجزاء هر واحد صنعتي و  ازمي باشند.  پيش راه اندازي و بقيه در حال ساخت وفاز در حال بهره برداري  10

تجهيزات دوار آن مي باشد كه مصرف كننده حدود يك سوم كل انرژي مي باشند. وبي پااليشگاههاي پارس جن منجمله
درايو سرعت متغير معرفي فناوري  ، با توجه به سوابق كاري نگارنده در بخشهاي مختلف پارس جنوبي ومقالهدر اين 

(VFD) ه با استفاده از كنترل جوئي ك صرفه در صنعت نفت كشور مغفول واقع شده و علي رغم مزاياي بسيار زياد كه
طرفي بروز مشكالت است، از بهينه سازي اقدامات ساير بيشتر از كننده دور موتور در مصرف انرژي حاصل ميشود بمراتب

پيشنهاد نصب درايو در ظرفيت كمتر از بار نامي؛ بدليل عملكرد  تجهيزات دوار متعدد در طي مدت كاركرد چند ساله
و با تاكيد بر يكي از پمپهاي عدد فني و مهمتر از همه صرفه جويي در مصرف انرژي سرعت متغير بدليل مزاياي مت

  .بررسي خواهد گرديدپااليشگاه، اهميت با
  

  .VFD مصرف انرژي، پااليشگاه،  پارس جنوبي، هاي كليدي:واژه
 

                                                            
  .تهران تحقيقات و علوم اسالمي آزاد دانشگاهدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي انرژي، دانشكده مهندسي انرژي،  - 1
 .معلم سبزوار تيدانشگاه ترباستاديار  - 2

  .تهران تحقيقات و علوم اسالمي آزاد هدانشگادانشكده مهندسي انرژي، استاد  - 3
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  بررسيتاثيربيوفيلمهايباكترياييدركاهشخوردگي

  
  171ليل زاده، رسول خ170داريوشعربيان، 169سيد ميثم فاطمي

  تهران –دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
isogfx@gmail.com 

 
 
 
 

  چكيده
. خوردگييكيازمشكالتاساسيصنايعمختلفاستكههمهسالهخسارتهايفراواناقتصاديوزيست محيطيبهبارميĤورد

بههمين.بنابراينفرايندخوردگيهموارهدرسطحĤنهارويميدهد.بقرارميگيرندبيشترتجهيزاتفلزيدرتماسبااتمسفرمرطوبياديگرمحيطهايخورندهمانندآ
دليلساالنهتحقيقاتگستردهايدرسطحجهانبهمنظورجلوگيريازخوردگي انجامميگردد. يكياززمينههايجديديكهدرسالهاياخيرتوجه 

 نوانعاملكاهش خوردگيفلزاتميباشد.دانشمندانرابهمنظوركاهشصدماتناشياز خوردگيبهخودجلبكردهاستاستفادهازبيوفيلمهايباكترياييبهع
 .بيشترباكتريهاوقتيكهزندههستندودريكحالتفعالمتابوليكيقراردارندميتوانندبهطورموثريبهسطحفلزاتبچسبند

پديدهخوردگياغلببهصورتالكتروشيميايياست، 
لذاتوجهبه .اكسيداسيونواحياءصورتگيردواكنشالكتروشيمياييعبارتاستازواكنشيكهدرآنانتقااللكترونهاوجودداشتهباشد،وياواكنششيمياييكهدرآن

ماهيتاساسيواكنشهايالكتروشيميايياهميتبهسزائيداشتهودرنظرگرفتن اينواكنشهاتوجيهخوردگيراآسانترمي نمايد. در اين مقاله انواع خوردگي 
  رسي قرار گرفته است. و برو عوامل موثر بر آن و استفادهازبيوفيلمها بهمنظورجلوگيريازخوردگي و روشي بازدارنده مورد مطالعه 

  
  بيوفيلم باكتريايي.،خوردگيفلزات، بيوفيلم، خوردگيهاي كليدي:واژه

  

                                                            

  بيوتكنولوژي دانشگاه صنعتي مالك اشتر - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي- 1
  دكتري بيوتكنولوژي و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر- 2
  دكتري بيوتكنولوژي و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر- 3
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كاهش و نرژي مصرف اجهت صرفه جويي در طرح بهبود و اصالح مدار شيپ 

 ضايعات 
 

  نوشته:
  و سيد مجتبي ديهيعلي اصغر بابايي 

  شركت الستيك پار – خ نهم - شهرك صنعتي كاوه –ساوه 
asbabaei@yahoo.com,pooyaelec@yahoo.com  

 چكيده:
 ، سيستماصالح سيستم هاي كنترل، يكي از فعاليت هاي متخصصين در جهت بهينه نمودن فرآيندهاي توليدي مي باشد. در اين مقاله

از ولو شيپ  كنترل بهينه شده شيپ پرس، فيدبك جهت كنترل شيپ بجاي اينكه از آخرين نقطه بعد از بالدرگرفته شود بالفاصله بعد 
اين اصالح  در سيستم شيپ باعث بهبود عملكرد شيپ پرس و در نتيجه كاهش ضايعات و صرفه جوئي در  .قبل از بالدرگرفته شده است

در آن  الزم به ذكر است، پخت تاير و عمل ولكانيزاسيون تاير در پرس هاي پخت توسط بالدر كه  مصرف انرژي و ايمني اپراتور مي شود.
  بخار در حال گردش است و به كمك سيستم هاي كنترلي انجام مي شود. آب گرم و
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  طراحي نوين صنعت خودروسازي و نقش آن دركاهش مصرف سوخت
 

  4،شعبان علياري شوره دلي  3علي ميرمحمدي ،  2، حسينعلي چوپاني1.بختيار محمدي ده چشمه

             رو سيستم محركه خود -رشد مهندسي مكانيكدانشجوي كارشناسي ا  - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران
                                             pm10360@yahoo.com*بختيار محمدي ده چشمه   

  
  

  
  چكيده 

ت رقابت شديدي از لحاظ ايمني و راحتي بيشتر در عصر تكنولوژي و در صنعت خودروسازي كه نمونه بارزي از صنعت خودروسازي اس
ومصرف سوخت و  آاليندگي كمتر وجود دارد و كارخانه هاي سازنده برآنند تا از هدر رفتن حتي يك قطره سوخت و آاليندگي محيط 

كاهش وزن خودرو، زيست جلوگيري كنند  .لذا يافتن راهكاري كه بتوان توليدآلودگي خودرو را به حداقل برساند، ضروري مي نمايد.
طراحي مناسب و آيروديناميكي خودرو و طراحي سيستم هاي مولد قدرت و انتخاب سوختهاي جايگزين در جهت كاهش مصرف سوخت ، 

اند. اين مقاله به سررسي اجمالي اين تكنولوژيها و نقش هر يك راهكارهايي هستند كه متخصصين جهت كاهش مصرف سوخت ارائه داده
 پردازد.مصرف سوخت ميدر بهينه سازي 

  
  كاهش مصرف،  ,   سوخت هاي جا يگزينسيستم هاي مدرن , طراحي مناسب , تكنولوژي نو:هاي كليديواژه
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به عنوان سوخت جايگزين در  CNGمقايسه سوختهاي مصرفي خودرو  وانتخاب 
  كشور 

  4ياري شوره دلي،شعبان عل  3علي ميرمحمدي ،  2، حسينعلي چوپاني1.بختيار محمدي ده چشمه

             رو سيستم محركه خود -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك  - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران
                                             pm10360@yahoo.com*بختيار محمدي ده چشمه   

  
  
  
  

   چكيده
به  سيستم حمل و نقل مي  مطالعات بعمل آمده در خصوص آلودگي هواي شهر هاي بزرگ بيانگر آن است كه بيشترين درصد آلودگي هوا

با توجه به مصرف سوخت هاي فسيلي در كشور به عنوان منبع تامين انرژي  خودروها,يكي از  راهكار هاي حذف و كاهش آلودگي  باشد.
يفيت  سوخت و استفاده از سوخت هاي با آلودگي كمتر  يافت.  در  اين مقاله  سوخت هاي مصرفي از ديدگاه را مي توان  در بهبود ك

گاز طبيعي باتوجه به پايين بودن سطح انتشار آالينده هاي آن و كه  نتايج نشان دادندزيست محيطي با يكديگر مقا يسه مي شوند . 
ي بيشترو فراواني منابع آن در كشور به عنوان مناسب ترين سوخت جايگزين در كشور پسمانهاي سوختگي و نيز هزينه هاي كمترو ايمن

  پيشنهاد مي شود .
  

  مقايسه سوختها ، آالينده ها , CNG , LPGسوخت هاي جا يگزين ,  :هاي كليديواژه
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در  يندگيآالميزان  برمدت زمان تزريق  و زاويه تزريق سوخت  ي اثرعدد يبررس
  AVL FIREتفاده از نرم افزار با اس EF7 موتور

 
  4 حسينعلي چوپاني  3بختيار محمدي ده چشمه  2شعبان علياري شوره دلي  1علي ميرمحمدي

                                                           سيستم محركه خودرو - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك  - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3
pm10360@yahoo.com 

  
 

 
 

  چكيده     
فرايند تشكيل مخلوط در موتورهاي احتراق داخلي نقش بسيار مهمي در انتشار آالينده ها و به طور كلي عملكرد موتور دارد . يكي از 

 بهavl fire  يق  و زاويه تزريق سوخت مي باشد كه در اين مقاله به كمك نرم افزار   تاثير گذار بر  اين فرايند مدت زمان تزر عوامل مهم 
در بهينه ترين  نتايج نشان دادند .پرداخته شده است  EF7موتور يندگيآال يرو تزريق سوخت بررسي اثر مدت زمان تزريق و  زاويه ي

 در درجه زاويه تزريق سوخت 5درجه از گردش ميل لنگ و افزايش  5تزريق زودهنگام به ميزان  حالت آاليندگي و شرايط توان ثابت، 
تغيير سه درجه اي زاويه پاشش سوخت كاهش مدت زمان پاشش سوخت به ميزان دو درجه از گردش ميل لنگ و همچنين و  xz صفحه

  نقش موثري بر كاهش آاليندگي دارد. xzو همچنين افزايش زاويه مخروط پاشي در صفحه   xyدر صفحه 
 
 

  avl fireنرم افزار  –زاويه و مدت زمان تزريق   –مدل سازي عددي  - موتور اشتعال جرقه اي    :واژه هاي كليدي     
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  سياست هاي انرژي وتأثير آن بر توسعه انرژي هاي تجديدپذير
  

  c، محمد مهدي صالحي دزفوليb، سيد علي اشرفي زاده aغالمرضا پيراسته
aانشگاه آزاد اسالمي، واحد دزفول، دزفول، ايرانگروه مهندسي مكانيك، د  

Email: gpirasteh@gmail.com 
aگروه مهندسي مكانيك، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد دزفول، دزفول، ايران  

Email: ashrafi@iaud.ac.ir 
c  دانشجوي دكتراي رشتهانرژي هاي تجديدپذيردردانشگاهUKM ورمالزيكش  

Email: salehi.solar@yahoo.com 
  چكيده:

  استفاده از منابع انرژي تجديدپذيرگامي مؤثر در جهت نيل به توسعه پايدار و جلوگيري از تخريب  محيط زيست ارزيابي شده است.
توليد انرژي بايد افزايش  آمارهاي جهاني حاكي از رشد سريع مصرف انرژي طي دهه هاي آينده را دارد و سهم بخش منابع تجديدپذير در

يابد. دولت هاي مختلف با قبول واقعيت هاي موجود در جهت نيل به توسعه پايدار، سياست هاي مختلفي را تدوين و به اجرا در آورده اند 
امه هايي را و به مرور زمان آن را تكميل تر مي نمايند. هر كدام بر اساس شرايط فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ساير عوامل مؤثر، برن

قرار  دردستور كار دارند. در اين مقاله اين سياست ها براي كشورهاي مختلفي از جمله اياالت متحده، كانادا،ايران و... بررسي و مورد ارزيابي
انع ذكر شده گرفته اند. همچنين موانع موجود بر سر راه پيشبرد برنامه ها تحليل گرديده اند. در پايان راه حل هاي عملي غلبه براين مو

  اند كه بسته به موقعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي هر منطقه اي قابل اجرا است.
  كليد واژه: توسعه پايدار،فن آوري انرژي هاي تجديدپذير، سياست هاي انرژي
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 راهكارهاي افزايش اشتياق مردم در استفاده از تجهيزات

صرفه   جويي در مصرف انرژي 
 محمدعلي شفيعا172، رضا شفيعزاده173

صنعت ايران و صنايع دانشگاه علم دانشكده  
omidshafia@iust.ac.ir 

  چكيده
ميالدي به بعد كه در اثر باال رفتن قيمت نفت خام و انرژي رخ داد، روند مصرف 1974هاي در پي بحران انرژي سال

بهينه و منطقي از انرژي، در اولويت اول كاري كشورها قـرار گـرفـت. در نتيجه  هانرژي الزاماً تغيير يافت و استفاد
هاي مسكوني و تجهيزات مصرفي هاي مختلف مصرف انرژي از جمله سـاخـتمانهكشورها بـر آن شـدند كـه در حوز

اي ساختمان سازي و به كار بهينه كردن مصرف انرژي را جّدي بگيرند و قوانين خاصي را بر ها، مسئلهتوسط خانواده
-هاي گرمايش و سرمايش و ساختار كلي ساختمان و نيز استفاده از تجهيزات صرفههاي حرارتي، بهبود روشبردن عايق

  كردن مصرف انرژي، تدوين كنند.جويي در مصرف انرژي در جهت بهينه
رفتار مصرف  فرهنگي در حوزه  - اجتماعياقتصادي، معنوي و  هدف از اين پژوهش، تحليل ايجاد انگيزه در سه مقوله

گانِ انرژي در بخش كنندههاي مختلف در ايجاد انگيزه و رغبت در مصرفانرژي است و سپس با بررسي مؤلفه كننده
گان كنندهرفتارهاي مختلف مصرف شمال، جنوب، مركز، شرق و غرب شهر تهران سعي در مقايسه خانگي در پنج منطقه

شود. در اين راهكارهايي در اين زمينه منتهي مي ايشان دارد كه به ارائهشناختيِ و جمعيت 174دموگرافيك هايبا ويژگي
مورد بررسي قرار  175هاي بدست آمده توسط نرم افزار آماريساختاريافته استفاده شده است و پاسخ پيمايش از پرسشنامه

استفاده شده است؛ چراكه  176ي بدست آمده از آمار ناپارامتريكهاهاي آماري با توجه به نوع دادهاست. در تحليلگرفته
هاي آماري از ها و بررسيبوده است. در تحليل 178يا از نوع اسمي 177ايهاي اين پيمايش به طور عمده از نوع رتبهداده

  استفاده شده است. 180و المبدا 179روش آزمون گاما
ه، يكي از نكات مهمي كه در اين پژوهش حاصل آمد اين بود كه ها و امتيازهاي بدست آمدها، يافتهبا توجه به تحليل

كنند. تمايل به عمل بخوبي رفتار مي آگاهي و شناختي داراي اطالعات نسبتاً كمي هستند و در حيطه مردم در حيطه
در اين  ت شود.كنند، كه اين مورد بايستي تقوياين در حالي است كه اذعان به تمايل در افراد باالست ولي كمتر عمل مي

راهكار) جهت افزيش آگاهي، اشتياق و ايجاد انگيزه  36راهكارهايي ( مقال با توجه به ادبيات پيشين در اين حوزه، به ارائه
  جويي در مصرف انرژي پرداخته شده است.بهتر و بيشتر از تجهيزات صرفه در مردم براي استفاده

 

جويي، ايجاد انگيزه، افزايش اشتياق، صرف انرژي، تجهيزات صرفهجويي در مراهكارهاي صرفه :هاي كليديواژه
  جوييسازي در صرفهآگاه

                                                            
صنعت ايران و صنايع دانشگاه علم ت علمي دانشكدهأهي عضو -1  

صنعت ايران مديريت اجرايي دانشگاه علم و كارشناس ارشد -2  

174- Demographic 
175- SPSS 
176- Nonparametric 
177- Ordinal 
178- Nominal 
179- γ 
180- λ 
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جايابي همزمان توليدات پراكنده و ادوات حفاظتي جهت كاهش هزينه 
 تلفات و بهبود قابليت اطمينان

  
  

  نقي مودبي پيركاله چاهي،182سيد محمد موسوي آگاه، 181حبيب ابراهيمي
 احد علوم و تحقيقات،گروه مهندسي برق، بوشهر، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، و

  
Habib.ebrahimi58@gmail.com  

   
   

  
  

  چكيده 
هدف از مسئله جايابي همزمان توليدات پراكنده و ادوات حفاظتي يافتن مكان مطلوب براي نصب ادوات حفاظتي و منابع 

كند شبكه طراحي شده به طوري كه تضمين مي باشد،گرفتن شرايط جغرافيايي ميهاي تجديد پذير با در نظرانرژي
سطح قابل قبولي از قابليت اطمينان برآورده خواهد كرد. در مسئله جايابي همزمان توليدات پراكنده و ادوات حفاظتي از 

شود، لذا شرايط محيطي و جغرافيايي و به تبع آن توان خروجي واحدهاي منابع هاي تجديدپذير استفاده ميمنابع انرژي
پذير با عدم قطعيت و خطا همراه است. بنابراين در مسئله جايابي همزمان توليدات پراكنده و ادوات هاي تجديدانرژي

باشد كه در اين رساله اين مورد نيز مورد بررسي قرار حفاظتي لحاظ كردن روابط احتمالي امري نسبتاً ضروري مي
   گيرد.مي
  

   ات پراكنده، قابليت اطمينان، هزينه تلفات الكتريكيادوات حفاظتي، توليدهاي كليدي: واژه
  

                                                            
  كارشناسي ارشد مهندسي برق قدرت از دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات بوشهر -1
   وه مهندسي برق قدرت دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات بوشهراستاديار گر -2
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هيبريدي با سوخت احتراقي و سلول  111شبيه سازي عملكرد خودروي پرايد 
 خورشيدي در راستاي كاهش آلودگي هوا و صرفه جويي در مصرف سوخت.

