م آ ﻦ ز ﺒﺎ آ ﻦ
ﺳﻼم
ﻓﺎﻳﻞ  688ﺻﻔﺤﻪاي ﭘﻴﺸﺮو ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻪ دوره ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ )ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﺳﺘﻨﺪادي ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم( اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻫﺮ ﺳﺎل )از  1388ﺗﺎﻛﻨﻮن( ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻤﭽﻮن:
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﺮارﺗﻲ و ﺑﺮودﺗﻲ اﻳﺮان  ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان ،ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻓﺠﺮ ،ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺒﺪل
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ،ره آوران ﻓﻨﻮن ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ،ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻴﻮﻳﻠﻴﻜﺎ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮﻟﺮﻫﻮاﻳﻲ آﺑﺎن ،ﻓﺎﺗﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻴﻤﻴﺎ ،ﮔﺮوه ﻓﻨﺎوري آرﻳﻮﭘﺎﻳﺎ،
آرﻳﺎﺑﻨﻴﺰ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎزي ﺗﺎﺷﺎ ،آرﺷﻪ ﻛﺎر ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژي ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭼﻴﻠﺮ و ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ  ...ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﮕﺮدد .ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

آﺑﺎن 1388

ﺻﻔﺤﻪ  5اﻟﻲ 92

دوﻣﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

آﺑﺎن 1389

ﺻﻔﺤﻪ  93اﻟﻲ 155

ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

آﺑﺎن 1390

ﺻﻔﺤﻪ  155اﻟﻲ 223

ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

آﺑﺎن 1391

ﺻﻔﺤﻪ  224اﻟﻲ 307

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

آﺑﺎن 1392

ﺻﻔﺤﻪ  308اﻟﻲ 383

ﺷﺸﻤﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

آﺑﺎن 1393

ﺻﻔﺤﻪ  384اﻟﻲ 456

ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

آذر 1394

ﺻﻔﺤﻪ  457اﻟﻲ 556

ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

 2دي 1394

ﺻﻔﺤﻪ  557اﻟﻲ 636

ﻧﻬﻤﻴﻦ دوره ﻫﻤﺎﻳﺶ

 23آذر 1396

ﺻﻔﺤﻪ  637اﻟﻲ 688

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ "ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ" ﺑﻨﺎ دارد در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻫﺮ ﺳﺎل ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮق را در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ www.civilica.com
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد.
 15آذر  ،1397دﻫﻤﻴﻦ دوره ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺒﺪل ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ:
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺒﺪل ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ اي اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ در آن ﺻﺮﻓﺎ آﮔﻬﻲﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻴﺮﺳﺪ.
وب ﺳﺎﻳﺖ آن  www.mobaddel.irﺑﻮده و در ﺑﺨﺶ آرﺷﻴﻮ وب ﺳﺎﻳﺖ ،ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻠﻪ
ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد اﺳﺖ.
در ﻧﺸﺎﻧﻲ  www.Hamandishan.orgﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ  -ﺻﻨﻌﺘﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وب ﺳﺎﻳﺖ داﺋﻤﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺒﺪلﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲwww.mobadel.ir :
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺗﻬﺮان88671676 :

ﻫﻤﺮاه09197556424 :

ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻﻲ ﺣﻘﻴﻖ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻧﺎم "ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي
ﻛﻴﻤﻴﺎ" در ﭘﻲ ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر و آﺑﺮو ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﻮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎي
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻲ  /ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻲ ﻧﺪارد.
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برنامه زمان بندی نهمین همایش مبدلهای گرمایی ،چیلر و برج خنک کن

برنامه تاالر فیض (با محوریت مبدل های گرمایی)
ساعت

موضوع و سخنران

 9الی 9:10

تالوت قرآن ،سرود ملی و خوش آمدگویی

 9:10الی 9:40

استفاده از مبدلهای گرمایی صفحه ای در فرآیند بازیافت گاز کربنیک فاروق ابراهیم پور :گروه فناوری آریوپایا
Kelvion Cooling Towers - Design considerations and Materials of Construction,
By: Mr. Vinay Dassi
Kelvion Thermal Solutions Managing Director

 9:40الی 10:15
 10:15تا 10:40

پذیرایی صبح

 10:40تا 11:15

معرفی تجهیزات جدید و هایتک ساخته شده توسط شرکت دانش بنیان فاتح صنعت کیمیا ،مورد استفاده در صنایع نفت گاز و پتروشیمی
محسن عسگری واحد مارکتینگ شرکت دانش بنیان فاتح صنعت کیمیا

 11:15تا 11:50

بررسي ميزان تأثيرات وجود نشتي در پیش گرم کن هوا نيروگاه هاي بخاري ،مطالعه موردی :نیروگاه رامین خوزستان
سامان علي محمدي :سرپرست اداره تعميرات بويلر ،ايرهيتر و تجهيزات جانبي

 11:50تا 12:10

فریضه نماز و پذیرایی

 12:10تا 12:35

بررسي خوردگي صفحات مبدل حرارتي آمين/آمين در واحد تصفيه گاز اتان پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي
رضا قرباني :رئيس بازرسي فني کنترل خوردگي مجتمع گازي پارس جنوبي

 12:35تا 13:10

بررسی تکنیکال پکیج های حرارتی ساخته شده توسط شرکت ماشین سازی تاشا در صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهی
مجتبی بهره مند جو :کارشناس شرکت ماشین سازی تاشا

 13:10تا 13:40

بازرسی ،تعمیر ،جایگزینی و احداث مجدد مخازن ذخیره ای بر مبنای استاندارد API 653

 13:10تا 14:00

تقدیر از حامیان کنفرانس مقاالت برتر و پژوهشگر برتر

 14تا 15

پذیرایی ناهار  /دریافت پکیــج همایش

مقداد هروی :شرکت جندی شاپور

برنامه تاالر عطار (با محوریت چیلر و برج خنک کن)
ساعت

موضوع و سخنران

 9الی 9:10

تالوت قرآن ،سرود ملی و خوش آمدگویی

 9:10الی 9:40

تشریح ساختمان مبدلهای حرارتی و تحلیل تاثیرات در عملکرد بهینه چیلرهای جذبی و تراکمی و معیارهای انتخاب مناسب
محمد جعفرزاده قدیمی :بخش تحریریه ماهنامه چیلر و برج خنک کن

 9:40الی 10:15

سامانه کنترل هوشمند يکپارچه برای مديريت انرژي و آالينده ها در صنعت تأسیسات گرمایشی و سرمایشی
ارائه دهنده :کارشناسان شرکت پارسه انرژی  -با همکاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 10:15تا 10:40

پذیرایی صبح

 10:40تا 11:30

آشنایی با چیلرهای توربوکر (بدون روغن) و تکنولوژی های جدید مورد استفاده در چیلرها
حامد رضایی :شرکت مهندسین کار و اندیشه

 11:30تا 12:00

نقش استاندارد سازی سیستم های تهویه مطبوع در کاهش مصرف انرژی و معرفی مرکز ملی تحقیقات و آزمون سیستم های تهویه مطبوع
کیوان سیدی نیاکی :سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 12:00تا 12:20

فریضه نماز و پذیرایی

 12:20تا 13:00

معیارهای انتخاب چیلر و برج خنک کن مناسب برای پروژه های مختلف
محمد انصاری :دانشگاه خواجه نصیر الدین توسی

 13:00تا 14:00

جلسه هم اندیشی جنبه های مختلف فنی و اقتصادی چیلر و برج خنک کن
با توجه به شرایطی همچون آب ،انرژی ،زمین ،مسائل زیست محیطی ،اقتصاد ،برجام و ...

 14تا 15

پذیرایی ناهار  /دریافت پکیــج همایش

به نام به آفرین زیبا آفرین

ضمیمه ماهنامه نفت و انرژی
شماره هفدهم ،مهرماه 1388

ویژه نخستین همایش بین المللی مبدل های گرمایی در صنایع نفت و انرژی

صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر:
مهندس خشایار شکیبی
نشانی:
میدان ونک ،خیابان  23گاندی ،پالک 21
طبقه  ،4واحد 19
صندوق پستی14665 - 519 :
تلفن88671679 :
دورنگار88671680 :
پایگاه اینترنتی نشریهwww.mobaddel.ir:
پست الکترونیکی نشریهinfo@mobaddel.ir :
پایگاه اینترنتی همایشwww.mobaddel.com:
پست الکترونیکی همایشinfo@mobaddel.com :
گرافیک ،صفحه آرایی:
آتلیه ماهنامه بین المللی نفت و انرژی
چاپ و لیتوگرافی:
داتیس

نخستین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

1

معرفی همایش
نخستین همايش بین المللی مبدل هاي گرمايي در صنايع نفت و انرژي با هدف

مقاالت:

گسترش دانش فني ،اعتالي تحقيقات ،ارائه دستاوردهاي متخصصين صنعتي

مقاالت ارائه شده در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با

و دانشگاهي و ايجاد محيطي جهت تبادل اطالعات علمي و تجارب صنعتي،

مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل:

توسط شركت هم انديشان انرژي كيميا با مشاركت نشريه مبدل گرمايي ،برخی

•مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص

از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات مرتبط با صنعت مبدل گرمایی،

•تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی

انجمن هاي صنفي  -توليدي و علمی مرتبط ،نخبگان صنعتي و دانشگاهي،

•نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست

پژوهشگران ،اساتيد و عالقمندان كشور ،پس از قریب به یک سال فعالیت

•شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع

مستمر ستاد برگزاری همایش ،در  19و  20آبان ماه سال 1388در تهران

•فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی

(چهارراه پارک وی ،مجموعه تالش) برگزار گردید.

•شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آن ها

اين همايش شامل بخش هاي متنوعي از جمله ارائه مقاالت ،برگزاري جلسات

•شناسایی و رفع مشکالت فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع مبدل های

پرسش و پاسخ ،برگزاري كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه جانبي دستاوردهاي

گرمایی

صنعتي شود.

•روشهای انتگراسیون حرارتی و اصالح شبکه مبدل گرمایی (تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت برنامه همايش

اهداف همایش:

قرار داده شد .از کل حدود  80مقاله پذیرفته شده در همایش ،تعدادی از آن ها
به صورت ارائه شفاهی مورد پذیرش قرار گرفتند ،از جمله:

•شناسايي نقاط ضعف و قوت و چالش هاي توسعه صنعت مبدل گرمايي

•مزاياي نصب مبدل هاي صفحه ايدر واحدهاي تبديل كاتاليستي

كشور

•ايجاد دانش فني  ،طراحي و ساخت مبدل حرارتي پوسته – لوله اي با

•ايجاد فضاي الزم جهت بروز توانمندي هاي علمي و پژوهشي صنعت مبدل

بافل هاي مارپيچ براي اولين بار در ايران در پتروشيمي تبریز

گرمايي در كشور

•شناسایی آالینده ها و کنترل وضعیت سیستم انتقال حرارت از طریق

•شناخت متقابل پتانسيل هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري ارتباط

آنالیز روغن

مستقيم بين اين دو نهاد

•امکان سنجي استفاده از لولههاي ERWدر مبدلهاي حرارتي

•بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد

•استفاده از متدلوژی  Pinchدر واحد توليد سولفور

•فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع كشور به

•تاثیر زاویه پراکندگی بر عملکرد کولرهای هوایی ،شرکت هدکوی

يكديگر

شیراز

•مدل سازی یک مبدل حرارتی پر شده از مواد با تغییر فاز )(PCM

مخاطبين همایش :

•سیستمهای خنک کننده مورد استفاده در صنایع نفت ،گاز و

•اساتيد دانشگاه ،پژوهشگران و محققان صنعت مبدل گرمايي كشور

پتروشیمی ،هدکوی شیراز

•شركت هاي صنعتي فعال در حوزه ساخت و توليد ادوات تبادل گرما

برخی از مقاالت به صورت کارگاه آموزشی ارائه گردیدند که در ادامه

•مديران و مهندسين ،طراحان و دست اندركاران فعال در پروژه هاي نفت و

بدان ها اشاره می شود.

گاز و پااليشگاهي كشور
•مهندسين و دست اندركاران فعال در حوزه عمليات و كاربري دستگاه هاي

كارگاه هاي آموزشي :

تبادل گرما

كارگاه هاي تخصصي آموزشي با حضور متخصصين داخلی و خارجی در زمينه

•شركت هاي مهندسين مشاور صنعتي و پيمانكاران فعال در پروژه هاي نفت

دانش و فناوري هاي نوين مبدل هاي گرمايي در روزهاي همايش برگزار گردید.

و انرژی

از جمله آن ها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

•مديران و پرسنل واحدهاي تحقيق و توسعه صنعتي ( ،)D&Rبازرسی فنی

•معرفی لوله های گرمایی و ارائه نرم افزار طراحی و تست از دیدگاه

و مهندسی و ...

ماکروسکوپیک

•مديران و پرسنل واحدهاي تهيه كاالي مورد نياز پروژه ها

•مشکالت و راهکارهای تولید مبدل های حرارتی صفحه ای در ایران

3

•سرویس و نگهداری مبدل های حرارتی صفحه ای

حامیان معنوی:

•طراحی و اصالح شبکه های مبدل های حرارتی در سامانه های آب با هدف

نشریات و انجمن های علمی مختلفی در برگزاری این همایش همکاری نمودند.
نشریات مبدل گرمایی ،نفت و انرژی ،ستصا ،صنعت تاسیسات ،راه و ساختمان،

بهینه سازی مصرف آب و انرژی

صنعت جوش ،پیام فوالد ،گزیده مدیریت ،نفت پارس ،انجمن انرژی ایران،

•روشی جدید در طراحی مبدل گرمایی صفحه حلزوني با در نظر گرفتن

انجمن و مهندسی شیمی ایران ،پایگاه های اینترنتی ایکسب ،پترونت ،ایکمیکا

ساختار

و سیویلیکا که از همگی آن ها کمال تشکر را داریم.

•قوانین و روش های اتصال در جوشکاری لوله به ورق در مبدل های حرارتی
•ابزار شناسی ساخت و تعمیر نگهداری مبدل های گرمایی پوسته و لوله

سخن پایانی:

•تکنولوژی پینچ به عنوانی روشی کارا در بهینه سازی شبکههای مبدلهای

برخود واجب میدانیم از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در طول یک

حرارتی به همراه بیان نتایج پیاده سازی آن در چند مورد صنعتی در داخل کشور

سال گذشته با حمایت مالی و معنوی خود در برگزاری هرچه پربارتر نخستین
جلسات پرسش و پاسخ :

همایش بین المللی مبدل های گرمایی در صنایع نفت و انرژی یاری رسان

اين جلسات با حضور كارشناسان ،متخصصين و صاحبنظران از دانشگاه ها،

دبیرخانه همایش بودند ،صمیمانه ترین تشکرات را به عمل آوریم .امید است در

نمايندگان انجمن هاي صنفي و علمي و سازمان هاي دولتي به منظور بحث و

آبان ماه سال  ،1389دومین دوره این همایش تخصصی پربارتر از دوره نخست

تبادل نظر در موضوعات مرتبط با صنعت مبدل گرمايي برگزار خواهد شد.

آن برگزار گردد که از هم اکنون امید به همیاری شما عزیزان داریم .چه بسا
که با تشکیل انجمنی مرتبط با صنعت مبدل گرمایی ،بتوان در این راه گامی

نمايشگاه جانبي :

مستحکمتر و منسجم تر برداشت.

در كنار همايش براي نشان دادن دستاوردهاي صنعتي و پژوهشي در زمينه هاي
مختلف در راستاي موضوع همايش ،نمايشگاه تخصصي مبدل گرمايي برگزار

تماس با دبیرخانه همایش:

گردید .به شرح جدول ذیل ،در این نمایشگاه هشت شرکت داخلی و خارجی

تلفن021 - 88671679 :

شرکت نمودند .درکنار هشت شرکت فوق که با حمایت مالی و معنوی خود،

فکس021 - 88671680 :

یاری رسان ستاد برگزاری همایش بودند ،الزم است از شرکت فاتح صنعت

موبایل09123192430 :

کیمیا و شرکت ملی گاز ایران هم تشکر شود.

وبwww.mobaddel.com :
ایمیلinfo@mobaddel.com :

حامیان مالی همایش
نام شرکت

تلفن

وب سایت

آرافین

77536496 - 77535724

www.arafintube.ir

آریوپایا

)0292( 3426584-5

www.ariopaya.com

ایفا پژوهش پارس

88992705 - 7

www.ifapco.com

پاورمستر

33955873-4

www.powermaster.com

توربین دار

88788867-9

www.turbindar.com

خدمات زاگرس

22365062 - 22365490

www.rosoobzoda.com

فاتح صنعت

)0711( 7742480-81

www.fatehsanat.com

کولرهوایی آبان

)0711( 8234381-6

www.abanaircooler.com

لوله های دقیق کاوه

88679422 - 3

www.kpt.ir
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نخستین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1388مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

دبیر علمی و اجرایی :خشایار شکیبی
س��ردبیر نش��ریه تخصصی مبدل گرمایی
مدیرعامل شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا

دبیرکمیته علمی :فاروق ابراهیمپور
مدیرعامل گروه فناوری آریوپایا

کمیته علمی :علی اکبر جمالی
هیات علمی گروه مهندسی شیمی
دانشگاه امام حسین (ع)

کمیته علمی :امین احمدپور
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي ماهشهر

کمیته علمی :علی داسمه
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی هرمزگان

کمیته علمی :آبتین عطایی
هیات علمی دانشکده انرژی و محیط زیست
دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران

کمیته علمی :حسین قدمیان
هیات علمی دانشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه آزاد
اسالمی علوم و تحقیقات تهران

کمیته علمی :رامین مهدیپور
گروه مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش

کمیته علمی :مهرنوش محمدی
هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
اسالمی تهران جنوب

کمیته علمی  :زهرا بنیعامریان
گروه مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش

معاونت اجرایی :حمید کریمی
شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا

مدیر روابط عمومی :سحر جامی
شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا

5

ردیف

نام مقاله

نویسندگان

صفحه

1

بررسي علت شکست مبدل حرارتي پنل کويل در واحد قلع اندود مجتمع فوالد مبارکه

حسن اسالمي ،احمد ساعتچي ،احمد پيشنمازي،
بهزاد شيراني  ،جهاندار ايزدي

10

2

بررسی کاربرد سیال نانو به عنوان خنک کننده در مبدلهای صفحهای

لیلی آریان فر ،آبتین عطایی

11

3

بهينه سازي مصرف سوخت در مبدل گرمايي ايستگاههاي تقليل فشارگاز طبيعي
بوسيله شير سنولوئيدي و اصالح محفظه احتراق

رقيه رئوفي زاده ،علي رضايي

12

4

بررسي تأثير ركوپراتور بر افزايش راندمان و بازيافت تلفات حرارتي كورههاي پيشگرم
نورد گرم فوالد مباركه

علی کویتی

13

5

بررسی روش جدید بدست آوردن مصرف انرژی سرویسهای چندگانه در فنآوری پینچ

امیرحسین طریق االسالمی ،بهروز راعی
زهرا مغاره اصفهان

14

6

تخمین عدد ناسلت و افت فشار در مبدلهای حرارتی با کانال Corrugated
با استفاده از شبکه عصبی انتشار برگشتی

محمد حیدری

15

7

بررسي مكانيزم تشكيل رسوب و عملكرد بازدارندههاي رسوب در
مبدلهاي حرارتي با سيال آب

عليرضا ظهيري

16

8

تحلیل ترموهیدرولیکی جریان روی لولههای با مقطع بیضی شکل
در مبدلهای حرارتی فیلم ریزشی

سعید جانی ،میثم امینی

17

9

تحلیل اکسرژتیک احتراق در سامانههاي تبادل گرما و فرايندهای تبديل انرژي

علي اكبر جمالي ،محمدحسين بنياسدي

18

10

مطالعه اثر بکارگیری نانوسیال بر کارائی مبدلهای حرارتی و شبیهسازی عددی جریان
نانو سیال آب Al2O3-در یک لوله از مبدل حرارتی نمونه

هادی بتشکن آرتیجانی ،محمد حسین بهمنی،
قنبرعلی شیخزاده

19

11

آناليز شبکه مبدلهای گرمايي با روش پينچ

بهروز راعی ،اميرحسين طريق االسالمی
فرهاد شهرکی

20

تحلیل اگزرژي سامانه رفع رطوبت از ذرات در خشک کنهاي بستر سيال

علي اكبر جمالي ،احد عبدیوش

21

12

مقایسه مبدلهای حرارتی صفحه  -واشردار و مبدلهای حرارتی پوسته  -لوله

محمد کالنتری ،کیخسرو کریمی

22

13

اثر استفاده از رینگ تقویتی برای عدسی توریسفریکال تحت فشار داخلی

آرش زمانی ،سید خلیل حسن دخت
سعید فاضلی ،سعید گالبی

23

14

روش استقرار فناوری بازرسی بر مبنای ریسک ( )RBIمختص تیوب باندل
مبدلهای حرارتی

محمدرضا شيشه ساز  ،عظيم کوشکی  ،نادر
نبهانی ،هوشنگ جزايری راد

24

مدلسازي رسوب مبدلهاي قاب و صفحهاي در صنايع غذايي

افسانهسادات بلورچي ،محمدرضا جعفری نصر

25

15

امکان سنجي استفاده از لولههاي تولیدی به روش جوشکاری مقاومتی در مبدلهاي
حرارتي

حسن اسالمي ،آناهيتا دادگستر ،محسن غازي

26

16

بررسی نسبت قطر پوسته به طول لولهها بر عملکرد مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای

علي فالوند جوزایی ،سید مهدی موسوی نوايي

27

17

كاهش قدرت رسوب گذاري آب در مبدلهاي حرارتي با استفاده از روش تصفيه
مغناطيسي

بيژن قنواتي

28

18

استفاده از متدلوژی  Pinchدر واحد توليد سولفور در مجتمع گاز پارس جنوبي

حسين نورالهي ،مژگان حسيني ،محمد حسيني

29

19

ارزيابي عملكرد مواد شيميايي شركتهاي معتبر در زمينه بهسازي آب خنك كننده
جهت استفاده در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان

مجتبی حامدیان مقدم ،الهه جلودار
غالمحسين هاشمي

30

6

ردیف

نام مقاله

نویسندگان

صفحه

20

شبیه سازی ریبویلر  Kettle Type Stabilizerتوسط نرم افزار Aspen B-Jac

محمدرضا کاظمی ،علی اعتمادی

31

21

بررسی فاصله مغشوش کنندهها ()Baffleبر عملکرد مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای

سید مهدی موسوی نوایی ،علي فالوند جوزایی

32

22

بهينه سازي رسوبزدايي مبدلهاي حرارتي با استفاده از روشهاي شيميايي و مكانيكي

حامد اسالمي نمين ،حميد رضا رشيدي

33

23

بررسی وقوع خوردگی در مبدلهای حرارتی لولهای پوسته ای
نیروگاه برق آبی سد کرخه

رضا طاهرزاده ،محمد حسن حجت زاده
اسماعیل حجاری

34

24

اثر موقعيت ديوار و باله بر روي انتقال حرارت جابجائي آزاد از يک استوانه افقي

اميرعباس رضائي ،مسعود ضياء بشرحق ،تورج
يوسفي

35

25

شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدلهای گرمایی در صنایع

عرفان زیاری فر ،سروش زرین آبادی

36

26

شبیهسازی و تحلیل عددي مبدلهای موجود در ایستگاههای تقلیل فشار گاز

سید عبدالمهدی هاشمی ،رضا اشرفی ،قنبرعلی
شیخزاده ،ناهيد زمان

37

27

قوانین و روشهای اتصال در جوشکاری لوله به ورق در مبدلهای حرارتی

نعمت اله عصـار

38

28

شناسایی آالیندهها و کنترل وضعیت سیستم انتقال حرارت از طریق آنالیز روغن

پریسا کرمانی

39

29

تاثیر زاویه پراکندگی بر عملکرد کولرهای هوایی

حسین نعمتی ،محمد علی لیاقت

40

30

بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی در فرایند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچ

محمد رضا جعفری نصر ،آبتین عطایی ،احمد
خوشگرد ،پژمان دیلمی

41

31

طراحي ،ساخت و بررسي توان ميکرومبدل حرارتي

هادي کارگر شريف آباد ،عبدالرحيم کني

42

32

تعيين گام بهينه فين در سيستم گرمايش مخازن ذخيره سوخت مايع

احسان اله سعادتي ،علي رفيعي ،محمدرضا روشني

43

33

تحليل ارتعاشات آزاد پوستههای مرکب به روش  GDQRدر مبدلهاي حرارتي

شاپور مرادی ،رضا افضالن

44

34

بهينهسازي حرارتي در واحدآيزوماكس پااليشگاه اراك

منصور كلباسي ،امين احمدپور
محسن کیانی ده كياني

45

35

طراحی مبدلهاي گرمايي قاب و صفحه اي چندجرياني

امير حسين صبوري شيرازي ،مجید عمیدپور،
محمد رضا جعفري نصر

46

36

تحليل مبدلهای حرارتي واحد تقطير شرکت پااليش نفت اراک
با استفاده از تکنولوژی پينچ

مهدی طالب بيگي ،سيد محسن حسيني،
عبدالرضا مقدسي ،بهزاد ياسيني

47

37

افزایش عملکرد کندانسورهای حرارتی پوسته و لوله فشار پایین با کنترل بهینه سطح
موثر انتقال حرارت (در واحدهای الفین)

امیر بارانی

48

38

بهینه سازی متغیرهای موثر در طراحی کولرهای هوایی

علی محمد کرمی ،فرزاد ویسی

49

خديجه سمندري

50

40

طراحی مدل بهینه مبدل گرمایی فشرده از دیدگاه انتقال حرارت
با استفاده از نرم افزار Matlab

حسنعلی ازگلی

51

41

مروري بر  34سال ثبت اختراعات در زمينه غلبه بر مشكل جرم گرفتگي در مبدلهاي
گرمايي در اياالت متحده آمريكا ( )1975-2009

علی داسمه

52

39

کاربرد تكنولوژي پينچ در بهینه سازی طراحي شبكه های مبدل حرارتي

7

ردیف

نام مقاله

نویسندگان

صفحه

42

روشی جدید در طراحی مبدل گرمایی صفحه حلزوني با در نظر گرفتن ساختار

امير حسين صبوري شيرازي
محمدرضا جعفري نصر

53

43

نگرشهاي مرتبط با تكنولوژي پينچ در طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي

عبدالرحيم اسفندی

54

44

مروري مختصر بر روشهاي برآورد هزينه مبدلهاي گرمايي

امير حسين صبوري شيرازي

55

45

مقايسه انتقال حرارت از یک دسته لوله بادامکی و دايروي در جريان عرضي

آرش ميرعبداله لواساني ،حسين ترابيان

56

46

بهینه سازی كولر هوايي واحد تبخير آلوميناي جاجرم بوسيله طراحي و شبيه سازي
مبدل حرارتي بوسيلهي نرم افزار ASPEN

رضا سليمي ،حسن پهلوانزاده ،احمد فرزادگان،
جواد جويني

57

47

مروري بر انواع مبدلهای حرارتی مورد استفاده در صنعت

امين احمدپور ،سيمين عيديوند ،محمد حسين
زادهمحسن كياني ده كياني

58
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بررسي علت شکست مبدل حرارتي پنل کويل در واحد قلع اندود مجتمع فوالد مبارکه
حسن اسالمي :کارشناس ارشد مهندسي مواد ،دانشگاه صنعتي اصفهان
احمد ساعتچي :استاد دانشکده مهندسي مواد ،دانشگاه صنعتي اصفهان
احمد پيشنمازي :عضو هسته تحقيقاتي خوردگي و حفاظت از مواد ،مجتمع فوالد مبارکه
بهزاد شيراني :رييس بازرسي فني خوردگي و مواد ،مجتمع فوالد مبارکه
جهاندار ايزدي :مدير تحقيق و توسعه ،مجتمع فوالد مبارکه

در اين تحقيق علت شکس��ت مبدلهاي حرارتي از جنس فوالد زنگ نزن  301مورد بررس��ي قرار ميگيرد .اين مبدل حرارتي از نوع پنل
کويل بوده و در واحد قلع اندود مجتمع فوالد مبارکه براي گرم کردن محلولهاي مورد استفاده در سلهاي مختلف بکار ميرود .در اين نوع
مبدلها صفحات فوالد زنگ نزن  301با جوشکاري مقاومتي نقطهاي به يکديگر متصل شده و سطح الزم براي انتقال مناسب حرارت ايجاد
مي-شود .بخار آب ورودي به مبدل با انتقال حرارت کندانس شده و بصورت آب از آن خارج ميشود .شکست در مبدل در محل ورود بخار
آب و در اطراف جوشهاي نقطهاي رخ داده بود .به منظور علت يابي و ارائه راهکار بررسي چشمي ،نمونهبرداري جهت متالوگرافي ،آناليز با
ميکروسکوپ الکتروني روبشي و ارزيابي طراحي بکار رفته در ساخت مبدل صورت گرفت .نتايج حاکي از آن است که در درجه اول طراحي
نامناسب سبب وقوع شکست مکانيکي گرديده است که با انجام تغييرات جزئي در اين طراحي ميتوان مشکالت مذکور را تا حد زيادي از بين
برد .عامل ديگر خوردگي شياري در محل جوشهاي نقطه اي است که با تأثير همزمان تنشهاي مکانيکي سبب وقوع شکست در اطراف
جوش هاي نقطهاي ميشود.
کلمات كليدي :مبدل حرارتي پنل کويل ،جوشکاري مقاومتي نقطه اي ،فوالد زنگ نزن ،خوردگي شياري
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بررسی کاربرد سیال نانو به عنوان خنک کننده در مبدلهای صفحهای
لیلی آریان فر :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،گروه مهندسی انرژی
آبتین عطایی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،استاد گروه مهندسی انرژی

امروزه با توجه به پیش��رفتهای تکنولوژی از جمله در فرایندهای صنعتی نیاز به مبدلهای با بازده و کارآیی باال ،بیش��تر احساس میشود.
مطالعات و بررسیها به این منظور در خصوص مبدلهای صفحهای از جهات مختلفی صورت پذیرفته است .اما بیشتر آنها در دو زمینه طراحی
تجهیزات و افزایش ظرفیت حرارتی میباشد .هدف از این مقاله بررسی استفاده از سیال نانو به عنوان خنک کننده در یک مبدل صفحهای
است .از دالیل انتخاب مبدلهای صفحهای برای بررسی در این موضوع ،نیاز این نوع مبدلها به نرخ جریان پایین با توجه به باال بودن هزینه
سیال نانو است .در این روش همان طور که مشاهده خواهد شد به دلیل ویژگیهای سیال نانو که عبارتند از باال بودن ضریب انتقال حرارت،
رسانندگی ... ،بهبودهایی در زمینه افزایش کارایی و نیاز به سطح کمتر در مبدل خواهیم داشت .البته افزایش ضریب انتقال حرارت در سیال
نانو ،منجر به افزایش افت فشاری خواهد شد که در صورت انتخاب صحیح سیال نانو اثر منفی آن به مقدار قابل توجهی کمتر از اثر مثبت
افزایش انتقال حرارت خواهد بود .جهت بیان کاربردی موضوع ،طراحی یک مبدل با خنک کننده آب با نمونه مشابه دارای خنک کننده سیال
نانو (اکسید آلومینیوم )Al2O3 ،مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است تا با استفاده از مقادیر عددی به دست آمده برای سطح مقطع و افت
فشار تأثیر مثبت این روش محسوستر باشد.
کلمات کلیدی :سیال نانو ،مبدل صفحهای ،ضریب انتقال حرارت ،رسانندگی ،ویسکوزیته ،افت فشار ،ذرات نانو
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بهينه سازي مصرف سوخت در مبدل گرمايي ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي بوسيله
شير سنولوئيدي و اصالح محفظه احتراق
رقيه رئوفي زاده :پژوهشگر شركت گاز استان زنجان
علي رضايي :سرپرست واحد اندازه گيري و توزيع گاز شركت گاز استان زنجان

گاز طبيعي يكي از منايع انرژي تميز و اصلي به شمار مي آيد كه در فشارهاي خيلي باال از ميادين گاز به خطوط انتقال گاز ارسال ميگردد
براي كاهش فش��ارگاز در ارس��ال به نقاط مصرف  ،فشارگاز در ايستگاههاي تقليل فشار كاهش ميابد .در نتيجه عبور از شيرهاي فشارشكن
در ايستگاهها ،دماي گاز نيز كاهش مييابد لذا در ابتدا پيش گرم میشود .براي اينكار از مبدلهاي حمام آب گرم ( )water-bathيا غير
مستقيم ( )indirect fireاستفاده ميشود .اين نوع مبدلها معمولترين مبدل هاي گاز طبيعي در ايستگاههاي تقليل فشار هستند .در اين
مقاله تغيير طراحي مبدل حمام آب گرم گاز طبيعي ايستگاه تقليل فشار استان زنجان براي بهبود شعلهها با تغيير محفظه احتراق و نصب يك
شیرسنولوئيد ولو براي كاهش مصرف سوخت مبدل و همچنين كاهش تعداد ساعات كاري مبدل صورت پذيرفته است .اين روش براي اولين
بار روي مبدل گاز طبيعي انجام شده است و نتايج حاصل از آن به تائيد بازرسي فني شركت گاز رسيده است.
کلمات كليدي :هيترهاي حمام آب گرم گاز طبيعي ،محفظه احتراق ،ايستگاههاي تقليل فشار گاز ،شیرهای سنولوئيد ولو
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بررسي تأثير ركوپراتور بر افزايش راندمان و بازيافت تلفات حرارتي كورههاي
پيشگرم نورد گرم فوالد مباركه
علي كويتي :كارشناس مهندسي مكانيك سياالت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر

کورههای پیشگرم نورد یکی از بزرگترین مصرف کنندههای انرژی فسیلی در صنایع فوالد جهان به شمار میرود که مدیریت مصرف انرژی
تأثیر چشمگیری در بهبود عملکرد آن دارد .افزایش روزافزون بهای انرژی و هزینههای تولید باعث شده است که توجه روزافزونی به جلوگیری
از مصرف بی رویة انرژی ،کاهش آالیندههای گازی و پدیدههای گلخانهای معطوف ش��ده ،اصالحات مهمی در طراحی دس��تگاههای مصرف
کنندة انرژی صورت گیرد .تمامی فرآیندها و تجهیزات صنعتی برای انجام وظیفة مورد نظر نیاز به دریافت انرژی دارد .لیکن از آنجا که امکان
تبدیل تمام انرژی ورودی به کار مفید وجود ندارد بخش زیادی از این انرژی به شکل حرارت از قسمتهای مختلف کوره تلف می شود که
عمدة این تلفات حرارتی شامل گازهای خروجی از طریق دودکشها به محیط زیست میباشد .استفاده از سیستمهای بازیافت حرارت زمانی
توجیه دارد که بتوان حرارت تلف ش��ده را در جایی دیگر و به ش��کل مفید مورد اس��تفاده قرار داد .به منظور استفادة مجدد حرارت خروجی
از دودکشهای کورة پیشگرم و بهینه سازی مصرف سوخت ،لزوم استفاده از مبدلهای حرارتی ضروری به نظر میرسد .در مقالة حاضر به
بررسی و آنالیز حرارتی رکوپراتور به عنوان سیستم بازیافت حرارت در دودکش کورههای پیشگرم نورد گرم شرکت فوالد مبارکه پرداخته و با
محاسبة تلفات حرارت خروجی از دودکشها ،راندمان رکوپراتورهای موجود و عملکرد سیستم بازیاب انرژی در بازة کاری کورهها را به کمک
تحلیلهای عددی و اندازه گیریهای عملی محاسبه کردهایم این آنالیز به ما کمک کرد عملکرد محاسبه شدة موجود را با مقادیر طراحی کوره
که توسط شرکت ( )Italiampiantiساخته شده ،ایتالیا مورد مقایسه و تحلیل ،اثر سیستم بازیاب انرژی و راندمان حرارتی را مورد بررسی
قرار دهیم .با توجه به تحقیقات انجام شده نتایج نشان میدهد راندمان رکوپراتورهای موجود کمتر از نیمی از راندمان رکوپراتورهای مشابه
در ش��رایط طراحی میباش��د و عملکرد بازیابی حرارت این مبدل در سطح پایینی به سر می برد .لذا نتایج بررسیهای انجام شده با در نظر
گرفتن جنبههای علمی و اقتصادی پروژه نشان میدهد که نسبت به تعویض رکوپراتورهای موجود و جایگزین کردن رکوپراتورهای ترکیبی
(تشعشعی– جا به جایی) باید سریعاً اقدام به عمل آید .همچنین نتایج نشان میدهد رکوپراتورهای تشعشعی– جا به جایی راندمانی نزدیک
به دو برابر رکوپراتورهای غیر ترکیبی در شرایط مشابه موجود را دارا میباشند و به طور قابل قبولی در بهینه سازی مصرف انرژی مؤثر خواهد
بود .امروزه تحلیلهای عددی و روش های عملی یک دانش مفید برای محاسبة راندمان سیستمهای بازیافت حرارت محسوب شده و نتایج
ما را قادر میسازد که در آینده راندمان کارکرد مبدلهای گرمایی را بیشتر ارتقا دهیم.
کلمات کلیدی  :رکوپراتور ،نورد گرم  ،کورة پیشگرم  ،بازیافت حرارت  ،آنالیز حرارتی  ،تلفات حرارتی
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بررسی روش جدید بدست آوردن مصرف انرژی سرویسهای چندگانه در فنآوری پینچ
امیرحسین طریق االسالمی :عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
بهروز راعی :عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
زهرا مغاره اصفهان :عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

در این مقاله به بررسی یک روش جدید برای بدست آوردن میزان مصرف انرژی در سرویسهای چندگانه از دیدگاه فنآوری پینچ پرداخته
میش��ود .به صورت س��نتی مهندسان برای مشخص کردن میزان تبادل انرژی و بدس��ت آوردن انرژی مصرفی در تحلیل فن آوری پینچ از
نمودارهای آبشاری و منحنیهای ترکیبی کلی استفاده می کنند .روش پیشنهادی ،جایگزین مناسبی برای منحنیهای ترکیبی کلی است.
از دیگر مزایای این روش عدم نیاز به ترسیم منحنی ترکیبی کلی ،ساختار ساده و قابل فهم ،دارا بودن قابلیت برنامهریزی کامپیوتری آسان
و سازگاری مناسب در شرایط مختلف صنعتی است .در این نوشتار برای فهم بیشتر مطلب در خالل ارائه روش یک مسأله به صورت گام به
گام حل شده است.
کلمات کلیدی :فن آوری پینچ ،شبکه مبدلهای حرارتی ،سرویس ،نمودار آبشاری ،محدوده دمایی
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تخمین عدد ناسلت و افت فشار در مبدلهای حرارتی با کانال  Corrugatedبا استفاده از
شبکه عصبی انتشار برگشتی
محمد حیدری :کارشناس ارشد مکانیک

در این مقاله تاثیر ش��ار حرارتی و زاویه تمايل كانال در مبدلهای حرارتی با کانال  corrugatedبر روی عدد ناس��لت و افت فش��ار بررسی
شده است .این مساله برای زاویه تمایل کانال  30 ،20و  ،40ارتفاع کانالها  5و  7میلیمتر ،شار حرارتی 830 ،530و  108وات بر متر مربع و
همچنین اعداد رینولدز  700تا  1400حل گردیده است .با استفاده از نتایج در جهت آموزش و ایجاد یک شبکه عصبی انتشار برگشتی اقدام
میگردد .با آموزش اين شبكه قادر خواهيم بود بدون نياز به حل دقيق مسئله و يا مدل سازي آن عدد ناسلت و افت فشار در این مبدل را با
دقت قابل قبول تخمين بزنيم .برای آموزش این شبکه عصبی از الگوریتم آموزش نظارت شده استفاده ميشود .همچنین از توابعی مختلفی
مانند  newelm، newffو  newcfاستفاده گردید و این نتیجه حاصل شد که تابع  newffنسبت به دو تابع دیگر از دقت باالتری برخوردار
است .بهترین معماری شبکه عصبی انتشار برگشتی که با تابع  newffبدست آمد یک شبکه عصبی با یک الیه مخفی بصورت  2-5-2است.
به اين ترتيب حجم عمليات كامپيوتري بنحو چشم گيري كاهش مي یابد .نتايج نشان ميدهد كه شبكه عصبي به خوبي توانايي تخمين این
دو پارامتر را دارد .همچنين با افزايش زاویه تمایل كانال ،انتقال حرارت و افت فشار افزایش مییابد و با افزایش شار حرارتی نیز عدد ناسلت
افزایش یافته و افت فشار نیز به مقدار بسیار کمی افزایش می یابد.
کلمات کلیدی :مبدل حرارتی ،افت فشار ،عدد ناسلت ،هوش مصنوعی
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بررسي مكانيزم تشكيل رسوب و عملكرد بازدارندههاي رسوب در مبدلهاي حرارتي با سيال آب
عليرضا ظهيري :كارشناس ارشد مهندسي شيمي پژوهشگاه نيرو ،گروه شيمي و فرايند

در بسياري از مبدلهاي حرارتي از آب بدليل باال بودن ظرفيت حرارتي و در دسترس بودن بعنوان سيال واسطه انتقال حرارت استفاده ميشود.
يكي از رايج ترين مشكالتي كه در استفاده از آب بعنوان سيال انتقال حرارت براي مبدلهاي حرارتي رخ ميدهد رسوبگذاري ميباشد .تشكيل
رسوب در مبدلهاي حرارتي موجب پيدايش مشكالت فراواني چون كاهش راندمان حرارتي ،خوردگي و زوال ،خروج از سرويسهاي ناخواسته،
افزايش هزينههاي عملياتي ،تعمير و نگهداري ميگردد .از اين رو بايستي راهكاري براي جلوگيري از تشكيل رسوب در اين تجهيزات انديشيده
و تدارك ديده شود .يكي از مرسومترين و مناسبترين روشهاي جلوگيري از تشكيل رسوب بكارگيري بازدارندههاي رسوب ميباشد .انتخاب
اين نوع بازدارندهها بر اساس شرايط عملياتي ،فرايندي و آناليز سيال (آب) صورت ميگيرد .بهمين منظور جهت انتخاب مناسبترين بازدارنده
رسوب با كارايي باال ،داشتن اطالعاتي در مورد مكانيزم تشكيل رسوب و مكانيزم عملكرد بازداندهها در جلوگيري از تشكيل رسوب مفيد و
ضروري ميباشد .رسوبات تشكيل شده به دو دسته ناشي از ذرات حل شده در آب و ناشي از ذرات جامد معلق تقسيم مي شوند كه هر يك
از آنها تحت شرايط خاص و با مكانيزمهاي متفاوتي تشكيل ميشوند .از طرف ديگر مكانيزمهاي عملكرد بازدارندههاي رسوب با توجه به نوع
رسوب و مكانيزم تشكيل آن متفاوت و به يكديگر مرتبط ميباشد.