  
  حميد رضا ولي زاده                            فرهاد اكبري برومند                                دكتر                         

  دانشجوي كارشناسي ارشدا دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي                         استاد يار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي              
boroumand@eetd.kntu.ac.ir                                                          mail.kntu.ac.ir hrValizadeh@  

  دكترسيد محمدتقي بطحايي                                                               محمد بختياري                    
  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسيكارشناس                                   استاد يار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي              

bathaee@eetd.kntu.ac.ir                                                                 yahoo.com Mo.Bakht@  
  وهاب نجاري                          

  تهراندانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه           
Najari.Vahab@gmail.com                                                            

 

  چكيده
مورد بررسي  111در اين نوشتار سامانه خودروي هيبريدي با استفاده از سلول خورشيدي دركناربخش احتراقي خودروي پرايد 

استفاده گرديده است .  111جهت شبيه سازي خودروي پرايد  ADVISORو  PVSYSTنرم افزار هاي قرار مي گيرد. از 
در خصوص شبيه سازي خودروي ذكر شده الگوي بدنه و چرخ ها با در نظر گرفتن كليه فراسنج هاي مربوط به آنها به نرم افزار 

ت و بازده سامانه در چرخ ها مورد بررسي قرار گرفته اضافه شده است . در هر دوحالت نتايج بدست آمده از قبيل مصرف سوخ
وبا يكديگر مقايسه شده است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه خودروي هيبريدي عالوه بر كاهش مصرف سوخت و 

ق افزايش بازده و آاليندگي كمتر از نظر فراسنج هاي عملكردي سرعت ، شتاب و شيب پيمايي قابل رقابت با نمونه احترا
  داخلي خود مي باشد.
  PVSYST  ،ADVISOR، سلول خورشيدي ، 111كليد واژه ها : پرايد 
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Analyzing and optimizing the impact of influential factors on irreversibilities and entropy 

generation during combustion   
 

S. Azad, D. Amini Moghaddam,  I. Zahmatkesh 
 

Islamic Azad University, Mashhad Branch, Department of Mechanical Engineering  
 

Abstract 
Ad l di i h d i i ibili i i d i h d h i l i id d i l fAdequately predicting thermodynamic irreversibilities associated with transport and chemical 

processes is considered a crucial factor in optimizing combustion systems. Lots of studies have been 
performed in order to investigate the contributing factors in entropy generation and exergy loss, 
especially in laminar diffusion flames. The theoretical background of most of these studies relies on 
the local entropy generation and exergy transport equation. Thus, a theoretical analysis on entropy 
generation in various circumstances is presented. This analysis is used for optimizing the performance 
of energy conversion systems. According to previous studies, while numerous factors contribute to 
exergy loss, some of them like mass dissipation, in various  gravity levels, appear to be negligible in 
comparison to the most influential ones namely, heat conduction and chemical reaction. The objective 
of this study is to scrutinize the impact of different factors separately through a holistic exploration of 
the results of previous works. 
Key words: entropy generation, exergy loss, irreversibility, combustion, chemical processes 
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Simulate and Investigate the Electrical Energy Consumption of 
Building Management System, Case Study: Tabriz University 

Hassan Talebi, ZakiehRohani 
Iranian Ministry of Energy, Tabriz, Iran 

h-talebi@iau-ahar.ac.ir 

 
Abstract 
Presenting a fairly controlled environment for instrumentation and implementation of 

energy use policies, the Tabriz University provides an excellent testbed to characterize and 
understand energy consumption of buildings at the scale of a small town with over 15,000 
residents. We present data collected from four selected buildings that are archetypes of 
diverse buildings from residence halls to data centers. In particular, we focus on ‘mixed-use’ 
buildings where the energy consumption of IT equipment accounts for more than a quarter of 
the total energy use. Our detailed observations identify the primary components of the 
baseline energy use and the sources of peaks in energy consumption. Surprisingly, computing 
accounts for a large fraction of the baseline energy use, thus giving insights in how to 
significantly reduce power consumption by creating effectively duty-cycled buildings.  

 

Keywords: Energy Dashboard, Building Management System, BMS, Green 
building 
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Sweeping Gas Reduction in Flare Network 
 

Zahr Khorrami, Mohammad Amin Jahngir 
Z. Khorrami, was with South Pars Gas Complex, Phases 4&5, Assaluyeh, Bushehr, Iran. 

E-mail: khorrami.zahra@gmail.com 
 
 
 
 

Abstract 
 Depending on flare network conditions sweeping gas rate can be reduced. A simulation 
was done using Aspen Flare System Analyzer V7.1 to assess MP&HP flare network. 
Three scenarios defined and network conditions studied while min and max rate of 
sweeping gas used and compared with current sweeping rate. Simulation results are as 
follows: 

1. IPS-E-PR-460(1) points out that purge gas volume shall be determined such that a 
positive pressure is maintained and air ingress is prevented. According to simulation 
results, for all scenarios positive pressure always exists in all headers and sub headers. 

2. As API RP-521 says, mechanical seal reduces the purge gas velocity through the tip to 
between 0.02 feet per second and 0.04 feet per second, which keeps oxygen 
concentrations below the seal to 4 percent to 8 percent. Simulation results indicate that 
for all scenarios tip velocity is more than 0.04 ft/s. 

3. Reduction in sweeping gas leads into fuel gas saving. Real sweeping gas consumption is 
13% max design value consequently cost saving is about 28,725,510 $/Year.  

4. By decreasing sweeping rate, continuous flaring has also been decreased which is an 
important item from environmental point of view. 

 
Keywords: Energy sawing, Flare, FLARENET, Sweeping gas  
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Optimization of wind power capacity, taking into account the transient 
voltage stability 

 
Ehsan-Akbari  

    MSc Student, Mazandaran University of Science and Technology  
e.akbari@ustmb.ac.ir  

 
  
  

Abstract:  
In the last decades of high technology in modern wind turbines have been installed in wind 
farms. However, conventional turbines with induction generators installed today in some 
countries are more simple. The generator voltage stability problems are exacerbated in weak 
grids. This article examines ways of increasing the capacity of an already installed wind field  
taking into account the transient voltage stability deals. A comparison of several reactive 
power compensation equipment, shows installation of variable speed turbines with improved 
control in a cost-effective solution that may need to install equipment, such as FACTS 
devices least. 

 
   

  
Keywords: Induction generator, wind turbine, DFIG, voltage stability, reactive power.  
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A Co-integration Approach to the Effect of Oil Income on Real  
Exchange rate in Iranian Economy 

 
 

Adibeh Savari1*, Hassan Farazmand2, MehdiBasirat3 

1MA Student, Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Khuzestan, 
Iran 
2Associate Professor in Department of Economics, Science and Research Branch, Shahid ChamranUniversity, 
Khuzestan,Iran 
3 Assistant Professor in Department of Economics,Science and Research Branch, Islamic Azad University, 
Khuzestan, Iran 

*Corresponding Author: Adibehsavary@yahoo.com 
Abstract. 
This paper investigates the effect of oil income on real exchange rate defined in Iranian economy from year 
1981 to 2012. This study uses Unit Root Tests, Cointegrationtechniques, Engle-Granger test, Vector Error 
Correction Model (VECM), The main findings of this paper are:(i) long run relationship exists between  the oil 
income and RealExchange Rate(REXR). (ii) The real exchange rate is an important variable to the oil incomes 
and oil price, anddevaluation will improve the income growth rate of Iran in the long run. (iii) The model is 
stable in theshort run according ECM. (iv)Unilateral causality among the variables of the model is found.As 
implication, in order to achieve thedesired effects on oil income, Iran should depend on policy that focusing on 
the variable of real exchange rate.The results show that there is a long run co-integration relation between oil 
income and real exchange rate. 
Keywords: Oil Income, Real Exchange Rate, VECM, Grangercausality test 
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Principles to promote Solar Energy at Urban Management (Case 
Study: Berlin & Tehran) 

 
PhD. Of environmental engineering, Committee manager of energy, Environment and Sustainable energy 

office, Tehran municipality 
 
 
 

Abstract 
The majority of the world’s population now lives in cities. This poses great challenges, 
but also great opportunities in terms of tackling climate change, resource depletion and 
environmental degradation. Nowadays, city planners and authorities around the world 
have been promoting principles to achieve a sustainable city. In this regard, Policy 
agendas have increasingly focused on how develop renewable energy as a clean energy 
can help to have integrated sustainable urban development. This paper identifies subjects 
that should be noticed for sustainable urban development and need to be in place for 
promoting renewable energy. The paper also, by drawing on three case studies 
(Germany, China and Iran), examines the key ‘success factors’ to traverse a pathway to 
a more sustainable future in urban development by using solar energy and it also gives 
some example about these countries and their main cities' experiences. 
Finally, it is hoped that the conclusions and recommendations drawn in the present study 
would be useful to energy scientists, engineers and policy makers. 
 
Keywords: Sustainable urban management, solar energy policies, Germany, China, Iran 
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Location Optimization of Wind Power Generations in Iran by DEA 
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b Department of Civil and Environmental Engineering, Michigan Technological University, Houghton, MI 
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Abstract 
This study presents an integrated fuzzy-DEA approach for making wind plant location decisions. 
Besides, an integrated approach incorporating the most relevant indicators of wind plants is 
introduced. Principal Component Analysis (PCA) and Numerical Taxonomy (NT) are the two 
multivariate methods used for verification and validation of the results of the DEA model. The use of 
wind energy as a renewable source of energy is rapidly increasing all over the world as demand in 
energy is rising. Apart from wind blow, different social and local criteria are important for location 
optimization of wind power generation-transmission plants. The proposed model was tested with 25 
nominated cities in Iran with 5 regions in each city. In addition, 20 other cities are considered as the 
consumers of the generated energy. The obtained results indicate the importance of consumers’ 
proximity in wind plant establishment. Moreover, it is shown that fuzzification of uncertain indicators 
leads to a more realistic approach to this facility location problem.  

Keywords: Wind Power Generation-Transmission Plants; Location Optimization; Hierarchical 
Fuzzy Data Envelopment Analysis; Possibilistic programming 
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LED Lighting System Based on Solar 
Energy 
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Abstract-- This paper researches a lighting control system based on lighting emitting diodes (LEDs) 
as lighting source, solar energy as primary source and batteries as secondary source. Maximum power  
point tracker (MPPT) and the battery state (charged/discharged) are contained in this system. It 
presents a way to charge the batteries called uniform charging method and a new type high frequency 
impulse LED driving circuit. This system is based on digital signal processor TMS320F2812. 
Key words: MPPT, uniform battery charger, LED. 
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Optimum Forecasting of Daily Ozone Concentration in Tehran 
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Abstract 
 

This paper presents an adaptive approach based on Artificial Neural Network (ANN), 
Adaptive Neuro-Fuzzy Interference System (ANFIS) and conventional regression for 
forecasting of daily ozone levels.  Previous studies show that it is quite necessary to 
accurately analyze and forecast ozone level especially in complex and large urban regions 
with incomplete inputs. Also, there is a need for more precise and efficient models to 
determine effective warning policies with respect to ozone concentration level in large cities. 
This study presents a flexible and adaptive approach to overcome the above issues.  
Moreover, an adaptive approach based on artificial neural network (ANN), adaptive neuro-
fuzzy interference system (ANFIS) and conventional regression for forecasting of daily 
ozone levels is developed and discussed. The preferred model is selected via mean absolute 
percentage of error (MAPE).The proposed model is applied to one of the most polluted and 
populated cities in the world. Five pollutants and four meteorological variables are 
considered as inputs and ozone level is considered as output. The results show the flexibility 
of the proposed approach.  The superiority and applicability of the proposed approach over 
previous models are also shown and discussed in this paper. 
 
Keywords: Ozone Concentration; Meteorological Factors; Pollutant Factors; Forecasting; 
Artificial Neural Network (ANN); Adaptive Neuro-Fuzzy Interference System (ANFIS)
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Abstract-- The 20-20-20 targets of the European Union regarding renewable energies and climate are 
ambitious but realistic. Since the promotion of renewable energies first started, the share of sustainable 
energy on the net electricity consumption is rising steadily. Especially fluctuating, non-controllable 
sources like wind and sun are gaining importance. With an installed amount of non-controllable power 
that exceeds the yearly peak load, situations can occur with a surplus of energy in the electricity supply 
system. This surplus is strongly dependent on the share amongst the installed technologies, especially 
wind and sun. This paper deals with the calculation of short and long term energy storage needs and its 
dependence on the installed amount of solar energy and wind power. The target countries are Germany, 
Greece and Spain. In each country the electricity system was modeled and future development scenarios 
for renewable energies have been investigated. For all countries an equal development of wind and solar 
power, as defined in the targets of the National governments, is investigated as well as scenarios for a 
favored development of wind and solar energy respectively. Furthermore the market framework 
conditions in the target countries are discussed and possibilities to give incentives towards a more 
regulated support of energies from renewable sources are highlighted. 
Key words—renewable energies, grid integration, energy storage 



 

 
 

هاي رنگ در صنايع خودرو سازيتعيين ميزان غلظت آالينده هاي آلي فرار از سالن  

  
  2، رسول گنجي1فريده عتابي
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  هچكيد

 لهاي مورد استفاده در فرايند رنگ اتومبيل، حاوي تركيبات آلي فراري با اثرات سرطان زايي از قبيل تولوئن، گزيلن، اتيل استات، ان بوتيحالل
دن رنگ، از خروجي استات و... هستند؛ كه به دليل نقطه جوش پايين و فراريت باال، به آساني از روي سطوح مواد، هنگام رنگ آميزي و يا فرايندهاي خشك ش

  شوند.ها خارج ميدودكش
هاي كابين پاشش هاي آلي فرار از دودكشدر اين تحقيق، هشت دودكش در سالن رنگ شماره يك شركت خودروسازي سايپا، به منظور تعيين غلظت آالينده

جهت نمونه  USEPA Method31وري شد. همچنين از روش نمونه جمع آ 32نمونه از هر دودكش و در مجموع  4رنگ، مورد انداره گيري قرارگرفت و تعداد 
ها در هر مرحله  توسط دستگاه  گاز كروماتوگرافي استفاده گرديد. نمونه )Gas Chromatography( برداري و آناليز تركيبات آلي فرار با دستگاه كروماتوگرافي گازي

مورد آناليز كمي و كيفي قرار گرفت. وضعيت محل نمونه برداري در بدنه  ) CP332مدل ) Mass Spectrometry( ( متصل به طيف سنج جرمي ،CP3750مدل 
  اي تعبيه شده بود. هاي دورهاز راس دودكش ، از قبل براي نمونه برداري 2dاز پايين دودكش يا  8dيعني EPA1ها بر اساس متد دودكش

ميلي گرم بر مترمكعب مي باشد كه از سطح مجاز استاندارد  78/155هاي نمونه گيري، حلنتايج اين تحقيق نشان داد كه ميانگين غلظت تركيبات آلي فرار در م
گرم بر متر مكعب، از كل انتشار  16/55ميلي گرم در مترمكعب ) باالتر است. سهم اتاقك پاشش با ميانگين غلظت  150سازمان حفاظت محيط زيست ايران، (

  باشد .مي % 4/35ها حدود دودكش
  فرارآلي آميزي، خودروسازي،تركيبات زا، فرايند رنگ:  مواد شيميايي سرطانيكلمات كليد

   

                                                            
  ت و انرژي، واحد علوم و تحفيقات دانشگاه آزاد اسالمي،تهراناستاد يار دانشكده محيط زيس -1
  دانشكده محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحفيقات دانشگاه آزاد اسالمي،تهران كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست، -2
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  چكيده:
امروزه با استفاده از فتوبيوراكتور هاي كشت جلبك مي توان جهت كاهش دي اكسيد كربن خروجي از دودكش كارخانجات و كوره هاي صنعتي و 

استفاده مي كنند بهره جست. نياز به دفع آالينده ها و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي كه از سوخت هاي فسيلي 
تاثير بسزايي در امر سالمت موجودات زنده از جمله انسان ها دارد.با توجه به نياز جلبك ها به دي اكسيد كربن مي توان دي  Co2و خصوصا حذف 

عتي را با صرفه ترين منبع تامين كننده دي اكسيد كربن مورد نياز فتوسنتز جلبك ها اكسيد كربن خروجي از دودكش كارخانجات و كوره هاي صن
به روش تابش الكتروني مي توان از دي اكسيد  xNoو 2Soدانست. با حذف گاز هاي زيان آور حاصل از سوختن سوخت هاي فسيلي همچون 

مهمترين استفاده جلبك ها در دهه گذشته در زمينه توليد تي نمود. كربن موجوددر گاز حاصل از دودكش كارخانه ها و كوره ها استفاده صنع
مر ين ابيوديزل از آنها بوده است. با استخراج بيوديزل از جلبك در كنار واحد هاي صنعتي مي توان سوخت مورد نياز كوره ها را تامين نمود كه ا

نقل سوخت ها مي گردد. اين پژوهش با استفاده از منابع اسنادي  سبب كاهش وابستگي به سوخت هاي فسيلي و همچنين خطرات ناشي از حمل و
  و مطالعه ي نتايج پژوهش هاي گذشته با استفاده از روش مطالعاتي تهيه شده است.

  فتوبيوراكتور، فتو سنتز، تابش الكتروني، بيو ديزل واژه هاي كليدي:
    



 

 
 

  نتشار كربن در ايراناي و ابررسي روابط پويا و بلندمدت بين مصرف انرژي بخش جاده
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  چكيده
اي و تخريب شوند، موجب انتشار گازهاي گلخانهآنكه باعث تحريك رشد اقتصادي ميهاي فسيلي عالوه بر مصرف رو به رشد انرژي و سوخت

ت. افزايش هاي بشر تبديل گشته اسهاي انساني به يكي از نگرانيمحيط زيست نيز شده است. امروزه كاهش كيفيت محيط زيست به دليل فعاليت
تا شود. در اين راسقل به عنوان يكي از منابع انتشار كربن شناخته مياي كشور به دليل گسترش شبكه حمل و نمصرف انرژي در بخش جاده

اي و انتشار كربن انجام شده است. بدين منظور تكنيك مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه پويا و بلندمدت بين مصرف انرژي بخش جاده
مورد استفاده قرار گرفت.  1386الي  1350هاياي بين ساله) براي سري زمانيARDLهاي توزيعي (اقتصادسنجي الگوي خود رگرسيوني با وقفه

بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق فرضيه منحني وارونه كوزنتس بين متغيرها مورد تأييد قرار گرفت و يك رابطه بلندمدت بين مصرف انرژي 
داري ها رابطه مثبت و معنيبن يافت شد. نتايج تخميناي، توليد ناخالص داخلي، تجارت خارجي و مخارج دولت با انتشار دي اكسيد كربخش جاده

مدت و بلندمدت را نشان دادند. همچنين ضريب الگوي تصحيح خطاي برآورد شده نشان داد اي و انتشار كربن در كوتاهبين مصرف سوخت جاده
مدت براي رسيدن به هاي كوتاهز عدم تعادلدرصد ا 72كه در هر دوره مدت به سرعت تعديل خواهند شد. به طوريهاي كوتاهكه عدم تعادل

  شود.تعادل بلندمدت تعديل مي
  

 ARDLاي، انتشار دي اكسيد كربن، ، الگوي : مصرف انرژي بخش جادههاي كليديواژه

  

                                                            
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريي، كشاورز اقتصاد يدكتر يدانشجو - 2
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي سارياقتصاد كشاورزي،  يدكتر يدانشجوستاديار و به ترتيب ا -3و   3
  



 

 
 

 

  بازيافت انرژي در واحد تصفيه گاز با استفاده از اصالح شبكه مبدل گرمايي
  

  1، محمد رضا شعباني1، مرتضي تاجريان 3اطبائيان، سينا طب2،هومن بهمن پور5علي اصغر روحاني

  پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده توسعه فناوريهاي پااليش 
rohaniaa@ripi.ir  

  
  چكيده 

) و آمين غني Lean DEAيكي از مشكالت پااليشگاه گاز مسجد سليمان، پايين بودن ميزان انتقال حرارت ميان جريان هاي آمين احيا شده (
)Rich DEAآمين (-ر مبدل معروف آمين) دLean/Rich Exchanger مي باشد كه نتيجه آن افزايش مصرف برق در كولر هوائي خنك (

كيلو وات مي باشد كه هزينه ساليانه مصرف  205كننده حالل در گردش است. در حال حاضر ميزان برق مصرفي در كولر هوائي مذكور حدود 
دالر خواهد بود كه قابل توجه مي باشد. در اين مقاله اصالح شبكه  1004148مير و نگهداري، برابر با برق براي اين تجهيز با احتساب هزينه تع

 مبدل هاي گرمايي با هدف بازيافت انرژي براي واحد تصفيه گاز انجام شده است. در اين مقاله پيشنهاد شده كه با استفاده از مبدل گرمائي
درجه سانتيگراد افزايش يابد كه در اينصورت  46درجه سانتيگراد تا  32ي گيرد، دماي جريان آمين غني از پوسته لوله كه در ابتداي فرآيند قرار م

آمين خواهيم بود. براساس نتايج بدست آمده در صورت بكارگيري مبدل گرمائي جديد، ميزان انتقال -شاهد افزايش انتقال حرارت در مبدل آمين
آمين برابر است با كاهش قابل مالحظه  -زايش خواهد يافت. افزايش ميزان انتقال حرارت در مبدل آميندرصد اف 38آمين -حرارت در مبدل آمين

دماي حالل كه در اينصورت ديگر لزومي براي استفاده از كولر هوائي جهت خنك سازي حالل آميني نبوده و اين تجهيز از فرآيند حذف مي 
كليه هزينه هاي عملياتي ناشي از آن نيز از سيستم كسر و از مصرف برق در آن نيز جلوگيري گردد. از طرفي با حذف كولر هوائي از فرآيند، 

  بعمل خواهد آمد. 
  

  ،مبدل گرمائي بازيافت انرژي،اصالح شبكه مبدل گرمائي، واحد تصفيه گازهاي كليدي: واژه
    

                                                            
 عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت -1

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود     مربي گروه مهندسي شيمي  -2
   دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -3



 

 
 

 

  هاي كاشان، نطنز، آران و بيدگلسازي مصرف گاز در شهرستانطرح بهينه
  

   6ضا رحيميعلير
  پژوهشكده انرژي -دانشگاه كاشان -كاشان

alireza.rahimi93@yahoo.com  
  
  
  

  چكيده 
نامه بين اداره گاز شهرستان كاشان و دانشگاه كاشان و به منظور كاهش مصرف گاز طبيعي در تمام مشتركين اين طرح در راستاي اجراي تفاهم

هاي فوق در حال اجرا است. روند اجراي اين طرح مذهبي و درماني در سطح شهرستان گاز صنعتي، كشاورزي و دامپروري، اداري، آموزشي،
بيني شده پيش 1/4/94لغايت  1/6/92سازي مصرف انرژي در كشور آلمان است و مدت زمان اجراي آن نيز از تاريخ هاي بهينهبرگرفته از طرح

سازي مصرف گاز هاي آموزشي براي بهينهشتركين غير خانگي ارائه شده و دورهاي رايگان براي تمام ماست. بر اساس اين طرح، خدمات مشاوره
ها، شود. از اهداف اصلي و اساسي اين طرح، تعيين و آموزش فردي به عنوان مسئول انرژي براي تمام ادارات دولتي، بانكنيز براي آنها برگزار مي

مشخص  -1توان به اين موارد اشاره كرد: است. از نتايج مراحل اجرا شده اين طرح، ميمراكز درماني، مراكز مذهبي، مدارس، اماكن آموزشي و ... 
هاي آموزشي براي ارائه دوره -2درصد) وجود دارد.  50جويي در مصرف گاز (در اكثر موارد تا شدن اينكه ظرفيت قابل توجهي براي صرفه

همكاري مسئولين و رؤساي  -4هاي دولتي شروع كرد. گاز بايد ابتدا از دستگاه براي كاهش مصرف -3ناپذير است. سازي مصرف گاز اجتناببهينه
براي هر مصرف كننده عمده گاز طبيعي،  -5سازي مصرف گاز، الزم و ضروري است. ها، براي بهينهادارات دولتي به خصوص اداره گاز و فرمانداري

  بايد مديريت انرژي به وجود آيد.
 

  سازي، مصرف گاز، ادارات دولتي، مدارس و مراكز آموزشي، مديريت انرژي.بهينههاي كليدي: واژه

  

                                                            
  تادياراس -1



 

 
 

مدلسازي انرژي خورشيدي در ساختمان مسكوني جهت انتخاب رنگ مناسب جداره بيروني 
   (مطالعه موردي: شهر مشهد)

  
  7امير ابراهيمي مقدم

  عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي
amir_ebrahimi_051@yahoo.com 

   
  
  
  

  چكيده
 با ساير كشورها مقايسه در كه دهد مي اختصاص خود به را مصرفي كل انرژي درصد از 40 حدود ها در ساختمان شده مصرف انرژي ايران در

نرژي در باشد. امروزه به علت كاهش چشم گير منابع سوخت هاي فسيلي  فعاليت هاي زيادي در زمينه بهينه سازي مصرف ا مي ميزان زيادي
ساختمان صورت مي گيرد. در اين مقاله به بررسي نقش جنس و رنگ جداره بيروني يك ساختمان در شهر مشهد بر روي انرژي گرمايي 
خورشيدي ورودي به محيط داخل ساختمان پرداخته شده است. ابتدا ساختمان در نرم افزار گمبيت مدل و شبكه بندي شده و سپس شرايط 

فلوئنت اعمال گرديده است تا مناسب ترين رنگ جداره بيروني ساختمان جهت كاهش مصرف انرژي در تمام فصول سال  مرزي در نرم افزار
انتخاب گردد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد مناسب ترين رنگ براي استفاده در يك ساختمان واقع در شهر مشهد، رنگ طوسي مي باشد كه 

درجه سلسيوس در زمستان به ميزان قابل  77/0درجه سلسيوس در تابستان و افزايش دماي  5/1 در كل طول سال با كاهش دما به ميزان
  توجهي انرژي برق و گاز مصرفي شهر را كاهش مي دهد.

  
  انرژي خورشيدي، ضريب جذب، فلوئنت و گمبيت، مصرف انرژي.هاي كليدي: واژه

    

                                                            
  تبديل انرژي-دانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي مكانيك -1



 

 
 

 ي كشورهاي برق اتمي در مديريت توليد انرژاهميت توسعه نيروگاه
 

  10فر، محمد گرامي9، سعيد فتوره چيان8اميرسعيد شيراني
  ايدانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده مهندسي هسته

as.shirani@gmail.com 
 
 
 
  

  چكيده:
شامروزه، انرژي به عنوان يكي از نهاده سعه ك شد و تو سهم بزرگي در ر ورهاي مختلف دارد. در اين ميان انرژي برق مهمترين هاي مهم توليد، 

شتاب فزاينده صنعت در دنياي امروز، با  شدن نقش تكنولوژي و  ضاي آن به دليل پر رنگ  ست كه كاربرد و تقا  اي در حال افزايشنوع انرژي ا
ست. سوخت . ا ضر  سيلي عمدهدر حال حا ستند. نيروگاههاي ف صاتي كه دارند، در هاي ترين منبع توليد انرژي برق ه شخ سطه م برق اتمي بوا

هاي منحصــر بفرد اين نيروگاهها در ابعاد مختلف از اي هســتند. ويژگيهمديريت توليد انرژي در كشــورهاي در  حال توســعه داراي اهميت ويژ
ل؛ در بعد اجتماعي بواســطه ثبات عاماهميت زيادي برخوردار اســت. از جمله در بعد ســياســي بواســطه تأمين امنيت پايدار و مبحث پدافند غير

توليد نيروگاههاي اتمي و نقش آنها در پايداري توليد برق در شـــبكه به لحاظ تكنولوژي مورد اســـتفاده؛ در بعد فني بواســـطه ارتقاي ســـطح 
اي توانمندي نيروهاي برداري نيروگاهها و در بعد نيروي انســاني به واســطه ارتقتكنولوژي و اســتانداردهاي مورد اســتفاده در ســاخت و بهره

يابد. در عين حال اســـتفاده از نيروگاههاي برق اتمي از هدر رفت منابع متخصـــص در اين حوزه، ســـاخت اين نيروگاهها اهميت دو چندان مي
ـــعه ايننمايد. بدينطبيعي و تجديدناپذير نيز در حد قابل قبولي جلوگيري مي ـــور در كگونه نيروگاهها در مديريت توليد انرژي روي توس ش

  بايست مورد توجه ويژه قرار گيرد.مي
 

  محيطي.هاي زيستآاليندههاي اتمي، تكنولوژي اتمي، يرق اتمي، رقابت پذيري نيروگاه : توسعه نيروگاههاي كليديواژه
    

                                                            
  دانشگاه شهيد بهشتي تهران. اياستاديار گروه مهندسي هسته - 8
  معاون برنامه ريزي و توسعه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي. - 9

  ه انرژي اتمي.كارشناس معاونت برنامه ريزي و توسعه شركت مادر تخصصي توليد و توسع- 10
  



 

 
 

  انبراي ذخيره  كمپرسور پرتابل بررسي اقتصادي وايران  زمان گاز تخليه شده در خطوط انتقال گاز محاسبه حجم و
 شركت انتقال گاز ايران9كارشناس منطقه , مهندسي شيمي , ارش لزر فرخي

ARASH_STATION@YAHOO.COM  
                                                                                

  چكيده
ده است كه دومين عامل گازهاي گلخانهاي و گرمايش جهاني معرفي شده است.در اين مقاله سعي ش(EPA ) نشر گاز طبيعي از خطوط انتقال گازطبق آمار 

اتالف اين انرژي با ارزش در خطوط انتقال گاز ايران در نظر گرفته شود.ابتدا حجم گازي كه در خطوط انتقال گاز و ايستگاههاي   راهكاري براي جلوگيري از
اسبه دالت ردليش كوانگ عمل ميكند محتقويت فشار گاز در حين كارهاي تعميراتي و تخليه اضطراري صورت ميگيرد توسط نرم افزار نوشته شده كه بر اساس معا

نتها ودودر اشده است.درادامه معادل ريالي اين حجم هدر رفت براساس اقليم مناطق ايران كه البته توسط شركت ملي گاز براي مصارف خانگي است حساب ميش
صورت ميگيردرا بيان كرده وتوجيه   MOBILE  COMPRESSORكه توسط دستگاه    PUMP DOWNبه راهكار ذخيره اين گاز ونت شده از روش 

  اقتصادي انتخاب نوع تجهيزات بيان آخر مساله خواهد بود
   MOBILE COMPRESSOR -   -PUMP DOWN : نشر گاز متانكلمات كليدي

  



 

 
 

  اوپك و سازمان تجارت جهاني نفت در پرتو سياست گذاري خارجي،
 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغاندانشجوي كارشناسي ارشد تجارت بين الملل آزيتا مالحي: 
 

azita_mallahi@yahoo.com  
  
  
  
  

  چكيده:
ادگي ساز انجا كه هيچ گونه فعاليتي در هيچ يك از عرصه هاي زندگي و جهان هستي بدون استفاده از انرژي ميسر و امكان پذير نيست بنابراين به 

ن است بايد تاكيد شود كه نفت به عنوان يك منبع انرژي كه انسان در قياس با ميتوان دريافت كه اقتصاد جوامع بشري بدون وجود انرژي نا ممك
ا ي بساير انرژي ها خيلي سريع و در زمان كوتاهتري به استفاده از ان عادت كرده ودر همه شئون زندگي به كار گرفته شده است به عنوان ماده ا

گوناگون اهميت فراوان دارد در جهان امروز نفت نه تنها به عنوان يك عامل تعين  موارد استفاده همگاني و عمومي و داشتن فراوده هاي متعدد و
كننده اقتصادي صنعتي بلكه به عنوان يك عامل سياسي و تامين امنيت ملي به حساب مي ايد نفت در كشورهاي عضو اوپك داراي اهميت بسيار 

ستند ميزان در امدهاي ناشي از صادرات نفت كشورهاي عضو اوپك بيانگر زيادي مي باشد چون اكثر اين كشورها داراي اقتصاد تك محصولي ه
 اهميت نفت در اقتصاد اين كشورها است و به عبارتي مي توان گفت كه در صورتي كه نفت را از اقتصاد اين كشورها حذف كنيد فروپاشي بسياري

  از اين كشورها حتمي است.
مطرح است و كشورهاي عضو اوپك قطعا مهمترين تامين كنندگان نفت دنيا هستند كه شش  اوپك به عنوان مهمترين تامين كننده نفت جهان

ن اعضو مهم ان در منطقه  ژئوپلوتيك خليج فارس قرار دارند و در اين مقاله سعي نموده شده است به بررسي اقتصادي نفت وسازمان اوپك و نقش 
  در تجارت جهاني پرداخته شود.

  
   مان تجارت جهاني ،اوپك ،سياست خارجي: نفت ،سازواژگان كليدي

    



 

 
 

  بررسي الودگي هاي زيست محيطي در آينه حمايتهاي حقوقي بين المللي
  

  ارشد حقوق تجارت بين الملل واحد دامغانكارشناس  ازيتا مالحي
  كارشناس ارشد حقوق خصوصي واحد سمنان  حميد عليپور دانشمند فرد
  د حقوق خصوصي واحد شاهرودارش كارشناس مريم عليپور دانشمند فرد

  
  

azita_mallahi@yahoo.com 
Hamidalipour58@gmail.com  
Marmar26532@gmail.com  

  
 

 چكيده :

ه به طالي مايه ك نفت مايعي غليظ و افروختني به رنگ قهوه اي سير يا سبز تيره يا سياه كه در اليه هاي بااليي بخش هايي از پوسته زمين يافت مي شود اين
رفتار  ويز معروف است با كشف و استخراج  ناصحيح ان ، با عث  الودگي  زيست محيطي مخربي  همچون بمب اتم يا هيدروژني كه ساخته و پرداخته ذهن سياه ن

اسيب  نبها باشند تاخودپسندانه و غير معقوالنه انسان است  ميشود انسانها بايد به دنبال روشي صحيح براي كشف و استخراج  و حمل و نگهداري اين ماده گرا
 ل هاي حقوقي وكمتري بر اكوسيستم محيط زيست وارد اورند در اين مقاله سعي شده است به  الودگي نفتي ، نقش قرارداد ها در ايجاد ان  و شناسايي راه ح

 اقدامات بين المللي در جهت رفع اين عارضه مورد بررسي قرار گيرد.

 
  يط زيست ، حقوق محيط زيست ،كنوانسيون هاي بين المللي ، ضوابط زيست محيطنفت،الودگي مح كليدي:واژگان 

    



 

 
 

  نقش آموزش و پرورش درفرهنگ سازي و ارتقاء آگاهي عمومي 
  در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي 

   
  منطقه شهر قدس –دبير زيست شناسي -شناسيكارشناس ارشد زيست –فاطمه سادات نبي پور  

  ن تهران)( شهرستانهاي استا 
  تهران  9منطقه  –دبير زيست شناسي -شناسيكارشناس ارشد زيست -ميترا فربين 

 
  چكيده:

اهميت توجه به حفظ منابع طبيعي و مصرف بهينه انرژي موضوعي است كه امروزه بحث اصلي تمام كشورهاي جهان است. محدوديت منابع و      
آموزشي مي باشد. توجه به شيوه هاي نوين كنترل مصرف منابع انرژي و روشهاي جلوگيري  تجديد ناپذيري آنها دغدغه اصلي بخشهاي پژوهشي و

ثر در امر از اتالف آنها با استفاده از رويكردهاي فني و مهندسي تنها بخشي از راهكارهاي ارائه شده در اين زمينه است. اهميت اتخاذ شيوه هاي مو
ش مهم و بسيار تاثير گذار سرمايه گذاري دولتي است. به كمك شيوه هاي آموزشي و بخصوص آموزش اجتماعي مصرف كنندگان منابع و انرژيبخ

با بهره گيري از آموزه هاي مذهبي و فرهنگي به صورت همزمان، شيوه نگرش و حساسيت هاي فردي و گروهي و انگيزش هاي اجتماعي در اين 
پرورش طاليه دار ايجاد تحوالت فكري و رفتاري در نسلي است كه آينده ساز مسير تغييرات چشمگيري به دنبال خواهد داشت. نظام آموزش و 

فرهنگ و اقتصاد كشور است. در اين سيستم با بهره گيري آموزش صحيح شعار استفاده از مديريت فكر و تغييرات اجتماعي در راستاي عقالنيت 
ق و نوآور خواهند بود كه قادرند مديريت جامعه را در مسير صحيح قرار پيشه آنها قرار مي گيرد و فارغ التحصيالن سيستم آموزشي افرادي خال

  دهند.
بنابراين آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد رسمي و بسيار مهم بايد بحث آموزشهاي بهينه سازي مصرف منابع را با تكيه بر دانش روز در      

  خود برنامه ريزي نمايد.    اولويت هاي كاري خود قرار دهد و اين موضوع را در راس اهداف 
  سوخت فسيلي –بهينه سازي  –فرهنگ  كليد واژه ها :

    



 

 
 

  كنترل زيست فرآيند هاي بي هوازي تصفيه پساب با روش خطي سازي فيدبك 
  

 3و سعيد محمد حسيني 2، محمد رضا جاهد مطلق1شيدا گل رخيان
 Sh.golrokhian@yahoo.comكنترل  دانشگاه علوم و تحقيقات واحد بروجرد،دانشكده مهندسي برق,گروه1

 Jahedmr@iust.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت تهران، 2
  Smhoseini@iust.ac.ir،عضو هيئت علمي دانشگاه مالك اشتر اصفهان3

  
  چكيده

بصورت ذرات كلوييدي غيرقابل ته نشيني يا  فرآيندهايي هستند كه هدف از آنها كاهش آالينده هاي آلي از جريان پساب است كه پس از فرآيندهاي فيزيكي 
زيست فرآيند بي هوازي يا هضم بي هوازي يك زيست فرآيند تصفيه پساب چندمرحله اي است كه در آن باكتري مواد آلي محلول در پساب باقي مانده است.. 