کلمات كليدي :رسوب ،بازدارنده ،مبدل حرارتي ،مكانيزم ،آب
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تحلیل ترموهیدرولیکی جریان روی لولههای با مقطع بیضی شکل در
مبدلهای حرارتی فیلم ریزشی
سعید جانی :استادیار دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ،گروه مکانیک
میثم امینی :دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ،گرایش تبدیل انرژی ،دانشگاه کاشان

در مقاله حاضر پدیدهی انتقال حرارت و جریان هیدرولیکی در مبدل حرارتی فیلم ریزشی تک لوله و افقی ،به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار
گرفت .تحلیل با فرض جریان آرام محلول لیتیوم بروماید بر روی لولهی افقی با مقطع بیضی و دمای دیواره ثابت ،انجام شد .از اثرات جوشش
صرفنظر شده است .با استفاده از معادلهی انتگرال انرژی ،رابطهای تحلیلی برای عبارت ضریب انتقال حرارت بدست آمد .رابطهی بدست آمده،
دارای همخوانی مناسبی با نتایج آزمایشگاهی میباشد .همچنین اثرات نیروهای کشش سطح و گرانش مورد بررسی قرار گرفت و مشخص
شد که به ازای تغییرات در پارامتر ضریب بیضوی ،میتوان از اثرات کشش سطح صرفنظر نمود .نتایج حاصل از تحلیل ،در حالت خاص مقطع
دایره ،نتایج گذشته را تایید می کند .در نهایت اثر پارامترهای تاثیرگذار روی ضریب انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفت.
کلمات کلیدی :فیلم ریزشی ،لولهی بیضی ،ژنراتور جذبی ،انتقال حرارت
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تحلیل اکسرژتیک احتراق در سامانههاي تبادل گرما و فرايندهای تبديل انرژي
علي اكبر جمالي :عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين(ع)  ،گروه مهندسي شيمي
محمدحسين بنياسدي :دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه امام حسین (ع)

در بررس��ی اکس��رژتیک فرایندهای احترافی ،مفاهی��م منحصر به فردی مطابق با قوانين بقا و طبيعت پارامتره��ای مرتبط با آن در تحلیل
ترمودینامیکی فرايند و نبز انرژی موجود است كه به لحاظ کارايي و سودمندي ابزار پژوهش علمي مرتبط با تمركز بر ارزیابی سطوح حرارتی
بويژه در مبادلهگرهاي گرمايي و فرايندهاي توليد نيرو قابل تجزيه و تحليل جزييتر است .در مسير باز تحليل مزبور انرژي حرارتي باالتر از
سطح محيط براي مصارف خانگي يا صنعتي در نظر گرفته شده است.
در پژوهش حاضر ضمن ارائه شيوه مطرح به داليل ويژهاي كه در تحلیل فرايند توليد نيرو در سیکل تركيبي انرژي حرارتي باالتر از 1500
سانتيگراد بدست میآید .ليكن انرژی حرارتی در چرخة بخار داراي راندمان تبديلي ،باالتر از نيمي از اين محدوده نيز نيست پرداخت شده
است .اين مطالعه به منظور بازنمايش زمينههاي طراحي با تمركز بر استفاده از تکنولوژی نوین مطابق اصول فرایند بقای انرژی و امکان حداکثر
بازیافت انرژی از گازهای حاصل از احتراق در صنایع جهت تامین انرژی الزم معادل ارزش گرمایی گازهای حاصل از احتراق براي مبادلهگرهاي
گرمايي طرح و اقامه گرديده است.
کلمات کلیدی :حرارت ،اکسرژی ،تبادل ،احتراق ،بخار
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مطالعه اثر بکارگیری نانوسیال بر کارائی مبدلهای حرارتی و شبیهسازی عددی جریان
نانو سیال آب Al2O3-در یک لوله از مبدل حرارتی نمونه
هادی بتشکن آرتیجانی :دانشجوي کارشناسيارشد تبديل انرژي ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان
محمد حسین بهمنی - :دانشجوي کارشناسيارشد تبديل انرژي ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان
قنبرعلی شیخزاده :استاديار مهندسی مکانيک ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان

در کاربردهای مهندسی انتقال حرارت در سیاالت از اهمیت فراوانی برخوردار است ،بنابراین مهندسان و پژوهشگران ،روشهای متعددی را
به منظور افزایش انتقال حرارت پیش��نهاد نمودهاند .به همین منظور در س��الهای اخیر روشهای نوینی به کار گرفته شده است که یکی از
این روشها استفاده از نانوسیال میباشد .نانوسیاالت دارای خواص حرارتی مطلوبی نسبت به سیال پایه هستند .در این تحقیق برای تحلیل
یک مبدل دولولهای ،ساده سازی انجام شده است .به این صورت که رفتار جریان آشفته نانوسیال در داخل یک لوله تحت شار حرارتی ثابت
بصورت عددی بررسی شدهاست و از مدل تکفازی برای مدلسازی نانوسیال استفاده شدهاست .براساس نتایج عددی میزان تاثیر افزایش
درصد حجمی نانوذرات  Al2O3در رینولدزهای مختلف بر عدد ناسلت ،تغییرات تنش برشی و تغییرات دمای نانوسیال و دیواره بررسی شده
و مشاهده شده است که با افزودن درصد حجمی نانوذرات و با افزایش عدد رینولدز عدد ناسلت و تنش برشی افزایش چشم گیری دارند و
دمای دیواره و سیال کاهش مییابند.
کلمات كليدي :نانوسیال ،مبدل حرارتی دو لولهای ،حل عددی ،جریان آشفته ،عدد ناسلت ،تنش برشی
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آناليز شبکه مبدلهای گرمايي با روش پينچ
بهروز راعی :عضو هيات علمی گروه مهندسی شيمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
اميرحسين طريق االسالمی :عضو هيات علمی گروه مهندسی شيمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
فرهاد شهرکی :عضو هيات علمی گروه مهندسی شيمی ،دانشگاه سيستان و بلوچستان

در اين مقاله كاربرد فناوري پينچ درتجزيه و تحليل شبكه تبادلگرهاي حرارتي ،به منظور كاهش مصرف انرژي در يك سيستم حرارتي مورد
بررس��ی قرار گرفته اس��ت .در طراحی زير بنايي  ∆Tminبهينه براي واحد ،برابر 10˚Cبدس��ت آمد كه اين مقدار در طراحی اصالحی نيز
برابر  10˚Cبوده و مقدار راندمان س��طح براي ش��بكه  α =0/95حاصل گرديده .همچنين دياگرام پنجرهاي و نمودارهاي نيرو محركه براي
تحليل شبکه تبادلگرها رسم گرديد .به منظور افزايش ذخيرهسازي انرژی و انتقال حرارت از باال به پايين پينچ ،در مرحله اشکال زدايي تمام
گزينههاي تغيير در ترتيب تبادلگرها ،تعويض تبادلگرها ،اضافه کردن تبادلگرها و شکستن جريانها مورد بررسی قرار گرفت .نتايج حاصل
نشان ميدهد كه شبکه فوق از پتانسيل كمي براي اصالح به منظور کاهش مصرف انرژی برخوردار بوده يعني اصول پينچ در طراحي واحد
تا حد زيادي رعايت گرديده است .از آنجاييكه انجام هرگونه كار اصالحی بروي يك سيستم حرارتی ،مستلزم انجام تغييرات و همچنين نصب
يكسري سطوح تبادل حرارتی جديد و در نتيجه هزينه سرمايه گذاري جديد در آن سيستم ميباشد ،بنابراين با استفاده از نتايج بدست آمده
از تحليل پينچ ،پيشنهاد ميگردد كه تغييري در شبكه تبادلگرهاي حرارتي واحد به منظورکاهش مصرف انرژی ايجاد نشود .باال بودن ميزان
راندمان سطح ،عدم عبور تبادلگرهاي واحد از نقطه پينچ و شكل نمودارهاي نيرو محركه همگي نتيجه بدست آمده (عدم تغيير شبكه) را تاييد
مينمايند .براي کاهش مصرف انرژی در واحد میتوان به بررسی قسمتهای ديگر فرايند پرداخته و برگشت ناپذيريها را تعيين نمود.
كلمات كليدي  :شبكه تبادلگرهای حرارتي ،فناوري پينچ ،طراحي اصالحي ،بهينه سازي

ارائه پوستر
20

1st International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
10 - 11 Nov 2009, Tehran, IRAN

www.mobaddel.com

نخستین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1388مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

تحلیل اگزرژي سامانه رفع رطوبت از ذرات در خشک کنهاي بستر سيال
علي اكبر جمالي :عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين(ع)  ،گروه مهندسي شيمي
احد عبدیوش :دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه امام حسین (ع)

گاز سیال شده از میان یک صفحه متخلخل ،از کف بستر به داخل ستون خشک کن بستر سیال هدایت می شود .مواد پودری و دانهای به
صورت شناور در آمده و تماس کامل با گاز سیال برقرار ميگردد .در نقش يك مبادلهگر گرمايي کار خشک کن بستر سیال به این صورت
است که توسط یک جریان از هوای گرم ،محتوای نمونه جامد عاري از رطوبت ميشود .سرعت انتقال حرارت و جرم و نيز یکنواختی توزیع
دما و رطوبت در خشککن های بستر سیال نسبت به خشک کن های بستر ثابت بسیار بیشتر است.
كار حاضر با تحلیل انرژی و اکسرژی در فرآیند خشک کردن مواد مرطوب در بستر سیال سعی در بهینه کردن شرایط عمل و افزایش کیفیت
محصوالت دارد .از ارزیابی بازدههای انرژی و اکس��رژی و نیز داده های تجربی گرفته ش��ده از منابع دیگر جهت توس��عه مدلسازی انرژی و
اکسرژی استفاده شده است .تأثیر دمای هوای ورودی به خشک کننده بستر سیال ،سرعت سیالسازی بستر و محتوای رطوبت اولیه بستر بر
روی بازده های انرژی و اکسرژی مورد مطالعه قرار گرفته است .به عالوه جنبههای هیدرودینامیکی مانند بستر نگه داشته شده و نیز ناکارآمدی
ترمودینامیکی اکسرژی که ناشی از تخریب اکسرژی ،اتالف اکسرژی ،افزایش اکسرژی ماده و ...است بررسی شده است .نتایج نشان میدهد
که بازده اکسرژی حاصل شده از بازده انرژی که بدلیل کار برگشت ناپذیر هنگام تحلیل انرژی در نظر گرفته نشده است کمتر ميباشد .بازده
انرژی و اکسرژی با کاهش محتوای رطوبت ماده و نیز با افزایش زمان خشک کردن کاهش می یابند.
کلمات کلیدی :صفحه متخلخل ،اگزرژی ،اتالف ،بستر سیال
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مقایسه مبدلهای حرارتی صفحه -واشردار و مبدلهای حرارتی پوسته  -لوله
محمد کالنتری :داشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی شریف
کیخسرو کریمی :استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

یکی از مهمترین مسایل در صنایع فرایندی ،برای یک مهندس فرایند ،انتخاب نوع مناسب مبدل حرارتی است .برای موفقیت در انتخاب
صحیح نوع مبدل حرارتی مهندس فرایند باید دارای شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف انواع مختلف مبدلهای حرارتی باشد .هدف این
پروژه مقایسه دو نوع متداول از مبدلهای حرارتی ،مبدلهای حرارتی صفحه  -واشردار و مبدلهای حرارتی پوسته-لوله ،میباشد .اساس
این مقایس��ه در ابتدا ش��امل اش��نایی با ویژگیهای این دو نوع مبدل حرارتی میباشد که در ادامه با کمک نرم افزارهای شبیه سازی ،نرم
افزار  ASPEN HTFSبرای نوع صفحه واشردار و نرمافزار ASPEN B-JACبرای نوع پوسته-لوله ،سطح مورد نیاز این دو مبدل برای
یک مثال عملیاتی مش��خص از کتاب مبدلهای حرارتی تالیف س��اندرز تعیین میگردد .س��پس با استفاده از مراجع و با استفاده از مقدار
مش��خص شده برای سطح ،قیمت مبدلها استخراج میشود .نتایج حاصل عمال برتری مبدلهای حرارتی صفحه واشردار را بر مبدلهای
حرارتی پوسته لوله بیان می کند .نمونههای موجود در صنعت که حاکی از رضایت حاصل از کاربرد مبدلهای حرارتی صفحه واشردار به جای
مبدلهای حرارتی پوسته لوله است .مانند مشاهده شخصی نگارنده در واحد ایزوماکس ب پاالیشگاه اصفهان نشان دهنده میزان موفقیت
این پژوهش میباشد.
کلمات کلیدی :صفحه  -واشر ،پوسته لوله ،نرم افزار ،مقایسه
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اثر استفاده از رینگ تقویتی برای عدسی توریسفریکال تحت فشار داخلی
آرش زمانی :کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،شرکت ستین صنعت اسپادان
سید خلیل حسن دخت :کارشناس مکانیک دانشگاه کاشان ،شرکت نفت و گاز پارس
سعید فاضلی :کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،شرکت ستین صنعت اسپادان
سعید گالبی :دکتری مکانیک ،دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه کاشان

عدس��ی توریس��فریکال ( )Torisphericalیکی از رایجترین انواع درپوش مورد اس��تفاده در مخازن تحت فشار و مبدلهای پوسته و لوله
میباشد .این گونه از عدسیها به ویژه در قطرهای متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند .ضخامت باالی این عدسیها که در فشارهای
طراحی زیاد اجتناب ناپذیرند عموماً یکی از مشکالت سازندگان این گونه از عدسیها بشمار میرود .از آنجایی که استفاده از رینگهای تقویتی
در کاهش ضخامت پوستههای استوانهای تحت فشار خارجی به عنوان راهکاری جهت کاهش ضخامت توسط استانداردهای مرجع و سازندگان
مخازن شناخته شده است .در مقاله پیشرو تاثیر استفاده از رینگهای تقویتی جهت کاهش ضخامت عدسیهای توریسفریکال تحت فشار
داخلی مورد بررسی قرار گرفته است .مشخصه اصلی هر رینگ که عبارتست از محل مناسب اتصال و ابعاد آن و نیز میزان کاهش ضخامت
عدسی در این پژوهش بررسی و پس از انجام بهینه سازی های مورد نظر نمودارهایی جهت طراحی رینگ با ابعاد مناسب ارائه گردیده است.
جهت نیل به این هدف ابتدا بهترین محل جهت نصب رینگ بر روی عدسی تعیین و پس از آن ابعاد بهینه رینگ تقویتی مشخص گردیده
اس��ت .در انتها میزان کاهش و ضخامت نهایی عدس��ی در صورت اتصال رینگ مذکور تعیین و به صورت نموداری برای حاالت مختلف ارائه
گردیده است .روش عددی مورد استفاده در این مقاله المان محدود میباشد که نتایج بدست آمده از مدلسازی کامپیوتری با نمونه عملی و
آزمایشگاهی ساخته شده نیز مقایسه گردیده است .نتایج این تحقیق نشان داد که در پاره ای از موارد با اتصال رینگ تقویتی بر روی درپوش
مخازن میتوان حتی تا  %31از ضخامت عدسی و بالطبع هزینههای مربوط به تامین مواد اولیه و ساخت کاست.
کلمات کلیدی :عدسی توریسفریکال ،مبدل حرارتی پوسته لوله ،مخزن تحت فشار ،رینگ تقویتی ،بهینه سازی ،المان محدود
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روش استقرار فناوری بازرسی بر مبنای ریسک مختص تیوب باندل مبدلهای حرارتی
محمدرضا شيشه ساز :استادیار ،دکترای مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت آبادان
عظيم کوشکی :کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشگاه صنعت نفت آبادان
نادر نبهانی :استادیار ،دکترای مهندسی ،گرایش حرارت و سیاالت (سوخت و احتراق) دانشگاه صنعت نفت آبادان
هوشنگ جزايری راد :استادیار ،دکترای مهندسی ،گرایش ابزار دقیق دانشگاه صنعت نفت آبادان

بیشک توسعه و گسترش روزافزون نگرش مدیریتی مبتني بر مولفههای ريسك و قابلیت اطمینان در صنایع نفت ،گاز و نیروگاهی بستر الزم
جهت ارتقاء و تدوین سیاستها و استراتژیهای نوین بازرسی ،تعمیر و نگهداری را فراهم آورده است که از آن میان میتوان به فناوری بازرسی
بر مبنای ریسک ( )RBIاشاره کرد که تجهیزات تحت فشار فرآیندی را بر اساس میزان ریسک متناظر با آنها اولویت بندی میکند که افزایش
ایمنی ،استمرار تولید و کاهش هزینههای بازرسی و تعمیر و نگهداری را به دنبال خواهد داشت .با توجه به حجم گسترده اطالعات و دادههاي
بازرسي ،شرایط خاص فرآیندی و شاخصهای اقتصادی تیوب باندل مبدلهای حرارتی ،بررسی کمی ریسک این تجهیز به سمت تجزیه و
تحلیل آماري بر مبنای توابع توزیع تعیین کننده نرخ خرابی بخصوص تابع توزیع ویبول پيش رفته است که عليرغم دقت و اعتمادپذيري باالتر
و همچنين به صرفه و کاراتر بودن برنامههای بازرسی و تعمیرات و نگهداری مبتني بر آن ،پيچيدگي محاسبات و گستردگي اطالعات آن به
مراتب نسبت به رایج ترین روش پيشين آن یعنی استفاده از فرکانس عمومي از کارافتادگي ،بيشتر شده است .تاکنون اعتبار و وثوق علمی
بکارگیری این روش تنها برای دو تجهیز شیرهای فشارشکن و تیوب باندل مبدلهای حرارتی به اثبات رسیده است کما اینکه در ویرایش
نسخه جدید استاندارد مربوطه انجمن نفت آمریکا ( )API 581 Sep. 2008بکار گرفته شده است .لذا در این مقاله روش نوین استقرار فناوری
اقتصادی و مبتنی بر نگرش هزینهمحور  RBIبا آنالیز آماری مختص باندل مبدلهای حرارتی تشریح میگردد که نسبت به رویکرد پیشین و
رایج استقرار فناوری  RBIکه در آن از فرکانس عمومی ازکارافتادگی برای آنالیز تمام تجهیزات تحت فشار استفاده میشد ()API 581 2002
از ارجحیت و برتری مالی ،بهبود عمر عملیاتی و ارتقاء ایمنی برخوردار میباشد.
کلمات کلیدی :بازرس��ی بر مبنای ریس��ک ( ،)RBIتابع توزیع ویبول ،احتمال و پیامد از کار افتادگی ،تیوب باندل مبدل حرارتی ،قابلیت
اطمینان
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مدلسازي رسوب مبدلهاي قاب و صفحهاي در صنايع غذايي
افسانهسادات بلورچي :دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا جعفری نصر :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي

رسوب گرفتگی مبدلهای حرارتی در صنایع غذایی یکی از مشکالت عمده صنعتی است زیرا عالوه بر اینکه باعث افزایش افت فشار افزایش
هزینههای تمیز کردن و حتی گاهی اوقات تعویض مبدل و رشد میکروارگانیسمها در نواحی رسوب گرفته نیز میشود .این موضوع اهمیت
فوقالعاده زیادی در صنایع مختلف بویژه صنعت شیر دارد .در این مقاله تاثیر عوامل موثر بر رسوب شیر در یک مبدل حرارتی صفحهای از
جمله س��رعت و دما بر غلظت پروتئین مورد بررس��ی قرار میگیرد و تغییرات ضریب کلی انتقال حرارت بعد از یک مدت زمان مشخص که
رسوب صورت گرفته نشان داده میشود و در نهایت برای بیان اثرات حرارتی و هیدرولیکی در یک مبدل حرارتی صفحه ای مدل آستانه رسوب
برای کلسیم موجود در شیر ارائه گردیده که توسط آن منحنی آستانه رسوب کلسیم شیر قابل ترسیم و تحلیل می باشد.
کلمات کلیدی :رسوب ،مبدل حرارتی ،آستانه رسوب
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امکان سنجي استفاده از لولههاي تولیدی به روش جوشکاری مقاومتی
در مبدلهاي حرارتي
حسن اسالمي :شرکت گروه صنعتی سپاهان
آناهيتا دادگستر :شرکت گروه صنعتی سپاهان
محسن غازي :شرکت گروه صنعتی سپاهان

لولههاي توليدي به روش جوشکاري مقاومتي ( )ERWبه علت اينکه با استفاده از ورقهاي فوالدي توليد ميشوند ،داراي کيفيت سطحي
بهتر ،تولرانس ابعادي کمتر و قيمت پايين تر در مقايسه با لولههاي بدون درز هستند .اين عوامل سبب افزايش کاربرد اين لولهها در مصارف
صنعتي شده است .استانداردهاي بين المللي در زمينه استفاده از اين لولهها در مبدلهاي حرارتي وجود دارد .با استفاده از عناصر آلياژي ذکر
شده در اين استانداردها ويژگيهاي لولههاي  ERWبهبود مييابد .در اين تحقيق امکان استفاده از لولههاي  ERWدر برخي از کاربردهايي
که کمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت ،مورد بررس��ي قرار ميگيرد .در بسياري از کشورهاي خارجي لولههاي  ERWحاوي عناصر آلياژي
براي بهبود خواص ،کاربرد گس��تردهاي در مبدلهاي حرارتي و بويلرها پيدا کردهاند .اما اين مس��ئله در داخل کشور تاکنون مورد توجه قرار
نگرفته است .در اين تحقيق به بررسي امکان استفاده از اين لولهها در سيستمهاي مبدل حرارتي و استانداردهاي مربوطه پرداخته ميشود.
استفاده از گريد بسيار ساده فوالد کربني نشان دهنده عدم ايجاد مشکل حاد پس از  4سال سرويسدهي است .در کاربرد انتخاب شده کاهش
ضخامت لوله در منطقه دور از درز جوش ،در اثر پديده سايش و خوردگي يکنواخت بوده است .طبيعي است که با انتخاب آلياژ مناسب از ميان
استانداردهاي معرفي شده در اين تحقيق مي توان کارايي اين لولهها را افزايش داد.
کلمات كليدي :انتخاب مواد ،لوله جوشکاري مقاومتي شده ( ،)ERWمبدلهاي حرارتي ،مقاومت خوردگي
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بررسی نسبت قطر پوسته به طول لولهها بر عملکرد مبدلهای حرارتی
پوسته -لولهای
علي فالوند جوزایی :کارشناس ارشد ،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
سید مهدی موسوی نوايي :کارشناس ،کارمند رسمی صنایع پتروشیمی

طراحی مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای تابع سه فاکتور مهم ،میزان انتقال حرارت ،افت فشار و قیمت تمام شده مبدل میباشد که در این
مقاله برای رسیدن به یک انتقال حرارت مورد نیاز فرآیندی ،تاثیر تغییر قطر پوسته مبدل نسبت به طول آن در دسته لولههای مبدل حرارتی
پوسته -لولهای بر افت فشار و قیمت تمام شده مبدل مورد بررسی قرار گرفته است .معادالت حاکم شامل معادله پیوستگی ،معادله مومنتوم و
معادله انرژی است و استفاده از نرمافزار  aspen B-JACبرای طراحی مبدل میباشد .نتایج حاصله از مقاله با اطالعات مربوط به مبدلهای
واحد EDC/VCMشرکت پتروشیمی اروند که توسط شرکت معتبر  Uhde GmbHطراحی شدهاند مقایسه شده و نتایج مطابقت خوبی
با نمونه اصلی را داراست .نتایج نهایی نشان میدهند که برای طراحی مبدل حرارتی با قیمت پایینتر بهتر است قطر پوسته کمتر و سطح
مورد نیاز با افزایش طول جبران گردد .همچنین در یک مبدل حرارتی پوسته -لولهای برای رسیدن به یک انتقال حرارت مورد نیاز فرآیند،
با افزایش قطر پوسته ضریب کلی انتقال حرارت کاهش یافته ،ولی افت فشار در سمت لولهها و پوسته و همچنین قیمت تمام شده مبدل
افزایش پیدا میکند.
کلمات كليدي :مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای ،ضریب انتقال حرارت ،افت فشار
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كاهش قدرت رسوب گذاري آب در مبدلهاي حرارتي با استفاده از روش تصفيه مغناطيسي
بيژن قنواتي :معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر ،گروه مهندسي شيمي

هدف از انجام اين تحقيق بوجود آوردن تغييرات در تشكيل رسوب در مبدلهاي حرارتي است .يك ابزار مغناطيسي همراه با يك آهنرباي
دائمي براي تصفيه كردن آبهاي رس��وب گذار س��اخته شده اس��ت .بازده و راندمان اين وسيله مغناطيسي با اندازه گيري يونهاي كلسيم
باقي مانده در خروجي سيس��تم ،بوس��يله يك الكترود يون انتخابي ارزيابي ميش��ود .توان رس��وب گذاري آب تصفيه شده بوسيله آزمايش
الكتروش��يميائي تخمين زده ميشود .منحنيهاي كروآمپرمتريك و منحنيهاي كرونواكتروگراومتريك ،زمان رسوب گذاري و زمان هسته
سازي يا هسته دارشدگي ته نشيني رسوب را تعيين ميكند .وقتي كه مدت زمان تصفيه ،سرعت جريان رسوبگذاري در وسيله مغناطيسي
طوالني باشد ،سرعت جريان رسوبگذاري در لوله تغيير ميكند كه بر اين اساس ميزان تغيير پذيري بازده تصفيه مغناطيسي مورد مطالعه قرار
گرفته است .يك رابطه علمي براي ميزان بازده در طول عملكرد تصفيه و سرعت جريان (در رسوبگذاري) پيشنهاد شده است .اين رابطه علمي
عملكرد مكانيسمهاي تصفيه مغناطيسي را مورد بحث قرار ميدهد.
كلمات كليدي :مبدل حرارتي ،تصفيه مغناطيسي،رسوب  ،آهنربا ،كربنات كلسيم  ،رسوبگذاري الكتروشيميائي
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استفاده از متدلوژی پینچ
در واحد توليد سولفور در مجتمع گاز پارس جنوبي
حسين نورالهي :مدير مهندسي برنامه ريزي و توسعه گاز پارس جنوبي
مژگان حسيني :كارشناس ارشد واحد پژوهش و توسعه مجتمع پارس جنوبي ،فاز یک ،مهندسی ستاد
محمد حسيني :كارشناس مهندسي شيمي -محقق

در واحدهای توليد سولفور در پااليشگاههاي تصفيه گاز که بر اساس روش  modified – clauseبنا نهاده شده است ،گوگرد هم در کوره احتراق
و هم در راکتورهای کاتاليستی از اثر عملکرد  H2S , SO2در فاز بخاری توليد میگردد .به منظور افزايش بازدهی گوگرد در کوره احتراق ،گازهای
اسيدی و هوا (که خوارک کوره احتراق میباشد) پيشگرم میشوند .همچنين در قبل از راکتورها برای آماده سازی گازهای ورودی به راکتورها (و به
منظور جلوگيری از نابودی کاتاليستها بر اثر تشکيل گوگرد عنصري مايع در دمای پائين) آنها را تا دمايی بيش از دمای نقطه شبنم گوگرد گرم
میکنند .هر دو نوع اين گرمايش از طريق بخار فشار باال ( )HP Steamدر مبدلهای حرارتی صورت میگيرد كه بعد از گرمايش ،بخار بصورت
فشار پايين ( )LP Steamخارج ميشود .درآخرين مرحله از بازيافت گوگردكه در آخرين کندانسور صورت ميپذيرد ،مقداری گاز استحصال
نشده تحت عنوان گازهای انتهايي ( )Tail gasبه کوره اشغال سوز فرستاده میشود و در آنجا با دمای  540درجه سانتیگراد سوزانده و اين جريان
انتهايي ( )Flue gasبا انرژي زياد به دودکش و نهايتا به اتمسفر فرستاده ميشود .اگر فقط از  10درصد اين جريان انتهايي جهت گرمايش خوراک
کوره احتراق و راکتورها تحت تئوری  Pinchدر واحدهاي توليد سولفور مجتمع گاز پارس جنوبي استفاده شود ميزان بخار فشار باالي مصرفي
به صفر ميرسد و توليد بخار فشار پايين در اين واحدها نيز افزايش مييابد كه سود ناشي از اين صرفه جويي جهت توليد  8تن بر ساعت گوگرد
در يك فاز پارس جنوبي ،معادل  118 $/hrيا  1033680 $/yearخواهد بود كه در كل مجموعه پارس جنوبي با وجود  10فاز عملياتي توليد
گوگرد به ميزان  80تن بر ساعت منجر به صرفه جويي هزينهها تا مقدار 10336800 $/yearخواهد شد.
کلمات کليدی  :مبدل حرارتي ،انرژي ،بازيافت گوگرد  ،بخارPinch ،
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ارزيابي عملكرد مواد شيميايي شركتهاي معتبر در زمينه بهسازي آب خنك كننده جهت استفاده در
شركت پتروشيمي شهيد تندگويان
مجتبی حامدیان مقدم :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،مركز پژوهش شركت شهيد تندگويان
الهه جلودار :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،مركز پژوهش شركت شهيد تندگويان
غالمحسين هاشمي :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،مركز پژوهش شركت شهيد تندگويان

با توجه به هزينه گزافي كه صرف ترميم قسمتهاي خورده شده و همچنين بار مالي كه سيستم به علت از كار افتادگي غيرمنتظره به دنبال
خواهد داشت .لذا لزوم كنترل خوردگي واحدهاي صنعتي در حين كار از هر نظر ،ضروري است .يكي از روشهاي مهم كنترل و جلوگيري از
خوردگي و رسوب در مبدلهاي حرارتي سيستم هاي خنك كننده صنايع پتروشيمي ،استفاده از بازدارندههاي خوردگي و رسوب ميباشد .در
اين مقاله به تعداد شش مجموعه از مواد شيميايي ،جهت جلوگيري از خوردگي حفرهاي و يكنواخت و جلوگيري از تشكيل رسوب و مشكالت
ناشي از آن اشاره شده و هر كدام به تفصيل تشريح ميگردد.
كلمات كليدي :مواد شيميايي (كميكال)  ،آب خنك كننده  ،بهسازي ،شركت پتروشيمي شهيد تندگويان
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شبیه سازی ریبویلر  Kettle Type Stabilizerتوسط نرم افزارAspen B-Jac
محمد رضا کاظمی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،بندر ماهشهر ،پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر
علی اعتمادی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،بندر ماهشهر

مبدلهای حرارتی دستگاههایی هستند که برای سرمایش یا گرمایش جریانهای فرآیندی بکار گرفته میشوند .مبدلهای حرارتی با این که
ممکن است کوچک و بی اهمیت به نظر برسند اما بر سود آوری و اقتصادی شدن فرآیند تولید تأثیر بسزایی دارند .یکی از کاربردهای عمده
مبدلهای حرارتی ،کاربرد آنها به عنوان ریبویلرها در جهت تولید بخار و انجام عمل کراکینگ در برجهای تقطیر میباشد .در این مقاله به
توضیح و تقسیم بندی ریبویلرها میپردازیم و با توجه به بازده باالی مبدلهای نوع  Kettleو استفاده عمده آنها به عنوان  ،Reboilerدر
نهایت طراحی و بهینه سازی ریبویلر  Kettle Typeرا توسط نرم افزار  Aspen B-jacانجام میدهیم .در پایان با مقایسه مبدل Kettle
با ديگر مبدلهاي  ،shell & tubeمزایای استفاده از مبدل  Kettleدر  ، Reboilerبیان میگردد.
کلمات کلیدی :ریبویلر ،مبدل حرارتی ،راندمانB-jac،
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بررسی فاصله مغشوش کنندهها ()Baffleبر عملکرد مبدلهای حرارتی
پوسته -لولهای
سید مهدی موسوی نوایی :کارشناس ،کارمند رسمی صنایع پتروشیمی ،پتروشیمی اروند
علي فالوند جوزایی :کارشناس ارشد ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

طراحی مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای تابع سه فاکتور مهم ،میزان انتقال حرارت ،افت فشار و قیمت تمام شده مبدل میباشد که در این
مقاله برای رسیدن به یک انتقال حرارت مورد نیاز فرآیندی ،تاثیر تغییر فاصله طولی مغشوش کنندههانسبت به یکدیگر در دسته لولههای
مبدل حرارتی پوسته -لولهای بر افت فشار و قیمت تمام شده مبدل مورد بررسی قرار گرفته است .معادالت حاکم شامل معادله پیوستگی،
معادله مومنتوم و معادله انرژی است و استفاده از نرمافزار  aspen B-JACبرای طراحی مبدل میباشد .نتایج حاصله از مقاله با اطالعات
مربوط به مبدلهای واحد EDC/VCMشرکت پتروشیمی اروند که توسط شرکت معتبر  Uhde GmbHطراحی شدهاند مقایسه شده و
نتایج مطابقت خوبی با نمونه اصلی را داراست .نتایج نهایی نشان میدهند که برای طراحی مبدل حرارتی با ضرایب انتقال حرارت باالتر ،میتوان
طراحی آن را به گون های لحاظ کرد که فاصله بین مغشوش کنندهها را تا حد امکان کم در نظر گرفت ،که این امر موجب افزایش عدد رینولدز
و ناسلت میشود که اعداد مذکور رابطه مستقیم با ضرایب انتقال حرارت کل و فیلمی دارند.
کلمات كليدي :مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای ،ضریب انتقال حرارت ،مغشوش کننده ،افت فشار
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بهينه سازي رسوبزدايي مبدلهاي حرارتي با استفاده از روشهاي شيميايي و مكانيكي
حامد اسالمي نمين :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي (كارشناس بهرهبرداري) ،پتروشیمی خوزستان
حميدرضا رشيدي :كارشناسي مهندسي شيمي (كارشناس فرآيند) ،پتروشیمی خوزستان

مبدلهاي حرارتي يكي از تجهيزات حياتي در واحد فرآيندي ميباشند كه كاركرد مناسب آنها نقش تعيين كنندهاي در كاستن از هزينههاي
توليد دارد .يكي از مشكالت اصلي دراستفاده از اين تجهيزات ،پديده رسوب گذاري ميباشد كه باعث كاهش راندمان حرارتي مبدل شده و
عالوه بر افزايش هزينه توليد باعث كاهش كيفيت يا مقدار محصوالت توليد شده نيز ميگردد .بديهي است كه در بيشتر موارد جلوگيري از
تشكيل رسوب غير ممكن است ولي با اتخاذ تدابير مناسبي مانند تميز كاري مبدلها در فواصل زماني مناسب و همچنين كاستن از عوامل
ايجاد رسوب تا حد ممكن ميتوان زيانهاي ناشي از اين پديده را به مقدار حداقل رساند .انتخاب بهينهترين روش تميز كاري مبدل يكي
ديگر از عواملي است كه ميتواند عالوه بر كاهش هزينهها عمر مبدلها رانيز افزايش دهد .مهمترين عاملي كه در انتخاب روش تميز كاري
بايد بدان توجه كرد نوع و مقدار رسوبات ايجاد شده در مبدل ميباشد.
کلمات كليدي :مبدل حرارتي ،تميزكاري ،روشهاي شيميايي ،روشهاي مكانيكي.
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بررسی وقوع خوردگی در مبدلهای حرارتی لولهای پوستهای نیروگاه برق آبی سد کرخه
رضا طاهرزاده :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسن حجت زاده :دانشجوی دانشگاه آزاد تهران جنوب
اسماعیل حجاری :دانشکده مواد دانشگاه شهید چمران اهواز

در این پژوهش علل وقوع نشتی و شکست واشر آب بند آلومینیومی متصل به تیوب شیت فوالدی در اویل کولرهای نیروگاه برق آبی سد کرخه
بررسی شده است .در این اویل کولرها آب از درون لولههای مسی که توسط یک تیوب شیت فوالدی نگهداری میشوند ،عبور کرده و روغن
اطراف لوله ها را خنک می کند .یک واشر آلومینیومی که وظیفه آب بندی را در محل اتصال کالهک اویل کولر به بدنه دارد ،به این تیوب شیت
متصل است .بروز خوردگی در اویل کولر موجب نشت رطوبت به درون آن و همچنین شکست وتخریب واشر آلومینیومی میشود .بر این اساس
به منظور انجام آزمایش الکتروشیمیایی پالریزاسیون و پیش بینی نوع مکانیزم خوردگی ،اجزای مختلف اویل کولر و آب گردشی درون آن مورد
آنالیز شیمیایی قرار گرفتند .هم چنین به منظور آنالیز فازی محصوالت خوردگی و پیدا کردن دلیل تردبودن این محصوالت آزمایش XRD
انجام ش��د .بررس��یهای کاملتری نیز به کمک میکروسکوپ نوری انجام شد .نتایج حاکی از آن است که وقوع خوردگی گالوانیک به همراه
خوردگی شکافی در محل اتصال لوله های مسی و تیوب شیت فوالدی موجب نشت آب در روغن میشود .وقوع خوردگی گالوانیک وشکافی
بین واشر آلومینیومی و تیوب شیت فوالدی و تشکیل محصوالت ترد خوردگی نیز باعث شکست و تخریب واشر آب بند میشود .هم چنین
به دلیل اثبات وجود یون کلر در آب اویل کولر ،خوردگی حفرهای نیز روی سطح تیوب شیت فوالدی و واشر آب بند اتفاق افتاده است.
کلمات کلیدی :خوردگی گالوانیک ،تیوب شیت فوالدی ،واشر آب بند ،اویل کولر ،خوردگی حفرهای ،خوردگی شکاف
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اثر موقعيت ديوار و باله بر روي انتقال حرارت جابجائي آزاد از يک استوانه افقي
امير عباس رضائي :دانشجو دكتري رشته مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
مسعود ضياء بشر حق :دانشيار دانشكده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسی
تورج يوسفي :استاديار گروه مهندسي مکانيک ،دانشکدة فني دانشگاه رازي کرمانشاه

در بسياري از موارد صنعتي و عمومي که محدوديت هاي باال ديده مي شود ،استفاده از انتقال حرارت جابجايي آزاد بر نوع اجباري
آن برتري دارد .نرخ انتقال حرارت در جابجايي آزاد بستگي به اختالف دماي سطح جسم و هواي محيط ،نوع سيال ،نحوه جابجايي
وحرکت سيال و هندسه جسم دارد .از جمله مواردي که درانتقال حرارت جابجائي آزاد بسيار مورد بررسي قرار گرفته است ،انتقال
حرارت از رديف استوانه هاي افقي مي باشد .رديف استوانه هاي افقي در نيروگاه هاي حرارتي ،خطوط انتقال سيال ،تاسيسات حرارتي
ساختمان ها ،کابل هاي فشار قوي ،سيستم هاي خورشيدي ،سيستم هاي الکترونيکي و کندانسورها کاربرد گسترده اي دارد.
در اين تحقيق ابتدا تأثيرات موقعيت لوله ما بين دو ديوار عايق ،زاويه دار شدن ديوارها و نصب باله و زاويه دار کردن آن ها
نسبت به ديواره ها در هواي ساكن توسط کد فلوئنت مورد مطالعه قرار گرفته است .بررسي ﻫﺎ براي فاصله عمودي و افقي تا
رخ مي دهد .سپس با زاويه دار
 3/5برابر قطر استوانه انجام شده است .بيشترين ميزان انتقال حرارت در  H = 1و
D
شدن ديوارها در حالت ديفيوزر با عنايت به منحني هاي بدست آمده مي توان نتيجه گرفت در نسبت هاي  H = 1 ، t = 2و تا عدد
D
D
در  g = 4 oماکزيمم عدد نوسلت را داريم .در حالت شيپوره
رايلي  1000در  g = 0 oو در اعداد رايلي
و  H = 1در زاويه  g = 0 oماكزيمم
با عنايت به منحني هاي بدست آمده مي توان نتيجه گرفت در نسبت هاي  t = 2و
D
D
انتقال حرارت بدست خواهد آمد .يعني حالتي كه ديوار زاويه نداشته و ديوار عمودي مي باشد .در مرحله آخر با نصب باله و زاويه دار
کردن آن ها نسبت به ديواره ها در حالت ديفيوزر با عنايت به منحني هاي بدست آمده مي توان نتيجه گرفت در ، H = 1 ، t = 2
D
D
در  g = 4 oو در حالت شيپوره عنايت به منحنيهاي بدست آمده مي توان نتيجه
در  g = 0 oو
 H = 1 ،در زاويه  g = 0 oماكزيمم انتقال حرارت بدست خواهد آمد.
گرفت در نسبت هاي ، t = 2
D

D

کلمات کليدي :جابجايي آزاد ،استوانه ،عدد نوسلت ،عدد رايلي ،كد فلوئنت
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شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدلهای گرمایی در صنایع
عرفان زیاری فر :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر
سروش زرین آبادی :دکتری مهندسی شیمی  -عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر

در این پژوهش بهترین میزان شدت جریان آب دور ریز برای بخش جوش آور برج تقطیر واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر واقع در منطقه
ویژه اقتصادی ماهشهر ،برای عملکرد برج در بهینهترین حالت ممکن مورد مطالعه و تحقیق عملی و علمی قرار گرفته است .آب دور ریز برج
استریپینگ یا همان برج جدا کننده مواد هیدروکربنی از آب فرآیندی واقع در واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر برای اینکه طبق استانداردهای
زیست محیطی و  ISO14000با درجه حرارت بسیار باال دور ریز نشود ،باید تا دمایی معقول سرد شده و سپس دفع گردد  .لذا این عمل توسط
یک مبدل حرارتی از نوع پوسته و لوله و با استفاده از آب خنک کننده ،انجام میشود .با توجه به شرایط خاص فرآیندی ،در اثر تولید رسوب
مسیر عبور سیال فرآیند در این مبدل حرارتی بعد از مدت زمان کوتاهی مسدود شده و باعث ایجاد افت فشار و در نتیجه کاهش قابل مالحظه
در راندمان مبدل میگردد .لذا این موضوع باعث ایجاد مشکالت عدیدهای برای واحد شده بود .در این مقاله با استفاده از مطالعاتی که از آوریل
سال  2009برای اولین بار بر روی این موضوع انجام شده است بههمراه کلیه اطالعات استنتاج شده از این تحقیقات با در نظر گرفتن تمامی
متغیرهای تاثیرگذار بر این فرآیند در یک واحد صنعتی واقعی مطالعات الزم صورت گرفته و در نهایت یک مدل ریاضی در این خصوص ارائه
گردیده است .الزم به ذکر است که مدل بدست آمده با درصد خطای قابل قبول تا میزان زیادی رفتار سیستم مورد بحث را پیش بینی نموده
و پیاده سازی عملی نتایج بدست آمده منجر به رفع مشکل فرآیند واحد در این خصوص شده است.
کلمات کلیدی :مبدل حرارتی ،آب دور ریز ،زمان کارکرد موثر ،برج جداکننده

ارائه پوستر
36

1st International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
10 - 11 Nov 2009, Tehran, IRAN

www.mobaddel.com

نخستین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1388مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

شبیهسازی و تحلیل عددي مبدلهای موجود در ایستگاههای تقلیل فشار گاز
سید عبدالمهدی هاشمی :دکتری ،استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
رضا اشرفی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
قنبرعلی شیخزاده :دکتری ،استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
ناهيد زمان :پژوهشگر شركت گاز استان قم

یکی از روشهای جلوگیری از مسدود شدن مسیر عبور گاز در شیرهای فشارشکن ایستگاههای تقلیل فشار گاز ،استفاده از مبدلگرمایی
بمنظور گرمایش گاز قبل از کاهش فشار است .برای حفظ مسائل ایمنی در گرمایش گاز ،در این نوع از مبدلها ،از سیال واسطه برای
گرم کردن گاز استفاده میشود .در این مطالعه ابتدا توضیحاتی درمورد اجزاء مختلف مبدلهاي موجود در ايستگاههاي تقليل فشار
گاز و مشخصات ساختمانی ،حرارتی و سیاالتی آن ها ارائه شده است .در بخشهای بعد ،تجزيه و تحليل عددي حرارتي -سياالتي
مبدل مورد استفاده در ايستگاههاي تقليل فشار به منظور بهینهسازی آن انجام شده است .در تجزيه و تحليل حرارتی مبدل ،عملکرد
مبدلگرمایی در شرایط مختلف بررسی شده و پارامترهایی نظیر دما و فشار گاز ورودی به مبدل ،بار حرارتی مبدلگرمایی ،دبی گاز
ورودي به مبدل ،حداکثر سرعت گاز در لولههاي کویل مبدل و  ....مورد مطالعه قرار گرفته است .در بخشهاي بعدي اين مطالعه ،با
مدل كردن مبدلگرمایی و مشعل اتمسفريك در آن ،ميزان شار حرارتي توليد شده در نسبت تعادلهاي مختلف به طور عددی مورد
بررسي قرار گرفته است .نتايج بدست آمده از اين مدل ،با پارامترهای اندازهگیری شده از مبدل مطابقت خوبی داشته است .با استفاده
از نتایج بدست آمده از این شبیهسازی ،چگونگی تنظيم مشعل بمنظور بدست آوردن حداکثر راندمان حرارتي در مبدل مورد بررسی
قرار گرفته است .از طرف دیگر ،با توجه به شرایط مختلف کارکرد مبدل ،میزان بار حرارتی مطلوب در هر حالت محاسبه گردیده که
مبنایی برای میزان سوخت مصرفی در مبدل میباشد.
کلمات کلیدی :تحلیل عددی ،مبدل ایستگاه تقلیل فشار ،لولههای کویل ،مشعل ،سرعت گاز ،دماي گاز ،فشار گاز

ارائه پوستر
www.mobaddel.com

1st International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
10 - 11 Nov 2009, Tehran, IRAN

37

نخستین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1388مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

قوانین و روشهای اتصال در جوشکاری لوله به ورق در مبدلهای حرارتی
نعمت اله عصـار :کارشناس جوش شرکت کولر هوایی آبان

سالمت و بی نقص بودن مبدلهای حرارتی بطور کلی بستگی به كيفيت اتصال لوله به ورق ( ) Tube To Tubesheetدارد .انتخاب نوع
اتصال ميبایست بر اساس نوع فرایند ،شرايط طراحی ،قوانین مهندسی خوردگی و مهندسي مواد باشد.
در صورتی که نوع اتصال ،روش جوشکاری انتخاب گردد .عالوه بر مطالب ارائه شده ،ضمیمه شماره یک شكلهاي مختلف اتصال و همچنين
ضمیمه ش��ماره دو مختصری در مورد دس��تور العمل جوش��کاری و آزمايشهاي مورد نیاز را به منظور افزايش اطالعات فني متخصصان،
كارشناسان ،بازرسان و جوشكاران ارائه مينمايد .در اين مقاله با توجه به اهميت موارد فوق به بررسي قوانين و دستورالعملهاي الزم جهت
انجام اتصال و آزمايشهاي مورد نياز به منظور مورد تائيد قرار گرفتن دستورالعملهاي كاربردي و محاسبات و تعميرات مربوط به بعد جوش
پرداخته شده است.
كلمات كليدي :جوش ورق به لوله ،تست  ،MOCK-UPمبدل گرمايي
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شناسایی آالیندهها و کنترل وضعیت سیستم انتقال حرارت از طریق آنالیز روغن
پریسا کرمانی :واحد خدمات مهندسی فروش شرکت نفت ایرانول ،کارشناس خدمات مهندسی فروش

در این مقاله ابتدا درباره سیستم انتقال حرارت و خصوصیات سیال مورد استفاده در این سیستم ها توضیحاتی ارائه شده است.
سیال انتقال حرارت برای انتقال غیر مستقیم گرما از مولد به مصرف کننده به کار می رود از آنجا که انتخاب صحیح سیال همواره به
عنوان یکی از دغدغه های صنایع به شمار می رود .خصوصیات موثر در کارایی سیال به گونه ای معرفی شده است تا انتخاب صحیح
سیال متناسب با شرایط عملکرد امکان پذیر گردد .همچنین با مقایسه مشخصات فیریکی و شیمیایی و گرمایی یک روغن انتقال
حرارت تولید شده در داخل کشور با معادل خارجی خود ،عالوه بر افزایش دانش فنی مصرف کنندگان در خصوص مشخصات فنی
روغن مصرفی ،اطمینان بخشی نسبت به کیفیت روغن های تولید داخل نیز افزایش خواهد یافت .بدلیل شرایط سخت عملیاتی و
هزینه های نسبتأ زیاد تعمیرات و نگهداری در این نوع سیستم ها ،شناسایی منشأ خرابی ها از طریق کنترل وضعیت سیال که خود
معیاری از وضعیت سیستم است ،مورد بررسی قرار گفته است .منشأ اصلی خرابی تجهیزات ،ورود آالینده ها به داخل سیستم می باشد.
لذا شناخت آالینده ها و روش های جلوگیری از ورود آن ها به سیستم در افزایش کارایی و طول عمر سیستم موثر می باشد .عمر
مفید سیال با کاهش تخریب های گرمایی ،اکسیداسیون و آالینده ها افزایش می یابد .یکی از راه های تشخیص آلودگی در سیستم و
تعیین عمر دقیق سیال ،آنالیز سیال و تشخیص تغییرات کلیدی و تحلیل وضعیت سیستم با تفسیر صحیح نتایج آزمون ها می باشد.
آزمون های کلیدی ،نحوه تفسیر نتایج برای ارزیابی سریع وضعیت سیال و تشخیص زمان تعویض سیال با ارائه یک نمونه حقیقی از
دیگر مطالب متن حاضر می باشد.
کلمات کلیدی :سیستم انتقال حرارت ،روغن داغ ،آنالیز سیال ،نگهداری و تعمیرات ،تخریب سیال
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تاثیر زاویه پراکندگی بر عملکرد کولرهای هوایی
حسین نعمتی :مهندس طراح هدکو
محمد علی لیاقت :مهندس طراح هدکو

کولرهای هوایی یکی از مهمترین انواع مبدلهای حرارتی میباشند .از آنجا که هوا سیال خنک کننده در اینگونه مبدلها میباشد .لذا عملکرد
آنها به شدت تابعی از عوامل محیطی نظیر سرعت وزش باد ،میزان تابش خورشید و یا دمای هوای محیط اطراف میباشد .این وابستگی به
عوامل محیطی باعث ایجاد عدم اطمینان از چگونگی عملکرد آنها میگردد .تا کنون مطالعات زیادی در زمینه بررسی این عوامل پیرامونی ،بر
نحوه عملکرد آنها و نیز چگونگی بهینهسازی آنها صورت گرفته است .یکی از مهمترین عواملی که در عملکرد این مبدلها تاثیر گذار است،
چگونگی شکل  plenumمی باشد .در این پژوهش تاثیر شکل  plenumبر یکنواختی توزیع جریان هوا بر روی تیوبها مورد بررسی قرار
گرفت و مشاهده گردید که در صورت اعمال یک طراحی نا صحیح می توان قسمتهایی از سطح تیوبها را مشاهده کرد که در آنجا سرعت هوا
به صفر رسیده است .لذا عم ً
ال هیچگونه انتقال حرارتی در آن نواحی صورت نمی پذیرد واین امر بازده کولر هوایی را به سطحی بسیار پایینتر
از میزان پیش بینی شده در طراحی می رساند.
کلمات کلیدی :کولر هوایی ،عملکرد ،بهینه سازی
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بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی در فرایند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچ
محمدرضا جعفری نصر :دانشگاه محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
آبتین عطایی :دانشگاه محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
احمد خوشگرد :دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزا د اسالمی واحد تهران جنوب
پژمان دیلمی :دانشگاه محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

هدف از انجام این مطالعه ،ارائه طرحی جهت اصالح ش��بکه مبدلهای حرارتی فرآیند تولید متانول در مجتمع پتروش��یمی فناوران ،بعنوان
یک نمونه مطالعاتی با هدف بهینه س��ازی مصرف انرژی و کاهش اتالف اکس��رژی میباشد .مهمترین منبع اکسرژی اتالفی فرآیند ،جریان
خروجی از راکتور سنتز متانول است که فشار و دمای باالیی دارد .اما بجای استفاده مناسب از اکسرژی محتوی آن ،فشار و دمای این جریان
به ترتیب در یک ولو و یک کولر آبی تقلیل می یابد .در این طرح پیشنهاد انتگراسیون یک دستگاه توربین انبساطی با راکتور متانول مطرح
شده تا بتوان اکسرژی اتالفی این جریان را بصورت کار محوری و یا توان الکتریکی بازیافت نمود .البته به منظور بازیافت کار محوری الزم است
شبکه مبدلهای حرارتی فرآیند با استفاده از تکنولوژی پینچ با مالحظات افت فشار مورد هدفگذاری و اصالح قرار گیرد .نتایج نشان میدهد
با استفاده از تکنولوژی پینچ و انتگراسیون توربین انبساطی در واحد متانول یاد شده ،امکان تولید حدود  80مگاوات توان الکتریکی با نرخ
بازگشت سرمایه ای کمتر از  28ماه وجود خواهد داشت.
کلمات کلیدی :واحد متانول ،کار محوری ،تکنولوژی پینچ ،شبکه مبدلهای حرارتی ،توربین انبساطی ،نرخ برگشت سرمایه.
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طراحي ،ساخت و بررسي توان ميکرومبدل حرارتي
هادي کارگر شريف آباد :عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،گروه مهندسی مکانیک
عبدالرحيم کني :دانشجوي کارشناسي مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،گروه مهندسي مکانيک

در اين مقاله ،انتقال حرارت سيال در ميکرومبدل حرارتي (مبدل در مقياس ميکروني) که با جريان عمودي کار مي کند ،بررسي شدهاست.
اين ميکرومبدل حرارتي از  36ورق مسي به ضخامت  0/7ميليمتر تشکيل شده که مجموعه اين ورقها به هم پيچ شده و داخل پوستهاي از
جنس تفلون قرار گرفته است .اين ورقها به ابعاد 50× 50ميليمتر مربع بريده شدهاند و شياري به عمق  450میکرومتر و عرض  20ميليمتر
بر روي آنها ماشين کاري شدهاست .سپس به صورتي که اين شيارها عمود بر هم قرار بگيرند ،ورقهها بر روي يکديگر مونتاژ شدهاند تا تشکيل
ميکروکانال و در نتيجه ميکرومبدل مورد نظر را بدهند .حجم هسته اصلي در حدود  63000ميليمتر مکعب و دانسيته سطح انتقال حرارت
 228/57ميليمتر مربع بر ميليمتر مکعب ميباشد .توانايي باالي مس در انتقال حرارت به اضافه مقاومت به خوردگي اين ماده در تماس با
آب باعث انتخاب مس به عنوان هسته مرکزي ميکرومبدل حرارتي شده است .سيال مورد استفاده ،آب بوده و عدد رينولدز در همه حاالت،
جرياني آرام را نشان ميدهد .بيشترين افت فشار اندازه گيري شده درحدود  15سانتيمتر آب و دبي جريان در بيشترين حالت در حدود 3/5
ليتر بر دقيقه بودهاست .بيشترين انتقال حرارت اندازه گيري شده بين سيال گرم و سرد  4/2کيلووات بوده است.
کلمات کليدي :ميکرو مبدل حرارتي ،انتقال حرارت ،افت فشار ،سطح انتقال حرارت.
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تعيين گام بهينه فين در سيستم گرمايش مخازن ذخيره سوخت مايع
احسان اله سعادتي :شرکت مشانير ،گروه تخصصي مکانيک و فرآيند
علي رفيعي  :شرکت مشانير ،گروه تخصصي مکانيک و فرآيند
محمدرضا روشني  :شرکت مشانير

سوختهاي سنگين مانند مازوت در مخازن عمودي و در محوطه مراکز پر مصرف صنعتي همچون نيروگاهها و پااليشگاهها ذخيره
ميشوند .ويسکوزيته سوخت مايع در فصل سرد سال بشدت افزايش يافته و سيال به حالت نيمهجامد تبديل ميشود .به منظور
هدايت سوخت از مخزن به محل مصرف ،سوخت توسط هيترهاي با لوله هاي فين دار تعبيه شده در کف مخزن گرم و بدين طريق
به سيال جاري و قابل انتقال تبديل ميشود .تعيين ضريب انتقال حرارت مجموعه فين و لوله و گام بهينه فينها در طراحي هيترها از
اهميت بااليي برخوردار است .بدليل هندسه پيچيده مجموعه مورد بحث ،فرمولهاي تحليلي و تجربي موجود از دقت بااليي برخوردار
نيستند .در طراحيهاي رايج ،مجموعه لوله و فينهاي گرمکنهاي کف مخزن به روش تقريبي،به صورت تلفيقي از لولههاي بدون فين
و ديوارههاي موازي در نظر گرفته ميشوند و ضريب انتقال حرارت مجموعه با متوسطگيري اين دو تعيين ميشود .در مقاله حاضر
مجموعهاي از فينها با کمک ديناميک سياالت محاسباتي شبيه سازي و ضرايب انتقال حرارت در حالت جابجايي طبيعي با دقت
بااليي بدست آمده است .اين ضرايب با نتايج بدست آمده از روشهاي رايج تقريبي مقايسه شده است .در نهايت فاصله بهينه فينها
که پارامتر تعيين کننده طراحي گرمکن مخازن است براي يک نمونه ،تعيين شده است.
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تحليل ارتعاشات آزاد پوستههای مرکب به روش  GDQRدر مبدلهاي حرارتي
شاپور مرادی :استاديار گروه مكانيك دانشگاه شهيد چمران اهواز
رضا افضالن :محقق ارشد ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،دانشكده مهندسي،گروه مكانيك

در اين مقاله معادالت حاكم بر ارتعاش��ات آزاد يک پوس��ته استوانهای شکل ساخته شده از مواد مركب با دو تقريب  GDQRو  GDQدر
چهارچوب روش كوادراتور ديفرانس��يلي ( )Diffarential Quadrature) (DQدر مبدلهاي حرارتي حل ش��ده است و نتايج حاصل با
حل دقيق اين معادالت مقايسه گشتهاند .پوسته استوانهاي ساخته شده از يک اليه ارتوتروپ فرض شده است و شرايط تكيهگاهی به صورت
غلطكي میباشند .همچنين هندسه و بارگذاري استوانه نسبت به محور دوران متقارن میباشند .فركانسهاي ارتعاشات آزاد استوانه مفروض
به ازاي تعداد امواج محيطي متفاوت و با درنظر گرفتن تعداد مختلف نقاط دقت با اين دو روش محاسبه گشتهاند .اين مقايسه بر دقت باالتر
تقريب جديدتر  GDQRدر محاسبه فرکانسهای طبيعی مورد نظر داللت مينمايد.
کلمات كليدي :ارتعاشات  ،روش كوادراتور ديفرانسيلي  ، )DQ) – GDQR - GDQمواد مركب.
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بهينهسازي حرارتي در واحدآيزوماكس پااليشگاه اراك
منصور كلباسي :دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)
امين احمدپور :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي ،مركز منطقه ويژه
محسن کیانی ده كياني :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت ره آوران فنون پتروشيمي

مصرف روزافزون منابع انرژي و افزايش قيمت سوخت از يکسو و محدوديتهاي محيط زيستي مبني بر کاهش آاليندهها از سوي ديگر سبب
شده است که در سالهاي اخير صاحبان صنايع به خصوص صنایع بزرگ که مصرف کنندگان عمده انرژي هستند ،درصدد چارهجويي براي
حل اين مشکل باشند .در اين راستا روشهاي گوناگوني براي كاهش مصرف انرژي و هزينهها ارائه شده و توسعه يافته است .انتگراسيون يا
يكپارچهسازي فرايند مفهومي است كه به استفاده از برخي از اين روشها مانند آناليز پينچ ,برنامهريزي رياضي ,هوش مصنوعي و غيره در
جهت کاهش تلفات گفته ميشود .در اين مقاله امکان بهبود شبكه مبدلهاي حرارتي و كورههاي واحد هيدروكراكر يا آيزوماكس پااليشگاه
اراك مورد بررسي قرار گرفته است .اطالعات مورد نياز از واحد جمعآوري شده و با استفاده از مفاهيم پينچ و با استفاده از نرمافزارهايHysys
و  , Aspen Pinchمساله مورد تحليل و بررسی قرار گرفت .به دليل ماهيت جريانها و شرايط عملياتي ،واحد به دو بخش مجزاي فشار
باال (راكتورها) و قسمت فشار پايين (جداسازي) تقسيم و بررسي شد .در قسمت فشار باال (فشار حدود  200بار) به دليل اينكه فشار و ميزان
تركيبات خورنده زياد اس��ت در س��اخت تجهيزات از مواد گران قيمت و خاص استفاده شده است و تغيير در ساختار اجزاء به سادگي امكان
پذير نميباش��د .پيش��نهاد ارائه شده در اين قس��مت افزايش يك جفت مبدل ميباشد .در قسمت جداسازي چندين راهكار پيشنهاد شد و
ميزان صرفهجويي اقتصادي آن نيز محاسبه گرديد كه از جمله اين تغييرات حذف بخار فشار متوسط در جوشاننده برج تثبيت كننده نفتاي
سبك و جوشاننده برج عريانكننده نفتاي سنگين و جايگزيني آن با محصوالت ديزل و نفتسفيد و نيز توليد بخار فشار پايين از دو جريان
محصوالت ديزل و نفتسفيد ميباشد .همچنين پيشنهاد شد كه در يكي از كورهها به منظور كاهش مصرف سوخت ،دمای هوای ورودی و
ميزان پيشگرم آن افزايش يابد.
کلمات كليدي :واحد هيدروكراكر ،آناليز پينچ  ،اصالح شبكه مبدلها  ،يكپارچهسازي فرايند
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طراحی مبدلهاي گرمايي قاب و صفحهاي چندجرياني
امير حسين صبوري شيرازي :کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی ،شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
مجید عمیدپور :دانشیار ،دانشكده مهندسي مكانيك ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
محمد رضا جعفري نصر :دانشیار ،دکترای مهندسی شیمی ،شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی

در اين مقاله به معرفي و اصول طراحي مبدلهاي گرمايي چندجرياني از نوع قاب و صفحه پرداخته ميشود .در مبدلهاي گرمايي چندجرياني،
همزم��ان انتق��ال گرما بين چند جريان س��رد و چند جريان گرم انجام ميگيرد .با کمک تکنولوژی پین��چ ،میتوان این مبدلهاي گرمايي
چندجرياني را به صورت شبکه مبدلهاي گرمايي در نظر گرفت و به بهینه سازی آنها پرداخت .مبدلهاي گرمايي چندجرياني که با اصول
تکنولوژی پینچ طراحی گش��تهاند ،دارای بازده گرمايي باال ،حجم و وزن کم هس��تند که مورد توجه خاصي قرار گرفتهاند .کاربرد آنها در
مواردي است که نياز به حجم و وزن کم (مثال در کاربردهاي هوايي و فضايي) و يا نياز به کارايي گرمايي باال (از نوع  Brazedدر فرايندهاي
فوق سرد واحد تهيه اکسيژن از هوا) ميباشد .از مبدلهاي گرمايي چندجرياني ميتوان در سامانههاي تهويه مطبوع به جاي چگالندهها و
تبخيرکنندهها استفاده نمود.
کلمات کلیدی :مبدلهاي گرمايي قاب و صفحهاي چندجرياني ،شبکه مبدلهاي گرمايي ،تكنولوژي پينچ
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تحليل مبدلهای حرارتي واحد تقطير شرکت پااليش نفت اراک با استفاده از تکنولوژی پينچ
مهدی طالب بیگی :مرکز مهندسی پاالیش نفت اراک
سیدمحسن حسینی :دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
عبدالرضا مقدسی :دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
بهزاد یاسینی :مرکز مهندسی پاالیش نفت اراک

با توجه به افزايش روز افزون مصرف انرژي در جهان و نياز واقعي كشورها به تامين انرژي مورد نياز ،بهينه سازي واحدهاي توليد و
مصرف انرژي ،عملي مقرون به صرفه و گاه حياتي به حساب مي آيد .از آنجا كه واحد تقطير نفت خام ،بيشترين مصرف كننده انرژي
در پااليشگاه بوده و به عنوان واحد مادر ،هر گونه افزايش ظرفيت و ايجاد تغيير در واحدهاي توليد ,مستلزم تامين خوراك مورد نياز
واحد تقطير ميباشد ،اهميت بكارگيري تكنولوژي هاي نوين در اينگونه واحدها كام ً
ال ضروري به نظر مي رسد .يک آناليز پيشرفته از
سيستم به کمک نوآوري و بهره وري اقتصادي و اصالح فرآيند ،مي تواند سبب توسعه و پيشرفت باشد .نتيجه اين امر مي تواند باعث
اصالح و کنترل فرآيند و همچنين موجب کاهش ميزان انرژي هدر رفته و در نهايت افزايش سود و بهبود بازدهي عمليات گردد .در
اين مقاله مبدل هاي حرارتي واحد تقطير پااليشگاه نفت شازند اراک به کمک تکنولوژي پينچ مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و
چيدماني مناسب به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي و کاهش هزينه هاي موجود ارائه گرديده است.
کلمات کليدی :پينچ ،مبدل حرارتي ،نمودار شبکه اي و آبشاري ،هدفگذاري انرژي ،واحد تقطير
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افزایش عملکرد کندانسورهای حرارتی پوسته و لوله فشار پایین با کنترل بهینه سطح موثر
انتقال حرارت (در واحدهای الفین)
امیر بارانی :واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر

از جمل��ه عوامل اصلی که باعث رس��وب گ��ذاری و خوردگی در تیوبها و در نتیجه کاهش زمان و یا عدم س��رویس دهی کندانس��ورهای
فش��ار پایین -همچون کندانسورهای لوله و پوسته متانولد (با سیال س��رد کننده آب) موجود در ناحیه هیدروژناسیون استیلن واحد الفین
میش��ود .اس��تفاده از سطح اضافی انتقال حرارت کندانسور اس��ت .نظر به اینکه میزان خوراک راکتور هیدروژناسیون ( )Loadو در نتیجه
بار حرارتی کندانس��ور با توجه به تعداد کورههای مایع و گاز در س��رویس و مقدار خوراک آنها متغیر اس��ت لذا معموالً این کندانس��ورها با
سطحی مضاعف ( )over designطراحی میشوند تا سطح انتقال حرارت قابل دسترس از وسعت باالیی برخوردار باشد که از عدم کنترل
( )run- awayراکتور و توقف تولید و یا آلوده شدن ( )off specمحصول اتیلن در بارهای ( )loadمتفاوتی از حالتهای عملیاتی normal
 Turn-downو  %110ظرفیت اسمی واحد ،جلوگیری شود .لذا ضروری به نظر میرسد که در هریک از حالتهای عملیاتی فوق الذکر
و در نتیجه بار حرارتی مشخصی از کندانسور سطح بهینهی موثری جهت انتقال حرارت از مبدل در دسترس قرار گیرد.
اما رسیدن به این سطح انتقال حرارت مناسبی از مبدل که کمترین تاثیر را از لحاظ تغییر خواص آب (در قسمت سیال سرد کننده کندانسور)
داشته باشد ،با تزریق یک گاز غیر قابل کندانس (شبیه  )N2جهت پوشش سطح اضافی مبدل میسر است .در این تحقیق سطح موثر انتقال
حرارت یک مبدل پوسته و لوله با توجه به محدودیتهای موجود در بخش لوله (با در نظر گرفتن پارامترهای قابل اندازه گیری همچون دما و
سرعت جریان آب در خروجی مبدل) در بار حرارتی ثابتی از آن بهینه شده است تا کمترین میزان خوردگی و رسوب در قسمت تیوب مبدل
حاصل شود و از طرفی راندمان انتقال حرارت مبدل و زمان سرویسدهی آن افزایش یابد .این مقاله برگرفته از کاری است که در واحد الفین
پتروشیمی امیرکبیر (کندانسور متانول ناحیه  C2-HYDROGENATIONانجام شده است.
کلمات کلیدی :مبدل حرارتی ،جزء غیرقابل کنداس ،خوردگی ،رسوب ،سطح موثر انتقال حرارت.
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بهینه سازی متغیرهای موثر در طراحی کولرهای هوایی
علی محمد کرمی :دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه
فرزاد ویسی :استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه

در طراحی کولرهای هوایی یک طرح بهینه طرحی است که ضمن حصول بیشترین ضریب انتقال حرارت در داخل و خارج لوله ها و
کمترین افت فشار سیال در داخل لوله ها و هوا در خارج لوله ها ،مجموع هزینه های ثابت مبدل و هزینه های بهره برداری به حداقل
برسد .در این مقاله ابتدا یک تابع هدف برای هزینه های کلی یک کولر هوایی تعریف شده و سپس ارتباط تابع فوق با متغیرهای
انتقال حرارتی یعنی سطح انتقال حرارت بیرون لوله ها ،ضریب انتقال حرارت جریان اجباری هوا روی لوله ها ،ضریب کلی انتقال
حرارت ،مقادیر افت فشار در داخل و خارج لوله ها بررسی و متغیرهای مستقل و اساسی مسئله انتخاب شده اند .سپس با استفاده از
روش ریاضی ضرایب الگرانژ روابط مورد نیاز جهت محاسبه مقادیر بهینه متغیرهای فوق ارائه گردیده اند .در پایان با انجام یک طراحی
موردی با استفاده از روابط بدست آمده ،دمای بهینه هوای خروجی از کولر را به عنوان نمونه ای از متغیرهای انتقال حرارتی بدست
آورده و با مقدار پیشنهادی تجربی توسط دیگران مقایسه شده است .مقایسه نتایج نشان از تطابق خوب روابط پیشنهادی با کارهای
تجربی دارد و می تواند در انتخاب بهینه متغیرهای طراحی کولرهای هوایی مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :کولرهای هوایی ،بهینه سازی ،تابع الگرانژ ،دمای خروجی
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کاربرد تكنولوژي پينچ در بهینه سازی طراحي شبكههای مبدل حرارتي
خديجه سمندري :دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

تكنولوژي پينچ ،مجموعه اي از روش هاي ترموديناميكي است که امروزه برای اهداف مختلفی از جمله تحليل شبكه های مبدل حرارتي
مورد استفاده قرار می گیرد .در این راستا تحليل پينچ جهت تعيين هزينه شبكه مبدل هاي حرارتي و انرژي مورد نياز و نيز تشخيص
نقطه پينچ بكار مي رود .در اين مقاله هدف رفع کاستی های موجود در روش های حدسی تکنولوژی پینچ از طریق یافتن  ∆Tminبهینه
و طراحي شبكه به كمك آن است به گونه ای که در نهایت تعداد اتصاالت الزم برای تعادل انرژی در شبکه مینیمم گردد .بدین منظور
کلیه مراحل طراحی شبکه های مبدل حرارتی به کمک تكنولوژي پينچ الگوسازي شده و به شکل الگوریتمی دقیق درآمده است كه
قابل استفاده براي تشخيص و طراحي نقطه پينچ در كليه مسائل پينچ از جمله مسائل با دو نقطه پينچ ،آستانه و مسائل پیچیده دارای
تقسيم جريان مي باشد .ساختار ارائه شده خطاي روش هاي حدسی قبلی را به نحو چشمگيري كاهش داده است ،همچنين با ترسيم
منحني تركيبي گراند سطوح مختلف انرژي را تعيين كرده و برقراري اتصال بين جريان هاي گرم و سرد را بهينه سازي کرده است .در
اين مقاله از روش منحني هاي تركيبي و حل الگوريتمي مسائل پينچ براي تعيين  ∆Tminبهينه استفاده شده است كه تاكنون بصورت
حدسي تعيين مي گرديد .به کمک منحنی های متحرک و مدیریت بین افزایش انتقال حرارت بین فرآیندی و کاهش منابع خارجی
سرد و گرم تعیین  ∆Tminبهینه برای هرنوع مبدل پوسته و لوله با هر تعداد جریان سرد و گرم امکان پذیر گردید .در نهایت به کمک
این  ∆Tminبهينه در مرحله طراحی شبکه و برقراری اتصاالت نیز به شبکه مبدلی کامال اقتصادی و از لحاظ اتصاالت ،به بهینه ترین
اتصاالت رسیده است تا در پایان نیازی به بحث روی اقتصادی بودن مبدل نباشد.
كلمات كليدي :نقطه پينچ ،دماي آستانه ،تقسيم جريان ،آناليز آبشاري ،منحني تركيبي ،منحني گراند ∆Tmin ،بهينه
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طراحی مدل بهینه مبدل گرمایی فشرده از دیدگاه انتقال حرارت با استفاده از نرم افزار Matlab
حسنعلی ازگلی :دانشجوی دکتری رشته مهندسی انرژی دانشکدۀ محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