ت فرآيند بي هوازي هدف كنترلي بصورت كنترل سطح آاليندگي براي زيسها در غياب اكسيژن مواد آلي را به دي اكسيد كربن، متان و آب تجزيه مي كنند. 
به اين  ود.يف مي شجريان خروجي با استفاده از ورودي هاي كنترلي فيزيكي قابل تنظيم به رغم متغيير بودن جريان ورودي پساب و غلظت االينده ها فرآيند تعر

uالت قابل بكارگيري است. اساس كنترل خطي ساز يافتن يك قانون كنترلي منظور يك استراتژي كنترلي خاص با عنوان كنترل فيدبك خطي ساز ح t  است
 و نشان ميدهيم توسط خطي سازي فيدبك مناسب ميتوانبه گونه اي كه خطاي تعقيب از يك مدل مرجع با يك ديناميك خطي از پيش تعيين شده تبعيت كند 

 ينده ها بر روي خروجي را به حداقل مقدار خود رساند. تاثير اغتشاشاتي همچون تغيير جريان ورودي و غلظت آال

  
  متانيزاسيون,ميكرو ارگانيسم،خطي ساز فيدبك،ورودي مرجع،متغير حالت -كلمات كليدي

    



 

 
 

  كنترل زيست فرآيندهاي هوازي تصفيه پساب با روش خطي سازي فيدبك 
  

 3و سعيد محمد حسيني 2، محمد رضا جاهد مطلق1شيدا گل رخيان
 Sh.golrokhian@yahoo.comعلوم و تحقيقات واحد بروجرد،دانشكده مهندسي برق,گروه كنترل  دانشگاه1

 Jahedmr@iust.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت تهران، 2
  Smhoseini@iust.ac.ir،عضو هيئت علمي دانشگاه مالك اشتر اصفهان3

  
 چكيده

فنّاوري بيشترين توجه را به خود جلب كرده است و ثابت شده است كه مستعد توليد عظيم اند، زيستكردهنمود پيدا 1970در ميان فناوري جديدي كه از دهه  
هاي هاي موجود در پسماندشوند، آاليندههاي اقتصادي است. در اين فرآيندها كه مواد بيولوژيكي به عنوان تجزيه كننده استفاده ميثروت و مؤثر در تمامي بخش

شوند. ميكروارگانيسم ها در تماس با پساب مي توانند مواد آلي موجود را به عنوان خوراك مصرف كنند. بنابراين نكته اساسي در ها جدا ميناوليه يا خام از آ
فيه ي صت طراحي فرآيندهاي بيولوژيكي يا انتخاب نوع فرآيند مورد استفاده درك فعاليت هاي بيوشيميايي ارگانيسم هاست. هدف كنترلي اصلي حفظ درجه

ك، دبپساب در يك سطح مطلوب به رغم تغييرات مقدار جريان ورودي و غلظت آالينده ها است. محقق نمودن هدف كنترلي فوق توسط خطي سازي مناسب في
ك ي است، ايجاد يسيستم كنترل  انجام مي شود.به دليل اينكه در هر فرآيند تخمير هوازي وجود هوادهي مناسب براي دستيابي به يك فرآيند كارآمد ضرور

  .سيستم كنترلي مناسب براي كنترل مقدار اكسيژن محلول در آب از طريق يك هواده مهمترين بخش كنترل مي باشد
  

  وادهي، ته نشين ساز ، نرخ بازيابي،لجن فعال ، خطي ساز فيدبكه -كلمات كليدي
    



 

 
 

هترين روش توليد انرژي مطالعه موردي: بررسي روشهاي بازيابي گازهاي ارسالي به فلر و انتخاب ب
  از طريق مقايسه 

  

  مجيد سركاري 2حسن حق پرست خانكهداني، 1
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 1
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  2

Haghparast.hse@gmail.com 

  
  چكيده:  

ام پذيري ذخاير هيدروكربني ، نياز به رفع مشكل تامين انرژي با توجه به افزايش روز افزون درخواست انرژي در جهان و به تبعه آن كشور ايران و هم چنين اتم
موضوع فلر از دو جهت كلي داراي اهميت مي باشد.اول آنكه گازهاي ارسالي به فلر گازهاي با ارزش اقتصادي قابل توجهي است  را روز به روز افزايش مي دهد.

كور است. از اين رو مديريت گازهاي ارسالي فلر بستر مناسبي براي انجام فعاليتهاي علمي ونكته دوم تاثيرات مخرب زيست محيطي ناشي از احتراق گازهاي مذ
ت اما ام شده اسو تحقيقاتي و كاربردي نه تنها در سطح كشور بلكه در كل دنيا مي باشد.اگر چه اقداماتي با هدف كاهش تلفات اين سرمايه ملي در كشور انج

) بايد مديريتي اعمال شود كه براي مقابله با  Flaringر اين زمينه وجود داشته و دارد. لذا جهت جلوگيري از فلرينگ (هنوز ضرورت ارائه راهكارهاي مناسب د
شده است  سعي بر آن سناريوهاي مختلف در يك پااليشگاه از هدر رفتن گازهاي ارسالي به فلر جلوگيري شود و به نحوي استفاده بهينه به عمل آيد. در اين مقاله

يد انرژي زي تولبه بازيابي گازهاي ارسالي فلر با توجه به اثرات زيست محيطي و اقتصادي آن پرداخته شود و راهكارهاي مختلف جهت بازيابي آن و بهينه ساكه 
 ينگ پااليشگاهها و كاهشاز طريق تبديل به انرژي برق و مقايسه با چند روش مشابه توليد انرژي ارائه گردد همچنين راهكارهايي جهت مديريت و كنترل فلر

 دارها وآلودگي محيط زيست در زمان شرايط اضطراري و تخليه فشار پااليشگاه ارائه شده است كه جهت رسيدن به صحت نتايج با استفاده از نتايج نمو
Document    .مو جود در پااليشگاه  به درستي نتايج خود مي رسيم  

 
  نه. بازيابي گازها فلر. احتراق . سناريو . بهي كلمات كليدي:

  
  

    



 

 
 

  بررسي آثاركوتاه مدت و بلند مدت افزايش شدت انرژي
 اكسيدكربن در ايرانبر انتشار گاز دي 

  
  12نسب، حجت انصاري11*نسبمسلم انصاري

  13حسام دالور
  عصر (عج) رفسنجان، گروه اقتصاددانشگاه ولي

 h.ansarinasab@gmail.com 
  

  چكيده:
مصرف روز افزون انرژي در اقتصاد ايران مي تواند تاثيرات زيادي بر افزايش آلودگي هاي زيست محيطي داشته باشد به 
نحوي كه شدت انرژي يكي از متغيرهاي مهم و تاثير گذار بر انتشار گاز دي اكسيد كربن در ايران به شمار مي رود. لذا مقاله 

دازه گيري ميزان تاثير شدت انرژي بر حجم انتشار گاز دي اكسيد كربن در ايران دارد. در اين راستا از الگوي حاضر سعي در ان
برآورد شده  1352-1392خودرگرسيو با وقفه هاي توزيعي و الگوي تصحيح خطا كمك گرفته شده و مدل مربوطه براي دوره 

از آن است كه هر چند افزايش توليد ناخالص داخلي منجر به افزايش  است. نتايج الگوي خودرگرسيو با وقفه هاي توزيعي حاكي
انتشار گاز دي اكسيد كربن شده اما مجذور آن با انتشار گاز دي اكسيد كربن رابطه معكوسي داشته است. از سوي ديگر افزايش 

ريب هر دو متغير مثبت و معنادار جمعيت شهرنشيني و تعداد خودروها در ايران از ديگر ريشه هاي آلودگي بوده به نحوي كه ض
مي باشد. همچنين افزايش شدت انرژي در كوتاه مدت و بلند مدت رابطه مستقيمي با انتشار گاز دي اكسيد كربن داشته به 

) نشان مي دهد كه هر 0,127نحوي كه اين تاثير در بلند مدت به مراتب بزرگتر مي باشد. همچنين ضريب متغير تصحيح خطا (
سال طول مي كشد تا به روند بلندمدت خود بازگردد.  8تعادل كوتاه مدت در حجم انتشار گاز دي اكسيد كربن تقريبا  گونه عدم

هاي زيست محيطي در ايران توجه به در مجموع بايد گفت نتايج نشان مي دهد كه يكي از موثرترين راهكارهاي كاهش آلودگي
  در راستاي كاهش شدت انرژي تصميماتي اساسي اتخاذ نمايند.گذاران كشور بايد شدت انرژي بوده لذا سياست

  شدت انرژي، آلودگي محيط زيست، گاز دي اكسيد كربن، الگوي خودرگرسيو با وقفه هاي توزيعي، اقتصاد ايران. ها:كليد واژه
    

                                                            
   11عصر (عج) رفسنجاناستاد گروه اقتصاد دانشگاه ولي -
   12هاي انرژي، گروه انرژي، دانشگاه صنعت نفتكارشناس ارشد سيستم -
  13 هاي انرژي، گروه انرژي، دانشگاه صنعت نفتكارشناس ارشد سيستم -



 

 
 

سازي ترموديناميكي سيكل توليد همزمان توربين تحليل اگزرژي و بهينه
  گازي

  
  15هرا طهماسبي آبدر، ز14نسبحجت انصاري

  دانشگاه صنعت نفت، دانشكده علوم دريايي محمود آباد، گروه انرژي
h.ansarinasab@gmail.com 

 
 
 

  چكيده:
هاي ها و البته با توجه به مزيتهاي زيستي ناشي از آنهاي سنتي و آلودگيگيري روشامروزه با توجه به پايين بودن بهره

ها را امري ضروري و اجتناب ناپذير نموده است. وليد همزمان برق و حرارت، استفاده از آنزيست محيطي و اقتصادي واحدهاي ت
هاي در اين مقاله، سيكل نيروگاه پااليشگاه آبادان مورد بررسي قرار گرفته و پس از مدلسازي سيكل توربين گازي شامل بخش

استفاده از معادالت باالنس جرم، انرژي و اگزرژي براي هر ، با HRSGكمپرسور، توربين، محفظه احتراق و بويلر بازيافت حرارت 
يك از اجزاي سيكل، بازده اگزرژي و درصد بازگشت ناپذيري محاسبه شده است. سپس بازده سيكل به عنوان تابع هدف و دماي 

ه عنوان تروپيك كمپرسور بورودي به توربين، دماي خروجي از بازياب حرارتي، نسبت فشار، بازده ايزنتروپيك توربين و بازده ايزن
دهد كه بيشترين سهم تلفات اگزرژي مربوط به بويلر بازياب محدوديت در نظر گرفته شده است. نتايج تحليل اگزرژي نشان مي

باشد. كه با توجه به صرف درصد مي81,32انجام شده است. مقدار بهينه تابع هدف، Matlab سازي توسط نرم افزار است. بهينه
  ها در سيكل، مقدار بدست آمده خيلي دور از انتظار نبوده است.ها و بازگشت ناپذيريتنظر از اف

 
  ، بازيافت حرارت، الگوريتم ژنتيك(CHP)سازي، توليد همزمانتحليل اگزرژي، بهينه هاي كليدي:واژه

  
    

                                                            
  14هاي انرژي، دانشگاه صنعت نفتكارشناس ارشد سيستم-
   15كرمان صنعتي و فناوري پيشرفته تبديل انرژي، دانشگاه تحصيالت تكميلي -كانيككارشناس ارشد م-



 

 
 

  

  تاثير سرعت باد بر روي توان قابل حصول از توربين بادي
 

  5،حسين سرمدي بيدگلي4، محمد رسول عفيفي 3،صادق نوروزي2سدي جهان آباد، صيدال ا*1كورش اندكايي زاده

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي مكانيزاسيون، دانشگاه شهيد چمران اهواز -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي مكانيزاسيون، دانشگاه شهيد چمران اهواز -2 

  كشاورزي مكانيزاسيون، دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين اهوازدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي  - 3
  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك ماشين هاي كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز – 4

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي مكانيزاسيون، دانشگاه شهيد چمران اهواز - 5
Email: Andekaikorosh1991@gmai.com  

   
  

  چكيده 
از آنجا كه انرژيهاي در حال استفاده توسط ساكنين كره زمين تجديد ناپذير بوده و آلودگيهاي زيست محيطي شديدي به همراه دارند، لذا 

 يكي از انرژي هاياستفاده از انرژيهاي تجديدپذير و پاك در شرايط فعلي، بشر امروزي را به سمت استفاده از اين انرزيها سوق داده است. باد 
پاك و تجديد پذير است كه سرعت باد نقش بسيار مهمي در كسب اين انرژي دارد، از جمله پارامترهاي ديگر كه بر روي انرژي باد تاثير مي 

، ارتباط بين هاي انجام شده و معادالت رياضي موجودگذارد، جرم حجمي باد، جهت وزش باد و سطح نيرو گيرنده از باد است. با توجه به تحقيق
  توان قابل حصول از توربين بادي و سرعت باد را در قالب معادله زير بدست آورديم :

  

P 0.3925. ρ. D . V . C C  
 

  سرعت، باد، توربين، توان، قطر روتورهاي كليدي: واژه
    



 

 
 

  در جنوب غرب ايران سازي گاز طبيعي در يكي از ساختارهاي زيرزمينيسنجي ذخيرهامكان
  

  سازي گاز طبيعيمديرعامل شركت ذخيرهد: ونمسعود سامي -1
  سازي گاز طبيعيشركت ذخيره – 376روبروي وزارت نفت پالك  -خيابان طالقاني -تهران

Samivand@nigc.ir 

  
  

  
  چكيده

ذاري گباال نياز به ايجاد خطوط لوله انتقال دارد، لذا سرمايهحجمي   قابل دسترس در فصول سرد سال به دليل باراز آنجايي كه تامين گاز در مناطق غير
برابر از طريق خط  3تا  2رسد. محاسبات اقتصادي نشان از هزينه انتقال گاز حدود 		نظر ميتر بهسازي گاز در مجاورت محل مصرف معقولهاي ذخيرهدر پروژه

سازيگاز طبيعي يك برنامه جامع براي جبران كمبود گاز در زمان اوج مصرف است كه با توجه به يرهذخ.سازي گاز داردهاي ذخيرهلوله نسبت به نياز اجراي طرح
ابي يبيني دقيق تقاضاي گاز و دستتعادل رساندن مصرف گاز، پيشمدت كه كاركرد آن به هاي بلندها و تخصيص منابع سازماني در مسير كسب هدفگيريجهت

ازي سسمت ذخيرهباشد. همچنين افزايش متوسط رشد ساالنه مصرف گاز در طي دهه گذشته كانون توجه محققين را بهافزوده ميهاي رقابتي و ارزش  به مزيت
 هاي پژوهشيترين طرحعنوان مهمتواند بهرساني ميهاي گازسازي و در نهايت توسعه طرحتعادل رساندن عرضه و تقاضا واداشته است. ذخيره گاز طبيعي و به

سازي گاز طبيعي در يكي از ساختارهاي جنوب غربي ايران سنجي ذخيرهشمار رود. در اين پژوهش امكانور در امر مديريت انرژي و توسعه پايدار اقتصادي بهكش
  صورت مي گيرد.

اين راستا، كشورها با توجه به  سازي گاز طبيعي به عنوان يكي از نقاط امنيت ملي و استراتژيك كشورها شناخته شده است. دردر قرن اخير، ذخيره
  كنند. سازي گاز ميشده گاز و نفت، و گنبدهاي نمكي و نيز ميزان مصرف، اقدام به ذخيرهها، مخازن تخليهساختارهاي موجود زيرزميني، از جمله آبخوان

  
  پذيري.سازي،تزريقه، شبيهشدسنجي، ذخاير استراتژيك، توسعه پايدار، ميادين تخليهسازي، امكانهاي كليدي: ذخيرهواژه

  
                        

  سازي گاز طبيعيمديرعامل شركت ذخيره -2
    



 

 
 

 بررسي وضعيت انرژي هاي تجديد ناپذير در ايران و تاثير ميزان مصرف آنها بر توسعه اقتصادي

  
  3، كاظم امين زاده17*، مسعود محمودي16احمد امين زاده

  * دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه سمنان
 Mahmoodi@profs.semnan.ac.ir 

  
  
  

    
  چكيده 

درصداز  98نكه حدود در اين مقاله، وضعيت منابع انرژي و تاثير آن در توسعه اقتصادي كشور ايران به صورت آماري مورد مطالعه قرار گرفته است. با نظر به اي
خراج و مصرف منابع انرژي تجديد ناپذير در كشور و در مقايسه با ديگر انرژي مصرفي كشور از منابع فسيلي تجديد ناپذير تامين مي شود، مقدار توليد يا است

درتوسعه  موفقيت كشورها مورد بررسي قرار گرفته است زيرا شناسايي منابع انرژي و تسلط بر بهره برداري از آنها يكي از عوامل عمده اي است كه سبب تحصيل
و شدت انرژي چند برابري ايران درمقايسه با ديگر كشورها و رابطه عليت بين انرژي وتوسعه اقتصادي  اقتصادي مي شود. همچنين با توجه به مصرف سرانه انرژي

ب بين ن، عدم تناسو همچنين تاثير آن بر تراز بازرگاني كشور،داليل مصرف بيش از اندازه حاملهاي مختلف انرژيدر كشور بررسي و بيان شده است. عالوه بر اي
و مصرف انرژي، ضرورت صرفه جويي جهت جلوگيري از اثرات مخرب زيست محيطي و وابستگي شديد كشور و بودجه عمومي به  رشد محصول ناخالص داخلي

ست.لذا سعي شده درآمدهاي ناشي از فروش منابع انرژي، صيانت از مخازن خدادادي هيدرو كربوري و تالش براي رسيدن به توسعه پايدار را پر رنگ تر نموده ا
  ام جوانب تاثير گذار در انرژي،راهكارهايي جهت بهبود شرايط فعلي ارائه شود.با بررسي تم
  

 انرژي، تجديد ناپذير، توسعه اقتصادي، صرفه جوييهاي كليدي: واژه

    

                                                            
  دانشجوي مهندسي مكانيك، ساخت و توليد دانشگاه سمنان-1
  استاديار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان-2
  گچسارانشركت بهره برداري نفت وگاز -شركت ملي مناطق نفت خيز جنوبارشد كارشناس  -3



 

 
 

پااليشگاه ايالم  با استفاده از نرم  Stabilizer Overheads Compressorبهينه سازي انرژي بخش 
 Aspen HYSYSافزار 

  
  4 ، علي پسنديده فالح دانا3، صدراله مسعودي 2، طالب زارعي18محمد تقوي*

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات سيرجان
Emohamad22@yahoo.com 

   
  
  
  

  چكيده 
نات را طي سه مرحله در كمپرسورهاي ) پااليشگاه گاز ايالم گازهاي جدا شده از جريان ميعاSOC )Stabilizer Overheads Compressorدر واحد 

1400/1100-K ،1401/1101-K  1402/1102و-K  تا فشارkpa 8215  فشرده مي كننده. با توجه به اينكه پس از هر مرحله فشرده سازي
ساس اطالعات دماي گاز افزايش مي يابد، پس از هر بار فشرده كردن گاز جريان خروجي از كمپرسور در يك كولر هوائي خنك مي شود. برا

مگا وات  653/0برابر با  AC-1122/1422و  AC ،1121/1421-AC-1120/1420فرآيندي توان الكتريكي مصرفي در مجموع سه كولر هوائي 
ست. صورت گرفته ا Aspen hysysپااليشگاه گاز ايالم با استفاده از نرم افزار تجاري   SOCدر اين مقاله بهينه سازي انرژي براي واحد  .مي باشد

(جريان خوراك واحد پايدارسازي) كه داراي دماي بسيار مناسبي جهت خنكسازي جريان هاي  TCF Liqبراساس آناليز انرژي استفاده از جريان 
، از سه مبدل گرمائي بجاي كولرهاي هوائي سه گانه استفاده شد. TCF Liqخروجي از كمپرسورها مي باشد، ارائه شد. جهت بكارگيري جريان 