محدودیت س��طح انتقال گرما در مبدلهای گازی فش��رده که به دلیل شرایط فیزیکی و جانمایی رخ میدهد باعث میشود کارکرد اینگونه
مبدلها از نقطه بهینه فاصله بگیرد؛ لذا در تحقیق ارائه شده طراحی مبدلهای گرمایی فشرده از جنبه انتقال حرارت مورد محاسبه و بحث
قرار گرفته است .در این تحقیق یک نمونه مورد مطالعاتی با استفاده از دادههای واقعی و فرضیات مناسب به صورت رایج مورد محاسبه قرار
گرفته و پاسخ به دست آمده با شرایط بهینه مقایسه گشته است .در ادامه مدلی جهت طراحی مبدلهای گرمایی فشرده پیشنهاد داده شده
است .مدل مورد بحث در نرم افزار ریاضی  Matlabبا استفاده از متغیرهای مستقل نوشته شده و پاسخ ها برای طراحی بهینه به دست آمده
است .حل مدل تفاوت  0/833 W/Kرا با نقطه بهینه نشان داد که مؤید نتایج فنی حاصل شده میباشد.
کلمات کلیدی :مبدل های گازی فشرده ،نرم افزار  Matlabطراحی ،مدل
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مروري بر  34سال ثبت اختراعات در زمينه غلبه بر مشكل جرم گرفتگي در مبدلهاي گرمايي در اياالت
متحده آمريكا ()1975-2009
علي داسمه :شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي – دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران

در حركت به سوي صنعتي شدن كاربرد روز افزون صنايع شيميايي ،نفت و گاز و پتروشيمي و بكار گيري مواد و فرآيندهاي جديد
جهت توليد محصوالت جديدتر با صرف كمترين هزينه هاي مرتبط ،امري بديهي است .در اين گام ،مبدل هاي حرارتي به عنوان يكي
از كليدي ترين ادوات انتقال حرارت در كليه فرآيندهاي توليدي ،نقش مهمي را بر عهده دارند .مشكل جرم گرفتگي به عنوان يكي
از عمده ترين مشكالت كار با ادوات انتقال حرارت ،امري است كه مي توان گفت از عرصه ظهور اين تجهيزات تا كنون ،صنايع مرتبط
را به چالش كشيده است .در اين مقاله به جهت آشنايي با آنچه كه مي توان تالش هاي صنعت براي غلبه بر مشكل جرم گرفتگي در
مبدل هاي گرمايي ناميد ،مروري بر اختراعات ثبت شده در اياالت متحده آمريكا در اين زمينه در خالل سال هاي  5791تا 43( 9002
سال) خواهيم داشت .بررسي عوامل ضد رسوب و جرم گرفتگي معرفي شده در صنعت ،روش هاي مختلف حذف ،كاهش و يا كنترل
جرم گرفتگي در مبدل هاي حرارتي از جمله مواردي است كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است .اميد است با مطالعه اين
موارد گامي رو به جلو در حل مشكالت صنعتي كشور برداشته باشيم.
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روشی جدید در طراحی مبدل گرمایی صفحه حلزوني با در نظر گرفتن ساختار
امير حسين صبوري شيرازي :کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی ،شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
محمدرضا جعفري نصر :دانشیار ،دکترای مهندسی شیمی ،شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی

در اين مقاله به معرفی روش��ی جدید به منظور بهینه کردن طراحی گرمایی مبدل گرمايي صفحه حلزوني با در نظر گرفتن س��اختار مبدل
گرمایی پرداخته شده است .در این روش سعی شده است که مبدل گرمایی ساختاری فشرده-تر پیدا کند تا سطح تبادل کننده گرما در واحد
حجم افزایش یابد .این افزایش فشردگي سطح باعث کوچک شدن ساختار مبدل گرمایی که یکی از مزیتهای این نوع مبدل گرمایی است،
میگردد .روش ارائه شده ،اصالح و تکمیل شده روش مینتون ( )Mintonدر سال  1970بر اساس روابط ابعاد هندسي میباشد .در مطالعه
موردی این روش با روش مینتون مقایسه شده و نتایج موفق آمیزتری مشاهده گردیده است.
کلمات کلیدی :مبدل گرمایی صفحه حلزوني ،طراحی ،فشرده سازی
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نگرشهاي مرتبط با تكنولوژي پينچ در طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي
عبدالرحيم اسفندی :منطقه ششم انتقال گاز هرمزگان ،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

در دهههای اخير بهينهسازی مصرف انرژی در صنايع توسط روش های گوناگون رواج پيداکرده است .در اين ميان صنايع پااليشگاهی و
پتروشيمی بهعلٌت مصرف بسيار زياد انرژی مورد توجه ويژهای قرار گرفتهاند و تحقيقات مختلفی برای کاهش مصرف سوخت در آن ها
انجام شده است .ا ٌما غالب اين تحقيقات به منظور ساختن تجهيزاتی بوده است که شکل يا جنس تغييريافته آن ها ،کار در دماها و
فشارهای باالتر و حصول راندمان باالتر را امکانپذير میسازد .هدف از اين مقاله توسعه يک روش برای بهينهسازی پارامترهای عملياتی
و بازيافت حرارتی است که توسط روشی بر پايه قوانين ترموديناميک انجام میگيرد .اين روش ,تحليل مرکب تکنولوژی پینچ در سطح
کل کارخانه و تواید همزمان کار و حرارت میباشد .بهينهسازی همزمان فرآيندهای توليدی و سيستمهای تأسيساتی يک متدلوژی
جديد را میطلبد که میتواند تقاضای انرژی و ضايعات را بطور همزمان در کل کارخانه کاهش و بازدهی فرآيند و تواید همزمان کار
و حرارت را افزايش دهد .در اين مبحث تکنولوژی پینچ بر روی کل واحدها گسترش داده خواهد شد و چندين فرآيند را که از طريق
يک واحد تأسيساتی مرکزی به يکديگر مربوط شدهاند ترکیب می گردد.
کلمات کليدي :انتگراسيون انرژی ،تحليل کلی کارخانه ،شبکه مبدل های حرارتی ،فناوری پینچ
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مروري مختصر بر روشهاي برآورد هزينه مبدلهاي گرمايي
امير حسين صبوري شيرازي :کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی ،شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی

برآورد هزينه مبدلهاي گرمايي تأثير بسزايي بر روي سود آوري پروژه شبکه مبدلهاي گرمايي ( )HENدارد که اين خود شامل هزينههاي
اصلي و ميزان نفر ساعات کاري پروژه ميباشد .از روشهاي گوناگون موجود براي برآورد هزينه ,نتايج مختلف به دست ميآيد .بنابراين آشنايي
کامل با اين روشها براي يک مهندس ضروري است .در اين مقاله ده روش مختلف مرسوم براي برآورد هزينه اصلي مبدلهاي گرمايي در
پروژههاي اصالحي در صنايع فرايندي آورده شده است .در هر یک از روشهای آورده شده ،پارامترهای اصلی برآورد هزینه با توجه به فرضیات
و س��اختار مبدل گرمایی شناس��ایی و در رابطه هزینه به کار گرفته می    شود .هدف از اين مقاله مقايسه و معرفي مختصري از هر يک از اين
روشها ميباشد.
		
کلمات کلیدی :مبدل گرمایی ،هزينه اصلي ،برآورد هزينه
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مقايسه انتقال حرارت از یک دسته لوله بادامکی و دايروي در جريان عرضي
آرش ميرعبداله لواساني :استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،گروه مكانيك
حسين ترابيان :استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،گروه مكانيك

در این مطالعه انتقال حرارت و افت فشار از یک دسته لوله بادامکی و دایروی با آرایش مستطیلی و همچنین مثلثی در جريان عرضي از هوا با
روش عددي مقایسه شده است .جریان آرام ،دو بعدی و غیر قابل تراکم در نظر گرفته شده است و با روش حجم محدود حل شده است .طول
مشخصه برای لولههای بادامکی با قطر یک لوله دایروی معادل است .عدد رينولدز جريان بر حسب قطر معادل  100 › Reeq ›900است.
گام طولی  1/73و گام عرضی  2در نظر گرفته شده است.
نتايج نشان ميدهد كه با تعویض لولههای یک دسته لوله دایروی با آرایش مستطيلي با لولههای بادامکی انتقال حرارت حدود  4تا  10درصد
و افت فشار حدود  64تا  74درصد کاهش می یابد .همچنین در آرایش مثلثی افت فشار دسته لوله بادامكي حدود  20تا  35درصد كمتر از
دسته لوله دایروی است ولي انتقال حرارت دسته لوله دايروي  1تا  7درصد بيشتر از دسته لوله بادامكي است.
کلمات كليدي :دسته لوله ،آرایش مستطیلی ،آرایش مثلثی ،انتقال حرارت ،افت فشار
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بهینه سازی كولر هوايي واحد تبخير آلوميناي جاجرم بوسيله طراحي و شبيه سازي مبدل حرارتي
بوسيلهي نرم افزار ASPEN
رضا سليمي :سرپرست بخش تحقیقات شرکت آلومینای ایران
حسن پهلوانزاده :استاد دانشگاه آزاد تهران جنوب
احمد فرزادگان :کارشناس بخش تحقیقات آلومینای ایران
جواد جويني :کارشناس بخش تحقیقات آلومینای ایران

مجتمع آلوميناي ايران توليد كننده آلومينا از بوكسيت به روش باير ميباشد .به منظور تهيه كاستيك غليظ جهت انجام اين فرآيند واحد
سود و تبخير در اين مجتمع احداث شده است .از آنجايي كه در فصل گرما بدليل افزايش دماي هوا بخش كولر هوايي در اين واحد جوابگوي
ظرفيت مورد نياز تهيه كاستيك با غلظت و دبي مناسب فرآيند نميباشد ،لذا در اين تحقيق مشاهدات و بررسيهايي روي برخي پارامترهاي
فرايندي الزم در شرايط عملياتي متفاوت دمايي انجام شد و راهكار افزايش ظرفيت از طريق طراحي مبدل پوسته و لوله در مسير ورودي كولر
هوايي ارائه گرديد .براي رسيدن به اين راهكار از سري نرم افزارهاي  ASPENبه جهت طراحي و شبيه سازي بخش كولر هوايي استفاده شده
است و پارامترهاي موثر بر كارايي اين بخش مورد بررسي قرار گرفته است.
کلمات كليدي :كولر هوايي ،واحد سود و تبخير ،شبيه سازي ،مبدل حرارتي پوسته و لوله ،نرم افزار ASPEN

ارائه شفاهی
www.mobaddel.com

1st International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
10 - 11 Nov 2009, Tehran, IRAN

57

نخستین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1388مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

مروري بر انواع مبدلهای حرارتی مورد استفاده در صنعت
امين احمدپور :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پتروشيمي بندر امام ،مركز پژوهش
سيمين عيديوند :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پتروشيمي بندر امام ،مركز پژوهش
محمد حسين زاده :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت ره آوران فنون پتروشيمي
محسن كياني ده كياني :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت ره آوران فنون پتروشيمي

برای کاهش مصرف انرژی در واحدهای صنعتی می توان از گرما یا سرمای خود جریانهای فرآیندی بجای منابع  Utilityاستفاده کرد .به
طور کلي در صنايع نفت ،گاز ،شيميائي و دستگاههاي فرآيندي و تقطير وسايلي وجود دارند که کارشان انتقال حرارت از يک مايع يا گاز به
يک مايع يا گاز ديگري است.اين انتقال حرارت از جداره فلزي يک لوله طوري انجام مي گيرد که از مخلوط شدن آنها جلوگيري مي کند.
دستگاههائي که اين تبادل حرارت را انجام ميدهند به طور کلي مبدل حرارتي ناميده ميشوند .در اين مقاله به بررسي انواع مبدلهاي حرارتي
به كار گرفته شده در صنعت پرداخته ميشود.
كلمات كليدي :مبدل حرارتي -انتقال حرارت -دستگاه انتقال حرارت
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ايجاد دانش فني ،طراحي و ساخت مبدل حرارتي پوسته – لولهاي با بافلهاي مارپيچ براي اولين بار
در ايران در پتروشيمي تبريز
رضا طسوجي آذر :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک ،مربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايلخچي ،دانشکده مهندسي مکانيک

هادي وندتمدني :کارشناس مکانیک ،مسئول ساخت و تعمیرات مبدلهای حرارتی پتروشیمی تبریز

محمدرضا جعفري نصر :استادیار دانشگاه ،رئیس پژوهشهای فنی شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی

بهزاد موتابی :كارشناس ارشد مكانيك ،مسئول پروژههاي فني مركز پژوهش پتروشيمي تبريز

مرتضی علیپور قوریچائی  :کارشناس ارشد مکانیک ،رئیس برنامه ریزی تعمیرات پتروشیمی
سيروس زيني نژاد :كارشناس مكانيك

فرهاد نعمتي طاهر :كارشناس مكانيك

مبدل هاي حرارتي پوسته – لوله اي درصد خيلي زيادي از فرآيندهاي انتقال حرارت در صنايع مختلف را بخود اختصاص داده اند .لذا
افزايش راندمان اين تجهيزات همواره مرود هدف طراحان قرارگرفته است .در طي سال هاي گذشته پيشرفت هاي قابل مالحظه اي
نيز جهت افزايش راندمان اينگونه مبدل ها صورت پذيرفته است .يکي از اين تکنولوژي هاي جديد استفاده از بافل هاي مارپيچ بجاي
بافل-هاي معمولي در اينگونه مبدل ها مي باشد .با آگاهي از اين تکنولوژي ،جهت خريد اين مبدل بجاي يکي از بحراني ترين مبدل
در واحد بوتن 1-پتروشيمي تبريز اقدام گرديد که با رد درخواست ،اعالم شد که اين نوع مبدل جزو اقالم تحت تحريم بوده و با توجه
به کاربرد آن در نيروگاه هاي اتمي قادر به پذيرش درخواست نمي باشند .لذا در سال  3831پروژه اي جهت طراحي و ساخت تيوب
باندل با بافل هاي مارپيچ و جايگزيني آن با تيوب باندل قديمي در پتروشيمي تبريز تعريف گرديد که با تالش طاقت فرسا و استفاده
از نيروهاي مجرب در مرداد سال  7831ساخت آن تکميل و در واحد بوتن 1-پتروشيمي تبريز در سرويس قرارداده شد .اين پروژه که
براي اولين بار در ايران تعريف و به مرحله اجرا در آمده است منجر به کسب دانش فني طراحي و ساخت اين مبدل جديد گرديد و
نتايج اوليه نيز نشان از بهبود عملکرد نسبت به نوع قديمي دارد .نتايج حاصل از اين جايگزيني نشان مي دهد که گرچه هزينه ساخت
اولين بار آن نسبت به تيوب باندل قديمي بيشتر مي باشد ولي هزينه هاي فرآيندي و تعميراتي که درصد عمدهاي از هزينه هاي کلي
مبدل هاي حرارتي را شامل مي شود حدود  %05کاهش داشته است .همچنين دوره سرويس دهي مبدل  103-E-21واحد بوتن1-
حدود  3برابر گرديده که در پايا بودن عملکرد واحد نقش عمده اي را داشته است.
واژه هاي کليدي  :مبدل حرارتي پوسته و لوله اي ،بافل مارپيچي ،کاهش رسوب ،افزايش دوره سرويس دهي ،کاهش هزينه
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ت اکسرژتيك لولههاي گرمايي با بکارگيری شبکه عصبی مصنوعی و
بهينهسازي انرژي و مالحظا 
آنالوژي شبه لويك
علي اکبر جمالي :دانشگاه امام حسین (ع) ،عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی
جلیل باران دوست :دانشگاه امام حسين (ع) ،دانشكده فني و مهندسي ،محقق پژوهشكده پدافند غير عامل

متناس��ب با رشد بی س��ابقه تکنولوژی در سالهای اخیر ،لولههاي گرمايي مرحله به مرحله با دقت قابل توجهی تعقيب شده است .ارزیابی
کارائی مبدلهای حرارتی ساخته شده متناسب با پتانسیل ترمودینامیکی باالي سامانه حرارتي مزبور الزم و ضروري است .تحلیل قانون دوم
شیوهایست که رافع این خ ً
ال اطالعاتي است .مطالعه اکسرژی ارائه شده در این مقاله بمنظور بازنمايش نوعي تحليل مبتني بر رعايت انتقال
حرارت كه افت فشار را نيز در سامانه مزبور لحاظ ميكند ،زمينه جالب و قابل توجهي است.
مشکل عمده تجهیزات انتقال حرارت از جمله لولههاي گرمايي در نقش يك مبدل حرارتی ،توازن میان سرعت انتقال گرما و برایند افت فشار
در سیال است .روشهاي قدیمی که این دو جنبه را تواماً بررسي و مقایسه میکنند بر پايههاي تجربی استوار است .از آنجا كه کیفیت انرژیی
منتقل شده در سامانه مزبور را نمیتوان بطور دقیق تشخیص داد ،در كار حاضر با اقامه روشي جدید طي دو مرحله:
 - 1پیشبینی اطالعات افت فشار برای جمع مساحت سطوح ناشناخته مبادلهگر با تحلیل یکسان اطالعات به کمک شبک ه عصبی مصنوعی
 -2اطالعات انتقال حرارت برای سطوح یکسان با محاسبه قبلي و نتايج معلوم آنولوژي مشابه لويك و مقایسه شباهت آن با فرم اصالح شده
مرتبط پرداخت شده است .متعاقب آن ضمن ترکیب دادهها با هم با تمركز برتحلیل قانون دوم ،برخي مالحظات بهینهسازی در طراحی مبدل
حرارتی را برای نازلترین بازگشتناپذيریها نشان داده شده است .نتايج تحليلي مزبور بر اساس تبادل حرارت در اليههاي مختلف سامانه
تبادلي حرارت در لولههاي گرمايي با توجه محدوديتهاي رايج در آن به کار گرفته شده و نتايج مطلوبي حاصل و ارائه گرديده است.
کلمات کلیدی :شبکه عصبی مصنوعی ،اکسرژی ،بهینه سازی انرژی
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طراحی بهینه مبدلهای حرارتی یک یخچال بازگشت  ناپذیر به کمک الگوریتم ژنتیک
حمید صفاری نطنزی :استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
کوروش جواهرده :استادیار دانشگاه گیالن
حمید رضا طالش بهرامی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسي مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران ،گرایش تبديل انرژي

امروزه باال رفتن هزینه تولید انرژی همه کشورها را برآن داشته است که اقداماتی را در زمینه صرفه جویی انرژی انجام دهند .این امر
لزوم بهینه سازی صنایع مختلف درمصرف انرژی را برما روشن می سازد .تبرید به عنوان یک صنعت بسیار مهم نیز از این امر مستثنی
نیست که از کاربردهای آن میتوان تهویه مطبوع ،سردخانه ها و یخچال ها را نام برد .ترمودینامیک بهینه سازی را در مفاهیمی مانند
کار و حرارت جستجو می کند .به همین دلیل مالک بهینه بودن یخچال ها با ضریب عملکرد که نسبت بار برودتی به کار داده شده
است ،بیان می شود .در این مقاله ابتدا یک یخچال بازگشت ناپذیر از نظر ترمودینامیکی مدلسازی شده است .برخی از پارامترهای
مربوط به مبدل های موجود در سیکل (کندانسور و اواپراتور) به عنوان مجهول در نظر گرفته شده است .سپس این پارامترها به ضریب
عملکرد یخچال وابسته شده است .در مرحله بعد ضریب عملکرد به عنوان تابع هدف تعریف شده و الگوریتم ژنتیک بر آن اعمال شد.
نتایج به صورت یک جدول ارائه گردید که همگی گزینه ها دارای ضرایب عملکرد تقریباً یکسانی بوده و طراح می تواند از بین گزینه های
مختلفی که پیشنهاد شده یکی را با توجه به شرایط عملی انتخاب نماید.
کلمات کلیدی :الگوریتم ژنتیک ،بهینه سازی ،بازگشت ناپذیر ،ضریب عملکرد یخچال ،مبدل گرمایی
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بررسي خوردگي ميكروبي در مبدلهاي حرارتي
امين احمدپور :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پتروشيمي بندر امام ،مركز پژوهش
منصور جوهري :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پتروشيمي بندر امام ،مركز پژوهش
محمد عنايت زاده :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي

خوردگي ميكروبي معموالً براي نشان دادن افزايش در فعاليت خوردگي ناشي از حضور باكتريهايي كه سرعت واكنشهاي خوردگي
آندي ،كاتدي و يا هر دو را افزايش ميدهند ،استفاده ميشود .اين در حالي است كه مكانيسم واكنش كم و بيش بدون تغيير باقي
ميماند .خوردگي ميكروبي در تعامل با واكنشهاي عادي الكتروشيميايي (واكنشهاي آندي  -كاتدي و غيره) نوعي خوردگي است
كه عامل آغازين و يا تشديدكننده آن ،فعاليت ميكروارگانيسمهاست .اين نوع خوردگي ميتواند در هر محيط آبي بوجود آيد ،حتي
در محيطهائي كه اگر كمترين مقدار آب را داشته باشد .براي مثال تنها وجود مقادير ناچيز آب در سوخت هواپيما ميتواند اين
فرآورده را آلوده و بعضاً خورنده نمايد .در اين مقاله به تشريح اين نوع خوردگي در مبدل هاي حرارتي و روش هاي مقابله با آن پرداخته
مي شود.
كلمات كليدي :خوردگي ميكروبي ،زيست فناوري ،واكنش هاي خوردگي
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ط مرزي متنوع و كاربرد آن در
تحليل توزيع دما در يک صفحه مسي پروانهاي شکل با شراي 
سامانههاي تبادل گرما
علي اکبر جمالي :دانشگاه امام حسین (ع) ،عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی
ترانه سادات جانفدا :دانشجوي دكتري مهندسي شيمي ،آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي فرآيند به كمك كامپيوتر

در حاش��يه كاربرد آناليز عددي و تحول در حيطه روشهاي محاس��بات عددي ،تحليل معادالت ديفرانس��يل پارهاي از گستردگي مناسبي
برخوردار شده است .گرچه توسعه اوليه الگوريتمهاي محاسباتي در مقايسه با تحليلهاي رياضي ،بيشتر بر بسط شيوههاي محاسبات دستي،
تجربهگرايي و درك مستقيم مبتني است .ليكن پيشرفتهاي گسترده اخير در علوم رايانه بويژه در دهههاي گذشته منجر به توسعه روشهاي
عددي جهت حل مسائل علمي و مهندسي شده است .در پژوهش حاضر به منظور حل و استخراج پروفايل دما در يک صفحه مسي پروانهاي
شکل از نتايج مندرج در جعبه ابزار حل معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي مربوط به نرمافزار متلب ،بهره گرفته شده است .مسأله توزيع
دما در اين صفحه پروانهاي شکل با شرايط مرزي عايق ،دماي ثابت و كنوكسيون بررسي و مقادير بدست آمده در گرههاي مورد نظر استخراج
گرديده است .ضمناً با استفاده از دو روش اختالف محدود و حجم محدود ،شيوه حل مسأله بطور کامل تعقيب و با نوشتن يک كد ،مسأله در
نقاط مورد نظر حل شده است .خروجي حاصل كد و نتايج حاصل از جعبه ابزار حل معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي ،در برخي نقاط
آزمايش��ي با يکديگر مقايس��ه شده است .نتايج نشان ميدهد؛ صحت كد نگارش شده با تكيه بر برخي جنبههاي كاربردي در مبادلهگرهاي
گرمايي از دقت مطلوبي برخوردار است.
کلمات کلیدی :الگوریتم محاسباتی ،شرایط مرزی ،توزیع گرما ،تحلیل ریاضی

ارائه پوستر
www.mobaddel.com

1st International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
10 - 11 Nov 2009, Tehran, IRAN

63

نخستین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1388مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بهینه سازی نحوة تعیین پتانسیل یک کولر هوایی برای تولید آتش مخزنی
مهدیه احمدی :کارشناس ارشد مکانیک ،شرکت  -OIECپروژة فازهای  17/18پارس جنوبی -واحد مهندسی
هاجر الهوردی :کارشناس ایمنی و فرآیند ،شرکت  -OIECپروژة فازهای  17/18پارس جنوبی -واحد مهندسی
هما فردوسی :کارشناس ارشد مکانیک ،شرکت  -OIECپروژة فازهای  17/18پارس جنوبی -واحد مهندسی

امروزه با توجه به مسائل و مشکالت مالی ،طراحی بهینه جایگاه ویژهای را در پروژههای مهندسی به خود اختصاص داده است .از سوی دیگر
الزامات اجرایی بسزایی در رابطه با مباحث ایمنی و محیط زیست تعریف گردیدهاند که رعایت آنها مستلزم اختصاص هزینه و زمان قابل
مالحظهای میباش��د .مش��کل از آنجا نشأت میگیرد که عمدتاً به دلیل اهمیت مسائل ایمنی و زیست محیطی و درگیری آنها با سالمتی
انسانها ،گاهاً کارشناسان دچار سوء برداشت شده و به منظور اطمینان از امن بودن طراحی ،از سادهسازیهائی که منجر به افزایش تمهیدات
ایمنی میگردد استقبال می کنند .اینگونه تصمیمات به دلیل باالبردن هزینههای پروژه ،نهایت ٌاً منجر به دلزدگی و کاهش تمایل کارفرمایان به
اعمال دستورالعملهای ایمنی میگردد ،حال آنکه با باالبردن دقت محاسبات و استفاده از روشهای بهینه میتوان در عین اینکه به ایمنی
پروژه خدشه وارد نمیگردد ،از هزینههای غیر الزم صرفنظر کرد .در مقالة حاضر ،مسئلة پتانسیل یک کولر هوایی برای تولید آتش مخزنی
( ، )Pool fireمورد بررسی قرار میگیرد .ابتدا توضیحات مختصری در ارتباط با نحوة عملکرد و ساختار این تجهیز ارائه خواهد گردید .در
ادامه اطالعاتی در مورد سناریوهای خطر و معیارهای قضاوت در ارتباط با خطر مطرح می-شود .سپس روشی کاربردی برای باالبردن دقت
تخمین مستعد خطر ( )Fire Potential Equipmentبودن یا نبودن یک کولر هوایی پیشنهاد میگردد .این روش ،با توجه به ساده بودن
و عدم استفاده از معادالت پیچیده و روشهای زمانبر تحلیلی ،به خوبی قابل کاربرد در محاسبات صنعتی میباشد .نهایتاً ،یک نمونه کولر هوایی
مورد محاسبه قرار گرفته و با نمونههای مشابه در حال کار مقایسه میگردد .در پایان نتیجه گرفته میشود که با استفاده از روش پیشنهادی
میتوان تخمین دقیقتری از وضعیت خطر چنین تجهیزی داش��ت و در عین صرفهجوئی و خودداری از اعمال مواد اضافی و آس��یب زدن به
محیط زیست ،از ایمن بودن محیط اطراف آن اطمینان خاطر حاصل کرد.
کلمات کلیدی :کولر هوایی ،بهینه سازی ،آتش مخزنی ،نشت سیال ،سازههای ضد حریق ،ایمنی
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شبيهسازي عددي جريان تراكمناپذير همراه با انتقال گرما
در اطراف دسته لوله
سيد اسماعيل رضوي :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه تبریز
محمدجعفر مهديزاده :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

در کار حاضر به بررسی تاثیر مدلهای مختلف آشفتگي ،اندازه و آرایش دسته لولهها در جریان صلیبی هوا روی انتقال گرما در رژیم آشفته
پرداخته شده است .کارکرد مدلهای آشفتگی k-ε RNG، Standard k-ε، Realizable k-ε، Standard k-ω، SST k-ωمقایسه
و ارزیابیشدهاند .روش  SIMPLEبا طرح باالدست مرتبه دوم و شرط مرزی دمای ثابت دیواره برای گسستهسازی معادالت ناویر -استوکس
و انرژی به كار رفته است .تجزیه و تحلیل نتایج عددی و مقایسه آنها با دیگر نتایج عددی و تجربی موجود در ادبیات فن ارائه شده است.
مدلآشفتگي k-ε RNGعملكرد محاسباتي مناسبتري در مقايسه با ديگر مدلهاي آشفتگي از نظر دقت و سرعت همگرايي نشانداد .ويژگي
كار حاضر در مقايسه عملكرد مدلهاي گوناگون آشفتگي همراه با انتقالگرما است.
کلمات کلیدی :معادالت ناویر ،استوکس جريان تراكمناپذير ،دستهلوله خطي و زيگزاگي ،مدلهای آشفتگی
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بررسی تاثیر استفاده از نانو پوششها بر میزان انتقال حرارت در چگالندهها
عزتاهلل جودکی :دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
باقر ابارشی :دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
مصطفی دهقانیزاده :دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

در این مقاله جایگزینی نانو پوشش ها در چگالنده ها بجای مواد رایج مورد استفاده به منظور افزایش کارایی چگالنده بررسی شده است.
با توجه به اینکه دو نوع میعان فیلمی و قطره ای در چگالنده ها اتفاق می افتد ،از نظر نرخ میعان و نرخ انتقال گرما ،میعان قطره ای بر
میعان الیه ای ترجیح داده می شود .نرخ انتقال گرما در میعان قطره ای بیش از ده برابر میعان الیه ای است به همین دلیل پوشاندن
سطح با موادی که مانع از تر شدن و در نتیجه افزایش میعان قطره ای شود در عمل متداول است .ترکیب های آلی سیلیکان ،تفلون
و نوعی از موم و اسیدهای چرب از موادی هستند که برای این منظور به کار گرفته می شوند .اما معموال به مرور زمان در اثر اکسید
شدن ،تشکیل رسوب و کنده شدن ،کارایی این مواد کاهش پیدا کرده و سرانجام میعان الیه ای حاکم می شود .در این مقاله به بررسی
استفاده از نانو پوشش ها ،که کارایی باالتری نسبت به ترکیب های فوق دارند پرداخته شده است.
کلمات کلیدی :چگالنده ،میعان قطره ای ،میعان فیلمی ،نانوپوشش ها
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تعیین ترکیب بهینه مبرد در مبدلهایی با مبردهای مخلوط به کمک الگوریتم ژنتیک
حمید صفاری نطنزی :استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید رضا طالش بهرامی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسي مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران -گرایش تبديل انرژي

مبردهای ترکیبی یا چند جزئی در یک رنج دمایی گسترده از دمای نقطة حبابی تا دمای نقطة شبنم تبخیر میشوند .این امر موجب میشود
که با انتخاب درست ترکیب مبرد تطابق بسیار خوبی بین منحنی تبادل حرارتی دو سیال موجود در مبدل بدون اینکه نیاز به کمپرسورهای
چند مرحلهای باش��د ،بدس��ت آید .انتخاب صحيح نوع مبردها و درصد ترکیب آنها همیش��ه برای مهندسان یک مشکل بوده است .گرچه
تالشهایی در این زمینه با بهره گیری از برخی از نرم افزارهای تجاری طراحی مبادلگرها صورت گرفته است .اما همه این روش مستلزم تجربه
و آشنایی گستردة کاربر با این نرمافزارها میباشد .در این مقاله نحوه انتخاب مبرد بهينه بر مبناي كمينه اتالف اگزرژي ،با استفاده از الگوریتم
ژنتیک ارائه شده است .بدین ترتیب که هرچه منحنی-های تبادل حرارتی دو جریان مبرد و سيال ثانويه در یک مبدل به یکدیگر نزدیک باشند
آن مبرد عملکرد بهتری داشته و اتالف اگزرژي آن کمتر خواهد بود .نتایج بدست آمده نيز بيانگر صحت نتايج حاصل است.
کلمات کلیدی :مبدل حرارتی ،مبرد مخلوط ،سیال ترکیبی ،الگوریتم ژنتیک
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بهينه سازي انرژي در برج تقطير دياباتيک با استفاده از مبدلهاي حرارتي روي هر سيني
سيد هادي سيدين :دانشكده فني مهندسي دانشگاه سمنان ،گروه مهندسي شيمي
هادي صف شكن :دانشكده فني مهندسي دانشگاه سمنان ،گروه مهندسي شيمي
بهنام خوش اندام :دانشكده فني مهندسي دانشگاه سمنان ،گروه مهندسي شيمي

با توجه به رشد مصرف انرژي در جهان و کشور ما بهينه سازي مصرف انرژي يکي از مهمترين و اساسي ترين اهداف براي پيشرفت و توسعه
هر کشوري ميباشد .هدف از اين مقاله ،بهينه سازي يک برج تقطير دياباتيک است .در اين مقاله از تعدادي مبدل حرارتي (كويلهاي حرارتي)
متوالي بر روي سينيهاي برج تقطير بدون ريبويلر به طور يكنواخت در كل برج استفاده شد .در اين مقاله از دو روش بهينه سازي استفاده
شده است.
 -1روش بهينهس��ازي تصادفي مونت کارلو که بيش��تر در رشتههاي برق و مکانيک استفاده ميشود و بر مبناي دادههاي تصادفي بوده و در
هنگام نداشتن معادله يا در مواقعي كه معادالت غير خطي داريم استفاده ميشود.
 -2روش بهينه سازي توسط تابع fminconمطلب که اين روش نسبت به الگوريتم مونت کارلو سريعتر و دقيقتر است .چون روابط اصلي
وجود داش��ت؛ اين روش بهتر بود .در اين مقاله روابط و موازنههاي جرم ،انرژي و آنتروپي در هر  2بخش دفع و غني س��ازي برج و بر روي
جريانهاي ورودي و خروجي انجام شد .در پايان مقاله مقايسهاي هم بين دو برج دياباتيک و آدياباتيک از لحاظ اقتصادي و بهبود عملکرد و
صرفه جويي در مصرف انرژي انجام شد.
كلمات كليدي :بهينه سازي ،مونت كارلو ،fmincon،برج دياباتيك ،تقطير
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مزاياي نصب مبدلهاي صفحهايدر واحدهاي تبديل كاتاليستي
عليرضا جعفر پور بروجني :شركت ملي پااليش و پخش ،شركت پااليش نفت اصفهان ،ادار ة مهندسي پااليش

اس��تفاده از تكنولوژي مبدلهاي صفحهاي در واحدهاي تبديل كاتاليستي شركت پااليش نفت اصفهان مزاياي متعددي داشته است و اين
مقاله در راستاي تبيين و برشمردن محاسن استفاده از اين تكنولوژي به ويژه از نقطه نظر صرفه جوئي انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي و
كاهش آاليندههاي زيست محيطي ميباشد .استفاده از صفحات با ابعاد بزرگ و ضخامت كم به همراه رژيم جريانهاي متقابل واقعي سبب
شده تا ميزان انتقال حرارت در چنين مبدلهائي زياد شود و صرفه جوئي در مصرف انرژي و كاهش آالينده هاي زيست محيطي را به همراه
داشته باشد.
جايگزيني دس��تهاي از مبدلهاي پوس��ته و لوله با يك عدد مبدل صفحهاي با راندمان باال ميتواند بار حرارتي كوره و كولرهاي هوائي را تا
نصف كاهش دهد .اين كاهش بطور مستقيم هزينههاي انرژي و سرمايه گذاري ثابت را كاهش ميدهد .عالوه بر اين ،طراحي سادة مكانيكي
مبدلهاي صفحهاي و همچنين كاهش افت فشار در كورههاي كوچكتر (بواسطة راندمان باالي حرارتي اين مبدلها) سبب ميشود تا كل
افت فشار مدار عملياتي كاهش يابد و متعاقباً مصرف انرژي در كمپرسور گاز گردشي نيز حدود  %40-%20كاهش يابد .همچنين هزينههاي
در سرويس نبودن واحد ،بدليل كارهاي تعميراتي كه بر روي مبدلهاي پوسته و لوله،خصوصاً به منظور تميز كاري مبدلها،اعمال ميشود
به كمترين مقدار كاهش مييابد .اين امر بواسطة كمتر بودن رسوب گذاري ( )foulingدر مبدلهاي صفحهاي بدليل يكنواخت بودن شدت
آشفتگي رژيم سياالت درون مبدل ميباشد.
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بازيافت حرارت از گاز خروجي توربين گازي بوسيله مبدلهاي حرارتي لوله گرمايي
فرزام باقرخانی :دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك (دانشگاه آزاد دزفول) استاد دانشگاه آزاد واحد بهبهان
رضا باهوش كازروني :دكتراي مكانيك (عضو هيات علمي دانشگاه چمران اهواز)
امین رضا نقره آبادی :دكتراي مكانيك (عضو هيات علمي دانشگاه چمران اهواز)

گاز خروجي از توربين هاي گازي داراي دماي تقريبي  055درجه سانتي گراد مي باشد که از راه اگزوز به هواي بيرون انتقال پيدا
مي کند و به هدر مي رود .در اين پژوهش با طراحي مبدل حرارتي لوله گرمايي به بازيافت انرژي از گاز خروجي از توربين گازي
مي پردازيم .ابتدا نحوهء عملکرد مبدل لوله گرمايي و اصول و معادالت حاکم بر طراحي آن به اختصار توضيح داده شده است .سپس
به طراحي يک مبدل لوله گرمايي با سيال عامل کاري جيوه که سيال گرم آن گاز خروجي توربين و سيال سرد آن هواي مي باشد،
مي پردازيم و مشخصات مبدل و نمودارهاي مشخصه حرارتي و افت فشار مبدل طراحي شده ارائه مي شود .سپس با تغييرات عددي
در پارامترهاي موثر در عملکرد مبدل (نوع آرايش جريان سياالت ،طول قسمت هاي تبخير کننده و چگالنده ،ميزان دبي جريان هوا،
تعداد رديف ها و  ) ...تاثيرات آن ها را بر روي مشخصه حرارتي و افت فشار مبدل طراحي شده ،بررسي مي کنيم و نتايج را به صورت
نمودار ارائه مي دهيم .سپس يک واحد مبدل حرارتي لوله گرمايي با سه سيال کاري مختلف (جيوه ،دوترم و آب) طراحي کرده
مشخصات مبدل مشخصه حرارتي و افت فشار کل را مشخص کرده و مشخصه حرارتي و افت فشار هر يک از سياالت را جداگانه
مشخص مي کنيم .در نهايت با توجه به نتايج مبدل هاي طراحي شده و شرايط اقتصادي آن ها به طراحي يک مبدل حرارتي بهينه
مي پردازيم.
کلمات کليدي :توربين گازي ،مبدل لوله گرمايي ،بازيافت انرژي ،افت فشار ،مشخصه حرارتي