براي سرمايش و بكارگيري مبدل حرارتي بجاي كولر هوائي مي توان  TCF Liqشبيه سازي نشان داد كه در صورت استفاده از جريان  نتايج
ساالنه سود خوبي از طريق كاهش هزينه هاي  SOCمگا وات توان الكتريكي را ذخيره نمود. از طرفي با حذف كولرهاي هوائي در بخش  653/0

  گهداري نصيب پااليشگاه گاز ايالم خواهد شد.عملياتي و تعمير و ن
  

 Aspen HSYSآناليز انرژي، بهينه سازي انرژي، مبدل گرمائي، نرم افزار هاي كليدي: واژه

  

                                                            
  نشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات سيرجاندا -1
  واحد علوم تحقيقات سيرجان استاديار مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد -2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات سيرجان -3
   آزاد واحد علوم تحقيقات سيرجاندانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه  -4



 

 
 

و طراحي سيستم پيش  EO/EGشبيه سازي سيستم بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل جهت واحد 
سازي مصرف انرژي در شركت پتروشيمي گرمكن هوائي جهت كوره هاي واحد الفين با هدف بهينه 

  مارون 
  

  20، ايرج ناصر19محمدصادق سپهرراد
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب و شاغل در شركت پتروشيمي مارون به عنوان كارشناس فرآيند

mr_sepehrraad@yahoo.com 
 

  
  

 چكيده 
درصد  60بخصوص نفت، گاز و پتروشيمي و همچنين ديگر صنايع مصرف كننده عمده انرژي و با عنايت به اينكه حدود نياز به ارتقاء بهره وري انرژي در صنايع 

،  يرات آب و هوايياز انتشار كربن و ديگر گازهاي گلخانه اي از توليد انرژي حادث ميشود، همچنين با توجه به تهديدها و پيامدهاي گرم شدن كره زمين و تغي
و  بكارگيري استراتژي هاي كارآمد جهت بهينه سازي و كاهش مصارف حامل هاي انرژي امري بسيار مهم و قابل توجه مي باشد. لذا در راستاي  توسعه مديريت

مي  و الفين پتروشيمي مارون ارائهEO/EG گام برداشتن در جهت اين مهم در اين مقاله دو راهكار جديد و كاربردي جهت كاهش مصرف انرژي در واحدهاي 
فاز گاز سبك   به دو گردد. اولين روش پيشنهادي استفاده از سيستم بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل مي باشد، با استفاده از اين سيستم جريان ورودي به مشعل 

نوان ان تشكيل مي دهد بهتر است بعو مايع سنگين  تجزيه مي گردد، گاز سبك كه غالب آنرا تركيباتي همچون متان ،اتيلن، نيتروژن، اكسيژن و تا حدودي ات
) مورد استفاده قرار گيرد  و يا در صورت عدم امكان اين امر، جهت سوزاندن به فلر هدايت گردد، جريان مايع سنگين EO/EGسوخت ( در واحدي غير از واحد 

ه چيز مي باشد) و غني از تركيباتي همچون اتان و اتيلن مي باشد بنيز فاقد تركيباتي همچون اكسيژن، نيتروژن بوده (و يا ميزان تركيبات مذكور در آن بسيار نا
ن استفاده از جريا عنوان خوراك در واحدهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. با استفاده از طراحي و نصب سيستم بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل عالوه بر

تفاده قرار مي گيرد به ميزان قابل توجهي به كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي نيز كمك مي گردد. مايع سنگين كه به عنوان خوراك در واحدهاي ديگر مورد اس
ور . ركوپراتدومين روش پيشنهادي جهت كاهش مصرف انرژي در واحد مورد بحث استفاده از مبدل پيش گرمكن هوايي كوره يا همان ركوپراتور حرارتي مي باشد

ي مي باشند كه جهت انتقال حرارت از گازهاي گرم توليد شده در محفظه احتراق به هواي سرد، مورد استفاده در فرآيند ها  مجموعه اي از مبدل هاي حرارت
. جهي افزايش مي يابداحتراق به كار مي روند. گرمايي كه به كوره باز مي گردد باعث افزايش راندمان آن مي شود عالوه بر آن دماي شعله نيز به مقدار قابل تو

 ورودي به كورهراتور طراحي شده جهت كوره مورد نظر در واحد الفين پتروشيمي مارون از نوع جابه جايي و پوسته لوله بوده و توانائي افزايش دماي هواي ركوپ
  را دارا مي باشد. C o 105به C o 35را از
  

  رونپيش گرمكن هوائي، بهينه سازي انرژي، پتروشيمي ما سيستم بازيابي،واژه هاي كليدي: 
    

                                                            
  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب.ترموديناميك و سينتيك)شيمي (دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي .  19
  . دكتري مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب. 20



 

 
 

  بررسي خصوصيات سلول هاي خورشيدي شفاف و انعطاف پذير پليمري
  

  2، جهانگير رستم زاد1محسن پري زاده
  فيزيك، پيام نور ابهر-كارشناسي ارشد شيمي-2كارشناسي ارشد فيزيك، پيام نور اهواز-1

 : (PARIZADEH111@GMAIL.COM)  
JAHANGGIR.ROSTAMZAD@GMAIL.COM)  

  
  

  چكيده 
نابعي كه مامروزه استفاده از منابع فسيلي با توجه به محدوديت منابع و اثرات زيان بار آنها بر محيط زيست به چالشي جدي تبديل شده است. يكي از 

رهاي مختلف مجه زيادي را به خود جلب كرده،سلول هاي پليمري با ويژگيهاي منحصربه فرد: ارزان بودن، سبكي، شفافيت ، انعطاف پذيري و تركيب آسان پليتو
ي مي ذير پليمري را بررساست . در اين پژوهش با استفاده از روش ميداني و بااستفاده از نتايج بدست آمده از آزمايشهاي مختلف، سلول هاي شفاف و انعطاف پ

درصد،نيز برخوردارند.نصب اين سلولها در ساختمانها مي تواند عالوه بر الكتريسيته، روشنايي  70كنيم كه عالوه بر توليد الكتريسيته پاك از شفافيت نسبي تا 
ليد فاوت در مواد انعطاف پذير پلي پروپيلن  براي توطبيعي محيط و گرماي نسبي محيط را هم تامين كرد. بررسي انجام شده بر اساس پليمرهاي تركيبي مت

نانومتر اليه نقره ساختار آند را  10پلي استيرن سولفونات همراه با   :پارچه هاي انعطاف پذير و شفاف است كه در آن، اليه تركيبي پلي اتيلن دي اكسي تيوفن
هاي قديمي مي شود .اليه هاي نازك فلز فلوريد ليتيوم و آلومينيوم نيز به صورت بخار شده بوجود مي آورد و جايگزين اليه نازك دي اكسيد اينديوم در آند سلول

هگزيل تيوفن: فنيل بوتيريك اسيد متيل استر و يا متوكسي دي  3بر روي اين تركيب قرار ميگيرد و باعث افزايش بازدهي سلول مي شوند.مخلوط هاي پلي 
  يك اسيد متيل استر به عنوان مواد جذب كننده الكترون بكار ميروند و بيشترين بازده را نشان ميدهند.پلي فنيلن وينيلن: فنيل بوتير-متيل اكسي

  
  

  انعطاف پذير،  سلول خورشيدي پليمري، پلي پروپيلن، كاتد شفاف كلمات كليدي:
    



 

 
 

مديريت پسماندهاي جامد حفاري چاه هاي نفت و گاز در راستاي توجه به مسائل اقتصادي و 
  يطي(مطالعه موردي: برومي اهواز)زيست مح

  
  

  محسن موزري لپري
  آب و فاضالب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست

Moozari@Yahoo.Com 

  
  چكيده

ست، كنترل و يا كاهش هزينه گل حفاري، كاهش شت گل حفاري  كاهش دور ريزي، جلوگيري از تخليه مواد زائد جامد به محيط زي زمان برگ
ــوء  ــد. يكي از عواملي كه اثرات س ــماند مي باش ــرايط اوليه و كاهش تعداد روزهاي مفيد انجام كار از مهمترين فوايد مديريت پس به حالت و ش

ش ستند كه با وجود پي سماندهاي حفاري پايه روغني ه شش گياهي منطقه مي گذارد پ ست، حيات وحش و پو  رفتفراواني بر ر وي محيط زي
سماندها در  ضي نقاط از ايران پس از اتمام عمليات حفاري، اين پ ست، هنوز در بع صورت پذيرفته ا سياري كه در حوزه نفتي در جهان  هاي ب
ــهاي  ــت، همچنين روش ــوء حفاري چاههاي نفت بر روي محيط زيس ــي اثرات س ــوند.در اين پژوهش به بررس گودال هايي بنام پيت رها مي ش

ري، بطور ويژه روش كنترل جامدات مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و با تثبيت پسماندهاي(كنده هاي) حفاري، به شرح مديريت پسماند حفا
و بررسي آزمايشات ريتورد تست، شين تست، كن تست،   پرداخته شد. همچنين در راستاي استفاده مجدد از پسماندهاي تثبيت شده حفاري 

سيليك سديم سيمان، سازيميزان سپس نمونه هاي فوق تحت بابهينه ساختن نمونه هاي بتنيگرديد.  سماندحفاري(جامدات) وآب اقدام به  ات،پ
آزمايش تعيين مقاومت فشاري، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند كه فاقد مقاومت فشاري بودند. در راستاي توجه به مسائل اقتصادي و زيست 

شده،  سماندهاي تثبيت  ستفاده مجدد از پ ستفاده نمود و گامي بلند در محيطي، و ا سازي راه ا سازي و زير مي توان از آنها در پروژه هاي راه
  راستاي مديريت پسماندهاي حفاري چاه هاي نفت و گاز برداشت.

 
  كلمات كليدي:پسماند جامد حفاري، چاه نفت و گاز، مديريت پسماند

 
  دانشگاه آزاد استهبان آب و فاضالب -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مهندسي محيط زيست

    



 

 
 

بررسي روشهاي مديريت پسماندهاي حفاري چاه هاي نفت و گاز و ارزيابي اثرات زيست 
  محيطي آنها

  
  

  محسن موزريلپري
  آب و فاضالب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست

Moozari@Yahoo.Com 
  

  چكيده
د نفت و گاز، توليد كننده گونه هاي مختلفي از انواع پسماندها مي باشد، برخي از اين پسماندها، محصوالت ناشي از حفاري فرايند حفاري و تولي

زمين مانند كنده هاي حفاري بوده و برخي نيز ناشي از مواد الزم جهت حفاري چاه مانند سياالت حفاري و افزودني هاي آنها هستند.گل يا 
اي ناشي از حفاري در صورتي كه درست مديريت نشوند، عالوه بر تحميل هزينه هاي سنگين به صنعت نفت، مي توانند سيال حفاري و پسمانده

به يكي از منابع آلودگي درمحل حفاري نيزتبديل شوند. يكي از مهمترين عوامل در كاهش اثرات زيست محيطي پسماندها، مديريت صحيح 
ه هاي مورد نياز در حذف آلودگيهاي يك پسماند و يا كنترل انتشارآلودگي آن با اعمال مديريت صحيح آنهاست به گونه اي كه برخي مواقع هزين

و ابتكاري، به ميزان چشم گيري كاهش پيدا مي كند و با اجراي تمهيداتي ساده اثرات زيست محيطي را كاهش داده و از صرف هزينه هاي 
گيري مي شود. با بررسي روشهاي مختلف مديريت پسماند حفاري چاه هاي نفت و گاز و بسيار باال جهت جبران اين آسيب ها در آينده جلو

 ،ارزيابي اثرات زيست محيطي آنها و با در نظر گرفتن معايب و مزاياي اين روشها و همچنين با مد نظر قرار دادن و توجه به مسائل اقتصادي
ت محيطي و كاهش هزينه هاي اقتصادي مي باشد كه با بهينه سازي مراحل روش كنترل جامدات بهترين روش از لحاظ كاهش اثرات سوء زيس

 اين روش، مي توان آنرا بيشتر مورد استفاده قرار داد و به بازدهي بيشتري رسيد.

  
  كلمات كليدي: پسماند حفاري، روشهاي مديريت، اثرات زيست محيطي

  شگاه آزاد واحد استهبانآب و فاضالب دان -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست
    



 

 
 

مديريت پسماندهاي حفاري چاههاي نفت و گاز به روش كنترل جامدات، در راستاي كاهش 
  آسيب هاي زيست محيطي

  
  محسن موزري لپري

  آب و فاضالب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست
Moozari@Yahoo.Com 

  
  چكيده

 ليات حفاري و بهره برداري از چاههاي نفت و گاز، مقادير قابل توجهي پسماند حفاري توليد مي شود كه برخي از آنها خطرناك و سمي بوده ودر طي عم
 فاريحمي توانند اثرات زيان باري براي اكوسيستم طبيعي منطقه داشته باشند. عمده ترين پسماندهاي توليدي شامل محصوالت جانبي طبيعي ناشي از 
ه مواد زمين مانند كنده هاي حفاري، گل حفاري(سيال حفاري)، آب همراه توليدي و مواد شيميايي مورد استفاده مي باشند.كاهش دور ريزي، عدم تخلي

زائد جامد به محيط زيســت، كنترل و يا كاهش هزينه ســاخت گل(ســيال) حفاري، كاهش زمان برگشــت گل(ســيال) حفاري به حالت و شــرايط اوليه و 
ه اهش تعداد روزهاي مفيد انجام كار از مهمترين فوايد مديريت پســماند مي باشــد. گل يا ســيال حفاري و پســماندهاي ناشــي از حفاري در صــورتي كك

شوند. ي صنعت نفت، مي توانند به يكي از منابع آلودگي درمحل حفاري نيز تبديل  سنگين به  شوند، عالوه بر تحميل هزينه هاي  ست مديريت ن ز ي اكدر
ـــت به گونه اي كه برخي مواقع هزينه هاي مورد نياز در حذف  ـــحيح آنهاس ـــماندها، مديريت ص ـــت محيطي پس مهمترين عوامل در كاهش اثرات زيس

 مهيداتيت آلودگيهاي يك پسماند و يا كنترل انتشار آلودگي آن با اعمال مديريت صحيح  و ابتكاري به ميزان چشم گيري كاهش پيدا مي كند و با اجراي
ندهاي ساده اثرات زيست محيطي را كاهش داده و از صرف هزينه هاي بسيار باال جهت جبران اين آسيب ها در آينده جلوگيري مي نمايد. مديريت پسما

ــادي ــيال حفاري و كاهش روزهاي مفيد كاري، از لحاظ اقتص ــاخت س  حفاري چاه هاي نفت و گاز به روش كنترل جامدات، با كنترل يا كاهش هزينه س
ده بســيار مورد توجه مي باشــد، همچنين اين روش با كنترل يا مديريت جامدات حفاري (كنده هاي حفاري) بوســيله جداســازي مواد هيدروكربني از كن

شت مواد هيدر شدن يا ن سوله مي نمايد كه اين امر از جدا  سيليكات مخلوط و آنها را كپ سديم  سيمان و  ربني وكهاي حفاري، آنها را خشك و همراه با 
  كنده هاي حفاري كپسوله شده به درون آبهاي زير زميني و تاثير سوء بر روي محيط زيست و حيات وحش منطقه جلوگيري به عمل مي آورد.

 
 كلمات كليدي: مديريت پسماند، كنترل جامدات، چاه نفت و كاز

  استهبانآب و فاضالب دانشگاه آزاد  -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مهندسي محيط زيست
    



 

 
 

بررسي اجمالي راهكارهاي بهينه سازي  مديريت انرژي در كارخانه سيمان خوزستان 
  50001بر اساس استاندارد ايزو 

  
  22، حسين مسعوديان21ناهيد كالنتر هرمزي

  استاد يار دانشگاه پيام نور رامهرمز
kalantar_nahid@yahoo.com   

  
  چكيده 

شود كه در كنار ساير عوامل توليد نقش تعيين كننده در اقتصاد كشورها به عهدده يكي از عوامل مهم توليد نام برده ميطي دهه ي اخير از انرژي به عنوان       
ها، صنعتي شدن و افزايش استانداردهاي زندگي اهميت انرژي به طور قابل توجهي افزايش يافته است. به منظور پايداري توسعه و جلوگيري دارد. با افزايش جمعيت

اي هكند در كليه بخشهدر رفتن منابع طبيعي و تخريب محيط زيست ضروري است كه مديريت انرژي كه هدف بهينه سازي و مصرف انرژي را دنبال مي از
ته شده است پرداخ 5001مصرف كننده انرژي اجراء شود. در اين مطالعه به بررسي مديريت انرژي در خط يك كارخانه سيمان خوزستان براساس استاندارد ايزو 

سه معيار خط مشي انرژي، طرح  50001تا با ديدگاهي تحليلي و ميداني نتايجي با دقت و قابليت اتكاي بيشتري بدست آيد. همچنين بر اساس استاندارد ايزو 
هاي پژوهش، شدند و به اين ترتيب پرسششناسائي  50001ريزي انرژي و استقرار و عميات پايش به عنوان مهمترين عوامل مديريت انرژي براساس استاندارد ايزو 

سوال و شامل دو  36نفراز كارشناسان فني و مديران كارخانه جهت شركت در نظرسنجي انتخاب شده اند. اين پرسشنامه شامل92تنظيم گرديد. بدين منظور
ردي پاسخ دهندگان است. پرسش هاي تخصصي هاي فهاي عمومي شامل چهار پرسش پيرامون ويژگيهاي عمومي و تخصصي بوده است. پرسشدسته پرسش

هائي مه، از آيتشامل سه معيار خط مشي انرژي، طرح ريزي انرژي و استقرار و عميات پايش، با طيف پنج درجه اي ليكرت تدوين شد. در تدوين سؤاالت پرسشنام
ورد مطالعه مطابقت وجود داشته باشد. نتايج اين بررسي نشان مي استفاده شد كه ضمن پوشش مباني تئوريك هر يك از عوامل، با فضاي كلي حاكم بر فضاي م

بيشترين مقدار مصرف انرژي  KWH/TON55/45مي باشد وآسياب سيمان با3/0در تجهيزات كارخانه و انرژي فسيلي 7/99دهد كه مصرف انرژي الكتريكي
در بين تجهيزات دارا مي باشد. هم چنين نتايج حاصل از تجزيه و تحليل  كمترين مقدارمصرف انرژي الكتريكي را KWH/TO 85/0الكتريكي و بارگيرخانه با

ده امات انجام شپرسشنامه نشان مي دهد كه ميزان آشنايي كارشناسان كارخانه در رابطه با مديريت انرژي و سطح مديريت انرژي در كارخانه خوب مي باشد اقد
دوره هاي آموزشي در جهت بهينه سازي مصرف انرژي و تعليم كارگران در رابطه با استفاده درست از  به منظور مديريت مصرف انرژي در كارخانه شامل برگذاري

تي ه به راحتجهيزات مي باشد. مهمترين راهكار در بخش سنگ شكن اين است كه مواد ورودي به آسياب ها مي بايستي از نظر دانه بندي به گونه اي باشد ك
بخش آسياب مواد مي بايست درصد سنگ آهك به دليل برخورداري از رطوبت به مراتب پايين تر افزايش داده شود. در بخش بتوانند در آسياب خرد شوند. در 

كلينكر ورودي به آسياب مي  كوره امورآزمايشگاه بايد جدي تر از پيش به مسائل مواد و كيفيت آنها توجه نمايند. در بخش آسياب سيمان بايد درجه حرارت
  بايستي پايين نگه داشته شود وبه كلينكر فرصت داد تا در انبار كلينكر به مقدار الزم خشك شود سپس استفاده شود.