ارائه پوستر
70

1st International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
10 - 11 Nov 2009, Tehran, IRAN

www.mobaddel.com

نخستین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1388مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

ساخت يك نمونه آزمايشگاهی لوله ترموسيفون به صورت قسمت مياني نمایشی ()Visual
مجيد لطفي :عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ،گروه مهندسی شیمی ،صنایع شیمیایی معدنی

ترموسیفون يكي از شيوههاي نوين و كارآمد جهت انتقال حرارت است .اصول عمليات داخلي يك ترموسیفون بر اساس جوشش و
چگالش ميباشد .لوله ترموسيفون نوع ساده یک لوله گرمایی است و مزايا و كاربردهاي زیادی در صنایع دارد .به علت عدم وجود
ساختار فتيلهاي در ترموسیفون ،بازگشت مايع چگاليده به قسمت تبخیرکننده بوسيله نيروي وزن ميباشد .مهمترين نكتهاي كه در
اين قسمت براي دانشجويان و دانش پژوهان وجود دارد عدم مشاهده فرآيندهاي داخلي ترموسيفون ميباشد .در اين مقاله ،نحوه
ساخت يك نمونه آزمایشگاهی لوله ترموسيفون سه تكه كه دو قسمت تبخیرکننده و چگالنده آن از جنس مس و قسمت مياني آن از
جنس شيشه پيركس می باشد و با سيال عامل آب مقطر پر می شود ،شرح داده ميشود .نسبت هندسی و نسبت پر شدن بهینه یکی
از عوامل اصلی در ساخت این ترموسیفون میباشد.
کلمات كليدي :ترموسيفون ،لولهگرمايي ،نمایشی ،نسبت هندسی ،نسبت پر شدن ،انرژی
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محاسبه برآورد مصرف بخار و چگونگی تخلیه کندانس در مبدلهای حرارتی
سینا قمری :شرکت پایدار ایده

جریان سیال ثانویه ،ظرفیت گرمایی و تغییرات دمایی از مهمترین پارامترها در برآورد مصرف بخار در مبدلهای حرارتی در زمان راه اندازی
میباشند که یکی از مهمترین مقاطع کاری این تجهیزات میباشد .این مسئله تنها در زمانی میتواند نادیده گرفته شود که زمان راه اندازی تا
بار کامل حائز اهمیت نباشد و به این منظور یا سایز مبدلها به نسبتی بزرگتر میگردد و یا ضرایب اطمینان باالتری در نظر گرفته میشود.
فشار کندانس خروجی در این مصرف کنندهها متاثر از فشار بخاری است که در داخل کویلهای حرارتی توزیع میگردد .اگر این فشار پایینتر
از فشار کندانس باشد منجر به جلوگیری از تخلیه کندانس گردیده که به پدیده  Stallمشهور است و تلههای بخار توپی ایدهآل ترین انتخاب
برای جلوگیری از این پدیده میباشند.
کلمات کلیدی :کندانس ،تله بخار ،پدیده  ،Stallفشار بخار
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نقش بیو فیلمها در کنترل خوردگی مبدلهای صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
امیر خاکسار  :دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت -بهره برداری ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان
عیسی نویری :کارشناسی ارشد مهندسی نفت – حفاری ،عضو پژوهشگاه تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی
میثم تقی پور :دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت  -بهره برداری ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان

خوردگي میکروبی يكي از انواع بسيار شايع خوردگي در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي است که حدود يك پنجم خسارات خوردگي
در صنايع را به خود اختصاص مي دهد .مبدل های گرمایی هم به عنوان یکی از اصلی ترین تجهیزات در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
است که از خوردگی میکروبی در امان نیست .روش های حفاظتی الكتروشيميايي معموالً از جلوگيري از بروز اين نوع خوردگي ها
عاجزند و شباهت ظاهري بسيار زياد اين نوع خوردگي به خوردگي هاي عادي نيز مزيد بر علت شده و باعث ميگردند تا خوردگي هاي
زيستي با سرعت ادامه يافته و خسارات بيشتري را به بار آورند .خوردگي میكروبي در تعامل با واكنش هاي عادي الكتروشيميايي
(واكنش هاي آندي–كاتدي و غيره) نوعي خوردگي است كه عامل آغازين و يا تشديدكننده آن ،فعاليت مكيروارگانيسم ها می باشد.
اين نوع خوردگي مي تواند در هر محيط آبي بوجود آيد .در این مقاله سعی شده است تا تعدیل و حفاظت از خوردگی توسط بیوفیلم
تقویت شده با اکسیژن ،بیوفیلم های تولید کننده مواد بازدارنده خوردگی و یا تولید کننده آنتی باکتریال ها بر روی مبدل های گرمایی
موجود در فضای صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی بررسی شود.
کلمات کلیدی :مبدل های گرمایی ،خوردگی زیستی ،خوردگی میکروبی ،بیو فیلم ها
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بررسي داليل خوردگي مبدلهاي خنك كننده سكوي دريايي فاز یک و راهكارهای جلوگيري از آنها
رضا قرباني :شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
فاطمه رستمي :شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

خوردگي لوله هاي مبدل خنك كننده و لوله هاي آب باعث وقفه در انجام تعميرات مي گردد لزوم تداوم توليد گاز و عدم توقف جهت
تعميرات باعث نشت گاز و خطرات ايمني مي گردد .بنابر این بررسی عوامل خوردگی و روش های برطرف کردن آن ها امری اجتناب
ناپذیر می باشد .در این مقاله به بررسی دقیق عوامل خوردگی و تعيين نوع و مكانيزم خوردگي با استفاده از روش هاي الكتروشيميايي
و شبیه سازی سرعت خوردگي شياري در شرایط آزمایشگاهی پرداخته ،نهایتا دو روش عملی مناسب که عبارتند از تعویض آلیاژ و
نصب لوله هاي منقبض شونده پليمري در محل حد فاصل لوله ها به صفحات نگهدارنده درجهت حذف اثرات خوردگي شياري معرفی
و بررسی می شوند .این روش ها باعث میگردد كه زمان شروع خوردگي شياري به ميزان زیادی به تأخير افتاده و عمل سرويس دهي
لوله ها تا چند برابر افزايش یابند.
کلمات كليدي :مبدل ،خوردگي ،لوله هاي منقبض شونده526lenocnI،
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مدل سازی یک مبدل حرارتی پر شده از مواد با تغییر فاز
محمد رستمی زاده :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکاه تربیت مدرس
مهرداد خانلرخانی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکاه تربیت مدرس
مجتبی نبی پور :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکاه تربیت مدرس
مجتبی صدرعاملی :استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

سیستمهای ذخیره ساز انرژی گرمایی نقش مهمی را در صنایع گوناگون و کاربردهای تجاری و مسکونی دارد .استفاده از این سیستمها
زمانی اس��ت که بین تولید و مصرف انرژی تعادل وجود نداش��ته باش��د .جهت ذخیره س��ازی انرژی در این سیستمها از مواد با تغییر فاز
( )Phase Change Materialاس��تفاده میش��ود .ذخیره س��ازی گرمای نهان در یک مبدل حرارتی پر شده از  PCMبدلیل دانسیته
باالی ذخیره انرژی و ثابت بودن تقریبی دما در حین فرآیند تغییر فاز ،مورد توجه می باشد .افزایش ظرفیت ذخیره سازی انرژی در بناها
میتواند از طریق کاهش نوسان دمای هوای داخل خانه ها باعث راحتی هر چه بیشتر انسان شود .بطوریکه دمای هوای داخل خانه برای مدت
طوالنی نزدیک به دمای مطلوب باشد .در این تحقیق ،یک مدل ریاضی بر پایه فرموالسیون آنتالپی برای یک مبدل حرارتی با صفحات تخت
که در بین صفحات هوا جریان دارد ،ارائه شده است و با استفاده از آنالیز عددی در قالب معادلهای که تنها متغیر مجهول آن دما باشد ،مورد
بررسی قرار گرفته است .با کدنویسی برنامه کامپیوتری مدل ارائه شده ،اثر ضخامت  PCMاستفاده شده در مبدل بر روی توزیع دما در الیه
 PCMو اثر مقدار  PCMبر روی زمان ذوب شدن بررسی شده است .نتایج نشان میدهد بین مقدار  PCMبکار رفته و زمان ذوب رابطه
خطی برقرار است و کاهش ضخامت  PCMباعث بهبود عملکرد  PCMمیشود.
کلمات کلیدی :مواد تغییر فاز دهنده ،آنالیز عددی ،ظرفیت سازی ،انرژی
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سیستمهای خنک کننده مورد استفاده در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
علی زارع مهذبیه :کارشناس ارشد بخش فرآیند هدکو
علی فاطمی :مدیر پروژههای هدکو

یکی از بخشهای در خور توجه واحدهای صنعتی ،سیستم خنک سازی آب (برج خنک کننده) و تجهیزات مرتبط با آن میباشد .ساخت و
استفاده از برجهای خنک کننده که از تبخیر برای سرد سازی آب استفاده مینمایند ،باعث پدید آمدن مشکالتی دائمی ،در بهره برداری از
این نوع سیستمها گردیده است .اساسیترین مشکل پیش رو ،تأمین آب جبرانی است که با توجه به شدت مصرف این سیستمها و از طرفی
شرائط آب و هوایی خشک کشور ،همواره به عنوان نکتهای منفی نمود پیدا می کند .گر چه در خصوص واحدهایی که در حال عملیات هستند،
مصرف این حجم عمده آب به امری عادی بدل شده ،ولی با نگاهی عمیقتر میتوان دریافت مصرف آبی که قابل استفاده برای کشاورزی و
حتی شرب میباشد .آن هم در این دامنه وسیع و فراگیر ،شاید در کشور ما اص ً
ال منطقی نباشد .از دیگر مشکالت این نوع سیستمها ،پدید
آوردن اثرات نامطلوب خوردگی و رسوب گذاری دائمی در مبدلهای حرارتی واحد میباشدکه لزوم بازنگری در وضعیت استفاده از آنها را دو
چندان مینماید .هدف از این مقاله ،بررسی بیشتر مشکالت فوق الذکر و اثرات آن و سپس ارائه راهکارهائی برای جایگزینی مناسب برجهای
آب خنک کننده (از نوع باز) با دیگر روشهای ممکن میباشد.
کلمات کلیدی :آب جبرانی ،سردسازی ،صنایع نفت
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مدلسازی و مقایسه عملکرد انواع مبدلهای حرارتی در بخش رطوبتزدا و بازیاب
سیستم سرمایش دسیکنت
سپهر صنایع :دانشیار ،آزمایشگاه بهینهسازی سیستمهای انرژی ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام صدقی قادیکالیی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،آزمایشگاه بهینهسازی سیستمهای انرژی ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران

یکی از روشهای مؤثر برای افزایش کنترل رطوبتزدایی در صنایع مختلف مانند تهویه هوا و تأمین شرایط آسایش از طریق مصرف بهینه
انرژی ،تکنولوژی رطوبتزدایی بر اساس جاذبهای دسیکنت میباشد .به عنوان یک توضیح ساده در مورد این نوع سیستمها میتوان گفت
در سیستم سرمایش دسیکنت ،رطوبت هوا را توسط دسیکنت حذف کرده و سپس به کمک روشهای مختلف سردسازی ،دمای هوا را به
مقدار مورد نظر میرس��انیم .مبدلهای حرارتیای که در بخش رطوبتزدا و بازیاب سیس��تمهای سرمایش دسیکنت مایع از آنها استفاده
میشود ،مبدلهایی هستند که در آنها عالوه بر انتقال حرارت ،انتقال جرم هم صورت میگیرد .در طراحی این نوع مبدلها دو طرح کلی
را میتوان در نظر گرفت .در طرح اول انتقال همزمان حرارت و جرم بین محلول دسیکنت و هوای مجاور آن ،بدون حضور سیال خنک (در
بخش رطوبتزدا) و سیال گرم (در بخش بازیاب) صورت میگیرد ،حال آنکه در طرح دوم فرآیندهای انتقال حرارت و جرم در حضور سیال
خنک/گرم انجام میگیرد .مبدل حرارتی اول بدلیل پیچیدگی کمتر دارای قیمت تمام شده پایینتری است ولی در عین حال میزان انتقال
جرم در مبدل حرارتی دوم بیشتر خواهد بود .در این مقاله ابتدا به بررسی و مدلسازی این دو طرح پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که ،در
بخش رطوبتزدا ،میزان انتقال رطوبت از هوا به محلول دسیکنت در حضور سیال خنک 10% ،بیشتر از زمانی است که این فرآیند به صورت
آدیاباتیک انجام گیرد .همچنین در بخش بازیاب ،اگر فرآیند انتقال رطوبت از محلول دسیکنت به هوای مجاورش در حضور سیال گرم انجام
شود ،میزان انتقال رطوبت تقریباً  2/5برابر بیشتر از حالت آدیاباتیک خواهد بود .در ادامه به بررسی مبدل حرارتی صفحهای پرداختیم که در
آن گرمای تولید شده در فرآیند جذب رطوبت (در بخش رطوبتزدا) توسط سرمایش غیرمستقیم دفع میگردد .در نتیجه با این روش نه تنها
میزان رطوبتزدایی افزایش مییابد بلکه میتوان از هوای بازگشتی این مبدل نیز برای خنک کردن محلول گرم خارج شده از قسمت بازیاب
استفاده کرد و به این ترتیب راندمان سیکل سرمایش را افزایش داد.
کلمات کلیدی :بخش بازیاب ،بخش رطوبتزدا ،سیستم سرمایش دسیکنت
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مقايسه تكنيك هاي بازرسي تيوبهاي مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله
مهدی محمد مهدی پور :شرکت پتروشیمی مارون  ،بازرسی فنی

در این مقاله به بررس��ی و مطالعه تکنیکهای نوین بازرس��ی تیوبهای مبدلهای حرارتی پوس��ته و لوله پرداخته میش��ود .روش بازرسی
تیوبهای مبدلهای حرارتی بسته به متریال تیوبها ،شرایط فیزیکی تیوبها و فرصت موجود جهت انجام امور بازرسی انتخاب میگردد .از
جمله روشهای نوین بازرسی تیوبها میتوان به  EC ،RFT ، PSEC ، IRISو  RVIاشاره کرد .تكنيك  ECبرای تيوبهاي غير كربني
(غير آهني) ،تكنيك  RFTبرای بازرسی عيوب موضعي كه مقداري حجيم هستند در تیوبهای آهنی ،تكنيك PSECبراي بازرسي عيوب
كوچك ( )5mm< Diameter Pitدر تيوبهاي آهني خصوصا تیوبهای آهني فيندار ،تكنيك IRISبراي بازرسی هر دوي تيوبهاي
آهني و غيرآهني و تكنيك  RVIبراي بازرسي چشمي هر نوع تيوب میتواند نتیجه مطلوب را ارائه دهد .در صورت نیاز میتوان از تلفیقی
از روشهای تعریف شده جهت رسیدن به سرعت و دقت بیشتر در کار بازرسی استفاده نمود .البته هر یک از روشهای فوق مزایا ،معایب و
الزاماتی دارند که دامنه انتخاب ما را محدود می کند. .باید به این نکته توجه کرد که روش یا روشهای انتخابی میبایستی عالوه بر داشتن
توجیه اقتصادی ،دقت و سرعت مورد نیاز ما را نیز تامین نماید.
کلمات کلیدی  :تکنیکهای بازرسی ،مبدل حرارتی پوسته و لوله ،تیوب
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تكنولوژي جريان گردابي جهت بازرسي تيوبهاي مبدلهاي حرارتي و ريبويلرها
مهدي محمد مهدي پور :کارشناس مهندسي مكانيك ،طراحي جامدات ،شركت پتروشيمي مارون ،بازرسي فني
امير مختاري كرچگاني :کارشناس ارشد مهندسي مكانيك ،تبديل انرژي ،شركت پتروشيمي مارون ،بازرسي فني

تيوبهاي مبدلهاي حرارتي در معرض خرابيهاي بس��ياري قرار دارند كه ميتوانند هزينههاي س��نگيني را در آينده تحميل كنند .از اين
موارد ميتوان به هزينههاي سنگين تعميرات ،پالگ كردن ،جايگزيني و تعويض تيوبها اشاره كرد  .يكي از موثرترين روشهاي جلوگيري
از اين امر بازرس��ي تيوبها ميباش��د كه معموال به وسيله روش جريان گردابي ،عيوب حجمي را تشخيص ميدهند .اين در حالي است كه
عيوبي مانند حفرههاي سطحي ( )pittingعيوب درون دانهاي( ،)IGAترك هاي محوري و ترك هاي پيراموني يا محيطي نياز به حسگرها و
پرابهاي ويژهاي دارند .اين در حالي است كه در صنعت و مخصوصا در صنايع هستهاي قابليت اطمينان ،سرعت و قدرت تحليل و توصيف
عيوب بسيار مهم و حياتي مي-باشد.
از آنجايي كه اين امر را ميتوان به كمك تكنيك جديد بكار رفته در پرابهاي تس��ت جريان گردابي محقق س��اخت به شرح آنها پرداخته
ميشود .پرابهاي يكطرفه فرستنده – گيرنده محيطي توانايي بسيار بااليي دارند و بصورت پيوسته وسريع با قدرت آشكارسازي بسيار بااليي
جهت ترك هاي محوري و محيطي طراحي گرديدهاند كه اين پرابها در مقايسه با پرابهاي امپدانسي كارايي بيشتري دارند .در اين مقاله يك
بازبيني بر روي اصول اجرايي و قدرت و توانايي روش جديدي از جريان گردابي در بازرسي تيوبهاي مبدلهاي حرارتي ارائه شده ونمونههايي
از كاربرد اخير آنها در نيروگاههاي اتمي به بحث گذاشته ميشود.
کلمات کلیدی :جريان گردابي ،پرابهاي يكطرفه فرستنده  -گيرنده ،ترك ،تيوب ،مبدلهاي حرارتي
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شبيه سازي عددي انتقال حرارت نانوسيال در ميكرومبدل
هادي کارگر شريف آباد :عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،گروه مهندسي مکانيک

در اين مقاله بررسي تجربي که توسط لي و موداور در مورد انتقال حرارت نانو سيال در ميکرو کانال انجام شده است توسط
نرم افزار فلوئنت شبيه سازي و نتايج بدست آمده از حل عددي بوسيله معادالت عمومي حاکم بر جريان سياالت معمولي در
هندسه هاي ماکروسکوپي با نتايج بررسي هاي تجربي در هندسه هاي ميکروسکوپي ،مقايسه شده است .براي حل معادالت از شرائط
مرزي واقعي(مدل تجربي) استفاده شده است .نتايج نشان مي دهد که معادالت عمومي جريان سياالت معمولي با در نظر گرفتن خواص
اصالح شده و يا بعبارتي خواص مؤثر ،بخوبي مي تواند جريان نانوسيال را تحليل کند .همچنين با توجه به شرائط مرزي خاص که در
مورد جريان سيال در ميکرو-کانال وجود دارد ،استفاده از شرائط مرزي عمومي نيز نتايج قابل قبولي بدست مي دهد.
کلمات کليدي :ميکرو مبدل حرارتي ،انتقال حرارت ،حل عددی ،فلوئنت

ارائه پوستر
80

1st International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
10 - 11 Nov 2009, Tehran, IRAN

www.mobaddel.com

نخستین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1388مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

تبدیل مولد مقیاس کوچک به تولید همزمان برق و حرارت با استفاده از مبدل گرمایی
در شهرک صنعتی سپیدان
جواد ابوالفضلی اصفهانی :دانشیار گروه مکانیک (دانشگاه فردوسی مشهد)
محمد جواد جزائری :دانشجوی کارشناسی مکانیک سیاالت (دانشگاه فردوسی مشهد)
ایمان ویسی :دانشجوی کارشناسی مکانیک سیاالت (دانشگاه فردوسی مشهد)

مقاله حاضر به امکان سنجی تولید حرارت توسط مبدل حرارتی از مولد مقیاس کوچک شهرک صنعتی سپیدان میپردازد .با مشخص شدن
محدود بودن منابع انرژی فس��یلی ،رش��د س��ریع مصرف و افزایش قیمت آنها در چند سال اخیر تالشهای بسیاری برای مدیریت مصرف
منابع سوختی صورت گرفته است .از جملهی این اقدامات میتوان به استفاده از انرژیهای نو ،وضع مقررات سختگیرانه ،تعین استانداردها و
معیارهای برچسب مصرف انرژی ،ممیزی انرژی در صنایع و ساختمانها ،استفاده از سیستم ها و دستگاههای کم مصرف اشاره کرد .استفاده
از این روشها به علت هزینههای باال ،بازده کم و ناآشنایی با آنها در حال حاضر چندان عمومیت ندارد .با تصویب دستورالعمل توسعه مولد
مقیاس کوچک در سال 1387و تصویب مشوقهای مالی فرصتی استثنایی برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق کشور ایجاد شد .با
نصب مبدل حرارتی در یک مولد مقیاس کوچک میتوان آن را به یک واحد تولید همزمان برق و حرارت تبدیل کرد و از این طریق به راندمان
باالتر،آالیندگی کمتر و در نهایت سود بیشتری دست یافت .از بررسی انجام شده مشخص میشود که تبدیل مولد مقیاس کوچک به واحد
تولید همزمان برق و حرارت باعث کاهش قابل مالحظهی مصرف انرژی و آالیندگی و افزایش بازده کل خواهد شد.
کلمات کلیدی :مولد مقیاس کوچک ،تولید همزمان برق و حرارت ،مبدل حرارتی ،انرژی ،آالینده
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افزايش انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي با استفاده از لولههاي پليمري شكل دهي شده
علي ذاكري :عضو هيأت علمي پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران
عباس جعفري جيد  :پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران

مبدل هاي حرارتي با لوله هاي پليمري بهترين جايگزين براي مبدل هاي حرارتي فلزي دركاربردهاي گوناگوني هستند كه خوردگي يا
خواص شيميايي مورد توجه است .عالوه بر اين پليمرها قابليت توليد در شكل هاي ابتكاري با آسانترين و بهترين تركيب با ديگر اجزا
و فراهم نمودن شرايطي براي بيشترين انتقال حرارت سطحي در يك فضاي محدود را دارند .يكي از معايب استفاده از پليمرها ،پايين
بودن ضريب انتقال حرارت هدايتي آن هاست افزودن ذرات آلومينيوم و گرافيت به پليمرهاي مختلف باعث ايجاد محصولي جديد
مي شود كه ضريب هدايتي آن را افزايش مي دهد .هدف اين مقاله بررسي لوله هاي بيضوي وعدسي شكل است كه به منظور كاهش
نيروي درگ در رينولوزهاي زير بحراني ساخته شده اند .براي بحث در مورد اين نوع لوله از راندمان لوله هاي شكل دهي شده استفاده
مي گردد كه به وسيله اختالف دما بين لوله دايروي پايه با دماي ميانگين روي سطح ،همانند بسياري از پره ها محاسبه مي شود.
کلمات کلیدی :مبدل گرمایی ،لوله چلیمری ،پره
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Exergy Analysis of Bioethanol production pilot plant

Bahman Behzadi: School of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
Soheil Sarioletlagh Fard: School of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology,
Tehran, Iran

Exergy analysis is a powerful tool to determine process inefficiencies and to evaluate its performance. Distillation
unit of bioethanol production pilot plant was analyzed thermodynamically using simulated process data. The rate
of exergy destructions and exergy efficiencies are calculated so that the locations of highest exergy destruction
can easily be identified. The results show the extractive distillation column has the lowest exergy efficiency
(61.68%) in the unit. Also the highest exergy destruction occurs within the condensers and reboilers. Exergy
efficiency of the distillation unit is low (53.53%) where it is assumed no heat loss in the plant exists and energy
efficiency is 100%. This indicates that opportunities of improvement exist to reduce exergy destruction and
make the plant operation more effective. This may include the use of an energy management system and some
technical revisions.
		
Keywords: Exergy analysis, Bioethanol production, Distillation, Plant Performance.
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Transient Thermal Behavior of a New Type of Multi-Layered Heat
Exchanger Using Porous Media
M. Marami Saran: Cooling Expert, Cooling Section, Mechanic Descipline, Monenco of Iran Co.
M. Rezaee Alam: Cooling Expert, Cooling Section, Mechanic Descipline, Monenco of Iran Co.
GH. Ghezel Asheghi: Cooling Master Expert, Cooling Section, Mechanic Descipline, Monenco of Iran Co.

The thermal characteristics of a new type of multi-layered porous heat exchanger (PHE) are identified based on
an energy conversion phenomenon between gas enthalpy and thermal radiation. This system has a five-layered
structure consisting of two high temperature, two heat recovery sections and one low temperature section. These
sections are separated from each other by four quartz glass walls. Porous media in the two high temperature
sections convert the enthalpy of the high temperature gas flow to thermal radiation, and emit towards the three
adjacent porous layers where the low temperature air flow is heated by reverse conversion from thermal radiation
into gas enthalpy. A transient theoretical analysis is conducted for a one-dimensional system where convection,
conduction, and radiation take place simultaneously in the fluid and solid phases considering gas radiation effects
in each section. The coupled energy equations based on two-flux radiation model, are solved numerically to
investigate the transient heat transfer characteristics in the fluid and solid phases. It is shown that this type of
porous heat exchanger is highly efficient, especially when the porous layers have high optical thickness and low
scattering coefficient.
Keywords: heat exchanger, energy conversion, gas radiation, porous media
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Simulation of a Metal Foam Heat Exchanger Using Differential
Evolution (DE)
P. Setoodeh: Ph.D student, School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University
P. Parvasi: Ph.D student, School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University
D. Iranshahi: Ph.D student, School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University
M. Taheri: School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz 71345, Iran

In this work, a novel type of heat exchanger, named as metal foam heat exchanger, studied. Metal foams are
classified as highly porous and tortuous materials in which filled in heat exchanger. Metal foam heat exchangers
have considerable advantages and heat recovery greater than the other available heat exchangers. In this work,
the effects of micro structural metal foam properties, such as porosity, pore diameters, on the heat exchanger
performance are discussed. The related correlations in the literature for flow and thermal transport in metal foam
heat exchangers are used.
The foam filled heat exchanger, modeled mathematically and the solution of the governing equation is accomplished
by a unique inventive method. In this inventive method, an optimization method, named, Differential Evolution
(DE), as well as Shooting method is employed simultaneously. At last the velocity and temperature profile in
both, inner tube and annular space have been depicted.
Keywords: Metal foam heat exchanger, Differential Evolution (DE), Shooting method.
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Applying Heat Pipes in Trough Solar Collectors to Supply
Consuming Energy of Absorption Chillers’ Generators
Khashayar Shakiby: Department of Energy Engineering, Graduate School of the Environment and Energy,
Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran

Cooling systems consume higher amount of energy if cooling and heating systems are compared in houses.
Absorption chillers are highly valid and technically-commercially justifiable among central cooling systems. In
order to have refrigerant concentration in generator, such chillers need thermal energy which is applicable by using
hot water and vapor produced by solar collectors which results in the reduction of fossil energy consumption.
However, the vast area of flat plate solar collectors required to supply consuming energy of generator is considered
as a hindrance. In the present study a ten-unit building with the total area of 1000 square meters was taken after
determining the required cooling load and choosing absorption chiller based on thermal energy, temperature and
flow rate of the required warm fluid for chosen chiller; therefore, innovatively parabolic trough solar collectors
installed in the focal line of a heat pipe were applied. In case it is compared with flat plate solar collectors,
the required heat for chiller is supplied with dramatically less area needed than that of solar collectors, higher
efficiency, longer time span, and more flexibility. Solar trough collector and the heat pipe used in its focal point
were designed according to the required heat of the chiller’s generator.
Keywords: Heat Pipes, Trough Solar Collectors, Absorption Chillers
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Crude Oil Fouling in Shell and Tube Preheat-train Heat
Exchangers: a Review
Mohmmad Reza Mozdianfard: Assistant Professor, Chemical Engineering Department, Engineering Faculty,
University of Kashan
Elaheh Behranvand: MSc Engineer,Chemical Engineering Department, Engineering Faculty, University of
Kashan.

Considering the importance of crude oil fouling in shell and tube heat exchangers of preheat trains in refineries,
whether from the viewpoint of fouling challenges in design, operation and maintenance, or advantages of fouling
reduction such as saving time and cost, by introducing different aspects of this problem (key fouling precursors,
mechanisms, and models) and also mitigation methods as a review, it has been tried in this article to establish that
in order to prevail the complex problem of crude oil fouling and choose the most effective mitigation methods,
an all-inclusive integrated study is needed.
Key words: crude oil fouling, heat exchangers, preheat train, fouling mechanisms, fouling mitigation
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Multiple Utility Targeting using Furnace Heating by Pinch
Analysis
Hamid Reza Rashidi: Bachelor of Science (Process Engineer) Khouzestan Petrochemical Company, Technical
service department, Process unit.
Hamed Eslami Namin:Master of science (Process Engineer) Khouzestan Petrochemical Company, Technical
service department, Process unit
Alireza Toosi: Master of science (Process Engineer) Khouzestan Petrochemical Company, Technical service
department, Process unit

Pinch Technology is the state of the art technique for design of energy efficient processing plants. This technique
is used to compute the theoretically minimum utilities consumption for a process based on the thermal data of
process streams. This analysis establishes the Grand Composite Curve of the process, which represents the net
deficit or surplus of heat in the process as a function of temperature. The grand composite curve provides a
convenient tool for setting the targets for the multiple utility levels. Most processes are heated and cooled using
several utility levels. To minimize energy cost, the design should maximize the use of cheaper utility levels and
minimize use of expensive utilities. When hot utility needs to be at a high temperature and/or provide high heat
fluxes, radiant heat transfer is used from combustion of fuel in a furnace. Considering that furnace heating is less
expensive than some steams and oils, this heating duty which has to be supplied by the furnace flue gas should
be maximized. Given this, targeting for process could be achieved by determining appropriate utility level and
decreasing total utility cost.
Keywords: Multiple utility targeting, Pinch Technology, Furnace heating.
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Heat Transfer in the Reboiler of MEA Stripping Column;
Assessment of predictive correlations
S. M. Peyghambarzadeh: Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr branch
M. Jamialahmadi: Petroleum University of Technology, Ahvaz
S. Azizi: Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Mahshahr branch

Nowadays, energy saving is one of the main goals in each industry like gas sweetening plant. The reboiler of
amine stripping column is one of the major energy consuming sections of each gas refinery. In this section,
amine regeneration could be performed by increasing the temperature of amine solution to bring it to boiling
condition and consequently to strip acid gases from the solution. There are numerous parameters which influence
the design of the reboiler of the amine stripping column. Heat transfer coefficient is one of the most important
aforementioned parameters which less fundamental works have been performed on this subject and almost no
information can be found in the literature. In this study, boiling heat transfer coefficients of monoethanolamine
(MEA) solutions are measured experimentally over a wide range of heat flux and at four different solution
concentrations. The results have been compared with the available correlations for the prediction of boiling heat
transfer coefficient of mixtures. Finally the most suitable correlation is recommended to be used in design and
optimization of the reboiler of amine plants.
Keywords: Boiling heat transfer coefficient, monoethanolamine, gas sweetening, correlation
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Heat Transfer Analysis and Modeling of a Parabolic Trough Solar
collector, using a wicked heat pipe in focal line
Khashayar Shakiby: Department of Energy Engineering, Graduate School of the Environment and Energy,
Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran

The major indirect solar power plants of the world take advantage of parabolic trough solar collector systems. Due
to the high intensity of solar energy in their focal points and high optical efficiency, higher amount of solar energy
is extracted and working fluid with higher temperature is produced. In the existing article an innovative idea of
using heat pipe in the focal line of the collectors is presented; by which the efficiency of such systems increases
owing to unique thermal characteristics of the pipe. The operating section located on the focal line of the collector
has a wick, and the condenser section in the secondary heat exchanger does not include a wick. Because of the
particular governing equations of the system applying thermal modeling, and the equations governing collector
and heat pipe, the related equations to determine the temperature of produced working fluid and the efficiency of
the system were extracted. Based on the thermal modeling of the system new application software was produced
in the environment of Matlab Software. Heat pipe is the crucial part of the system and majority of the equations
and optimizations refer to it.
Key words: Heat pipe, Energy modeling, Parabolic Trough Solar collector, Matlab
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دومين همایش بین المللی

مبدل های گرمایی
تهران 19 ،و  20آبان 1389

 مخاطبين كنفرانس :• اساتيد دانشگاه ،پژوهشگران و محققان صنعت مبدل گرمايي كشور
• شركت هاي صنعتي فعال در حوزه ساخت و توليد ادوات تبادل گرما
• مديران و مهندسين ،طراحان و دست اندركاران فعال در پروژه هاي
نفت و گاز و پااليشگاهي كشور.
• مهندس��ين و دس��ت اندركاران فعال در حوزه عملي��ات و كاربري
دستگاه هاي تبادل گرما.
• ش��ركت هاي مهندس��ين مش��اور صنعتي و پيمان��كاران فعال در
پروژه هاي نفت و انرژی
• مديران و پرس��نل واحدهاي تحقيق و توس��عه صنعتي (،)R&D
بازرسی فنی و مهندسی و ...
• مديران و پرسنل واحدهاي تهيه كاالي مورد نياز پروژه ها

پس از برگزاري موفقيت آميز نخستين همايش بین المللی مبدل هاي
گرماي��ي در صنايع نفت و انرژي ،دومي��ن دوره همايش فوق با هدف
گسترش دانش فني ،اعتالي تحقيقات ،ارائه دستاوردهاي متخصصين
صنعتي و دانش��گاهي و ايجاد محيطي ب��راي تبادل اطالعات علمي و
تجارب صنعتي ،توس��ط شركت هم انديشان انرژي كيميا با مشاركت
مستقيم نشريه مبدل گرمايي ،برخی از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان
خدمات مرتبط با صنعت مبدل گرمایی،انجمن هاي صنفي  -توليدي
و علم��ی مرتبط ب��ا مبدل گرمای��ی ،نخبگان صنعتي و دانش��گاهي،
پژوهش��گران ،اساتيد و عالقمندان كش��ور در  19و  20آبان ماه سال
 1389در تهران (چهارراه پارک وی ،مجموعه تالش) برگزار گردید.
اين همايش شامل بخش هاي متنوعي از جمله ارائه مقاالت ،برگزاري
جلس��ات پرسش و پاس��خ ،برگزاري كارگاههاي آموزشي و نمايشگاه
جانبي دستاوردهاي صنعتي بود.

 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و ش��اخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آنها
• شناس��ایی و رفع مش��کالت فن��ی و اقتصادی س��اخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش ه��ای انتگراس��یون حرارتی و اصالح ش��بکه مب��دل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت برنامه
همايش قرار گرفت.

 اهداف كنفرانس:• شناس��ايي نقاط ضعف و قوت و چالش هاي توس��عه صنعت مبدل
گرمايي كشور
• ايج��اد فضاي الزم جه��ت بروز توانمندي هاي علمي و پژوهش��ي
صنعت مبدل گرمايي در كشور
• ش��ناخت متقابل پتانسيل هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري
ارتباط مستقيم بين اين دو نهاد
• بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
• فراهم سازي بستر مناس��ب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع
كشور به يكديگر
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و ش��اخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آن ها
• شناس��ایی و رفع مش��کالت فن��ی و اقتصادی س��اخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش ه��ای انتگراس��یون حرارتی و اصالح ش��بکه مب��دل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت برنامه
همايش قرار داده شدند.

 كارگاه هاي آموزشي:كارگاههاي تخصصي آموزشي با حضور متخصصين داخلی در زمينه
دان��ش و فناوري هاي نوين مبدل ه��اي گرمايي در روزهاي همايش
برگزار خواهد ش��د .در سخنرانی ها و کارگاههای آموزشی دوره دوم
همایش موضوه بهینه س��ازی مصرف ان��رژی جایگاه ویژه ای به خود
تخصیص داده بود.
 جلسات پرسش و پاسخ :اين جلس��ات با حضور كارشناس��ان ،متخصصي��ن و صاحبنظران از
دانش��گاه ها ،نمايندگان انجمن هاي صنفي و علمي و س��ازمان هاي
دولت��ي به منظور بحث و تبادل نظ��ر در موضوعات مرتبط با صنعت
مبدل گرمايي برگزار گردد.
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 نمايشگاه جانبي :در كنار همايش براي نش��ان دادن دستاوردهاي صنعتي و پژوهشي
در زمينه ه��اي مختل��ف در راس��تاي موض��وع همايش ،نمايش��گاه
تخصص��ي مبدل گرمايي برگزار گردید .ش��رکت کول��ر هوایی آبان،
حامی طالیی دو دوره نخس��ت همایش بزرگترین غرفه نمایشگاه را
به خود تخصیص داده بود .از نکات جالب همایش دوم حضور پررنگ
چهار ش��رکت مبدلهای گرمایی صفحه ای میباش��د .گ��روه فناوری
آریوپایا (حامی نقره ای دو دوره نخس��ت همایش) ،طاها قالب توس،
کول سامر (تابستان سرد کویر) ،ره آورد ساعی از دیگران غرفه داران
نمایشگاه دوم بودند.

 داوران:دبیرعلمی و اجرایی :خشایار شکیبی ،مدیرعامل شرکت
هم اندیشان انرژی کیمیا ،سردبیر نشریه تخصصی مبدل گرمایی
دبیر کمیته علمی :فاروق ابراهیم پور :مدیرعامل گروه فناوری آریوپایا
محمد رضا جعفری نصر :مشاور مدیرعامل پژوهشگاه صنعت نفت
امین احمدپور :دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان
علی داسمه :شرکت پخش فرآورده های نفتی هرمزگان
حسین حسینی :مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی آبادان
علی اکبر جمالی :عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)
رامین مهدی پور :هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش

شرکت کنندگان:
با توج��ه به حجم باالی اطالع رس��انی همایش ،ش��رکت کنندگان
همایش از مراکز مختلف صنعتی ،تولیدی ،دانش��گاهی بودند .از آن
جمله:
پتروشیمی خراسان ،پتروشیمی تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر،
همپا انرژی شیراز ،دانش��گاه بوعلی سینای همدان ،پتروشیمی الله،
دانش��گاه آزاد اس�لامی پردیس ،ایران خودرو ،دانشگاه آزاد اسالمی
واح��د دزفول ،پاالیش��گاه امام خمینی اراک ،آب و برق خوزس��تان،
نفت س��پاهان ،پاالیش گاز س��رخون و قشم ،پتروش��یمی کرمانشاه،
پتروش��یمی فجر ،س��ایپا ،ش��رکت ملی مناطق نفت خی��ز جنوب،
پتروشیمی مارون ،پتروشیمی اروند ،پاالیش گاز بیدبلند  ،2پاالیشگاه
اصفهان ،پژوهش��گاه صنعت نفت ،پتروش��یمی زاگرس ،شرکت ملی
گاز ،پاالیشگاه بندرعباس ،گاز پارس جنوبی ،پژوهشگاه نیرو ،شرکت
ملی نفت زاگرس جنوبی و ....

همکاران اجرایی:
روابط عمومی :سارا شکیبی
معاونت اجرایی :سحر جامی
رایانه :حمید کریمی
سخن پایانی:
برخود واجب میدانیم از تمامی اش��خاص حقیق��ی و حقوقی که در
طول یک س��ال گذش��ته با حمایت مالی و معنوی خود در برگزاری
هرچ��ه پربارتر این همایش تخصصی یاری رس��ان دبیرخانه همایش
بودند ،صمیمانه ترین تش��کرات را به عمل آوریم .امید اس��ت در آبان
م��اه س��ال  ،1390س��ومین دوره این همایش تخصص��ی پربارتر از
دوره های پیش��ین آن برگزار گردد که از هم اکنون امید به همیاری
شما عزیزان داریم.
 تماس با دبیرخانه همایش:تلفن09197556424 – 88671679 :
فکس88671680 :
ایمیلmobadelconf@yahoo.com :
وب سایتwww.mobadel.ir:

کولر هوایی آبان
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دومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1389مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

نام مقاله

نویسندگان

صفحه

بهينه سازي مصرف انرژي در مبدل های گرمایی از طريق بهبود شرايط عملياتي در پااليشگاه
اراك با استفاده از روش الگوبرداري مقايسه اي

مرتضی فرامرز

10

اصالح شبكه مبدل هاي حرارتي توسط تكنولوژي پينچ

امين احمدپور  ،خشايار شكيبي
حسین حسینی

11

مروری بر افزایش انتقال حرارت در سمت پوسته مبدلهای حرارتی پوسته و لوله با استفاده از
بفل های مارپیچی

امیرحسینطریق االسالمی
بهروز راعی  ،عرفان زیاری فر

12

امکان سنجی استفاده از پديده تحریک الیه مرزی در افزایش راندمان مبدل های حرارتی پوسته
و لوله

علي قبادي  ،محمد حسين غفاری

13

محاسبه طول لوله و طول بهینه پره مبدل حرارتی با جریان عبوری گاز داغ از آن

علی یزدانیان  ،ابراهیم حاجی دولو

14

تحلیل عددی انتقال حرارت در مبدل حرارتی دوراهه با شار ثابت گرما

امیر فرزاد فروغی  ،محسن گودرزی

15

آشنايي با استاندارد  NACEو كاربرد آن در ساخت مبدل هاي گرمايي

نعمت اله عصـار

16

تحليل اکسرژی واحد بازيافت اورتوزايلن به منظور کاهش مصرف انرژی

بهروز راعی  ،امير حسين طريق االسالمی

17

بررسي مكانيزم شكست تيوب هاي اواپراتور متانول

دلير صوفي احمدي  ،بهنام باقری

18

طراحي بهينه مبدل بازياب حرارتي در سيستم هاي توليد همزمان حرارت و قدرت با محرک
اوليه ميکروتوربين گازي

الهام سهرابي زاده  ،داوود توکلي
محمدصادق قاضی زاده

19

مقایسه روش نوین رسوب زدایی هیدرومکانیک با واترجت

مهدی خانی مقانکی

20

استفاده از لولههای حرارتی نوسانی بعنوان جایگزین مناسب فین در مبدل های گرمایی پیشرفته

محمد بهشاد شفیعی  ،هادی کارگر شریف آباد
محمدحسن طالبی

21

بررسی افزایش راندمان مبدل های حرارتی پوسته و لوله با ایجاد اغتشاش در سیال داخل لوله ها

ایمان زینلی فامیله  ،سيد جواد ميررضايي رودکی

22

ابداع روش نوين رفع نشتي از  PLUGكولرهاي هوايي در شرايط
کارکرد عادی

رضا حيدري  ،مازيار يوسف پور
ابوذر زارع

23

6

نام مقاله

نویسندگان

صفحه

افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی با استفاده از نانو سیاالت

سید محسن پیغمبرزاده  ،میالد سیفی جمنانی
سید حسن هاشم آبادی  ،سید محسن حسینی

24

بررسی تجربی عملکرد مبدل گرمایی دولولهای با فین و محیط متخلخل

هادی کارگر شریف آباد

25

بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در فین مستطیلی

مرتضی حمیدی نیا  ،سید مهدی پسته ای

26

شناسايي و اندازه گيري غيرمخرب ترك هاي ناشی از خستگي در لبة قطعات فلزي مبدل های
گرمایی با روش اندازه گيري ميدان متناوب

رضا عباسي نژاد  ،سيد حسين صادقي
روزبه معيني مازندران

27

بررسي و پايش ميزان اكسيژن در بخارمصرفي مبدل هاي پااليشگاه پارس جنوبي بمنظور جلو
گيري از خوردگي اكسيژني

ندا دريس  ،رضا داناي مقدم

28

مقايسه و بررسي انواع سطوح انتقال حرارت و مواد مورد استفاده در صنعت ساخت ريکوپراتورها

مهديه باغچه سرايي

29

تکنولوژی مبدل های حرارتی با تیوب های پیچیده

مهدي محمد مهدي پور

30

شبیه سازی کولر هوایی  2110-Eپاالیشگاه اراک به منظور بررسی
تأثیر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد آن

رضا ابراهیمی ناغانی  ،حسین پاشا امیری
سامیارذبیحی  ،حمید عبدلی

31

بررسی خوردگی مبدل های پیش گرمکن آب خوراک واحد تولید بخار پاالیشگاه اول پارس
جنوبی

رضا حسینی پناه  ،سودابه نیکدل

32

امکان سنجي استفاده از مبدلهاي لوله گرمايي جهت بازيافت انرژي گرمايي اتالفي در پااليشگاه
گازي فازهاي 9و 10پارس جنوبي

صابر بالغي اينالو  ،بابك پوالدي برج

33

بررسي تاثير تغييرات لزجت سيال بر ميدان جريان و انتقال حرارت اطراف رديفی از لوله های هم
خط در یک مبدل حرارتی

قنبرعلی شیخ زاده  ،ابوالفضل فتاحی
محمد صادق صنايع پركار

34

مشخصات حرارتي يك مبدل گرمايي جريان متقاطع با آرايش جريان جديد

علي اكبر جمالي  ،احد عبديوش

35

کاربرد الگوريتم ژنتيک در بهينه سازی چيدمان شبکه مبدل حرارتی

علی سوفسطائی

36

بررسی اثر سطح صفحه جدا کننده در مبدل حرارتی دو راهه تحت شار ثابت

سوده مظهرمنش  ،محسن گودرزی

37

7

نام مقاله

نویسندگان

صفحه

شبیه سازی و بهینه سازی مبدل حرارتی واحد گاز و گاز مایع( )800 NGLاهواز

وحید ذبیحي ،نوید کاشانی زاده
ارشاد حبیب زارع  ،حسن طهماسبی دزفولی

38

تأثیر میزان جریان عبوری در راندمان یک مبدل و مدل آن

رضا احمدي نژاد  ،عرفان زیاری فر
امير حسين طريق االسالمی  ،بهروز رييسي

39

بررسي اثر ريكوپراتور بر راندمان سيكل توربين گاز و تعيين نرخ بازگشت سرمايه سيكل هاي
داراي ريكوپراتور

مهديه باغچه سرايي

40

مروری بر رسوب در مبدلهای نفتی

زهره قشالقی ،احسان سوری

41

طراحی مبدل حرارتی بازیاب به منظور افزایش راندمان حرارتي سیکل توربین های گازی
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بهينه سازي مصرف انرژي در مبدل های گرمایی از طريق بهبود شرايط عملياتي در پااليشگاه اراك با
استفاده از روش الگوبرداري مقايسه اي
مرتضی فرامرز  :کارشناسی رشته معماري دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

در مبدل های گرمایی راهكارهاي زيادي براي جهت دهي مديران و اپراتورها براي دستيابي به اهداف كارآمدتر وجود داردكه يكي از آن ها
مقايسه عملكرد واحد عملياتي مورد نظر با ديگر واحدهاي عملياتي مشابه در محل ،منطقه يا در سطح بين المللي است .از مهمترين نتايج
اين روش مي توان به تعيين ميزان مصرف انرژي در مبدل های گرمایی و توليد محصوالت ،شاخص مصرف انرژي براي تعيين نوسانات موجود
در ميزان شدت مصرف انرژي ،تهيه يك الگوي مقايس اي مناسب و نهايتاً ارائه راهكارهاي مناسب و منطقي جهت انجام فعاليتهاي مربوط به
بهبود راندمان مصرف انرژي در مبدل های گرمایی اشاره كرد .در پژوهش حاضر ،ابتدا شاخص مصرف انرژي در پااليشگاه شازند اراك محاسبه
شد ،سپس پتانسيل هاي صرفه جويي انرژي موجود با استفاده از روش فوق ،شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت .نتايج بدست آمده حاكي
است كه با اجراي برخي از راهكارهاي ارائه شده ،بالغ بر يك ميليون دالر صرفه جويي در سال قابل دسترسي است.
کلمات كليدي :مبدل های گرمایی ،الگوبرداري مقايسه اي ،شاخص مصرف انرژي ،بهينه سازي مصرف انرژي ،پااليشگاه اراك
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اصالح شبكه مبدل هاي حرارتي توسط تكنولوژي پينچ
امين احمدپور :دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان
خشايار شكيبي :سردبیر نشریه تخصصی مبدل گرمایی
حسین حسینی :دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان

در چند دهه اخير با توجه به كاهش منابع انرژي و رشد روز افزون هزينه انرژي ،صرفه جويي در مصرف انرژي جزء برنامه هاي اصلي واحد هاي
صنعتي به ش��مار مي رود .چراكه مصرف باالي انرژي عالوه بر تحميل هزينه هاي سنگين ،باعث افزايش آالينده هاي محيطي مي گردد كه
اين امر با مخالفت شديد سازمان هاي حامي محيط زيست ،مواجه گرديده است.در پي تالشهاي صاحبنظران براي رفع اين معزل ،روش هاي
متعددي پيش��نهاد گرديد كه از جمله اين روش ها ،اس��تفاده بهينه از انرژي تلف شده در فرايندها مي باشد .در اين راستا مفاهيم متعددي،
گسترش يافته ،مورد استفاده قرار گرفت .انتگراسيون فرايند يكي از اين مفاهيم مي باشد .انتگراسيون يا يكپارچه سازي فرايند ،مفهوم نسبتا
جديدي اس��ت که از دهه  80ميالدي آغاز و در دهه  90به طور گس��ترده مورد اس��تفاده قرار گرفت تا اينکه بخش��ي خاص از فعاليت هاي
سيستماتيك را که عمدتا مربوط به طراحي فرايند هستند را مورد شرح و بررسي قرار دهد .اصالح شبكه مبدل هاي حرارتي معموال از دو
روش برنامه ريزي رياضي و يا تكنولوژي پينچ صورت مي پذيرد .البته روش هاي ديگري نيز وجود دارند كه از مفاهيم دو روش باال استفاده
مي نمايند و به صورت روشي متفاوت و يا تركيبي از اين دو روش شناخته مي شوند.تفاوت اساسي كه بين طراحي مبنا و پايه ()Gross Root
با طراحي اصالحي وجود دارد اين است كه تعداد قيد ها در مسايل اصالحي بيشتر است.
كلمات كليدي :مبدل حرارتي ،انتگراسيون ،انرژي ،تكنولوژي پينچ

ارائه پوستر
www.mobadel.ir

2nd International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
10 - 11 Nov 2010, Tehran, IRAN

11

دومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1389مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

مروری بر افزایش انتقال حرارت در سمت پوسته مبدلهای حرارتی پوسته و لوله با استفاده از
بفل های مارپیچی
امیرحسین طریق االسالمی :عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
بهروز راعی :عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
عرفان زیاری فر :شرکت پتروشیمی امیرکبیر ،واحد تحقیق و توسعه

مبدل های حرارتی پوسته و لوله در بسیاری از فرایندهای صنعتی مانند پاالیش نفت ،حفاظت از محیط زیست ،تولید برق ،سیکلهای تبرید و
تمامی بخش های مهندسی شیمی و غیره به دلیل نگهداری آسان و امکان بهینه سازی به طور گسترده استفاده می شوند .با این حال ،عملکرد
و میزان انتقال حرارت معموالً در سمت پوسته به علت وجود منطقه راکد جریان در اطراف بفل های قطعه ای رضایتبخش نیست .در این مقاله،
آخرین دستاوردهای افزایش میزان انتقال حرارت در سمت پوسته در مبدلهای پوسته و لوله دارای بفل های مارپیچی ارائه شده است .این
مقایسه راندمان انتقال حرارت در سمت پوسته مبدل در مبدل های حرارتی پوسته و لوله دارای بفل های مارپیچی پیوسته ،مبدل های حرارتی
پوسته و لوله با بفل های ترکیبی مارپیچ در یک گذر از پوسته و مبدل های حرارتی پوسته و لوله با بفل های مارپیچی پیوسته در چند گذر از
پوسته صورت گرفته است .این بفل های مارپیچی الگوی جریان را تغییر می دهند .ساخت این نوع بفل های مارپیچی پیوسته بسیار آسان تر
است .درصورت جایگزینی این مبدل های حرارتی پوسته و لوله اصالح شده جدید با مبدلهای متعارف فعلی در صنایع با توجه به کاربردهای
صنعتی آنها به صرفه جویی در انرژی ،کاهش هزینه و طوالنی تر کردن عمر مبدل های حرارتی خواهد انجامید.
کلمات کلیدی :مبدل حرارتی پوسته و لوله ،بفل مارپیچی ،پوسته داخلی ،انتقال حرارت
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امکان سنجی استفاده از پديده تحریک الیه مرزی در افزایش راندمان مبدل های حرارتی پوسته و لوله
علي قبادي :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك ،شركت پااليش گاز سرخون و قشم ،معاونت مهندسي و توسعه
محمد حسين غفاری :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك ،شركت پااليش گاز سرخون و قشم ،معاونت مهندسي و توسعه

در این مقاله امکان استفاده از پدیده تحريك الیه مرزی در افزایش راندمان مبدل های حرارتي پوسته و لوله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته
است .از آنجا که افزایش انتقال حرارت بین سیال داخل لوله و سیال داخل پوسته باعث افزایش کارایی مبدل حرارتی می گردد ،در این تحقیق
تالش شده است تا با تحریک الیه مرزی سیال داخل لوله ،ضریب انتقال حرارت جداره لوله
افزایش داده شود .ایجاد مانع در مسیر سیال باعث می شود که در اثر برخورد جریان با آن ،الگوی جریان و پایداری الیه مرزی تغییر نماید.
در این تحقیق مسیر جریان داخل لوله به صورت کانال سه بعدي توسط نرم افزار Gambitشبیه سازی شده است .با بررسی نتایج به دست
آمده از شبیه سازی سه بعدي مسير جریان داخل لوله همراه با مانع توسط نرم افزار  ،Fluentمشخص شد که شکل و اندازه محرك در روند
تحریک الیه مرزی بسیار با اهمیت خواهد بود ،بطوریکه افزایش اندازه مانع در راستای عمود بر جریان و کاهش اندازه آن در راستای جریان
باعث افزایش ضریب انتقال حرارت میانگین از سطح و افزایش افت فشار جریان می شود .تحليل سه بعدي تحريك جريان گرم در مسير داخلي
لوله بوسيله مانع استوانه اي ،همراه با جريان خارجي داخل پوسته ،نشان ميدهد كه شار حرارتي منتقل شده به جريان سرد داخل پوسته تا
میزان 15درصد نسبت به حالت بدون تحريك افزايش داشته است .همچنین آشفتگی جریان نيز توسط روش  RNG k-εمدل گردیده است.
کلمات کلیدی :مبدل حرارتی ،تحریک الیه مرزی ،آشفتگی ،انتقال حرارت.
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محاسبه طول لوله و طول بهینه پره مبدل حرارتی با جریان عبوری گاز داغ از آن
علی یزدانیان :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،سازمان آب و برق خوزستان ،معاونت بهره برداری سد و نیروگاه
ابراهیم حاجی دولو :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران

در این تحقیق نمونه ای از لوله های مبدل حرارتی یک دیگ بخار لوله آتش غوطه ور در آب که گاز داغ از آنها عبور می کند ،با استفاده از روش
کمینه کردن آنتروپی برای قطرهای متفاوت لوله ،مورد بررسی قرار گرفته شده است .با فرض جوشش سیال در طرف خارج لوله ،معادله موازنه
آنتروپی بدس��ت آمده از المان انتخاب ش��ده با در نظر گرفتن تغییرات خواص ترموفیزیکی سیال گازی مجدد تنطیم شده است .سپس این
معادله و معادله انرژی روی لوله به طور همزمان حل شده و عامل اصطکاک و تبادل حرارت که از عوامل برگشت ناپذیری می باشد شناسایی
و حد بهینه برای طول و قطر لوله بدست آمده است و با استفاده از این اصل لوله های مبدل حرارتی دیگ انتخاب می گردند .جهت افزایش
راندمان لوله دو نوع لوله پره دار داخلی و لوله ساده مورد مقایسه قرار گرفته اند .سه پارامتر تبادل حرارت ،حجم مواد مصرفی و میزان افت
فشار برای لوله های پره دار با پره های مختلف از نظر طول مورد مقایسه قرار گرفته اند .تبادل حرارت از لوله مبدل نسبت به پره های با طول
مختلف و همچنین حجم مواد مصرفی بکار رفته برای این پره در لوله ،محاسبه شده و با استفاده از معادالت ، PECنسبت بهینه حجم مواد
مصرفی به تبادل حرارت برای طول های متفاوت پره بدست آمده است.
کلمات کلیدی :مبدل حرارتی ،آنتروپی ،معادالت PEC
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تحلیل عددی انتقال حرارت در مبدل حرارتی دوراهه با شار ثابت گرما
امیر فرزاد فروغی :کارشناس مکانیک و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محسن گودرزی :دکترای مکانیک و استادیار دانشگاه بوعلی سینا

در این پژوهش مبدل حرارتی یکراهه با شرط مرزی شار ثابت گرما ،با مبدل حرارتی دوراهه با شار ثابت گرما با نظام جریان آرام در هندسه های
مختلف و همچنین شرایط مختلف جریان در دبی های مختلف ،مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند .این پژوهش به روش عددی و توسط
نرم افزار  ANSYS Fluentانجام گرفته اس��ت .این مس��اله در هندسه های مختلف یعنی مکان نسبی قرار گرفتن صفحه ی جدا کننده و
برای اعداد گراتز مختلف مورد بررسی قرار گرفته ،و نتایج با هم مقایسه شده اند .آثار ناحیه انتهایی و جدایش جریان در این قسمت ،بر انتقال
حرارت و هیدرودینامیک جریان مورد بررسی قرار گرفته و بهبود انتقال حرارت و افزایش افت فشار در مبدل دوراهه با حالت یکراهه مقایسه
شده است .از مقایسه ی این نتایج دیده می شود که گرچه مبدل دوراهه همواره افت فشار بیشتری ایجاد می کند ،اما در اعداد گراتز بزرگ
و دبی های جریان زیاد مجرای دوراهه عملکرد بهتری در انتقال حرارت دارد .در حالی که در اعداد گراتز پایین و دبی های کم جریان ،مبدل
حرارتی یکراهه عملکرد بهتری در انتقال حرارت دارد .این رفتار به دلیل نقش برجسته انتقال حرارت از صفحه ی جدا کننده در دبی های پایین
رخ داده و عملکرد مبدل را تحت تاثیر قرار می دهد .لذا استفاده از مبدل های دوراهه در دبی های باالی جریان و استفاده از مبدل های یکراهه
در دبی های پایین مناسبتر و مقرون به صرفه تر است .از طرفی در مبدل دوراهه مکان صفحه ی جدا کننده بر عملکرد مبدل تاثیر زیادی دارد.
استفاده از صفحه جدا کننده نزدیک به مجرای ورودی باعث کاهش بیشینه و میانگین دمای سطوح انتقال حرارت شده و هنگامی که هدف
کاهش دمای سطوح انتقال حرارت و افزایش ضریب انتقال حرارت است ،می توان از این خاصیت استفاده کرد.
کلمات کلیدی :مبدل حرارتی دوراهه ،مساله گراتز ،صفحه جدا کننده ،شار ثابت گرما
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آشنايي با استاندارد  NACEو كاربرد آن در ساخت مبدل هاي گرمايي
نعمت اله عصـار :کارشناس جوش شرکت کولر هوایی آبان

مساله خوردگي يكي از مهمترين مشكالت مهندسين و كارشناسان در پااليشگاه ها و واحدهاي فرايندي صنعتي به خصوص صنايع مربوط
به نفت ،گاز و پتروشيمي محسوب مي گردد .حضور گاز سولفيد هيدروژن به صورت محلول در نفت خام و به دنبال آن در فراورده هاي نفتي
منجر به تشكيل محيطي تحت عنوان محيط ترش مي گردد .يكي از عمده ترين مشكالت انواع خوردگي در محيط هاي ترش نظير چاه هاي
نفت و گاز ،ترك ناشي از خوردگي هيدروژني يا همان  HICاست كه در اثر مجاورت با فوالدها رخ مي دهد .عمال کلیه محیط ها خورنده اند.
الکن قدرت خورندگی آن ها متفاوت اس��ت .هوا ،رطوبت ،بخار و گازهای دیگر مثل کلر ،آمونیاک ،س��ولفید هیدروژن ،دی اکس��ید گوگرد،
اسیدهای معدنی مثل اسید کلریدریک ،سولفوریک و نیتریک ،اسیدهای آلی مثل اسید استیک و فرمیک از عوامل خوردگي هستند .بنابراين
جذب هیدروژن و اثرات آن روی خواص فلز و همچنین بخار موجود در هوا ميتواند باعث اکسیده شدن و ايجاد خوردگي در فوالد گردد .بطور
کلی مواد معدنی خورنده تر از مواد آلی می باشند .خوردگی در صنایع نفت بیشتر در اثر کلرورسدیم ،گوگرد ،اسید سولفوریک و کلریدریک
و آب است تا بخاطر روغن ،نفت و بنزین .اگر چه درجه حرارت ها و فشارهای باالتر معموال باعث ایجاد شرایط خوردگی شدیدتری مينمايند.
روش هاي كنترل خوردگي عبارتند از :انتخاب و استفاده از مواد مناسب ،كنترل تنش ها ،استفاده از مواد بازدارنده خوردگي و روش پوشش
دهي .در اين مقاله ضمن معرفي انواع پديده هاي شكست ناشي از محيط هاي خورنده كه ممكن است در هنگام ساخت و يا در شرايط استفاده
از مبدل هاي گرمايي و مخازن و ديگر تجهيزات مربوط به اين صنعت رخ دهد ،شما را نيز مختصري با استاندارد هاي مربوطه آشنا خواهيم
ساخت.
NACE: National Association Corrosion Engineering
HIC: Hydrogen Induced Cracking
كلمات كليدي :تاريخچه استاندارد ، NACEخوردگی در مبدل هاي گرمايي ،كنترل خوردگي
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تحليل اکسرژی واحد بازيافت اورتوزايلن به منظور کاهش مصرف انرژی
بهروز راعی :مربی دانشکده مهندسی شيمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
امير حسين طريق االسالمی :مربی دانشکده مهندسی شيمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

در اين پژوهش واحد بازيافت اورتوزايلن يکی از مجتمع های آروماتيکی کشور مورد تحليل اکسرژی قرار گرفت .ابتدا واحد بازيافت اورتوزا ِيلن
با اس��تفاده از نرم افزار  HYSYSمورد ش��بيه سازی قرار گرفت .معادله حالت مورد استفاده Peng Robinsonبوده است .حداکثر خطای
شبيه سازی  3/7درصد بوده که نشان می دهد شبيه سازی از دقت بااليی برخوردار است .به منظور کاهش مصرف انرژی ،نمودارهاي اکسرژي
بر اس��اس محاس��به اتالفات اکسرژي در هر سيني از برج رسم گرديد .با توجه به پروفيل اتالف اکسرژی در برج و اصول تحليل اکسرژی در
برج تقطير ،مشخص می گردد که برج از لحاظ افت اکسرژی در شرايط نسبتا مناسبی قرار دارد .از آنجاييكه انجام هرگونه كار اصالحی بروي
يك سيستم حرارتی ،مستلزم انجام تغييرات و همچنين نصب يكسري سطوح تبادل حرارتی جديد و در نتيجه هزينه سرمايه گذاري جديد
در آن سيستم مي باشد ،بنابراين با استفاده از نتايج بدست آمده از تحليل اکسرژی برج ،پيشنهاد مي گردد كه تغييرات عمده ای در برج به
منظورکاهش مصرف انرژی ايجاد نشود .اما در قسمت پايين برج ،به علت وجود بازجوش آور ( )Reboilerاتالف حرارتی زيادی وجود دارد که
باعث اتالف اکسرژی به ميزان زيادی در برج می گردد .از اين رو بعنوان پيشنهاد برای کاهش اتالف اکسرژی و در نتيجه کاهش مصرف انرژی
در برج فوق الذکر ،با در نظر گرفتن سيستم عايق بندی مناسب می توان ميزان انرژی حرارتی تبادل شده کمتری از دست داده و ميزان اتالف
اکسرژی در برج را کاهش داد .با ترسيم مجدد نمودار اتالف اکسرژی  -سينی به وضوح اين مقدار کاهش اتالف اکسرژی مشاهده می گردد.
کلمات کليدی :برج تقطير ،انرژی ،اورتوزايلن ،اکسرژی
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بررسي مكانيزم شكست تيوب هاي اواپراتور متانول
دلير صوفي احمدي :سرپرست خوردگي و حفاظت فلزات پتروشیمی جم عسلویه
بهنام باقری :کارشناس مکانیک پتروشیمی جم عسلویه

پديده ضربه چکشي حرارتي نوع خاصي از ضربه قوچ است كه بندرت در مبدل هاي حرارتي اتفاق مي افتد .در سياالت دو فازي اگر حباب هاي
بخار در داخل كندانس احاطه شوند با توجه به پايين تر بودن دماي كندانس نسبت به بخار ،حباب ها به صورت ناگهاني متالشي شده و در
نتيجه خالء بوجود آمده ناشي از تغيير حجم شديد فاز بخار به مايع ،كندانس ها از تمام جهات حركت كرده با شدت زيادي به هم بر خورد
مي كنند .نيروي ناش��ي از اين برخورد منجر به ايجاد تنش ش��ديدي بر روي جداره داخلي لوله مي شود .اين پديده نوع خاصي از ضربه قوچ
است كه از دیدگاه مكانيك سياالت اين پديده موجی از فشار است که در اثر تغییر سرعت جريان در لوله ها ایجاد می  شود .شدت خسارات
ناشي از اين پديده به خصوصيات و سرعت سيال ،مدول االستيسيته و استحكام مواد ،ضخامت و طول خط لوله و شدت تغيير مومنتم سيال
دارد .موضوعي كه در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت شكست ناگهاني و همزمان  80تيوب از  481تيوب مبدل اواپراتور متانول است وجود
اختالف شديد دمايي بين سياالت انتقال حرارت دهنده در ابتدا فرضيه شكست تيوب ها در اثر شوك حرارتي را مورد توجه قرار داد اما پس
از باز شدن تجهيز و بررسي دقيق مقاطع شكست مشاهده شد كه شكست از نوع شكست نرم بوده بنابراين فرضيه مذكور نمي توانست امكان
پذير باشد .با بررسي بيشتر و انجام آزمايشات و مطالعات عميق تر عامل شكست تيوب ها ضربه چکشي حرارتي تشخيص داده شد .در این
مقاله داليل مختلف ايجاد این پدیده و راه كارهاي جلوگيري از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
کلمات کلیدی :ضربه چکشي حرارتي ،شكست ترد ،شكست نرم ،كندانس
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طراحي بهينه مبدل بازياب حرارتي در سيستم هاي توليد همزمان حرارت و قدرت با محرک اوليه
ميکروتوربين گازي
الهام سهرابي زاده :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور ) ،دانشکده انرژي
داوود توکلي :استادیار دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور ) ،دانشکده انرژي
محمدصادق قاضی زاده :استادیار دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور ) ،دانشکده انرژي

در چند دهه اخير توليد غيرمتمرکز برق ( )DGو توليد همزمان حرارت و قدرت ( )CHPبه واسطه کاهش تلفات و هزينه هاي انتقال و توزيع
و افزايش راندمان و قابليت اطمينان شبکه مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است .به دليل مزاياي باالي اقتصادي و زيست محيطي سيستمهاي
توليد همزمان ،استفاده از آن ها عالوه بر صنعت در ساختمان هاي تجاري و مسکوني جهت تامين نيازهاي حرارتي و الکتريکي با استقبال
کشورهاي پيشرفته روبرو شده است .در ميان انواع سيستم هاي توليد قدرت ،ميکروتوربين را به دليل سايز فشرده و وزن کم ،آاليندگي پايين،
پايين بودن هزينه تعميرات و نگهداري ،قابليت استفاده از سوخت هاي مختلف و  ...به عنوان محرک اوليه در سيستم توليد همزمان انتخاب
کرده ايم .با توجه به نقش عمده مبدل بازياب حرارتي در افزايش راندمان کلي چنين سيستمي ،طراحي بهينه مبدل بازياب را مورد بررسي
قرار ميدهيم .پارامترهاي هدف در طراحي مبدل جهت بهينه سازي ،قيمت تمام شده ،راندمان ،افت فشار ،حجم و وزن و قابليت کارکرد آن
مي باشد .در اين مقاله به بهينه سازي مبدل هاي حرارتي پوسته لوله اي با استفاده از مدلسازي روابط حاکم در طراحي مبدل هاي حرارتي ،در
نرم افزار  EESپرداخته شده تا با مینيمم سازي همزمان سـطح انتقـال حرارت وافت فشار ،امکان بهره گيري از يک مبدل حرارتي پوسته لوله
بهينه را بمنظور استفاده در سيستم بازياب حرارت در يک ميکروتوربين فراهم آوريم .نتايج بدست آمده براي يک ميکروتوربين  100کيلوواتي
با نتايج نرم افزار طراحي مبدل  Aspen B-JACمقايسه گرديده و انطباق پذيري نتايج مورد بررسي قرار گرفته است.
کلمات کليدي :مبدل بازياب حرارت پوسته لوله اي ،ميکروتوربين ،سيستم همزمان توليد حرارت و قدرت.
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مقایسه روش نوین رسوب زدایی هیدرومکانیک با واترجت
مهدی خانی مقانکی :شرکت سیمرغ صنعت

این مقاله به زیان های وارده و خسارت های ناشی از بوجود آمدن رسوب در لوله های مبدل های حرارتی پرداخته است .در این مقاله تاثیرات
رس��وب بر روی راندمان حرارتی ،دبی و کاهش میزان تولید محصول در مبدل ها را بیان می کند .یکی از روش های رس��وب زدایی از درون
لوله های مبدل های حرارتی روش هیدرو مکانیک می باش��د که در کش��ور بی نظیر است مخصوصا در مورد رسوبات سخت که هیچ یک از
دستگاه های متداول در زمینه رسوب زدایی قادر به این کار نیستند .در ادامه ای مقاله به تشریح دو نمونه از روش های رسوب زدایی از درون
لوله های مبدل های حرارتی که شامل هیدرو مکانیک و واترجت می شود می پردازد و در گام بعد با مقایسه این دو روش ،برتری ها و نقاط
ضعف هر یک را بیان می کند .در پایان این مقاله شما جدولی را مشاهده می کنید که حاوی اطالعات مقایسه این دو روش بوده و پروژه های
صورت گرفته با این دو روش با هم مقایسه شده اند.
کلمات کلیدی :رسوب ،راندمان حرارتی ،انتقال حرارت ،مبدل حرارتی ،لوله ،هیدرومکانیک ،واترجت ،رسوب زدایی
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استفاده از لولههای حرارتی نوسانی بعنوان جایگزین مناسب فین در مبدل های گرمایی پیشرفته
محمد بهشاد شفیعی :عضو هيات علمي دانشگاه صنعتی شریف
هادی کارگر شریف آباد :عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان
محمدحسن طالبی :عضو هيات علمي دانشگاه پیام نور مرکز یزد

لوله های حرارتی از وسیله های انعطاف پذیر در کنترل مؤثر حرارت هستند .آن ها می توانند به راحتی در هر نوع وسیله انتقال حرارت نقش
مبدل گرمایی بازی کنند بطوریکه ضریب انتقال حرارت آن ها در قسمت اوپراتور و کندانسور به یک هزار تا صد هزار وات بر مترمربع درجه
کلوین میرسد .مقاومت گرمایی لولههای حرارتی در یک صدم تا سه صدم کیلوین بر وات باشد که باعث میشود مبدل گرمایی دارای سطح
کوچکتر و جرم کمتر باش��د .اس��تفاده از لولههای حرارتی نوس��انی در مبدلهای گرمایی پیشرفته شروع شده است که از جمله میتوان در
مبدلهای گرمایی پیش��گرمکن هوا در نیروگاه های حرارتی ،بازیافت حرارت از دودهای خروجی و خنک کردن قطعات الکترونیکی نام برد.
در این مقاله ضمن بیان کارایی لوله های حرارتی نوس��انی در مبدل های گرمای یک نمونه بازیافت حرارت توس��ط لوله های حرارتی نوسانی
که طراحی و س��اخته ش��ده ،معرفی و نتایج آن آمده است .بسیار واضح است که علیرغم سادگی در ساخت این نوع بازیافتها،راندمان آن ها
چشمگیر میباشد.
کلمات كليدي :مبدل گرمایی ،لوله حرارتی ،لوله حرارتی نوسانی

ارائه شفاهی
www.mobadel.ir

2nd International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
10 - 11 Nov 2010, Tehran, IRAN

21

دومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1389مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی افزایش راندمان مبدل های حرارتی پوسته و لوله با ایجاد اغتشاش در سیال داخل لوله ها
ایمان زینلی فامیله :دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک گرایش تبدیل انرژی
سيد جواد ميررضايي رودکی :استادیار دانشگاه صنعت آب و برق – دانشکده انرژی

در این مقاله س��عی بر بررس��ی روش��ی جهت افزایش راندمان مبدل های حرارتی پوسته و لوله شده است .در این روش با استفاده از ایجاد
اغتشاش در سیال داخل لوله توسط حداقل یک عدد اوریفیس به جهش ضریب انتقال حرارت جابجایی دیواره و به تبع آن افزایش مقدار
انتقال حرارت گردیده است .شایان ذکر است که در حین این بررسی ،هدف افزایش راندمان در حالت بهینه نسبت به افت فشار ایجاد شده
می باشد .جهت ایجاد حالت واقعی در بررسی شرایط ،دیواره ی لوله ها نه در حالت شار ثابت و نه در حالت دما ثابت ،بلکه در حالت دیواره
با دمای متغییردر نظر گرفته شده است.