  
  50001مديريت انرژي، كارخانه سيمان، بهينه سازي مصرف انرژي، استاندارد ايزوهاي كليدي: واژه

    

                                                            
  يستكارشناس ارشد برنامه ريزي، آموزش و مديريت محيط ز -1
  كارشناس ارشد برنامه ريزي ،آموزش و مديريت محيط زيست -2
  



 

 
 

  

به  matlabورشيدي صفحه تخت توسط نرم افزارمحاسبه بازدهي و عملكردكلكتورهاي خ
  عنوان دستگاه ارائه دهنده انرژي خورشيدي جهت مصارف صنعتي وخانگي

  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غربناصرنجاري: 

nasernajari@gmail.com  
   

  
  چكيده:

ونهانفرراتهديدمي كندوخسارتهايي بسيارجبران ناپذيري درشرايط حال حاضركره زمين كه انواع آلودگي هاي فراوان وبسيارخطرناك جان ميلي 
رابرزيست كره وشرايط زنگي كردن چه انسان وچه حيوان را برروي آن واردميسازد ،استفاده از انرژيهاي پاك وسالم وتجديدپذير ودردسترس 

ج روبه اتمام بودن آنها وباقي نماندن اثري ازاين گنميتواندبهترين درمان براي جوامع بشري باشد.باتوجه به تجديدناپذيربودن انرژيهاي فسيلي و
طبيعي براي نسلهاي آينده،وهمچنين شرايط فعلي زيست كره وگرانتربودن دسترسي واستفاده ازاين انرژيها،تحقيقات درزمينه گسترش وشناخت 

ه بخشهاي مختلف صنعتي وخانگي هرروزدرحال منابع انرژيهاي نووتجديدپذيروپاك وطرحي دستگاههايي به منظوردراختيارگذاشتن اين انرژيهاب
افزايش ميباشد،ميتوان گفت يكي ازمهمترين دستگاههاي پركاربرد در اين زمينه كلكتورهاي خورشيدي ميباشدكه وظيفه جمع كردن انرژي 

ين به عنوان يكي ازمهمتر تابشي خورشيدي و انتقالش رابرعهده دارد،لذادراين مقاله سعي شده است بازدهي كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت
  موردبررسي قرارگيرد. matlabانواع آن را باتوجه به كاربردوسيع كلكتورها در مصارف صنعتي و خانگي توسط نرم افزار 

  
  

    



 

 
 

  

الگوي پيشرفت بازدهي ظاهري كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت به وسيله مش بنديهاي 
  ورشيديفلزي داخلي  جهت افزايش بهره وري درجذب انرژيهاي خ

  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غربناصرنجاري: 

nasernajari@gmail.com  
  

  
  چكيده:

اهميت تغييررويكرددرمصرف وبكارگيري ازانرژيهاي خورشيدي به جاي سوختهاي فسيلي وتجديدناپذيرامروزه به ضرورتي غيرقابل        
انرژي نگرانيهايي رابراي جوامع ايجادكرده است،بنابراين باتعيين الگوهاوجهت هاي انكارتبديل شده است.كاهش سريع منابع موقتي وتمام شدني 

مناسب تامين انرژي ازمنابع تجديدپذير و ارزان وهمواره دسترس همچون انرژي خورشيدي،ميتوان ازسرعت كاهش منابع تجديدپذيركم 
بشي جهت انتقال آن به سيال درحال گذرازلوله هاوشبكه هاي مرتبط كرد،كلكتورهاي خورشيدي دستگاهها و ابزارهايي براي جمع آوري انرژي تا

به آن براي مصارف صنعتي وخانگي ميباشد،دراين مقاله سعي شده است تحليلي دررابطه با الگوي پيشرفت بازدهي ظاهري كلكتورهاي خورشيدي 
ي خورشيدي بيان شود،تا با استفاده از راهكارهايي صفحه تخت به وسيله مش بنديهاي فلزي داخلي جهت افزايش بهره وري درجذب انرژيها

همچون تغييرزاويه بهينه سطوح قرارگيري كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت وتغييرات در ساختار كلكتور همچون استفاده از فلزات رسانا 
آن به سيال گذراومرتبط به درساختمان جذبي كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت جهت جذب بيشتر انرژيهاي خورشيدي و انتقال حداكثري 

  آن گامي موثرتربراي جذب حداكثري انرژهاي خورشيدي برداريم.                             
    



 

 
 

 

بهينه سازي انرژي واحد تثبيت ميعانات پااليشگاه گاز ايالم با استفاده از انتگراسيون 
  حرارتي

  
 3، نيما اميري 24، حامد پاشازاده23 رامين هاشمي

  و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات بوشهر  استاديار -1
Ramin61hashemi@yahoo.com  

   
  
  
  

  چكيده 
بشكه در روز ميعانات تثبيت نشده توسط يك برج جذب ريبويلري (برج تقطيري كه فاقد  5214در واحد تثبيت ميعانات گازي پااليشگاه گاز ايالم ، روزانه 

پوند بر اينچ مربع كاهش مي  8سيني دريچه اي (بدون در نظر گرفتن ريبويلر) مي باشد تثبيت شده و ميزان فشار بخار آن تا  15شامل  كندانسور مي باشد) كه
بويلر برج درجه سانتيگراد خنك مي گردد . در ري 80يابد . محصول گرفته شده از ريبويلر پس از تبادل حرارت با خوراك ورودي ، به كولر هوايي وارد و تا دماي 

كيلوگرم در ساعت مي باشد . هر دو مورد مذكور ساالنه هزينه هاي زيادي را به  4125تثبيت نيز ميزان بخار مصرفي جهت تامين گرماي بخش تحتاني برابر با 
ر به دليل مصرف بخار در ريبويلر ، دال 241230دالر در كولر هوايي و  21760اين واحد تحميل مي نمايند ، بر اساس برآورد اقتصادي صورت گرفته ، ساالنه 

رژي) منظور كاهش مصرف انهزينه صرف تامين انرژي هر دو تجهيز مذكور مي گردد . در اين پروژه با استفاده از انتگراسيون حرارتي (استفاده از امكانات فرآيند به 
گرديده كه از نتايج آن مي توان به افزايش كيفيت ميعانات توليدي از  و بهره گيري از شبيه سازي روشي با هدف كاهش مصرف انرژي در فرآيند مذكور ارائه

درصدي مصرف برق در كولر هوايي و  22/79درصدي مصرف بخار در ريبويلر برج تثبيت كننده ، كاهش  62لحاظ فشار بخار براي نگهداري در مخازن ، كاهش 
ادي انجام اين پروژه مستلزم هزينه سرمايه گذاري خواهد بود كه البته در آمدهاي قابل حصول از دالر اشاره نمود . از نظر اقتص 110985بازگشت سرمايه ساالنه 

  انجام پروژه بيانگر اين است كه نرخ بازگشت سرمايه و سود پروژه براي پااليشگاه گاز ايالم كامال توجيه اقتصادي خواهد داشت 
                                                  .                                                                                                                                                             

  يعانات گازيكاهش مصرف انرژي ، انتگراسيون حرارتي ،  تثبيت مهاي كليدي: واژه
    

                                                            
  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات بوشهر -1
  دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك ، دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تهران -2
  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات بوشهر دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي -3



 

 
 

 امكان سنجي فني تبديل انرژي از كشند در سواحل جنوبي ايران توسط توربين حلزوني

  
  2، حميد رحماني1مجتبي بيگلري

 دانشگاه سمنان، دانشكده ي مكانيك1

mbiglari@semnan.ac.ir 
 
 

  چكيده
پاك و قابل اطمينان بوده و در سطح وسيع وجود دارد.عالوه بر اين مزايا مي تواند براي بسياري از شهر ها و جوامعي كه در  انرژي كشند، انرژي قابل دسترس ،

ه اهميت قابل توج كنار ساحل زندگي مي كنند ، عرضه گردد . مديريت انرژي كشند كه از جمله انرژي هاي رايگان و تجديدپذير مي باشد، در دنياي امروز داراي
اه هاي استحصال اي  است . از اين انرژي به عنوان انرژي پاك مي توان براي مناطق ساحلي جهان ، جزاير و سواحل جنوبي ايران استفاده نمود. احداث نيروگ
در خصوص رشد  انرژي از كشند در سواحل جنوبي ايران سبب جهش اقتصادي در زمينه هاي مختلف مي گردد. همچنين اين انرژي در زمينه محيط زيست ،

لف ي مختمجدد صخره هاي مرجاني كاربرد دارد. انرژي جنبشي كشند توسط توربينهاي متفاوت به انرژي الكتريسيته تبديل مي گردد .دراين مقاله روشها
 مي كردد . همچنين به ساختاستحصال انرژي از جريانات كشندي بررسي و با يكديگر مقايسه مي گردد . عالوه بر آن كشند در سواحل جنوبي ايران بررسي 

ورد ب كشور متوربين حلزوني شكل كه داراي مزاياي متعدد مي باشد پرداخته و نتايج و امكان سنجي فني آنرا براي احداث ايستگاه استحصال انرژي در جنو
  بررسي قرار داده ايم . نتيجه ي نهايي اينكه ايجاد ايستگاه توليد برق در خليج فارس ضروري مي باشد.

  
  انرژي برگشت پذير، توربين حلزوني، سواحل جنوبي ايران، تبديل انرژيواژه هاي كليدي: 

   



 

 
 

  پذير و بررسي راهكار هاي نانو تكنولوژي در بهبود خواص انرژي هاي پاك انرژي تجديد
  

    3، حمزه شهبازي كوتنايي26 ، علي رمضانژاد كوتنايي25 رضا محمديان المشيري
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهردانشجوي كارشناسي ارشد -1

  عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد ماهشهر -2
  ليسانس مهندسي شيمي دانشگاه پااليش اصفهان-3

  شركت پااليش نفت آبادان
reza_mcheing@yahoo.com   

   
  

  چكيده 
  دسته تقسيم مي شوند : 3هاي موجود عمدتاً به نيروگاه

  برق آبي -ج  سيكل تركيبي    -گازي      ب -الف
گاز مي باشد . انرژي حرارتي  31mبرق در نيروگاه گازي نياز به  3.5kw/hr با توجه به تحقيقات انجام شده و نتايج بدست آمده براي توليد

خريداري مي شود كه تقريباً  35centگاز از كشور تركمنستان به مقدار  31mمي باشد . هر  گازوئيل 1.4litگاز تقريباً برابر  31mبدست آمده از
واحد تبديل  33واحد گاز ورودي فقط  100مي باشد .يعني به ازاي هر %30-%33تومان است .راندمان يك نيروگاه گازي تقريباً  1100معادل 

همچنين در يك نيروگاه سيكل  . مي باشد %53تا  45تلف مي گردد. در يك نيروگاه سيكل تركيبي راندمان بين  %67به انرژي مي شود و 
  گاز مصرف مي شود . لذا بررسي هاي موجود در مورد انتقال نيرو نيز نشان مي دهد 31mبرق توليدي   5تا  3.5kw/hrتركيبي به ازاي هر 

انرژي تلف مي گردد. با توجه به مسائل فوق  %15مي باشد و هم چنين در خطوط توزيع مقدار  %10در خطوط انتقال نيز ميزان اتالف انرژي  
مي توان نتيجه گرفت كه روش هاي سنتي توليد انرژي داراي تلفات بسياري بوده و همچنين با توجه به افزايش روز افزون جمعيت و كاهش و 

رو به پايان بودن منابع سوخت هاي فسيلي و تجديد ناپذير  و افزايش نياز روز افزون  بشر به انرژي جهت تامين نيازهاي خود در اين يا حتي 
جهت تامين انرژي بود . لذا منابع انرژي هاي تجديدپذير  به جهت نامحدود بودن و در دسترس بودن جهان صنعتي بايد  فكر چاره اي مناسب  

مناسب جهت حل اين مشكل مي باشد. بنابراين بررسي و شناخت منابع تجديد پذير انرژي و هم چنين استفاده از علوم نوين همچون  بهترين راه
  فناوري نوين نانو در بهره برداري بهينه از منابع نامحدود  از اهميت بااليي برخوردار است.

  
  گرمايي ، كاربردهاي نيروگاهي ، كاربردهاي غير نيروگاهي، نانولوله هاي كربني . انرژي خورشيدي ، انرژي باد ، انرژي زمينهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر -1
  ليسانس مهندسي شيمي دانشگاه پااليش اصفهان –عضو باشگاه پژوهشگران واحد ماهشهر  -2



 

 
 

 

  سازي مصرف انرژي در صنعت نفتراهكارهاي بهينه
  

  28، محسن گودرزي27رامين ساكي
Rn.saki@gmail.com  

  
  چكيده 

معني است كه بتوان با استفاده از ف انرژي به اين سازي مصربحث انرژي از دو ديدگاه اقتصادي و زيست محيطي حائز اهميت است. بهينه       
  كمتر انجام داد.تجهيزات و يا مديريت بهتر بتوان همان كار را ولي با مصرف انرژي 

  توان به صورت زير بيان نمود:اهداف بهينه سازي مصرف انرژي مي
  استفاده منطقي از انرژي •
  حفظ منابع انرژي  •
  هاي مصرف كننده انرژيدر بخش اصالح ميزان مصرف انرژي •
  كاهش آلودگي •
  اصالح وضعيت موجود •

امكان از اتالف انرژي در اين گونه گردند لذا مهم است تا حد هاي پمپاژ به عنوان يكي از مصرف كنندگان اصلي انرژي محسوب ميايستگاه       
اند كه راندمان تبديل انرژي مكانيكي به انرژي هيدروليكي در وسعه رسيدهتاي از هاي صنعتي به مرحلهها جلوگيري شود. از طرفي پمپسيستم

هاي پمپاژ، جويي انرژي را در ديگر عناصر سيستم بررسي كرد. در ميان عناصر اصلي تشكيل دهنده ايستگاه صرفهآنها باال است، بنابراين بايد 
 هاي انتقال سيال ازجويي نمود. سيستمانرژي صرفهسازي طراحي آنها، در مصرف توان با بهينهكنند كه ميمخازن ذخيره نقش مهمي را ايفا مي

باشند كه لزوم پرداختن به عملكرد بهينه آنها به ويژه از نظر مصرف انرژي با مختلف از ميجمله بزرگترين مصرف كنندگان انرژي در صنايع 
  .اهميت است

  
  ابعاد مخزن، الكتروپمپ، بهينه سازيايستگاه پمپاژ، فضاي حالت، هاي كليدي: واژه

   

                                                            
  يانرژ ليدبت شيگرا مكانيك ارشد يكارشناس يدانشجو -1
  همدان يدانشگاه بوعل ك،يمكان يدسدانشكده مهن ارياستاد -2



 

 
 

 HYSYSپااليشگاه گاز ايالم با استفاده از نرم افزار  GTPبهينه سازي انرژي واحد 

  
  30، پرويز درويشي29رضا اسفندياري

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود  -1
Reza.esfand1364@gmail.com 

  
  
  
  

  چكيده 
 گرمايي ونرژي در طراحي يك واحد شيميايي همواره يكي از مهمترين موارد مورد توجه در طراحي فرآيند مي باشد به عالوه تعين كمترين مقدار انرژي حفظ ا

از روش  ن انرژي) يكيسرمايي مورد نياز يك فرآيند از اصلي ترين محاسبات براي تعين مقدار ذخيره انرژي است ،  بنابراين انتگراسيون حرارتي (يكپارچه كرد
پااليشگاه ايالم صورت گرفته  200هاي تاثير گذار در بهينه سازي انرژي  مي باشد . در اين تحقيق بهينه سازي انرژي با استفاده از انتگراسيون فرآيند براي واحد 

منتقل و مجددا اين واحد  HYSYSس نتايج به شبيه ساز تجاري بعنوان مطالعه موردي انتخاب و آناليز انرژي براي آن انجام گرديد ، سپ GTPاست . ابتدا واحد 
ي را از كولرهاي هوائ براساس نتايج آناليز انرژي شبيه سازي شد . نتايج شبيه سازي نشان داد كه در صورت استفاده از امكانات موجود در فرآيند مي توان تعداد

دالر در سال) خواهد شد . از طرفي در پي كاهش تعداد كولر  10000مگا وات و به ارزش ( 5/0زان عدد كاهش داد كه اين امر موجب بازيافت انرژي به مي 2به  3
دالر) نيز قابل توجه مي باشد . مزيت ديگر بهينه  31129دالر در سال) و تجهيزات ( 2239هاي هوائي بازگشت سرمايه ناشي از كاهش هزينه هاي عملياتي (

دالر) مي باشد چرا كه تنها متكي بر امكانات فرآيندي بوده و بدون استفاده از انرژي مستقيم  68000هزينه سرمايه گذاري (سازي صورت گرفته دارا بودن حداقل 
  را تامين مي نمايد . GTP(كولر يا هيتر) نياز هاي فرآيندي واحد 

                                                                                                                                   
   HYSYS، شبيه سازي  GTPبهينه سازي انرژي ، آناليز انرژي ، واحد هاي كليدي:  واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -1
  دانشگاه ياسوج استاديار گروه مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي -2



 

 
 

 پتروشيمي ايالم به روش تحليل پينچ HDPEهاي حرارتي واحد طراحي شبكه مبدل
  
  

  2، سيد علي اشرفي زاده1سامان ريزه بندي
  samanrizebandi87@yahoo.com، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول.دزفول،ايران   پست الكترونيكي:گروه تبديل انرژي1

  aliashrafizadeh@yahoo.comاستاديار گروه تبديل انرژي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول.پست الكترونيكي:2
  

  
  

 
  چكيده

شيمي ايالم از سنگين پترو سازي انرژي مورد مطالعه قرار گرفت. به اين منظور از تحليل پينچ  در اين تحقيق واحد توليد پلي اتيلن  ديدگاه بهينه 
شد و ستفاده  سبات به كمك نرم ا سپن انجام گرفتمحا ستفاده از نمودارهاي جريان فرايند، مبدلافزار ا هاي فرايندهاي هاي حرارتي و جريان. با ا

هاي سرد و گرم استخراج گرديد. با استفاده از تحليل پينچ امكان بهينه سازي و جريان موثر در توليد شناسايي شدند. مشخصات هر جريان اعم از
در نهايت با ايجاد اصالحاتي در درجه سانتيگراد صورت گرفت.  10طراحي شبكه در اختالف دماي  .حداكثر بازيافت انرژي مورد مطالعه قرار گرفت

مصرف انرژي واحد توليد پلي اتيلن سنگين پتروشيمي ايالم ارائه گرديد. در نتيجه انجام هاي حرارتي سه طرح پيشنهادي براي كاهش شبكه مبدل
هاي جاري قابل دسترسي است. دوره بازگشت سرمايه براي ايجاد اصالحات كمتر از جويي در هزينههزار دالر صرفه 250اصالحات ساالنه در حدود 

  شود.دو سال تخمين زده مي
 

  هاي حرارتي، بازيافت انرژي،طراحيچ، پلي اتيلن سنگين، شبكه مبدلتحليل پينكلمات كليدي:
   



 

 
 

بهينه سازي واحد شيرين سازي گاز فاز يك پااليشگاه اراك با هدف كاهش 
  مصرف انرژي و افزايش راندمان توليد

 

  4 ، مهدي حبيبي3 ، سيد علي آل ياسين2*، حسن فتحي نژاد1وحيد عليزاده
  دانشگاه آزاد فراهان -ي شيميدانشجوي كارشناسي ارشد مهندس .1

  دانشگاه آزاد فراهان -استاديار گروه مهندسي شيمي .2
  پااليشگاه اراك -اداره مهندسي پااليش -كارشناس ارشد فرآيند .3و4

 
 چكيده 

ا مقياسي متفاوت امروزه در جهاني زندگي مي كنيم كه با سرعت هر چه تمام به سمت علوم و تكنولوژي جديد گام بر مي دارد، به جهاني جديد ب
از آنچه مي پنداريم .گازهاي طبيعي كه از جمله سوختهاي فسيلي با آاليندگي زيست محيطي بسيار اندك (درمقايسه با ساير سوختهاي فسيلي) 

انتشار تركيبات  در نتيجه وجود استانداردهاي زيست محيطي در مورد .مي باشند كشورهاي نيازمند به انرژي برخوردار هستند، از اهميت بسزايي در
گوگردي از تركيبات هيدروكربني و ايجاد يك سيستم مديريتي ويژه در پااليشگاههاي امروزي از يك سو و افزايش روند تقاضا براي سوخت هاي 

ص گر افراد متخصپاك، لزوم توجه به موارد زيست محيطي نياز به مهارت هاي مديريت بحران و جلوگيري از بروز خسارتهاي زياد اقتصادي از سوي دي
لذا در اين  را مجاب به استفاده از ابزارهايي دقيقتر كرده تا بتوانند با صرف وقت كمتر نتايجي نزديكتر به حالت واقعي عملياتي پيشبيني نمايند.