کلمات كليدي :مبدل حرارتی ،رینلدز ،ناسلت ،ضریب انتقال حرارت جابجایی ،اوریفیس.
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ابداع روش نوين رفع نشتي از  PLUGكولرهاي هوايي در شرايط
کارکرد عادی
رضا حيدري :سرپرست تعميرات مكانيك ،شركت پتروشيمي زاگرس
مازيار يوسف پور :كارشناس تعميرات مكانيك ،شركت پتروشيمي زاگرس
ابوذر زارع :كارشناس تعميرات مكانيك ،شركت پتروشيمي زاگرس

در اين مقاله در مورد ابداع و بكارگيري روشي جديد براي رفع نشتي از پالگ Tube bundleكولرهاي هوايي زماني كه در سرويس قرار
دارند ،پرداخته مي شود .به طور كلي نشتي سيال از تجهيزات مورد استفاده در سايتهاي پتروشيمي به صورت پيش بيني نشده هميشه وجود
داشته است .يكي از اين تجهيزات مبدلهاي حرارتي ميبا شد كه نقش تبادل حرارت بين دو يا چند سيال را به عهده دارد .اين نشتي ها عمدتاً
به خاطر مشكالتي چون خورده شدن سطح فلنج ها ،از بين رفتن واشرها و گسكت ها ،شل شدن پيچ و مهره ها و…به وجود مي آيند .بروز
نشتي به مرور زمان مشكالت عديده اي چون خطر آتش سوزي و انفجار ،كاهش راندمان سيستم ،آلودگي محيط زيست و ...را در بر خواهد
داشت .يكي از اين نشتي ها ،نشتي متانول از كولر هاي هوايي پتروشيمي زاگرس واقع در منطقه پارس جنوبي بود كه عدم رفع اين نشتي
خطرات زيادي را ميتوانست براي سيستم داشته باشد .با ابداع و به كار گيري روشي خاص كه با همت كارشناسان اين مجتمع صورت گرفت،
اين مش��كل بزرگ مرتفع گرديد .در اين طرح با اس��تفاده از روش تزريق كامپوند و بكارگيري درپئش فلزي كه در محل نش��تي كامال ثابت
ميشود ،نشتي برطرف ميگردد.كامپوند با استفاده از خاصيت خميري شكل به محل نشتي نفوذ كرده و آن را كامل برطرف ميسازد .اين درپوش
تا زمانيكه تجهيز از سرويس خارج نگردد در محل باقي ميماند كه در اولين فرصت در زمان از سرويس خارج شدن تجهيز ،مجموعه اسمبل
شده از محل باز شده و محل نشتي پس از بررسي و يافتن مشكل ،رفع عيب مي گردد.
کلمات كليدي :كولرهاي هوايي ،نشتي سيال ،كامپوندTube bundle، Cap ، Plug ،
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افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی با استفاده از نانو سیاالت
سید محسن پیغمبرزاده :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر
میالد سیفی جمنانی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی
سید حسن هاشم آبادی :عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محسن حسینی :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر

با توجه به پیشرفت های اخیر در فناوری نانو ،يکی از روش های نوين بهبود راندمان مبدل های حرارتی ،استفاده از نانو سیاالت می باشد که
در دهه گذش��ته مطالعات تجربی و نظری فراوانی پيرامون آن در مراجع علمی صورت گرفته اس��ت .مولفان این مقاله ضمن مطالعه مراجع
منتشر شده در سال های اخير و همچنين استفاده از تجربيات و مطالعات خود در اين زمينه ،پارامتر های تاثیر گذار بر افزایش ضریب انتقال
حرارت جابجایی نانو سیاالت نسبت به سیاالت پایه را مورد بررسی قرار داده اند .نتایج نشان می دهد افزایش دبی و غلظت نانو سیاالت تاثیر
به سزایی بر افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی داشته و سایز نانو ذرات استفاده شده برای ایجاد نانوسیال در محدوده  50-20نانومتر اثر
مطلوب تری بر افزایش انتقال حرارت می گذارد .تغییر دمای ورودی نانو سیال به مبدل های حرارتی در محدوده  10درجه سانتی گراد آنچنان
بر ضریب انتقال حرارت موثر نمی باشد .در صورت فراهم شدن شرایط مناسب ( دبی و غلظت نانو سیال) ،افزایشی در حدود  %50-%60برای
ضریب انتقال حرارت جابجایی نانو سیاالت نسبت به سیاالت پایه گزارش شده است که اين افزايش چشمگير می تواند انقالبی در هزينه های
انرژی در صنايع گوناگون ايجاد نمايد.
کلمات كليدي :نانوسیاالت ،ضریب انتقال حرارت جابجایی ،نانو ذره ،مبدل حرارتی
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بررسی تجربی عملکرد مبدل گرمایی دولولهای با فین و محیط متخلخل
هادی کارگر شریف آباد :عضو هيات علمي گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان

در این مقاله  ،انتقال حرارت و اختالف فشار دو مبدل گرمایی دو لوله ای با مشخصات هندسی و شرایط یکسان عملکرد مورد بررسی قرار گرفته
است .در یکی از مبدل ها از فین حلقوی و در مبدل دیگر از سیم نازک فلزی جهت افزایش انتقال حرارت در سمت پوسته استفاده شده است.
طول کل مبدل  70سانتیمتر و قطر لوله داخلی  25/4میلیمتر و قطر لوله خارجی  60میلیمتر می باشد .این دو لوله داخل یکدیگر قرار داده
شده و از طرفین توسط ورق جوشکاری شده است .جنس لوله ها از آهن می باشد .جریان سیال در داخل مبدل ها به صورت جریان مخالف می
باشد و دبی آن توسط روتامتر کنترل می شود .حجم سیم فلزی در فضای حلقوی به میزان  1200سی سی می باشد .سیال مورد استفاده در
هردو لوله آب می باشد و عدد رینولدز در همه حاالت ،جریانی آرام را نشان می دهد .بیشترین دبی آب سرد  1/5لیتر بر دقیقه می باشد .نتایج
نشان می دهد در رینولدزهای مختلف ،علیرغم افزایش  30درصد انتقال حرارت در محیط متخلخل افت فشار در حدود  2برابر بیشتر می شود.
کلمات كليدي :مبدل حرارتی  ،محیط متخلخل ،محیط پره دار ،انتقال حرارت  ،اختالف فشار .
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بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در فین مستطیلی
مرتضی حمیدی نیا :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه
سید مهدی پسته ای :دکترای مکانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

در مقاله حاضر بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار بر روی ردیفی از فین های مستطیلی سوراخ دار که روی صفحه صاف با دمای ثابت
قرارگرفته اند در جریان هوای مغشوش انجام شده است .سوراخ ها به صورت مستطیلی در ابعاد مختلف در طول فین و موازی با جهت جریان
قرار گرفته اند .معادالت حاکم با استفاده از روش حجم محدود و بکارگیری الگوریتم  sympleبرای جریان سه بعدی و غیر قابل تراکم حل
شده است .جریان سیال مغشوش و رینولدز بین  22500تا  44000می باشد و مدل توربالنس  ε-kبکار برده شده است .نتایج عددی بدست
آمده با کار تجربی پیشین مقایسه شده و تطابق خوبی داشته است.
نتایج نشان میدهد که فین های سوراخ دار نسبت به فین ساده دارای مزیت های زیادی است سوراخ دار کردن فین مستطیلی باعث افزایش
انتقال حرارت که هدف اصلی تحقیقات است می شود .در ضمن این کار به کاهش افت فشار منجر می گردد .با سوراخ دار کردن فین ها نوسلت
به مقدار اندکی کاهش می یابد .ولی سطح انتقال حرارت افزایش قابل توجهی پیدا می کند در نتیجه انتقال حرارت از فین بیشتر میشود .از
مزایای دیگر این روش می توان به کاهش وزن فین و کاهش قیمت آن نیز اشاره کرد.
کلمات كليدي :انتقال حرارت ،جریان مغشوش ،مبدل حرارتی ،فین مستطیلی
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شناسايي و اندازه گيري غيرمخرب ترك هاي ناشی از خستگي در لبةقطعات فلزي مبدل های گرمایی
با روش اندازه گيري ميدان متناوب
رضا عباسي نژاد :مهندس ارشد بازرسي فني برق و ابزاردقيق پاالیش گاز سرخون و قشم
سيد حسين (حسام الدين)صادقي :استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزبه معيني مازندران :استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

يكي از مهمترين چالش هاي روش هاي آزمون غير مخرب الكترومغناطيسي در مبدل های گرمایی ،تداخل اغتشاش گسستگي هاي طبيعي
قطعات فلزي بكار رفته در مبدل ها مانند گسستگي هاي لبۀ اين قطعات ،مانند ابتدا و انتهاي ورقه هاي تشكيل دهنده پوسته و لوله ،با اغتشاش
ناشي از خرابي مي باشد .اين تداخل گاه ميتواند تقريباً موجب حذف و عدم تشخيص خرابي گردد .در اين تحقيق ،به اندازه گيري عملي جهت
يافتن ميزان اطمينان پذيري روش آزمون غير مخرب "اندازه گيري ميدان حاصل از جريان متناوب" در يافتن و تعيين ابعاد ترك هاي لبه
پرداخته شد .با بررسي سيگنال هاي خروجي براي دو جنس نماينده فلزات متشکل از فلز فرومغناطیس و فلز غیر فرومغناطیس ،و در هرنوع
با شكل عمق كمان دايره با ابعاد مشابه ،مشاهده گرديد اثر قابل توجه گسستگي لبه ،فقط تا محدوده ناچيزي از لبه ديده مي شود و حتي
درون اين ناحيه نيز اثر ترك را مي توان عليرغم اينكه با اثر لبه مخلوط شده است ،بوضوح تشخيص داد و تا حدودي تفكيك كرد .لذا با توجه
به نتایج تحقیق انجام شده ،اين روش اطمينان پذيري قابل توجهي در يافتن و تشخیص ابعاد ترك هاي لبه دارد.
ACFM: AC Field Measurement
کلمات كليدي :اندازه گيري ميدان جريان متناوب ،قطعة فلزي بكار رفته در مبدل ،ترك خستگي ،آزمون غير مخرب ،ترك لبه.
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بررسي و پايش ميزان اكسيژن در بخارمصرفي مبدل هاي پااليشگاه پارس جنوبي بمنظور جلو گيري
از خوردگي اكسيژني
ندا دريس :كارشناسي ارشد مهندسي بازرسي فني و ايمني فاز  2و  3مجتمع گاز پارس جنوبی
رضا داناي مقدم :كارشناسي مهندسي شيمي ،صنايع گاز ،فاز  2و  3مجتمع گاز پارس جنوبی

كيفيت آب و بخار در يك واحد توليدي از اهميت ويژه اي در صنايع برخوردار اس��ت .حضور عناصر مخرب مانند اكس��يژن در بخار مصرفي،
مي تواند مشكالت اساسي در واحد توليد بخار و واحدهايي كه مصرف كننده بخار هستند ،ايجاد نمايد .در اين مقاله هدف نحوه پايش مناسب
اكسيژن در مسير بخار( )Steam loopپااليشگاهي و عوامل موثر بر خوردگي اكسيژني مي باشد .خوردگي اكسيژن با پيدايش برجستگي هاي
اكسيدي (تاول ) Blister-در سطح داخلي سطوح در تماس با بخار -آب ،همراه است و خوردگي (خوردگي حفره اي)Pitting Corrosion-
در زير اين برجستگي ها تا از بين رفتن اين تاول ها ادامه پيدا مي كند .روش كنترل اين پديده مخرب نيز با شناسايي و انتخاب شرايط عملياتي
مناسب و طراحي تجهيزات مقاوم به خوردگي اكسيژني بسيار مهم است.
کلمات كليدي :خوردگي اكسيژني ،مبدل  ،خوردگي حفره اي و Steam Loop
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مقايسه و بررسي انواع سطوح انتقال حرارت و مواد مورد استفاده در صنعت ساخت ريکوپراتورها
مهديه باغچه سرايي :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك ،شركت سايپا

يکي از روش هاي افزايش راندمان توربين هاي گاز ،استفاده از مبدل هاي حرارتي براي بازيافت حرارت گازهاي داغ خروجي از توربين گاز مي باشد.
براي بازيافت حرارت در صنعت توربين گاز از انواع بازياب ها استفاده مي شوند که در اين مقاله نوع ريکوپراتور اين بازياب ها مورد بررسي قرار خواهد
گرفت .ريکوپراتورها به طور پيوسته عمل انتقال حرارت را از گازهاي داغ خروجي از توربين به هواي سرد و متراکم ورودي به محفظه احتراق انجام
ميدهند .در ميکروتوربين هاي کوچک امروزي مورد بحث اين مقاله ،استفاده از ريکوپراتورها براي دستيابي به راندمان بيش از  30درصد اجتناب
ناپذير شده است .در اين مقاله به دسته بندي انواع ريکوپراتورها و بررسي مواد مورد استفاده در صنعت ساخت ريکوپراتورها پرداخته شده است
و در آن انواع مختلف ريکوپراتورهاي قديمي و امروزي مورد استفاده در صنعت توربين گاز شامل ريکوپراتورهاي پوسته و لوله اي ،ريکوپراتورهاي
پره صفحه اي و ريکوپراتورهاي سطح اصلي ،انواع سطوح انتقال حرارت مورد استفاده در صنعت ساخت ريکوپراتور و مزايا و معايب هر نوع ،مقايسه
انواع سطوح انتقال حرارت ارائه شده از ديدگاه هاي انتقال حرارت ،افت فشار ،وزن ،حجم ماتريس ريکوپراتور و قيمت و در پايان دسته بندي انواع
ريکوپراتورها از جنبه موادي که در صنعت ساخت ريکوپراتورها بکار مي رود و تعيين تاثير مواد ريکوپراتور بر پارامترهايي چون بيشينه راندمان قابل
دستيابي سيکل و بازده ريکوپراتور مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کلمات كليدي :ريکوپراتور ،سطح پره صفحه اي ،سطح اصلي ،ريکوپراتور دوفلزي
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تکنولوژی مبدل های حرارتی با تیوب های پیچیده
مهدي محمد مهدي پور :كارشناس مكانيك طراحي جامدات ،قسمت بازرسی فنی پتروشيمي مارون

بیش از  85درصد از موارد کاربرد مبدل های حرارتی جدید در پاالیش��گاه ها ،صنایع شیمیایی ،پنروشیمی ها و نیروگاه های تولید قدرت به
مبدل های حرارتی پوسته و لوله ی رایج اختصاص دارد .اساس و مبنای این گستردگی استفاده اینستکه ثابت شده است که مبدل های پوسته
و لوله یک تکنولوژی مقرون به صرفه است که برای رنج گسترده ای از نیازهای تبادل گرمایی را می تواند پاسخگو باشد .اگرچه ،محدودیت هایی
در ارتباط با تکنولوژی این مبدل ها وجود دارد که می توان به اس��تفاده ی غیر موثر از افت فش��ار سمت پوسته ،مناطق مرده و یا کم جریان
اطراف بفل ها که می تواند منجر به خوردگی و رس��وب در این نقاط ش��ود و نیز ارتعاش تیوب ها ناشی از جریان اشاره کرد که می توانند در
نهایت منجر به ازکار افتادگی تجهیز گردند .این مقاله یک تکنولوژی جدید که به عنوان  Twisted Tube Technologyشناخته می شود
و قادر به غلبه بر محدودیت های تکنولوژی متداول امروزی است .عالوه براین ،ضریب انتقال حرارت باالتری را از سمت تیوب مهیا می سازد را
ارائه می کند .این مقاله ،ساخت ،راندمان و جنبه های اقتصادی مبدل های با تیوب پیچیده را در مقایسه با طراحی های متداول امروزی برای
متریال های مختلف ارائه می دهد.
واژه هاي کلیدی :مبدل حرارتی ،تکنولوژی تیوب های پیچیده ،انتقال حرارت ،مقاومت خوردگی
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شبیه سازی کولر هوایی  E-2110پاالیشگاه اراک به منظور بررسی
تأثیر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد آن
رضا ابراهیمی ناغانی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،پاالیشگاه اراک  ،واحد تعمیرات مکانیک
حسین پاشا امیری :کارشناس مهندسی شیمی ،پاالیشگاه اراک  ،واحد تعمیرات مکانیک
سامیارذبیحی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،پاالیشگاه اراک  ،واحد تعمیرات مکانیک
حمید عبدلی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،پاالیشگاه اراک  ،واحد تعمیرات مکانیک

کولر هوایی  E-2110پاالیشگاه اراک جهت جمع آوری بیشتر کندانس و نیز به منظور کنترل فشار شبکه بخار ساخته و نصب گردید .با کنترل
بعضی متغیر های مؤثر بر عملکرد مبدل ،می توان شرایط کارکرد آنرا بهینه نمود و از یخ زدگی آن در سرمای شدید زمستان جلوگیری کرد.
در این مقاله با استفاده از نرم افزار ASPEN B-JACبه شبیه سازی مبدل پرداخته شده است .هدف از این شبیه سازی پیش بینی کار کرد
مبدل در شرایط مختلف می باشد .هندسه مبدل ،فن ها و الکترو موتورها را ثابت و معین فرض نموده ایم .با تغییر پارامترهایی همچون تعداد
باندل ،فشار و دبی بخار داخل تیوب ها و دمای هوای محیط ،کیفیت آب خروجی از مبدل و دمای آب خروجی از آن بدست آمده است .حالت
مطلوب شرایطی است که در آن یخ زدگی در تیوب ها اتفاق نیفتد و نیز کیفیت بخار خروجی از مبدل کم باشد .در حالت ایده آل باید کیفیت
بخار خروجی صفر باشد یعنی تمام بخار به مایع تبدیل شود .چون کمترین دما در تیوب های ردیف پایین می باشد .لذا از نظر وضعیت یخ
زدگی این تیوب ها در شرایط بحرانی قرار دارند .بخار ورودی به مبدل به صورت بخار اشباع فرض شده است .از آنجا که مقدار دبی و فشار بخار
ورودی به مبدل در فصول مختلف سال متفاوت می باشد ،لذا نرم افزار را به ازای چند دبی و فشار بخار در دماهای مختلف هوا اجرا نموده ایم.
همچنین مسئله برای دو حالت ،یکی ،دو باندل با سه فن و دیگری چهارباندل با شش فن حل شده است .از بررسی نتایج ،دیده می شود که با
افزایش دبی بخار و یا کاهش فشار آن ،مبدل تا دماهای پایین تری را ،بدون ایجاد یخ زدگی می تواند تحمل نماید .همچنین با تغییر وضعیت
از چهار باندل به دو باندل ،مبدل می تواند در دماهای بسیار پایین تر بدون مشکل یخ زدگی کار کند .از طرفی افزایش دبی بخار ،کاهش فشار
بخار وکاهش تعداد باندل ،کیفیت بخار خروجی از مبدل را افزایش میدهد که این حالت ،مطلوب نمی باشد .بنابراین با توجه به اینکه دو پارامتر
جلوگیری از یخ زدگی و افزایش جمع آوری کندانس با یکدیگر در تضاد می باشند .لذا باید برای هر محدوده دمایی در فصول مختلف سال
یک حالت بهینه را انتخاب نمود و با کنترل فشار و دبی بخار و نیز تعداد باندل این شرایط بهینه را فراهم ساخت.
واژه های کلیدی :کولر هوایی ،یخ زدگی ،شبیه سازی ،کندانس.

ارائه شفاهی
www.mobadel.ir

2nd International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
10 - 11 Nov 2010, Tehran, IRAN

31

دومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1389مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی خوردگی مبدل های پیش گرمکن آب خوراک واحد تولید بخار پاالیشگاه اول پارس جنوبی
رضا حسینی پناه :مهندس پاالیش ،پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی (عسلویه)
سودابه نیکدل :مهندس ارشد پاالیش ،پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی (عسلویه)

در واحدهای تولید بخار از مبدل هاي حرارتي جهت پیش گرم کردن آب خوراک دیگ های بخار استفاده می شود .به دليل آنكه این مبدل ها
نقش اساسي در کاهش مصرف انرژی و بهبود راندمان تولید بخار ايفا مي كنند ،پايش مستر آن ها نه تنها در اصالح الگوي مصرف انرژي بلكه
در جلوگيري از بروز خسارات جدي به تجهيزات فرايندي نقش كليدي بر عهده خواهد داشت .اولين مبدل حرارتي در مسير آب خوراك واحد
توليد بخار ،يك مبدل پوسته و لوله اي با عنوان پيش گرمكن ديگ بخار مي باشد كه سيال گرم آن ،بخار توليدي همان ديگ بخار مربوطه
مي باشد .دومين مبدل نيز اكونومايزر ناميده مي شود كه سيال گرم آن نيز گازهاي حاصل از احتراق گاز سوخت درون كوره مي باشد .در اين
مقاله مساله خوردگي فرسايشي در مبدل پيش گرمكن آب خوراك واحد تولد بخار پااليشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي را مورد مطالعه
و بررس��ي قرار مي دهيم و پس از شناس��ايي عامل خوردگي ،روش پيش گيري از آن و نقش پايش مدون و مستمر مبدل هاي توأم با تغيير
فاز سيال در اين زمينه ارائه خواهد شد .اساس كار در اين پژوهش نيز مشاهدات تجربي ،نتايج آزمايشگاهي ،شبيه سازي و مطالعه و تحقيق
مي باشد.
کلمات كليدي :مبدل پيش گرمكن ،ديگ بخار ،خوردگي فرسايشي
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امکان سنجي استفاده از مبدلهاي لوله گرمايي جهت بازيافت انرژي گرمايي اتالفي در پااليشگاه گازي
فازهاي 9و 10پارس جنوبي
صابر بالغي اينالو :كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك ،اداره مهندسي پااليشگاه پنجم (فازهاي 9و ،)10مجتمع گاز پارس جنوبي
بابك پوالدي برج :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،اداره مهندسي پااليشگاه پنجم (فازهاي 9و ،)10مجتمع گاز پارس جنوبي

انرژي اتالفي معموال به صورت حرارت در اغلب صنايع و واحدهاي عملياتي وجود دارد .در بس��ياري از اين موارد ،روش هايي براي بازيافت
اين اتالفات به صورتي كه بتوان براي كاهش نياز به خريد انرژي از آن استفاده كرد ،پيشنهاد شده است .مصرف زياد انرژي ضمن باال بردن
هزينه ها ،باعث آلودگي محيط زيست هم مي شود .در كار حاضر كوره هاي موجود در فازهاي 9و 10پارس جنوبي مورد بررسي قرار گرفته
شده و به اين منظور طراحي يك مبدل حرارتي لوله گرمايي و همچنين امكان سنجي استفاده از آن بررسي گرديده و جهت تاييد صحت
مراحل طراحي ،نتايج بدس��ت آمده از تحقيق حاضر با نتايج حاصل از مبدل حرارتي س��اخته شده در اندازه كوچك كه قبال توسط محققان
طراحي و ساخته شده ،مقايسه گرديده است .پس از تاييد درستي محاسبات طراحي ،محاسبات الزم جهت طراحي يك مبدل حرارتي با اندازه
مورد نياز در اين پااليشگاه انجام گرفته است .همچنين ميزان ذخيره انرژي در اين پااليشگاه بواسطه استفاده از مبدل حرارتي طراحي شده با
استفاده از يك روش اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته و بر آوردي از ميزان هزينه صرفه جويي شده در مصرف انرژي با استفاده از مبدل هاي
لوله گرمايي انجام گرفته است.
كلمات كليدي :پارس جنوبي ،مبدل هاي لوله گرمايي ،بازيافت انرژي HPHE،
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بررسي تاثير تغييرات لزجت سيال بر ميدان جريان و انتقال حرارت اطراف رديفی از لوله های هم خط
در یک مبدل حرارتی
قنبرعلی شیخ زاده :استاديار گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان
ابوالفضل فتاحی :دانشجوي کارشناسيارشد تبديل انرژي ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان
محمد صادق صنايع پركار :دانشجوي کارشناسيارشد تبديل انرژي ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان

مبدل هاي حرارتي در تمامي ش��اخه هاي مهندس��ي و صنايع مختلف خصوصاً در كارخانه هاي فرآيند شيميايي و در نيروگاه ها بكار گرفته
ميشوند و از اهميت ويژهاي برخوردارند .یک از موضوعاتی که در مبدله ای حرارتی حائز اهمیت است بررسی جریان سیال و انتقال حرارت
روی چیدمانی از لولهها میباشد .از آنجاکه در بعضی از فرآیندها سیاالت جریان یافته در مبدل دارای لزجتی متغیر با دما میباشد ،بررسی اثر
تغییرات آن میتواند مورد توجه قرار گیرد .در این مقاله تاثیر لزجت متغیر سیال بر میدان جریان و انتقال حرارت روی یک ردیف لوله همخط
تحلیل و بررسی شده است .بدین منظور از نرم افزار گمبیت و فلوئنت استفاده شده است و به کمک آن معادالت پیوستگی ،ممنتوم و انرژی
برای سیال عبوری روی لولهها حل شده است .جهت اطمینان از صحت نتایج ،ابتدا نتایج حاصل از کار حاضر برای سیاالتی با خواص ثابت با
نتایج تجربی موجود مقایسه و انطباق خوبی دیده شده است .با متغیر در نظرگرفتن لزجت سیال مشاهده شده است میدان جریان دیرتر به
حالت توسعه یافتگی میرسند و میزان نرخ انتقال حرارت افزایش مییابد .همچنین مشاهده شده است که نرخ انتقال حرارت نیز با افزایش
رینولدز در ناحیه آرام در هر دو حالت لزجت ثابت و لزجت متغیر افزایش مییابد.
کلمات كليدي :مطالعه عددی ،مبدل حرارتی ،ردیف لوله ،لزجت متغیر ،انتقال حرارت
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مشخصات حرارتي يك مبدل گرمايي جريان متقاطع با آرايش جريان جديد
علي اكبر جمالي :عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين(ع)  -گروه مهندسي شيمي
احد عبديوش :دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي

توصیف حرارتی ترکیب یک مبدل گرمایی با آرایش جریان متقاطع به منظور پشتيباني در واحدهاي عملياتي تبريدي صنایع خودکار مورد
مطالعه قرار گرفته اس��ت .جریان ش��امل دو مسیر طوالنی برای گذر سیال به صورت دو ردیف لوله میباشد .برای ارزیابی و توصیف حرارتی،
کارایی مبدل گرمایی با جریان متقاطع متعلق به مبدل دو گذره استاندارد دارای آرایش جریان متقاطع و اختصاصاً همسو مقایسه شده است.
ضمن اينكه در شرایطی که اصل برگشتپذیری در مبدل گرمایی جاري است ،تطبيقي شكل ميگيرد؛ مقایسه اصلي شامل دو بخش کارایی
حرارتی و بازده مبدل گرمایی برای چندین ترکیب با نسبت مختلف نرخ ظرفیت حرارتی  *Cو تعداد واحدهاي انتقال  NTUاست كه مورد
مطالعه واقع شده است .به دليل تأثیر پارامترهای گوناگونی مانند نسبت دمای ورودی  τو نسبت نرخ ظرفیت حرارتی  *Cدر تعداد واحدهاي
انتقال ،آرایش هدفمندي براي جریان پیشنهاد شده است .نتايج نشان ميدهد ،کارایی حرارتی بیشتر و بازده باالتر منجر به تولید آنتروپی
کمتر در محدوده وس��یعی از مقادیر  *Cو  NTUمیش��ود .این اندا زهگیریها با مراجعه به آرایش دو گذره با جریان متقاطع ناهمسو براي
مبدل گرمایی که صرفاً به دليل جاذبه در کاربرد مفيد است؛ تعیین کمیت شدهاند.
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کاربرد الگوريتم ژنتيک در بهينه سازی چيدمان شبکه مبدل حرارتی
علی سوفسطائی  :سازمان انرژی اتمی ایران ،شرکت فرآوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران

در طول چند دهه گذشته مقاالت متعددی در خصوص چيدمان شبکه مبدلهای حرارتی منتشر شده که در بيشتر آنها برنامه نويسی رياضی
به منظور بهینه کردن فرآیندهای مرتبط استفاده شده است .پيشرفت های اخير ،روشهای ابداعی جديدی نظير الگوريتم ژنتيک را به منظور
بهبود چيدمان ش��بکه مبدل حرارتی معرفی می نمايند .در اين مقاله اس��تراتژی بهينه سازی چيدمان شبکه های مبدل حرارتی با استفاده
از الگوریتم ژنتیک مورد تحلیل قرار گرفته اس��ت .در اين بررس��ی ابتدا اختالف دمای مينيمم ∆ Tminبا بکارگيری الگوريتم ژنتيک و با
تعامل مشترک با تحليل پينچ بهينه گرديده ،سپس با استفاده از اين اختالف دمای بهينه مساله به دو ناحيه مختلف باال و پائين پينچ تقسيم
می شود .بنابراين با استفاده از الگوريتم مذکور و با درنظر گرفتن شکافت مناسب بخار ورودی به مبدل حرارتی چيدمان شبکه در باال و پائين
پينچ بهينه می گردد .نتايجی که از بکارگيری روش مذکور در نمونه های مطالعاتی بدست آمده است گويای انتقال حرارت مناسب شبکه
هايي است که در ساخت و بهره برداری ازآنها کمترين هزينه صرف شده است.
واژه های کلیدی  :بهینه سازی ،شبکه های مبدل حرارتی ،الگوریتم ژنتیک
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بررسی اثر سطح صفحه جدا کننده در مبدل حرارتی دو راهه تحت شار ثابت
سوده مظهرمنش :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی سینا
محسن گودرزی :استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

یکی از روش های موجود برای افزایش بازده انتقال حرارت در یک مجرا با جریان آرام و تک راهه تحت شار ثابت قرار دادن یک صفحه
نفوذ ناپذیر در میان مجرا و تبدیل جریان تک راهه به دو جریان آرام ،موازی و مختلف الجهت می باشد .مسئله مورد نظر یک مبدل
حرارتی شامل دو صفحه موازی است که با قرار دادن یک صفحه نفوذ ناپذیر بین صفحات آن به دو زیر مجرا با ارتفاع های یکسان
تقسیم می شود .تغییر سطح صفحه جدا کننده تأثیر مستقیم بر بازده انتقال حرارت و توان مصرفی دارد .این تغییر سطح صفحه با
مواج کردن آن به صورت موج های هارمونیک اعمال می شود .در این مقاله اثر دامنه منحنی صفحه میانی در طول موج ثابت و اثر
طول موج منحنی صفحه میانی در دامنه ثابت بر بازده انتقال حرارت و توان مصرفی به صورت عددی توسط نرم افزار فلوئنت بررسی
شده است .بررسی های انجام شده نشان داد که افزایش دامنه و کاهش طول موج منحنی صفحه میانی سبب افزایش بازده انتقال
حرارت و افزایش توان مصرفی می شود .همچنین در بین نمونه های بررسی شده بهترین انتخاب با توجه به نسبت بازده انتقال حرارت
به افزایش توان مصرفی حالتی است که صفحه کمترین طول موج را دارا می باشد.
کلمات كليدي :مبدل دو راهه ،بازده انتقال حرارت ،افزایش توان مصرفی
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شبیه سازی و بهینه سازی مبدل حرارتی واحد گاز و گاز مایع( )NGL 800اهواز
وحید ذبیحي :مربی ،عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی دزفول.
نوید کاشانی زاده :دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی دزفول.
ارشاد حبیب زارع :دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی دزفول.
حسن طهماسبی دزفولی :کارشناس فرآیند کارخانه گاز وگاز مایع( )NGL 800اهواز.

با توجه بـه اهمیت مبدل های حرارتی در واحـدهای صنعتی هـم از لـحاظ حـفـظ و نگهـداری و هـم از لـحاظ طراحی و هزینه هایی که
برای آن واحد صنعتی دارند ،در این مقاله سعي شده مبدل های حرارتی واحد گاز و گاز مایع ( )NGL800را ابتدا بوسیله نرم افزار Hysys
شبیه سازی کرده و سپس بوسیله نرم افزار  Aspen b-Jacمبدل های شبیه سازی شده را بهینه سازی نماییم .در این مقاله ابتدا بوسیله
نرم افزار  Hysysبر روی روند انتقال حرارت این مبدل ها کار شده و تجهیزات ،با توجه به اطالعات داده شده به آن ها از لحاظ انتقال حرارت
ارزیابی خواهند شد.
البته با توجه به اینکه نرم افزار  Aspen b-jacبر روی قسمت سخت افزاری مبدل ها بهینه سازی را انجام خواهد داد و با استفاده از اطالعاتی
که از مدل شبیه سازی شده به این نرم افزار داده مي شود .این نرم افزار بهترین مبدلی را که برای این عملیات هم از لحاظ انتقال حرارت و
هم از لحاظ سایر شرایط عملیاتی مانند میزان تشکیل رسوب و ابعاد مبدل الزم است را در اختیارمان قرار خواهد داد.
البته با توجه به اینکه هر سه مبدل واحد گاز و گاز مایع اهواز از یک نوع می باشند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند در این مقاله هر سه مبدل
را شبیه سازی کرده ولی بهینه سازی فقط بر روی یکی از مبدل ها یعنی مبدل  PERCHILLERانجام خواهد شد.
کلمات کلیدی :مبدل حرارتی ،شبیه سازی ،بهینه سازیHysys، Aspen b-Jac ،
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تأثیر میزان جریان عبوری در راندمان یک مبدل و مدل آن
رضا احمدي نژاد :گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
عرفان زیاری فر :ماهشهر ،پتروشیمی امیرکبیر ،دفتر تحقیق و توسعه
امير حسين طريق االسالمی :گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
بهروز رييسي :ماهشهر ،پتروشیمی امیرکبیر ،دفتر تحقیق و توسعه

با توجه به اهمیت مبدل ها در واحدهای صنعتی و بخصوص اهمیت یک مبدل كتابي در کنترل دمایی یک برج در واحد الفین
پتروشیمی امیرکبیر و ایجاد مشکالت فراوان و تاثیر گذار در روند توليد محصول این واحد در دمایی پائین و دماهای باال تر از رنج
تعیین شده سعی بر آن شده که با انجام آزمایشات کنترل شده در حالت طبیعی بر روی این مبدل تاثیر میزان جریان عبوری سیال
خنک شونده را در راندمان این مبدل مورد بررسی قرار داده و از نتایج در کنترل دمایی بهتر این برج استفاده گردد .قابل ذکر است
که با توجه به اهمیت و شرایط خاص این برج و محصول واحد الفین میزان افزایش و کاهش دمای خروجی مبدل و تاثیر آن بر موارد
فوق به ناگزیر این آزمایشات را در بازه ای خاص و تا مسلم شدن نتیجه ،مورد انجام قرار داده ایم  .در این پژوهش با توجه به کنترل
نداشتن بر روی سیال خنک کننده ورودی به مبدل سعی بر آن بوده که آزمایشات و تغییرات در زمانهایی که دمای خنک کننده 33
در جه سانتیگراد بوده برای رسیدن به نتیجه ای دقیقتر صورت گیرد  .با توجه به موارد فوق الذکر و نتایج به دست آمده اهمیت تاثیر
جریان عبوری و شدت این جریان مشخص گرديده و مدلي در اين ارتباط ارائه خواهد گرديد كه در محاسبه مقدار جریان مناسب
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدی :مبدل حرارتی جریان عبوری از مبدل دمای خروجی مبدل راندمان مبدل واحد الفین
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بررسي اثر ريكوپراتور بر راندمان سيكل توربين گاز و تعيين نرخ بازگشت سرمايه سيكل هاي داراي
ريكوپراتور
مهديه باغچه سرايي :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك ،شركت سايپا

يکي از راهکارهاي افزايش راندمان حرارتي سيکل توربين گاز ،استفاده از سيستم هاي بازيافت حرارت مي باشد که در آن توسط يک مبدل
حرارتي ،گرماي گازهاي داغ خروجي از توربين گاز به هواي سرد و متراکم ورودي به محفظه احتراق منتقل شده و با اين عمل ميزان سوخت
مصرفي س��يکل جهت گرمايش هواي ورودي به توربين کاهش يافته و در نتيجه راندمان حرارتي س��يکل که برابر هدف (نسبت کار خالص
خروجي) به هزينه (سوخت مصرفي) مي باشد .افزايش خواهد يافت .وسيله اي که عمل مبادله حرارت را انجام مي دهد ،بازياب ناميده مي شود
و در حالت کلي بازياب ها به دو دسته ريژنراتورها و ريکوپراتورها تقسيم مي شوند .ريژنراتورها به صورت دوره اي عمل نموده و در يک دوره
زماني ،گرماي گازهاي داغ خروجي از توربين را در ماتريس مبدل ذخيره نموده و در دوره زماني بعدي ،ضمن تماس با هواي س��رد متراکم
شده خروجي از کمپرسور ،آن را منتقل مي کنند .ريکوپراتورها مبدل هاي حرارتي گاز به گاز فشرده اي هستند که به صورت پيوسته عمل
انتقال حرارت را از گازهاي گرم خروجي از توربين به هواي سرد خروجي از کمپرسور انجام مي دهند و مورد بحث اين مقاله مي باشند .هدف
اين مقاله بررسي دو جنبه ترموديناميکي و اقتصادي تاثير يک ريکوپراتور بر سيکل توربين گاز مي باشد .در جنبه ترموديناميکي پس از تعريف
پارامترهاي عملکردي سيکل هاي داراي ريکوپراتور ,تاثير سه پارامتر بازده ريکوپراتور ,افت فشار سمت هوا و افت فشار سمت گاز ريکوپراتور
بر راندمان حرارتي سيکل بررسي خواهد شد .در انتها يک برنامه کامپيوتري عملکرد يک سيکل توربين گاز داراي ريکوپراتور را که در حالت
کارکرد واقعي مدلسازي شده است ,با سيکل هاي بدون ريکوپراتور و سيکلهاي با ريکوپراتور ايده ال مقايسه خواهد نمود .در جنبه اقتصادي
با در نظر گرفتن قيمت ريکوپراتورهاي مدرن امروزي و محاسبه ميزان صرفه جويي در سوخت ناشي از نصب يک ريکوپراتور در سيکل ,نرخ
بازگشت سرمايه انواع مختلف ريکوپراتورها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
کلمات كليدي :ريکوپراتور ،بازيافت حرارت ،مصرف ويژه سوخت ،نرخ بازگشت سرمايه
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مروری بر رسوب در مبدلهای نفتی
زهره قشالقی :کارشناس مهندسی مکانیک – تاسیسات حرارتی برودتی
احسان سوری :دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک

یکی از پرهزینهترین مسایل در تعمیر و نگهداری مبدلهای حرارتی رسوبزدایی آن هاست که باعث اتالف سرمایه و زمان میشود .تحقیق
حاضر شامل دو بخش است :در بخش اول فاکتور رسوب ،معایب آن ،چگونگی پیدایش ،انواع رسوب و مدلهای کلی در رسوبگرفتگی مورد
بررسی قرار میگیرد .در بخش دوم مسئله رسوب در مبدلهای نفتی و نوع خاصی از رسوب به نام رسوب واکس در مخلوطهای نفتی بیان
گردیده است .این مقاله به بررسی این رسوبگرفتگیها که از مهمترین پارامترهای طراحی مبدلهای حرارتی است میپردازد و ضررهایی را
که با توجه نکردن به این مسئله به صنعت نفت و سایر صنایع مرتبط وارد میشود بیان میدارد .عدم تخمین صحیح این فاکتور میتواند باعث
ل و نرسیدن سیاالت فرآیند به دمای مورد نظر شود .در این مقاله سعی شده راه حلهایی برای مقابله با مشکل رسوب
بروز مشکالتی در مبد 
در صنعت نفت ارائه گردد و میزان خسارات مالی که از ایجاد رسوبها در صنایع به وجود میآید ارزیابی شود.
واژههای كلیدی :مبدل حرارتی ،رسوب ،ضریب رسوبگرفتگی ،رسوب واکس
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طراحی مبدل حرارتی بازیاب به منظور افزایش راندمان حرارتي سیکل توربین های گازی ایستگاه های
تقویت فشار گاز
سعيد كريمي علويجه :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك ،مدرس گروه سياالت دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان
كاظم كاشفی :كارشناس ارشد مهندسي شيمي ،قائم مقام مركز تحقيقات انرژي پژوهشگاه صنعت نفت