،ضمن  Aspen Hysysفزار مقاله با هدف افزايش راندمان و كاهش مصرف انرژي واحد شيرين سازي گاز ترش پااليشگاه اراك با بهره گيري از نرم ا
  مطالعه كليه جريانهاي ورودي به واحد و عوامل موثر در شيرين سازي، بهينه سازي اين واحد مورد مطالعه و برسي قرار مي گيرد. 

  
  

  كاهش انرژي -بهينه سازي -فرايند شيرين سازي -واحد تصفيه گاز ترش كلمات كليدي:
   



 

 
 

عه پارامتري انرژي در ساختمان بيمارستان دارالتوحيد طراحي بهينه تاسيسات تهويه مطبوع و مطال
 (حضرت صديقه طاهره) 

  
 2، محمدقديمي  1ياسربيدبو

  واحد تهران جنوب ، ايران ، دانشگاه آزاد اسالميدانشكده فني مهندسي-1
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن،گروه مهندسي مكانيك،رودهن ، ايران-2

y_bidbo@yahoo.com1 , m.ghadimi@riau.ac.ir2  

 

  چكيده:
مورد بررسي  وتحليل انرژي قرار گرفته  وبا يك مطالعه پارامتري  نتايج  HAP4.5در اين مقاله تاسيسات بيمارستان دارالتوحيد تهران  با كمك نرم افزار كرير 

با يك مدل سازي انرژي ارائه و همچنين تاثير هزينه ها بر مدل نيز مورد بررسي قرار مي  HVACغيرهاي  موثر بر طراحي بهينه تاسيسات تهويه مطبوع مت
 PVCو پنجره هاي دوجداره گيرند. براي مدل سازي هزينه ها نرخ هاي روز مد نظر قرار مي گيرند و تاثير آن بر پارامترهاي مورد تحقيق اعم از عايق ها ي ديوار 

) ، تاثير مصرف گاز طبيعي در يك بخش  ،همچنين تاثير انتخاب سيستم حجم هواي Economizer & ventreclaim،  صرفه جوگر ها و مبدل هاي هوايي  (
هزينه نمونه مدل سازي شده مقايسه مي مورد بررسي قرار مي گيرد و هزينه هاي مصرف انرژي هريك از اين موارد به تفكيك پس از محاسبه با   VAVمتغير 

 شود.

  طراحي بهينه ، مدل سازي انرژي ،  HAP4.5بيمارستان،  نرم افزاز ، تهويه مطبوع ،  HVAC طراحي تاسيسات هاي كليدي:واژه
   



 

 
 

 و روشهاي افزايش ظرفيت آسياب بال ميل  ديناميكي مدلسازي

  
  33، مهران حجازي فرد32، زهرا بني عامريان31زهره قنبري

  دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تفرش
  zohreh.ghanbari1991@yahoo.com :ايميل مسئول مقاله

  چكيده
ي رفيت، به بررسهدف اين مقاله يافتن پارامترهاي موثر در افزايش ظرفيت آسياب بالميل است؛ در اين مقاله پس از معرفي مختصري از پارامترهاي موثر در ظ

 Visualدر نرم افزار  ،Solid Works (SW)ايش ظرفيت پرداخته مي شود. بر اين مبنا نمونه هندسي بالميل پس از مدلسازي در نرم افزار نقش اين پارامترها در افز

Nastaran (VN)   با حضور تعداد محدودي ساچمه وكلوخ شبيه سازي شده و تحليل تنش مي شود. برنامه اي در محيط نرم افزاريMatlab تدوين شده است كه 
، برخوردهاي واقعي بين VNبر مبناي هندسه بالميل، ميزان، جنس و سايز ساچمه ها و بار وروردي به بالميل و همچنين تنش به دست آمده از مدلسازي در 
هاي آماري وجود دارد. زمان ساچمه ها و كلوخها را شبيه سازي مي كند. در اين برنامه امكان در نظر گرفتن تعداد واقعي ساچمه ها و كلوخها با استفاده از روش

ردد. از ين مي گالزم براي رسيدن به قطر دلخواه كلوخها محاسبه شده و بر اساس اين زمان و مشخصات هندسي بالميل، دور بالميل(بر حسب دور بر دقيقه) تعي
ييرات ايي دلخواه اشاره نمود. بدين ترتيب مي توان با اعمال تغديگر قابليت هاي اين برنامه مي توان به تعيين سايز بحراني كلوخ ورودي براي دستيابي به سايز نه

تاثير تغييرات را بر ظرفيت بالميل مشاهده نمود. بطوريكه با تغيير پارامترهاي موثر، شبيه  VNو به تبع آن در نرم افزار  SWالزم روي مدل هندسي در نرم افزار 
با مقايسه ظرفيت جديد با حالت پيشين مي توان تاثير تغيير اعمال شده به مجموعه بالميل را پيش سازي مجددا تكرار شده و ظرفيت جديد محاسبه مي شود. 

به  ميل و رسيدنبيني نمود. اين امر عالوه بر كاهش هزينه ها و ريسك اجرايي پيشنهادهاي موجود براي افزايش ظرفيت، امكان يافتن بهترين دور كاركرد بال
  فراهم مي كند.سايز مطلوب در خروجي را نيز 

  ظرفيت بالميل، دوربال ميل، كلوخه، بار خروجي، ساچمه، زمان ماند  واژه هاي كليدي:
   

                                                            
  فارغ التحصيل كارشناسي مهندسي مكانيك، دانشگاه تفرش  31
  كانيك، دانشگاه تفرشاستاديار، عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي م  32
  فارغ التحصيل كارشناسي مهندسي مكانيك، دانشگاه تفرش  33



 

 
 

  توربين گاز  –ارزيابي استفاده از گازسازي زيست توده  تركيب با پيل سوختي اكسيد جامد 
  

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب گروه مهندسي سيستمهاي انرژي: امير حسين قاصدي

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرديسي: سيد محمد رضا هيبت

Amir.mesh22@yahoo.com 
 

 چكيده

 اين رفع برا . است فسيلي ها سوخت از استفاده اثر بر گرم شدن كره زمين آلودگي هوا  و كند، مي تهديد را بشر جهاني، مشكل بزرگترين عنوان به اكنون آنچه

از مدتها پيش ،پژوهشگران ودانشمندان مطالعه و تحقيق براي استفاده از انرژيهاي تجديدپذير وپاك نظير نظير زيست توده  بزرگ معضل دو
ها، پيش  سوخت قبيل اين يافتن يانهاي فسيلي، پا سوخت (بيوماس)،باد،خورشيد،زمين گرمايي و... را شروع كرده اند واكنون كه دشواريهاي گراني و كمبود

كند به همين خاطر سبب توجه جدي دولتها به تنوع بخشي و بهره گيري از انرژيهاي تجديد  مي تهديد بشدت را دنيا هوا، شهرهاي آلودگي بيني شده و شدت
يست انرژي زانواع منابع انرژيهاي نو،  زيست توده مي باشد . يكي از منابع عمده در ميان پذير با استفاده ازروشهاي پايدار و سازگار با محيط زيست شده است.

هاي برق، حرارت، سرما و سوخت خودرو و به اشكال جامد، مايع و گاز تحويل مي نمايد. امروزه براي باشد كه انرژي را بفرمتوده تنها منبع انرژي تجديدپذير مي
استفاده از فناوري هاي پربازده و پاك براي باشند. هاي زيادي توسعه يافته و يا در حال توسعه مييتوده و كاربردهاي گوناگون آن، تكنولوژمنابع مختلف زيست
يكي از مهمترين اين روشها گازسازي ميباشد و بااين روش گازي به صورتهاي مختلف انرژي نظير برق، حرارت و سوخت تبديل مي گردند. تبديل زيست توده 

آن گاز سنتز ميگويند.گاز سنتز به عنوان سوخت ميتوان در نيروگاهاي مختلف از قبيل سيكل توربين گاز،سيكل بخار،سيكل  پاك وتميز به دست مي آيدكه به
 تعادل هاي ثابت اساس بر ترموديناميكي مدل يك به مدل سازي پيل سوختي اكسيد جامدتوربين گاز و اين تحقيق، وپيل سوختي  استفاده كرد. در تركيبي

 خروجي سنتز گاز حرارتي ارزش سازي، گازي تعادل خروجي، دماي سنتز گاز تركيب روي زائدات، رطوبت اثر بررسي منظور به سازي ي گازياصل هاي واكنش

و افزايش ميزان رطوبت  بصورت مجزا در محيط نرم افزار مطلب پياده سازي شده است. تغييرات دما نسبت به رطوبت سو پائين بستر ثابت ساز گازي يك در
ولتاژ كه با ثابت بودن دماو تغيرات تركيبات هيدروكربني سوخت حاصل شده  -يوماس، ارزش حرارتي گاز توليدي بر حسب رطوبت، كسر مولي منحني جريان ب

  .است شده بررسي نيز
  مدل سازي گازي سازي بيوماس، پيل سوختي اكسيد جامد، توربين گاز هاي كليدي:واژه

   



 

 
 

  توربين گاز  –ي زيست توده  تركيب با پيل سوختي اكسيد جامد ارزيابي استفاده از گازساز
  

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب گروه مهندسي سيستمهاي انرژي: امير حسين قاصدي

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرديسي: سيد محمد رضا هيبت

22@yahoo.comAmir.mesh 
 

  
             

 چكيده

 از استفاده . است نموده جلب خود به را انيان جه توجه انرژي، منابع از حفاظت به افزون روز توجه و نزديك آينده در فسيلي هاي سوخت بودن اتمام به رو

 اين در . گردد زائدات دفن هاي هزينه كاهش و انرژي و برق توليد سهم افزايش به منجر تواند مي شهري هاي زباله و زائدات سازي گازي از ناشي گازسنتز

 خروجي، سنتز گاز تركيب روي زائدات، رطوبت اثر بررسي منظور به سازي گازي اصلي هاي واكنش تعادل هاي ثابت اساس بر ترموديناميكي مدل يك تحقيق،

 مدل اين خروجي گاز تركيب . است گرفته قرار مطالعه مورد سو پائين ثابت ربست ساز گازي يك در خروجي سنتز گاز حرارتي ارزش سازي، گازي تعادل دماي

نتيجه شبيه سازي تغييرات دما نسبت به رطوبت، تغييرات  است شده استفاده نمونه عنوان به تهران شهر زباله از . است نرم افزار متلب كد نويسي شده كمك به
  .است شده بررسي نيز آن غييرات دماي تعادل بر حسب درصد مول هواي وروديارزش حرارتي گاز بر حسب درصد مول هواي ورودي ،ت

  
  تغييرات ارزش حرارتي گاز گازسنتز، مدل سازي گازي سازي، هاي كليدي:واژه

   



 

 
 

 بررسي نقش سلولهاي خورشيدي در معماري ساختمانها به روش آتريوم 

  
  

  ،2، محمد پري زاده1*محسن پري زاده
  parizadeh111@gmail.com دانشگاه پيام نور اهواز، كارشناسي ارشد فيزيك 1
     parizad3@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد بروجرد،  2

  
  چكيده

از نور  هاستفاده بهينعالوه بر و روشهاي نوين معماري با بكارگيري اصول معماري پايداررا ضروري مي كند، اي مختلف هبه شيوه محدوديت منابع انرژي، بهينه سازي 
ر براي است ميانب يمعماري خورشيدي مسيرنيز ميسر مي شود و منابع انرژي براي نسلهاي آينده حفظ مي شود.، ايجاد يك فضاي راحت براي زندگي خورشيد در ساختمان 

سي ساختمان آتريومراهها . يكي از مهمترين دن به معماري پايدارر شيدي در  ستفاده از انرژي خور شتاالرها ميها يا ميانبراي ا ساختمان  مود. آتريبا قبل از آنكه يكي از اجزاء 
به عنوان  يمآتر. اين مقاله به بررسي بهتر از نور خورشيد است سازي براي به خدمت گرفتن و استفادهي زحمات او در طول تاريخ ساختمانباشد، آخرين دستاورد بشر و نتيجه

، كه داراي غناي فرمي و مفهومي و عملكردي است به عنوان فضايي از معماريآتريوم و از  پردازدمي امروز و اهميت آن در معماري خورشيدي و پايداردر معماري  مهمي يفضا
ضاها در كناريك بنا وجود آن در  شودكهنام برده مي ضايي نابي منجر مي ساير ف سي معماري پايدار و اهميت آن، بخصوص در شود. در اين رهگذر به تجربيات ف ابتدا به برر

ن گاه ايو در جهت شــناســائي و تبيين جايدهيم قرار ميمورد بررســي  هاي مختلفدر اقليمآن را  پذير، آتريوم و اهميتهاي تجديدپردازيم. و انرژيحفظ و توليد انرژي مي
ستفاده از تحقيقات كتابخانهپردازيم . در معماري پايدار مي هاعناصر فضائي در تحوالت معماري، به نقش آن ي و اروش انجام اين پژوهش با درنظر گرفتن مقاالت مشابه قبلي ا

  باشد.اينترنتي و تحليل و تفسير مطالب مرتبط به موضوع مي
  .دپذير،آتريوم، معماري پايدار، معماري نوريانرژي خورشيدي، تجدي واژه هاي كليدي:

   



 

 
 

Care of the environment and natural resources such as water holding 
important way for energy conservation with case studies on cities 

 

Naser najari: nasernajari@gmail.com 
 

Abstract 
 theenergy to treat and distribute potable water supplies.The energy intensity of Denver’s waterincluding supplying 
water and treating wastewater is 821 kWh/AF. Parker Water andSanitation, in contrast, uses asubstantial amount of 
energy to pump groundwater fromDenver Basin aquifers. The energy intensity of water in Parker averages 4,494 
kWh/AF –groundwater pumped from deeper portions of the aquifer is even more energy intensive.  Importantly, new 
water supplies that Front Range cities hope to develop will be more energyintensive than existing supplies. 
Groundwater pumped from greater depths, surface waterconveyed over longer distances, and water treated to higher 
standards (i.e. using UV radiation)will all require more energy than today’s water supplies.Water conservation, in 
contrast, can provide significant energy savings, while saving customersmoney and reducing the State’s greenhouse 
gas emissions. 

 
 
 
             Keywords:water,energy, conservation,environment 
  



 

 
 

ر رادياتوكلكتور سهموي خطي اتوماتيك جهت تغذيه مدار گرمايشي امكان سنجي بهره گيري از 
 خانگي 

 
  احمد پسنديده فرد4،  علي اكبر عباسيان اراني3ميكائيل شاپوري اراني، 2محسن صالحي ، 1

  دانشكده مكانيك ، دانشگاه كاشان           
  amohsen1370@yahoo.comپست الكترونيك: 

 چكيده
مصرف آن در  يكي از موارد اصلي استفاده از سوخت، ها است.و در نتيجه آلودگي شهر 1هاي فسيليشري استفاده زياد از سوختدر عصر كنوني يكي از معضالت ب

هاي جايگزين يكي از روش مخصوصا انرژي خورشيدي، ،٢هاي تجديد پذيرتوسط مشتركين خانگي جهت گرمايش و توليد آب گرم منازل است. استفاده از انرژي
هاي استفاده از انرژي خورشيد جهت گرمايش و توليد آب گرم و همچنين خطي يكي از روش 3همچنين كلكتورهاي سهموي هاي فسيلي است. براي سوخت

براي توان به لوله عايق خال، امكانات الزم تجهيزات ساخت اين پنل ها در داخل كشور به طور كامل وجود ندارد از جمله تجهيزات وارداتي مي توليد برق است.
بنا به فرموده مقام معظم رهبري بايد در زمينه  ها به شكل سهمي و با دقت مطلوب و سيستم تعقيب كننده نور خورشيد با دقت مطلوب اشاره كرد.ساخت آينه

 اين تجهيزات داشتيم و همچنين امكان مان را انجام دهيم. ما نيز در اين پروژه سعي در خودكفا كردن كشور از وارداتاستقالل كامل كشور از بيگانگان تمام تالش
در اين پروژه يك كلكتور سهموي خطي اتوماتيك با تجهيزات كامال ايراني، طراحي شده و سعي در بكار گيري آن  سنجي استفاده از اين سيستم ها در ساختمان

شود (در اين مقاله نحوه ساخت سيستم ردياب نيز صب ميدر سيستم گرمايشي منازل شده است. همچنين سيستم ردياب اتوماتيك نور كه بر روي كلكتور ن
روگاه در نيآورده شد) را ساخته و به عنوان اختراع در سازمان ثبت اختراعات ثبت گرديده است.كلكتور ساخته شده تمام مشخصات يك سيستم استفاده شده 

نجام و نتايج آن را ذكر گرديده و همچنين در رابطه با امكان سنجي ساخت گسترده باشد. در اين مقاله آزمايشي را روي اين سيستم اهاي توليد برق را دارا مي
و پس از انجام آزمايشات متفاوت نتيجه گيري شده است كه استفاده از اين كلكتور ها در سيكل  اين نوع نيروگاه ها به صورت منياتوري در منازل بحث شده است

 گرمايش ساختمان مقرون به صرفه نيست.

 
 رادياتور، نيروگاه خورشيدي، سهموي خطي، اشعه خورشيد،كلكتور، نيروگاه ت كليدي:كلما

  
1  Fossil Fuels          2  Renewable Energy          3  Linear parabolic collectors 
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اثرات توليد بخار و انرژي وكاهش مصرفسازي  بهينهي و ساز شبيهترموگرافي و
  6و7&8هاي بخاردر فازانه تلهات پيشگيرانجام تعميريق ازطرزيست محيطي 

  
  36،ولي كالنتر35، محمد رضا نظري34رضا بماني

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافق
R.bemani@yahoo.com 

  
  

  چكيده 
جويي انرژي بر اساس مديريت جامع انرژي عبارت است از راهبري الگويي منسجم و سيستماتيك جهت اجرايي نمودن طرحهاي صرفه

شار كاهش انت، وري توليدافزايش بهره ،انرژيهاي شناسايي شده به منظور افزايش راندمان مصرف حاملهاي انرژي و استفاده بهينه از پتانسيل
ترين پااليشگاه گازي . پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي به عنوان بزرگهاي مصرف انرژيكاهش هزينهو آالينده زيست محيطي 

تله بخار  1026اين پااليشگاه داراي باشد. همچنين تن بخار در ساعت مي 165باشد كه توليد اسمي هر بويلر عدد بويلر مي 5خاورميانه داراي 
آن   شود كه وظيفهسيستم بخار است و عنصر مهمي در مديريت مناسب بخار و آب مقطر محسوب مي تله بخار يكي از اجزاء ضروري باشد.مي
هاي مناسب مي و هوا در زمانمقطر، گازهاي چگال ناپذير  داشتن بخار در طول فرآيند براي استفاده حداكثر از حرارت آن و عبور دادن آب نگه

هاي سيستم توزيع بخار در پااليشگاه، لزوم انجام تعميرات پيشگيرانه و هاي بخار در افزايش بازده و كاهش هزينهاهميت نقش اين تله باشد.
زيي در مورد مفاهيم كاربردي، كند. در اين مقاله پس از ارايه توضيحاتي جهاي بخار را خاطر نشان مياي مدون روي اين تلههاي دورهبازرسي

جويي اقتصادي ساالنه را جهت مديريت مصرف بخار و انرژي پااليشگاه، در نتيجه انجام تعميرات پيشگيرانه بصورت آماري ارايه ميزان صرفه
  كنيم.يدهيم و نقش اين تعميرات پيشگيرانه را در كاهش آلودگي محيط زيست در راستاي اهداف زيست محيطي مجتمع بيان ممي

  
  

  تعميرات پيشگيرانه، تله بخار، بويلر، شبيه سازي، اتالف انرژيهاي كليدي: واژه
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يق طر از توليد بخار كاهش انرژي و مصرفسازي  بهينهي و ساز شبيهترموگرافي و 
  هاي بخاردر پااليشگاه چهارم انه تلهات پيشگيرانجام تعمير

  
  ، 39لي كالنتر،و38محمد رضا نظري، 37رضا بماني

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافق
R.bemani@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده 
جويي انرژي بر اساس مديريت جامع انرژي عبارت است از راهبري الگويي منسجم و سيستماتيك جهت اجرايي نمودن طرحهاي صرفه

شار كاهش انت، وري توليدافزايش بهره ،تفاده بهينه از انرژيهاي شناسايي شده به منظور افزايش راندمان مصرف حاملهاي انرژي و اسپتانسيل
ترين پااليشگاه گازي . پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي به عنوان بزرگهاي مصرف انرژيكاهش هزينهو آالينده زيست محيطي 

تله بخار  860باشد. همچنين اين پااليشگاه داراي يتن بخار در ساعت م 165باشد كه توليد اسمي هر بويلر عدد بويلر مي 5خاورميانه داراي 
آن   شود كه وظيفهسيستم بخار است و عنصر مهمي در مديريت مناسب بخار و آب مقطر محسوب مي تله بخار يكي از اجزاء ضروري باشد.مي
هاي مناسب مي ي چگال ناپذير و هوا در زمانمقطر، گازها داشتن بخار در طول فرآيند براي استفاده حداكثر از حرارت آن و عبور دادن آب نگه

هاي سيستم توزيع بخار در پااليشگاه، لزوم انجام تعميرات پيشگيرانه و هاي بخار در افزايش بازده و كاهش هزينهاهميت نقش اين تله باشد.
ايه توضيحاتي جزيي در مورد مفاهيم كاربردي، كند. در اين مقاله پس از ارهاي بخار را خاطر نشان مياي مدون روي اين تلههاي دورهبازرسي

جويي اقتصادي ساالنه را جهت مديريت مصرف بخار و انرژي پااليشگاه، در نتيجه انجام تعميرات پيشگيرانه بصورت آماري ارايه ميزان صرفه
  كنيم.مع بيان ميدهيم و نقش اين تعميرات پيشگيرانه را در كاهش توليد بخاردر راستاي اهداف مديريت انرژي مجتمي
  

  تعميرات پيشگيرانه، تله بخار، بويلر، شبيه سازي، اتالف انرژيهاي كليدي: واژه
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  توليدي الكتريكي توان در جريان گردش نرخ اثربخشي ميزان سنجش
 پيشرفته گرمايي زمين مهندسي هاي سيستم 

  
  ، 41سيد محمد مرتضوي، 40وحيد داودي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ملكان
davoodivahid@gmail.com 

  
 
 
  

  چكيده 
روند صنعتي شدن جوامع و توسعه زندگي الكترونيك ، موجب افزايش روزافزون انرژي الكتريكي گشته است در اين راستا يافتن منابع      

 سيستم و شبكه در پذيري كريس ميزان كمترينجايگزين سوخت هاي فسيلي با پارامترهاي همچون پاك بودن ، مستمر بودن ، كارآمدي توام با 
 يستمس به يك مسئله جدي تبديل شده است. در اين راستا استفاده از انرژي هاي تجديد پذير امري انكار ناپذير است. الكتريكي توان توزيع
يد ئن براي تولمي تواند يك منبع مطم. است گرمايي زمين انرژي حوزه در وري بهره متد جديدترين كه پيشرفته گرمايي زمين مهندسي هاي

 اين استار همين در. باشد مي نيز الكتريكي توان به تبديل قابليت با و نامحدود ، پاك روش يك سازوكار اين ضمن در توان الكتريكي باشد
 هاي يژگيو زا يكي همچنين باشد فسيلي هاي سوخت جايگزين و الكتريكي توان توليد براي مناسبي منبع راندمان افزايش با تواند مي سازوكار

 ايه سيستميكي از پارامترهاي تاثيرگذار در راندمان يك سايت نيروگاهي  .است آن پايين بسيار محيطي زيست هاي آلودگي سازوكار اين
 كتريكيال توان در جريان گردش نرخ اثربخشي ميزاننرخ گردش جريان مي باشد كه در اين مقاله به سنجش پيشرفته  گرمايي زمين مهندسي
  مي پردازيم و نتايج آن را مورد تحليل و ارزيابي قرار مي دهيم. پيشرفته گرمايي زمين مهندسي هاي سيستم يك سايت توليدي

  
 . نرخ گردش جريان،  شرفتهيپ ييگرما نيزم يمهندس يها ستميسانرژي زمين گرمايي ،  هاي كليدي: واژه
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  يتوليد الكتريكي توان در عمق چاه اثربخشي ميزان سنجش
 پيشرفته گرمايي زمين مهندسي هاي سيستم 

  
  ، 43سيد محمد مرتضوي، 42وحيد داودي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ملكان
davoodivahid@gmail.com 

  
 
 
  

  چكيده 
نابع م بزرگترين چالش قرن حاضر بحث بحران انرژي و تامين توان الكتريكي است. در همين راستا بيشترين تالش ها براي دستيابي به      

انرژي جايگزين سوخت هاي فسيلي براي تامين توان الكتريكي صورت مي پذيرد. شايد به جرات بتوان گفت كه با توجه به مشكالت زيست 
 هاي سيستممحيطي كره زمين و آاليندگي سوخت هاي فسيلي بهره وري از انرژي هاي تجديد پذير تنها راه پيش روي جوامع بشري است. 

مي تواند يك منبع مطمئن براي  گرمايي زمين انرژي حوزه در وري بهره سازوكار  جديدترينبه عنوان  كه پيشرفته ماييگر زمين مهندسي
مستمر  و كمترين ميزان نوسانات بهاي انرژي توليدي  و نامحدود ، پاك روش يك سازوكار اين ضمن در توليد توان الكتريكي در آينده باشد

ق عمق چاه هاي تزريپيشرفته  گرمايي زمين مهندسي هاي سيستمو تاثيرگذار در راندمان يك سايت نيروگاهي  است. يكي از پارامترهاي مهم
 گرمايي زمين مهندسي هاي سيستم يك سايت توليدي الكتريكي توان در عمق چاه اثربخشي ميزانو توليد است كه در اين مقاله به سنجش 

  يل و ارزيابي قرار مي دهيم.مي پردازيم و نتايج آن را مورد تحل پيشرفته
  

  .عمق چاه،  شرفتهيپ ييگرما نيزم يمهندس يها ستميسانرژي زمين گرمايي ،  هاي كليدي: واژه
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  مدلسازي و تخمين تجاري يك مخزن فرضي انرژي زمين گرمايي
 

  ، 45سيد محمد مرتضوي، 44وحيد داودي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ملكان
davoodivahid@gmail.com 

  
 
 
  

  چكيده 
با توجه به كاهش روزافزون منابع سوخت هاي فسيلي و آلودگي هاي زيست محيطي گسترده ناشي از استفاده اين سوخت ها به عنوان       

ت. سمنبع تامين توان الكتريكي و روند صعودي تقاضا انرزي الكتريكي در جوامع بشري استفاده از انرژي هاي تجديد پذير امري انكار ناپذير ا
انرژي زمين گرمايي به عنوان يك تيپ كارآمد و مستمر در انرژي هاي تجديد پذير مي توان نقش مهمي را در جايگزيني سوخت هاي فسيلي 

. در تو تامين توان الكتريكي ايفا كند. اما با توجه به بازار رقابتي انرژي حوزه تجاري سازي و تبيين ميزان سود دهي اين انرژي امري مهم اس
ه امين راستا در اين مقاله به تخمين و برآورد تجاري و اقتصادي يك مخزن فرضي انرژي زمين گرمايي پرداخته ، مقادير خروجي را با يك نيروگه

 سوخت فسيلي مقايسه كرده و در پايان به شبيه سازي نتايج مي پردازيم.

  
  ي.توان تجار ،انرژي زمين گرمايي ، برآورد اقتصادي هاي كليدي: واژه
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  هاي هوا در واحد پيش خوراكارائه راهكارهاي كنترلي آالينده
 مجتمع آروماتيك سوم (بوعلي سينا) 

 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان :علي نيك افروز

  شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي -شركت ملي صنايع پتروشيمي -*امين احمدپور
  شركت هم انديشان انرژي كيميا -خشايار شكيبي

*ahmadpour_amin@yahoo.com  

  
  

  چكيده
محصوالت احتراق و واكنش هاي  كه هاي پتروشيمي بوعلي سينا خارج مي شوندرو ذرات معلق از اكثر دودكش ها و فل CO  ،XNO  ،2SO آالينده هايي مانند
پتروشيمي ماهشهر كه مجتمع  ا كه منطقه ويژه اقتصادياز آنج به وجود مي آيد. XNOدر حضور نور خورشيد و  3Oاز طرف ديگر آالينده . شيميايي مي باشند

به لحاظ موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي داراي اقليم گرم و مرطوب مي باشد و در اكثر مواقع از سال داراي  پتروشيمي بوعلي سينا در آن واقع است،
در اين طرح پس از شناسايي آالينده هاي هوا در  وجود دارد.نيز يي در اين منطقه لذا پتانسيل وجود آالينده هاي ثانويه فتوشيميا ،تابش شديد خورشيد است

بني ارائه واحد پيش خوراك اين مجتمع، راهكارهايي فني جهت كنترل و كاهش انتشار آالينده ها در اين واحد در دو بخش آالينده هاي محيطي و هيدروكر
  گرديده است.

  
  جتمع آروماتيك، واحد پيش خوراكعوامل آالينده هوا، مكلمات كليدي: 

  
 
  
  

  



 

 
 

 (بوعلي سينا)  شناسايي عوامل آالينده هوا در مجتمع آروماتيك سوم
 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان :علي نيك افروز

  شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي -شركت ملي صنايع پتروشيمي -*امين احمدپور
  ياشركت هم انديشان انرژي كيم -خشايار شكيبي

*ahmadpour_amin@yahoo.com  

 
  چكيده

ابع و مشخصات منمجتمع هاي پتروشيمي جزء صنايعي هستند كه داراي طيف گسترده اي از مواد منتشره به هوا با مقادير قابل توجهي بوده و از اين رو ويژگي 
در اين مطالعه چون هدف، شناسايي منابع آالينده و سنجش ميزان آالينده هوا جهت برآورد ميزان و نوع آالينده هاي منتشره بسيار حائز اهميت مي باشد. 

شناسايي  دهاي عملياتيآاليندگي اين منابع در سطح مجتمع آروماتيك سوم مي باشد، ابتدا موقعيت منابع آالينده با استفاده از نقشه كلي مجتمع و بازديد از واح
ها طي سه نوبت و در سه فصل مختلف سال انجام گرفته است. به برداري آاليندهنمونهرفته است. گرديده و سپس نمونه برداري و سنجش اين منابع انجام پذي

(بنزن ، تولوئن ، اتيل   BTEX) و نيز آالينده هاي خطرناك3O و CO ، 2SO  ،2NO(آالينده هاي معيار محيطي  منظور تعيين هواي زمينه مجتمع، سنجش
جهت  هاي مجتمعهاي خروجي از دودكش		گيري آالينده		ر نقاط مختلف محوطه مجتمع، صورت پذيرفته و سپس اندازهنقطه تعيين شده د 13از بنزن و زايلن) 

مجتمع، بيشترين منبع توليد و انتشار آالينده هاي  )PX(. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه واحد پارازايلين دودكش انجام گرفته است 12تعداد 
BTEX كي ثبت شده در مجتمع مورد مطالعه حاز، بيشترين حد آاليندگي را در بين اين تركيبات دارا مي باشد. ميزان آالينده هاي معيار محيطي بوده و بنزن ني

جي از از آن است كه اين عوامل در محدوده مجاز تعيين شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته اند. همچنين نتايج سنجش آالينده هاي خرو
  دكش هاي مجتمع نشان دهنده پايين تر بودن آنها از حدود استانداردهاي زيست محيطي مي باشد. دو
 

  عوامل آالينده هوا، مجتمع آروماتيك، استاندارد زيست محيطيكلمات كليدي: 
   



 

 
 

  هاي شهريسازي نيروگاه قم با سوخت بيوگاز حاصل از زبالهشبيه
  

  3ار شكيبيخشاي ،  47،  رامين مهدي پور 46سحر نيكزاد

 دانشكده مكانيك دانشگاه دولتي تفرش .1

 استاديار دانشكده مكانيك دانشگاه دولتي تفرش .2

 شركت هم انديشان انرژي كيميا .3

  
  چكيده  
اي ركنوني با توجه به انواع مصارف (خانگي، تجاري، صنعتي و كشاورزي) نيازي روزافزون مي باشد كه اين نياز دا يياز به انرژي الكتريكي در جامعهن

بخش -1نمايند كه عبارتند از: سه بخش اساسي فعاليت ميانرژي الكتريكي  ي. در چرخهايران دارد بطور متوسط در  %7حدود در رشدي ساليانه 
از مراكز انتقال انرژي  يبخش انتقال و توزيع كه وظيفه -2.توليد انرژي را بر عهده دارد كه نيروگاههاي برق را شامل مي گردد يتوليد كه وظيفه

پخش انرژي به انواع مصارف بخصوص خانگي، تجاري  يبخش توزيع كه وظيفه-3 .توليد (نيروگاهها) به مراكز مصرف ( شبكه توزيع) را بر عهده دارد
  و كشاورزي را بر عهده دارد. 

وجهي را ، مي توانيم صرفه جويي قابل تكنده) (توليد پرا جهت تامين بخشي از بار شبكه بتوانيم انرژي الكتريكي را در محل مصرف توليد كنيمدر 
اي هدر اين مقاله قصد داريم به بررسي توليد پراكنده انرژي الكتريكي براي شهر قم با استفاده از زباله  .در بخش توليد، انتقال و توزيع شاهد باشيم

ژي خواهد بود. در اين تحقيق سيكل مناسب اين نيروگاه شهري بپردازيم.  زباله هاي شهري در اين طرح نه يك مشكل بلكه يك منبع توليد انر
  معرفي شده و با مدلسازي يك سيكل نيروگاه بيوگاز عملكرد اين سيستم مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

  
  بيو گاز، نيروگاه، زباله سوز، مدلسازي كلمات كليدي:

   

                                                            
 
  



 

 
 

  TOPSISتعيين بهترين نقطه براي احداث كارخانه فرآوري كائولن به كمك روش
  49،  رامين مهدي پور 48ليال عموجاني

 دانشكده صنايع دانشگاه دولتي تفرش .1

 استاديار دانشكده مكانيك دانشگاه دولتي تفرش .2

 
  چكيده  

ي و خنثي دارد و از نظر شيميايي مقاوم است. خاصيت پوشش دهي، پر كنندگ PHكائولن يا خاك چيني يك كاني بي نظير صنعتي است زيرا در دامنة گسترده 
ه ايجاد ب پيش ذوب مناسب باعث شده در صنايع سراميك و شيشه بسيار پر كاربرد و پر مصرف شود. با توجه به پيشرفت اين نوع صنايع در ايران و اهميت

  محصول نهايي با كيفيت، احداث كارخانه هاي فرآوري از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
اين ماده  و پراكنده بودن صنايع مصرف كننده، انتخاب مكان براي تاسيس اين كارخانه را با مشكل همراه كرده است.  وجود معادن محدود مناسب براي فراوري 

ناسب كارخانه ن مكان مبراي آنكه مصرف انرژي و هزينه نهايي توليد محصول فراوري شده كمتر گردد نياز است كه از الگوريتمهاي بهينه يابي استفاده شود تا بتوا
بهترين مكان براي ايجاد  TOPSISنتخاب نمود. در اين مقاله تالش ميكنيم  عوامل تعيين كننده در مكان كارخانه تعيين شده و در ادامه به كمك روش را ا

  چنين كارخانه اي معرفي شود.
 

  TOPSISكائولن، كاهش مصرف انرژي، كارانه فراوري، واژه هاي كليدي: 
  

 

                                                            
48-Amoujani.leila@yahoo.com 

49-Mehdipour@tafreshu.ac.ir 
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