مب��دل بازياب حرارتي (ركوپراتور) با بهره گي��ري از حرارت دود خروجي از توربين ،هواي ورودي به محفظه احتراق را گرم نموده و موجب
كاهش مصرف سوخت در محفظه احتراق مي گردد .اين كاهش مصرف با ثابت ماندن دماي شعله در محفظه و نيز ثابت بودن كار خروجي
توربين انجام ش��ده و در نتيجه موجب افزايش راندمان كلي س��يكل مي گردد .به كارگيري مبدل بازياب حرارت در سيكل توربين گازي در
مقايس��ه با س��يكل بدون مبدل بازياب ،موجب كاهش  10درصدي مصرف سوخت ش��ده و عالوه بر افزايش راندمان سيكل ،موجب كاهش
آاليندگي هاي زيست محيطي مي گردد.
کلمات كليدي :مبدل بازیاب حرارت ( ،)Recuperatorسیکل توربین گازی ،افزايش راندمان
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مطالعه عددی تاثیر شکل مقطع و محل یک استوانه بر میدان جریان و انتقال حرارت در یک مجرای
دوبعدی از یک مبدل حرارتی
قنبرعلی شیخ زاده :استاديار گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان
علیاکبر عباسیان :استاديار گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان
ابوالفضل فتاحی :دانشجوي کارشناسيارشد تبديل انرژي گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان
باقر پارسایی :کارشناسارشد تبديل انرژي گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان

مطالعه اثر استوانه در معرض جریان سیال و انتقال حرارت مبنای بهبود طراحی و ساخت تجهیزاتی است که از استوانه به عنوان
جزئی برای ایجاد انتقال حرارت با مکانیزم جابجایی استفاده می کنند .کاربرد فراوان مبدل های حرارتی در صنعت لزوم مطالعه
گسترده در این زمینه را نمایان می سازد .استوانههایی با سطح مقطع   دايروی ،بيضوي ،مربعی ،مستطيلي ،مثلثي و دوكي شكل در
اعداد رينولدز پايين مطالعه شده اند .انتخاب ابعاد لولههای استوانهای به نحوي است كه سطح مؤثر انتقال حرارت براي همه لولههای
استوانهای برابر باشد كه اين امر باعث ايجاد نسبت انسداد مختلفي براي استوانهها شده است .براي مقايسه عملكرد هيدروديناميكي
و حرارتی استوانهها ضريب درگ و عدد ناسلت متوسط سطحي در رينولدزهاي مختلف مقايسه شده اند .عالوه بر شکل سطح مقطع،
محل قرارگیری استوانه در مجرا و خارج از مرکز بودن آن بررسی شدهاست .مشاهده شده است که با افزایش عدد رینولدز ناحیه
گردابی پشت استوانه بزرگ تر می شود و نفوذ بیشتری به جریان پایین دست رخ می دهد .ضریب درگ برای همه استوانهها با افزایش
رینولدز کاهش می یابد .الگوی کلی توزیع دما اطراف استوانه های با سطح صاف و استوانههای گوشه دار با هم متفاوت است .اما با
افزایش عدد رینولدز خطوط همدما اطراف استوانهها فشرده تر می شود و انتقال حرارت افزایش می یابد .همچنین مشاهده شده است
که استوانههای با نسبت انسداد بیشتر نسبت به استوانه های دیگر ناسلت متوسط باالتری دارند .با افزایش رینولدز ورودی مقادیر
ناسلت موضعی روی سطح همه استوانه ها افزایش مییابد و برای در هر سه وضعیت قرارگیری ،عملکرد حرارتی -هیدرودینامیکی به
شدت افزایش می یابد .استوانه هایی با سطح مقطع دوکی ،مستطیلی و بیضوی بهترین عملکرد حرارتی -هیدرودینامیکی را دارند.
کلمات كليدي :مطالعه عددی ،مبدل حرارتی ،مجرای دوبعدی ،استوانه ،خارج از مرکز
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تاثير رسوب بر روي ضريب انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي
عليرضا بزرگيان :معاونت آموزشی -دانشجویی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
معصومه زادسر :دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
نويد مجدي نسب :كارشناس ارشد اداره مهندسي پتروشيمي اميركبير ،ماهشهر

اكثر مبدل هاي حرارتي در طي دوران بهره برداري در معرض تشكيل رسوب بوده و همين امر به شدت بر عملكرد و كارائي آن تاثير نامطلوب
مي گذارد .طراحي و انتخاب صحيح مبدل حرارتي و كنترل شرايط بهره برداري از آن نقش بسزايي بر روي سرعت تشكيل رسوب بر روي
سطوح تبادل حرارتي دارد .به عنوان مثال ،انتخاب و طراحي مناسب مبدل هاي حرارتي از نوع پوسته و لوله مي تواند به شدت ميزان تشكيل
رسوب بر روي سطوح تبادل حرارتي را كاهش دهد .تشكيل رسوب ضمن تاثير بر ضريب كلي انتقال حرارت ( ،)Uبر روي افت فشار در مبدل
حرارتي نيز تاثير مي گذارد .با تشكيل رسوب سطح مقطع آزاد جريان سيال در لوله و يا پوسته كاهش يافته و در دبي ثابت ،سرعت جريان
افزايش مييابد كه به سهم خود موجب افزايش افت فشار در مبدل حرارتي مي گردد .با افزايش افت فشار ،جهت ثابت نگهداشتن دبي جريان،
اجبارا بايد از پمپ قوي تر و انرژي بيشتري استفاده شود .اصوال تشكيل رسوب به عواملي نظير سرعت جريان مايع ،درجه حرارت سطوح گرم
و  PHمايع بستگي دارد .همچنين تشكيل آن بر روي مبدل هاي حرارتي مخصوص مايعات شديد بوده ،اما اين امر براي مبدل هاي حرارتي
طراحي شده براي گازها بسيار ناچيز خواهد بود كه لحاظ اين مساله در طراحي مبدل مي تواند از بروز مشكالت بعدي و تعميرات ناخواسته
جلوگيري نمايد.
کلمات كليدي :مبدل حرارتي ،انتقال حرارت ،تشكيل رسوب
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بهینه سازی اثر مقاومت حرارتی در فینهای نوع دایرهای و چندوجهی (مستطیلی ،ششگوش) برای
باال بردن راندمان درکولرهای هوایی
علي فالوند جوزایی :کارشناس ارشد ،عضو هیات علمی گروه مكانيك دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
سید مهدی موسوی نوايی :کارشناس،کارمند رسمی صنایع پتروشیمی اروند

طراحی بهینه کولرهای هوایی وابستگی زیادی به انتخاب و طراحی فین دارد ،به گونهای که میزان انتقال حرارت ،افت فشار و راندمان سیستم
در کولر هوایی را تحت عملکرد و راندمان خود قرار خواهد داد .در این مقاله با توجه به بهینهسازی و ارزیابی پارامترهای موثر در طراحی فین
برای یک انتقال حرارت مورد نیاز فرآیندی ،تاثیر تغییر در پارامترهای طراحی از جمله ش��کل هندس��ی ،ضخامت و ارتفاع فین ،اثر مقاومت
حرارتی بر تعداد فین و همچنین فاکتور بسیار مهم ( FPIتعداد فین بر اینچ) را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد .معادالت حاکم همان معادالت
فین ایدهآل بوده و استفاده از نرم افزار  ASPEN- B-JACبرای طراحی کولر هوایی میباشد .نتایج حاصله از مقاله با اطالعات مربوط به
کولر هوایی واحد  EDC/VCMشرکت پتروشیمی اروند که توسط شرکت معتبر  GEAطراحی شدهاند مقایسه شده و نتایج مطابقت خوبی
با نمونه اصلی را داراست .نتایج نهایی نشان میدهد که برای طراحی کولرهای هوایی با راندمان باال و همچنین کاهش مقاومت حرارتی ایجاد
شده توسط فین بهتر است که نوع فین اکسترودی ششوجهی انتخاب شده و میزان فاکتور  FPIدر بازده  7تا 12با توجه به شرایط فرآیند
انتخاب شود.
واژههاي كليدي :کولر هوایی ،مقاومت حرارتی ،تعداد فین بر اینچ ،پره چند وجهی  ،پره مستطیلی
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ساخت مبدل خورشیدی با فین حرارتی  ،استفاده از انرژی های پاک به جای سوخت های فسیلی
محمد ریاحین :استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد و مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علمی کاربردی شیراز
غالمحسین منتظری :رئیس پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
بابک جعفری باغنوی :استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد
فاطمه طلوع :دانشجوی شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد.

بحران استفاده از سوخت های فسیلی و سالم سازی محیط زیست  ،نیاز انسان امروزی به استفاده از انرژی های نوین پاک و بی پایان از جمله
انرژی های آب  ،باد  ،خورش��ید  ،زمین گرمایی  ،بیوگاز و غیره را به منظور تأمین نیازهای بش��ر با اهمیت تر س��اخته است  .از اینرو ساخت
دستگاههایی که بتواند تبدیل چنین انرژی هایی به انرژی های مورد استفاده را امکان پذیر سازد بسیار مهم جلوه می نماید  .از جمله این
دستگاه ها می توان حمام خورشیدی با فین را نام برد که ساخت آن در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است  .بوسیله چنین دستگاهی می
توان از نور خورشید به عنوان یک منبع انرژی ارزان و بی پایان  ،انرژی مورد نیاز برای تولید آبگرم مورد استفاده در مصارف خانگی و صنعتی
نظیر استحمام و شستشو و غیره را بدست آورد  .در پایان نتایج عملی حاصل از عملکرد حمام خورشیدی با فین ارائه گردیده است و با نتایج
حاصل از عملکرد حمام خورشیدی بدون فین مقایسه گردیده است که راندمان باالی این نوع حمام را نشان می دهد .
واژگان کلیدی  :حمام خورشیدی  ،فین حرارتی  ،محیط زیست  ،انرژی نوین خورشیدی ،ظرفیت گرمایی.
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مروری برمطالعات تجربی انتقال حرارت جابجایی نانو سیاالت
بتول آهن سازان :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی اصغر حمیدی :دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

نانوسیاالت به علت افزایش قابل توجه خواص حرارتی ،توجه بسیاری از دانشمندان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده
است ،به عنوان مثال مقدار کمی (حدود یک درصد حجمی) از نانوذرات مس یا نانولولههای کربنی در اتیلن گلیکول یا روغن به
ترتیب افزایش  04و  051درصدی در هدایت حرارتی این سیاالت ایجاد میکند ؛ در حالی که برای رسیدن به چنین افزایشی در
سوسپانسیونهای معمولی ،به غلظتهای باالتر از ده درصد از ذرات احتیاج است؛ این در حالی است که مشکالت رئولوژیکی و
پایداری این سوسپانسیونها در غلظتهای باال مانع از استفاده گسترده از آن ها در انتقال حرارت میشود .در برخی از تحقیقات،
هدایت حرارتی نانوسیاالت ،چندین برابر بیشتر از پیشبینی تئوریها است .از دیگر نتایج بسیار جالب ،تابعیت شدید هدایت حرارتی
نانوسیاالت از دما و افزایش تقریباً سه برابری شار حرارتی بحرانی آن ها در مقایسه با سیاالت معمولی است تاکنون تحقیقات انجام
شده در زمینه نانو سیاالت تاکید بر روی هدایت حرارتی نانو سیال دارند در صورتی که ضریب انتقال حرارت جابجایی نیز در استفاده
از نانو سیاالت دارای اهمیت ویژه ای است و حتی در مواردی با افزایش نانو ذرات ،کاهش انتقال حرارت دیده شده است ..در این مقاله
سعی بر آن است که مطالعات مربوط به وابستگی کلیه خواص فیزیکی نانو سیاالت و تاثیر این پارامترها بر روی ضریب انتقال حرارت
جابجایی مورد بررسی قرار گیرد.
کلمات كليدي :نانو سیال ،نانو ذره ،سیال پایه ،ضریب انتقال حرارت جابجایی
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بازيافت حرارت گازهاي حاصل از احتراق به کمک تبادلگرهاي لوله گرمايي در پااليشگاه گاز بمنظور
کاهش تلفات انرژي
محمد حسين صابر :شرکت مهندسي پتروآريا
مژگان حسينی :شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

استفاده بهين ه از فرآيندهاي حرارتي و بازيافت انرژي يكي از زمينههاي اساسي است كه به كمك آن بخشهاي صنعت و تجارت ميتوانند
باعث صرفهجويي موثر و دراز مدت در انرژي شده و همچنين كاهش هزينهها را سبب گردند .تبادلگرهاي لوله گرمايي به دليل مزايايي که
فراهم مي کنند.توانايي بالقوه اي جهت بکارگيري در فرايندهاي مختلف صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي بمنظور بازيافت انرژي حرارتي را دارند.
در اين مقاله امکان بکارگيري تبادلگرهاي لوله گرمايي به منظور بازيافت انرژي از حرارتهاي اتالفي در پااليشگاه گاز فاز  4و  5پارس جنوبي
بررسي گرديده است.در اين راستا الگوريتم هاي طراحي و شبيه سازي مبدل هاي لوله گرمايي ارائه شده است .در ادامه جهت تعيين شرايط
بهينه عملكرد ،هندسه هاي گوناگون ورودي جريان به تبادلگر با استفاده از بسته هاي نرم افزاري  CFDبررسي شده و نتايج آن روي عملكرد
تبادلگر مورد مطالعه قرار گرفته است .سپس نتايج بدست آمده از شبيه سازي  CFDبا نتايج حاصل از برنامه نويسي هاي انجام شده بر مبناي
الگوريتمهاي طراحي و شبيه سازي معتبر سازي گرديد .در مرحله بعد پس از تعيين واحدهاي مستعد جهت بكارگيري دستگاه هاي تبادلگر
لوله گرمايي از فاز  4و  5پارس جنوبي ،طراحي براي واحدهاي مورد نظر صورت گرفته و محاسبات اقتصادي براي هر يك از واحدها انجام شد
و بر مبناي آن واحدهايي كه توجيه اقتصادي داشتند ،تعيين گرديدند.
کلمات کليدي :تبادلگرلوله گرمايي ،بازيافت انرژي حرارت ،طراحي و شبيه سازيCFD ،
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نقش مبدل هاي حرارتي در امكان پذيري پروژه زيست محيطي بازيافت  CO2در
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
محمد رضا حامد غفاريان :كارشناس ارشد مهندسي شيمي ،SPGC ،شركت ملي گاز ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود.
مهدي پورافشاري چنار :دكتراي مهندسي شيمي ،استاديار گروه مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد
عليرضا نجومي :دانشجوي دكتراي مهندسي شيمي ،رئيس  ،HSEشركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،شركت ملي گاز ايران
حسن زارع علي آبادی :دكتراي مهندسي شيمي ،استاديار گروه مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

در كار حاضر واحد بازيافت  CO2از دودكش هاي احتراقي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي شبيه سازي شد .شبيه سازي انجام شده
داراي دو قسمت آماده سازي گاز و تصفيه گاز از  CO2بود .در واحدهاي محيط زيستي مصرف انرژي حرارتي از جمله مهمترين
موارد است و بايد به حداقل ممكن برسد .براي بازيافت حرارتي و صرفه جويي در مصرف گاز سوختي ،به منظور توليد بخار ،سه حالت
متفاوت در نظر گرفته شد .در اين سه حالت از مبدل هاي بازيافت گرما براي اهداف گوناگون استفاده شد .اين اهداف عبارت بودند
از پيش گرم كردن گاز خنثي ،پيش گرم كردن خوراك برج احياي آمين ،توليد بخار فشار پايين از گازهاي حاصل از احتراق و پيش
گرم كردن آب ورودي به برج فرونشاننده .از آنجا كه اين سه حالت بايد قابل مقايسه با يكديگر مي بودند لذا تمامي شرايط در آن سه
يكسان در نظر گرفته شد .در اين ميان حالت سوم ،كه در آن انرژي گاز خروجي از دودكش به منظور توليد بخار بازيافت مي شود،
از دو حالت ديگر مناسب تر بود .پس از آن حالت دوم ،كه مرسوم ترين نوع بازيافت در اين فرآيند را نشان مي دهد ،حدود 0/96
مگاوات ساعت بر تن دی اکسید کربن ،مصرف انرژي كمتري داشت و مقداري نزديكتري به نتايج مؤسسات تحقيقاتي را بدست داد.
كلمات كليدي :مبدل بازيافت حرارت ،محيط زيست منطقه پارس جنوبي ،فرآيند بازيافت  ،CO2محلول  ،AEMبرج فرونشاننده.
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بهینه سازی طراحی مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک
وحید ویسی :گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
عرفان زیاری فر :خوزستان ،ماهشهر ،دفتر تحقیق و توسعه پتروشیمی امیرکبیر
نوید ویسی :گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
معین نادری :گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
بهروز رييسی :گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

در بررسي مسایل بهینه سازی متغیرهای مساله می توانند پیوسته ،گسسته یا مجموعه ای از متغیرهای پیوسته و گسسته باشند .به
مسایلی که هر دو متغیر را تواماً دارند مسایل ترکیبی گفته می شود مسائلي كه در زمينه هاي مختلفي حائز اهميت هستند .بطوريكه
مبدل های حرارتی نیز از نوع مسایل ترکیبی هستند .در مورد این مسائل ترکیبی ،ايده هايي برای بهینه سازی مبدل های حرارتی
پوسته و لوله ای ارایه می شوند .نتایج بدست آمده از کاربرد این الگوریتم جهت طراحی چند مساله طراحی مبدل حرارتی نمایانگر
عملکرد رضایتبخش این الگوریتم می باشد .در عین حال تاثیر پارامترهای ژنتیک روی جواب بهینه سازی و تاثیر توابع هدف مختلف
روی طراحی بهینه مبدل مورد بررسی قرار گرفته است .در اين مقاله علمي سعي شده اول از همه مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای
مورد بررسي دقيق علمي قرار گيرند .سپس با تحقيق در پيشينه تحقيقات انجام شده در اين زمينه مدلي براي بهینه سازی طراحی
مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه گردد .این مقاله با یک توضیح کوتاه در مورد الگوریتم ژنتیک و
پارامترهای آن شروع می شود .سپس به بررسی اثر توابع هدف مختلف روی طراحی مبدل های حرارتی می پردازد که این توابع هدف
روی یک مثال صنعتی (مبدل موجود در صنعت) مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج این بررسی به تفصیل در جداول و نمودارها
قابل مشاهده است.
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تاثیر هندسه کانال بر میزان تبادل حرارت در مبدل های حرارتی صفحه ای از نوع چین دار
ملیحه تربت :کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،.دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود ،گروه مهندسی شیمی

هندسه و آرایش های مختلف چین ها در مبدل های حرارتی صفحه ای چین دار بر میزان تبادل حرارت دو سیال فرایند تاثیر دارد در این مقاله
با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی تاثیر هندسه صفحات و آرایش های مختلف کانال بر روی رفتار حرارتی سیال فرایند در یک سیستم
دو بعدی با جریان ارام در مبدل های حرارتی صفحه ای در س��ایزهای یکس��ان با چین های دایره ای ،مثلثی در زوایای  40، 20و  60درجه،
ذوزنقه ای و سینوس��ی مورد یررس��ی قرار گرفت .نتایج حاصل از بررسی دمای خروجی از کانال نشان می دهد که در مبدل با چین دایره ای
بیشترین میزان تبادل حرارت وجود دارد.
واژه های کلیدی :مبدل حرارتی صفحه ای چین دار ،شکل هندسی صفحه ،چین مثلثی ،چین ذوزنقه ای ،چین دایره ای ،چین سینوسی
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تحليل شرايط خنکسازی میکروکانالها توسط جریان مایع
علي اكبر جمالي :عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين(ع)  -گروه مهندسي شيمي

حوزه سیاالتی سيستم هاي ميكروالكترومكانيك شامل طراحی و ساخت ابزارهایی برای انتقال ماهرانه و هدفمند سیاالت است.
مطالعات علمی حوزه میکروسیاالت استفاده از سیستمهای میکروسیالی برای کنترل حجمهای کوچک سیال ،در صنایع گوناگون
است .سامانههاي میکروسیالی پیشرفته شامل مبدلهای حرارتی مینیاتوری برای خنکسازي چرخههای مرکب و يا میکروراکتورها
برای تولید مقادیر کم مواد خطرناک یا گران است .تشابه و تناظر كاركردي این ابزار عالوه بر لولههاي گرمايي ،در مقاصد مبدلهای
حرارتی فشرده نيز مطرح است .از آنجا كه اغلب روشهای انتقال حرارت با جابجایی آزاد و سطوح معمولی ،توانایی دفع حرارتهاي
ناخواسته را نميتواند توجيهكند ،در نتیجه به کمک مبادلهگرهاي حرارتی فشرده ،انتقال حرارت اجباری مطرح و تاکنون چاههای
حرارتی گوناگونی برای این منظور طراحی شده است.
چاه حرارتی در دفع شارهای حرارتی باال ،با حجم و وزن بسیار کم ،ضرایب انتقال حرارت جابجایی باال و وجود خصوصیاتی برای
خنکسازی ،میکروکانال را به وسیلهاي سودمند بدل كرده است .مقاله حاضر پارامترهای مؤثر و معادالتی که بتواند رفتار دقیق
میکروکانال را پیشبینی کند ،مورد بررسی قرار داده است .مطالعات نشان ميدهد ،معادالت مومنتوم و انتقال حرارت معمولی که
در کانالها و لولهها در جریان آرام به کار میروند ،در میکروکانالها اعتبار خود را از دست میدهند و انتقال حرارت جابجایی در
میکروکانالها بسته به اندازه عدد نادسن ،پرانتل ،برینکمن و نسبت طولی به طور قابل مالحظهای افزایش مییابد.
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ی نانو ذرات در سیال جاري در لولههاي افقي يك مبدل گرمايي
بررسي تأثيرات حرارتي پراکندگ 
علي اكبر جمالي :عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين(ع)  -گروه مهندسي شيمي
مرجانسادات سيديپور :مربي آزمايشگاه شيمي دانشگاه كاشان

ب انتقال حرارت هدایتی چندین نانو ذره پراکنده در مایع (نانوس��یال) تحت جریان آرام در یک مبدل حرارتی لوله افقی بررس��ي شده
ضرای 
است .در این مطالعه نانوذرات دارای ماهیت گرافیتی بوده و با نسبت ظاهری طول به قطر غير معمول و متفاوت از يك ،معادل 0/02مدنظر
ت کسرحجمیکم افزایش
بوده است .بررسيها نشان ميدهد ،به كمك نانوذرات گرافیتی مزبور ،ضرایب گرمایی سیال ساکن ،عمدتاً در ظرفی 
يافته است .ضرايبانتقال حرارت تجربى مزبور ،افزايشکمتري از مقادیر پيشبينى شده مطابق هر كدام از روابط انتقال حرارت متداول براى
ي (نانوسیال) نتايجي حاصل
سياالت همگن را نشان ميدهد .بر اين اساس برای سیستمهای مركب با حضور نانو ذرات تركيب سوسپانسیون 
شده است كه با نسبتهای ظاهری نزدیک به مقادير توسعه داده شده منطبق است ،به نحوي كه روابط جدید انتقال حرارت برای آنها كامالً
كارا و سودمند باشد.
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دومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 19 ،و  20آبان  - 1389مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسي تاثيرتغيير قطر و تعداد تيغه فن بر عملكرد فن در مبدل هاي هوايي
حبيب كريمي :دانشجوي كارشناسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

با توجه به اينكه در مبدلهاي حرارتي هوايي عمل خنك كاري توسط فن صورت مي گيرد و فن يكي از قسمت هاي مهم مكانيكي
تشكيل دهنده مبدل هوايي مي باشد كه بر عملكرد مبدل هوايي تاثير دارد .فن بايد طوري طراحي شود كه افت فشار بهينه سمت هوا
براي مبدلهاي هوايي حفظ شود .در اين مقاله تاثير تغيير قطر و تعداد تيغه بر بازده و عملكرد فن هاي جريان محوري مورد بررسي
قرار گرفته است .نتايج نهايي حاصل از اين مقاله نشان مي دهد كه طراحي اندازه قطر مناسب و تعداد تيغه مشخص براي داشتن يك
فن با بازده و عملكرد باال در مبدل هاي هوايي ،تاثير زيادي دارد .و با توجه به نوع تيغه ،اندازه قطر و تعداد تيغه مناسب براي بازده و
عملكرد مطلوب چه مشخصاتي بايد داشته باشد .نتايج حاصل از اين مقاله نشان مي دهند با كاهش (1)ftقطر فن از (01)ftبه (9)ft
بازده كل فن  3/3درصد افزايش يافته و با اين تغيير قطر گشتاورفن به اندازه ( 03/2)ft-blافزايش يافته وهمچنين با افزايش تعداد
تيغه از 4عدد به  8تا در فن بازده كل 5/4درصد كاهش يافته است .همچين با افزايش تعدا تيغه از 4عدد به 8ت ا درفن قدرت محور
فن( 1/5)phنيز افزايش مي يابد در نتيجه باعث افزايش قيمت تمام شده الكترو موتورفن مي شود.
واژه هاي كليدي :مبدل هاي حرارتي هوايي ،قطر فن ،نوع تيغه ،عملكرد فن ،بازده فن ،گشتاور فن،تعداد تيغه
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گرفتگي در مبدل ها در اثر خوردگي
سوسن خسرویار :عضو هیت علمی دانشگاه آزاد واحد قوچان

خوردگي يعني از بين رفتن و کاهش مواد در اثر حمله ش��يميايي بعضي از مواد .منش��اء خوردگي مي تواند ناشي از نحوه انجام عمليات و يا
بدليل سيال خورنده و يا اينکه در اثر وجود ناخالصي هايي باشد که به مقدار کم در سيال حضور دارند .خوردگي خود مي تواند در اثر بوجود
آمدن واکنش هاي گرفتگي در سيستم رخ دهد و در اثر حضور رسوب مثل پوسته ها و فيلم هاي آلي تشديد يابد .از طرف ديگر در اثر حضور
محصوالت خوردگي بر روي سطح از خوردگي جلوگيري مي گردد .با استفاده از طراحي صحيح و انتخاب مواد مناسب براي مبدل مي توان
از ميزان خوردگي به ميزان زيادي جلوگيري کرد .خوردگي در ساير قسمت هاي کارخانه باعث افزايش نرخ گرفتگي در مبدل ها مي گردد.
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کاهش هزینه ها با طراحی مبدل حرارتی نوین (موج دار)
شهاب شفائیان :دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه
رحمان آشنا :دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه
جمشید مقدسی :دانشگاه صنعت نفت

مبدل ها از نظر شرایط تماس به دو گونه تماس مستقیم و تماس غیر مستقیم طبقه بندی می کنند در تماس غیر مستقیم سیال گرم و سیال
سرد به وسیله یک سطح فازی نفوذناپذیر مانند لوله ( )plateاز یکدیگر جدا شده اند .انتقال حرارت در سیاالت دو سمت این سطح از نوع
جابجایی و در خود سطح از نوع هدایت است علت اصلی استفاده از این سطح جدا کننده جلوگیری از اختالط دو سیال سرد و گرم است .اما
در شرایطی که دو سیال بعد از اختالط و تبادل براحتی از یکدیگر جدا می شوند از روش تماس مستقیم که معموال یکی از سیاالت گاز است
و دیگری مایع که این سیاالت باید در هم نامحلول باشند استفاده می کنند در این روش به دلیل عدم استفاده از سطحی برای جدا کردن
س��یاالت ش��کل رسوب عمال از بین می رود و به خاطر اختالط کامل ضریب انتقال حرارت باالتری قابل دسترسی است .اما این سوال پیش
می آید چه راهکارهایی در دنیا و برای حل این مشکل ارائه شد که مبدل های گران را به مبدل های ارزانتر تبدیل کرد؟
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تهران 19 ،و  20آبان  - 1389مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

مطالعه تطبیقی ریژنراتورهای درونگرمایی و بیدررو با دیسیکانت مایع
علي اكبر جمالي :دانشگاه امام حسين(ع) -عضو هيات علمي گروه مهندسي شيمي
جليل باراندوست :دانشگاه امام حسين (ع) -محقق پژوهشكده پدافند غير عامل

ریژنراتور دیس��یکانت مایع تأثیر ش��گرفی بر عملکرد سامانههاي تهویه مطبوع دارد .در مقایسه با بستههاي ریژنراتوری رایج ،اخيرا ً ریژنراتور
درونگرمایی از جهت امكان دسترس��ی به عملکرد احیاگری با كارايي باالتر كاربرد گس��ترده يافته اس��ت .در مطالعه حاضر ،بر هر دو عامل
نرخ احیاگری و بازده حرارتی ریژنراتور جهت ارزیابی عملکرد هر دو نوع ریژنراتور تأکید شده است .در اين مسير یک مدل انتقال حرارت و
جرم معتبر به منظور تحلیل و مقایسه عملکرد ریژنراتورهای درونگرمایی و بیدررو ارائه شده است .بر خالف ریژنراتور آدياباتيك ،ریژنراتور
درونگرمایی میتواند بازده احیاگری و نرخ احیاگری قابل مقایسهای را در نرخ جریان دیسیکانت پایین فراهم سازد ،لذا بهرهگيري از اين ابزار
گزینه جایگزین مناسبی در انتقال ریزقطرات دیسیکانت است .نتایج نشان ميدهد که ریژنراتور درونگرمایی نه تنها نرخ احیاگری را افزایش
میدهد ،بلکه همچنین میتواند بازده قابل قبولتر ارائه و استفاده انرژی باالتری را عرضه كند .از طرفي با وجود دستیابی به نرخ احیاگري
مطلوبتر ،نرخ جریان هوای باالتر منجر به کاهش بازده حرارتی در احیاگری ميشود .بنابراين در احیاگری دیسیکانت مایع ،ميبايست نرخ
جریان هوای مناس��ب با دقت هرچه تمامتر كنترل ش��ود تا ریژنراتور درونگرمایی اثربخشتر و نمود قابل توجهی در کاربرد تهویه مطبوع
دیسیکانت مایع داشته باشد.
کلمات کلیدی :دیسیکانت مایع ،بازده انرژی ،ریژنراتور درونگرمایی ،نرخ احیاگری
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دومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1389  آبان20  و19 ،تهران

Removing Problems of Heat exchangers in stripping part of an
olfin plant
Erfan Ziarifar: Islamic Azad University, Mahshahr Branch
Soroush Zarin Abadi: Scientific Board Member of Islamic Azad University, Mahshahr Branch
Bijan Ghanavati: Scientific Board Member of Islamic Azad University, Mahshahr Branch

In this article the best flow rate for required waste water of a heat exchanger by observing effective variables
in this process for a real industrial unit is gained. Finally a model in this relation will be offered so that amount
of waste behavior of system will be anticipated. This article deals with waste water exchanger of Amir Kabir
Petrochemical (Iran) Company Stripping Tower that is located in Bandar Imam special region and all information
and data for modeling are offered in this article. Waste water of Stripping tower or separating tower of hydrocarbon
materials from process water in Olfin plant of Amir Kabir Petrochemical should be cooled on the strength of
standard and under Iso 14000 by using of a heat exchanger and cooling water so that it will not be wasted with
high temperature that this heat exchanger will be blocked after a short time or so called chocked and this problem
will cause some problems for unit. In this article some studies are performed in Apr 2010 for the first time besides
all inferred information from these researches that result in solving problems with suggesting model by having
acceptable error percentage are offered.
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دومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1389  آبان20  و19 ،تهران

Experimental study on thermal performance and pressure drop of
a cooling tower
Amir R. Maemoori: M.Sc Engineer. Islamic Azad University, Bojnourd Branch
Hamid R. Goshayeshi: Assistant Professor. Mechanical Engineering Department. Islamic Azad University,
Mashhad Branch
Amin Jodat: Assistant Professor. Mechanical Engineering Department. Islamic Azad University, Mashhad
Branch

Cooling towers are equipment devices commonly used to dissipate heat from power generation units, watercooled refrigeration, air conditioning and industrial processes. Experiments were carried out on the heat transfer
laboratory at Islamic Azad University of Mashhad in Iran. In this study outlet water temperature was used in
determining experimentally the thermal performance of the cooling tower. Outlet water temperature decreases
as air mass flow rate increases, the outlet water temperature increase as the wet bulb temperature increases, the
outlet water temperature decrease as mass flow rate ratios increases, the water outlet temperature decreases as
volume of tower increases, the outlet water temperature decreases as the pressure drop increases.
Keywords: Cooling Tower , coefficient of mass transfer , heat transfer coefficient , outlet water temperature,
pressure drop.
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Comparison of fully welded plate heat exchangers to shell and tube
heat exchangers
Mohammadreza Malek: Hampa Energy Engineering & Design Company
Alireza Mahootchi: Hampa Energy Engineering & Design Company

The Fully welded plate heat exchanger is an economical and efficient type of heat exchanger on the market with
its low cost, flexibility, easy maintenance, and high thermal efficiency.
The Fully welded plate heat exchanger proves superior in many aspects when compared to shell & tube heat
exchangers with the usual construction design and identical conditions for process engineering.
The use of less material in fully welded plate heat exchanger in compare to shell and tube heat exchanger means
considerable cost reduction potential when high-grade alloys are required.
The welded plate compact design allows a heating surface density of 700 m2/m3. The special construction of the
flow pattern ensures that the heat transfer for gases as well as for liquids is extremely enhanced.
A further advantage in comparison with shell & tube heat exchangers is the high economic efficiency of the
welded plate heat exchanger.
There are different types of fully welded plate Heat Exchangers. They usually have a high-pressure capability
and wide operating temperature range in comparison to equivalent shell and tube types.
This article makes a comparison between welded plate heat exchanger and shell and tube heat exchanger in cost,
liquid charge, maintenance, application, operational weight and thermal efficiency and also describes different
types of welded plate heat exchangers.
Key words: Plate Heat Exchanger, Evaporators, decorate in a zigzag pattern
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 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1389  آبان20  و19 ،تهران

Design of a gas to gas plate-fin heat exchanger with offset strip fins
Amir MASOUDI, Hamid SAFFARI
School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology

In this study a Plate-Fin Heat Exchanger (PFHE) is considered for designing. The methodology is based on a
thermo-hydraulic model that represents the relationship between pressure drop, heat transfer coefficient and
heat exchanger volume. Although there are some studies in designing of PFHEs, no theoretical studies have
been done by the focus on gas-gas types with offset-strip fins. Therefore the motivation of this study is design
of a gas-gas PFHE with constraints on the allowable pressure drop. The designing program aims at sizing the
heat exchanger while the geometries of the fins are fixed and are taken from an available database and three
dimensions of heat exchanger are considered for the sizing.The task of sizing is a design process, so we have
developed a full analysis of PFHEs including heat transfer and pressure drop equations to obtain the structure
sizes. Also a perfect analysis for surface geometrical characteristic has been developed for this kind of heat
exchanger. Finally, the obtained dimensions are compared to those presented in the literature and it is shown that
with pressure drop constraints the difference between the volume of designed PFHE and the heat exchangers in
the literature is lower than 10% and negligible.
Keywords: plate-fin HE, designing, heat transfer, volume, pressure drop, offset-strip fins.
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Using Genetic Algorithm In Optimizing of Heat Exchanger
Network Synthesis
Ali Soofastaei : Energy Nuclear Technology Center

In the last few decades, several papers were published on heat exchanger network synthesis. Most of them present
techniques using mathematical programming for the synthesis and optimisation tasks. Recent developments in
heat exchanger networks synthesis present some heurist methods, such as genetic algo rithm (GA) and simulated
annealing. In this paper, a strategy for the synthesis and optimisation of heat exchanger networks was developed
using GA. First of all, the ΔTmin is optimised using GA jointly with the problem table, from the Pinch Analysis.
By using the optimum ΔTmin, found in the previous stage, the problem is divided in two diferent regions, below
and above the pinch. Thus, using GA, the optimal networks above and below the pinch are obtained, considering
stream splitting as well. Some examples from the literature were solved with the proposed systematic, and results
show heat exchanger networks with lower costs than those ones presented in the literature for the cases studied.
Keywords: Optimisation, Heat exchanger networks, Genetic algorithms
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کولر هوایی آبان ،حامی همایش مبدلهای گرمایی

1

سومين همایش بین المللی

مبدل های گرمایی
تهران 18 ،و  19آبان 1390

 مخاطبين كنفرانس :• اساتيد دانشگاه ،پژوهشگران و محققان صنعت مبدل گرمايي كشور
• شركت هاي صنعتي فعال در حوزه ساخت و توليد ادوات تبادل گرما
• مديران و مهندسين ،طراحان و دست اندركاران فعال در پروژه هاي
نفت و گاز و پااليشگاهي كشور.
• مهندس��ين و دس��ت اندركاران فعال در حوزه عملي��ات و كاربري
دستگاه هاي تبادل گرما.
• ش��ركت هاي مهندس��ين مش��اور صنعتي و پيمان��كاران فعال در
پروژه هاي نفت و انرژی
• مديران و پرس��نل واحدهاي تحقيق و توس��عه صنعتي (،)R&D
بازرسی فنی و مهندسی و ...
• مديران و پرسنل واحدهاي تهيه كاالي مورد نياز پروژه ها

پس از برگزاري موفقيت آميز نخس��تين و دومین همايش بین المللی
مبدل هاي گرمايي در صنايع نفت و انرژي ،سومين دوره همايش فوق
با هدف گس��ترش دانش فني ،اعتالي تحقيقات ،ارائه دس��تاوردهاي
متخصصين صنعتي و دانشگاهي و ايجاد محيطي براي تبادل اطالعات
علمي و تجارب صنعتي ،توس��ط ش��ركت هم انديشان انرژي كيميا با
مشاركت مس��تقيم نش��ريه مبدل گرمايي ،برخی از تولیدکنندگان و
ارائه دهندگان خدمات مرتب��ط با صنعت مبدل گرمایی،انجمن هاي
صنف��ي  -توليدي و علمی مرتبط با مبدل گرمایی ،نخبگان صنعتي و
دانش��گاهي ،پژوهشگران ،اساتيد و عالقمندان كشور در  18و  19آبان
ماه سال  1390در تهران (چهارراه پارک وی ،مجموعه تالش) برگزار
گردید.
اين همايش شامل بخش هاي متنوعي از جمله ارائه مقاالت ،برگزاري
جلس��ات پرسش و پاس��خ ،برگزاري كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه
جانبي دستاوردهاي صنعتي بود.

 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و ش��اخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آنها
• شناس��ایی و رفع مش��کالت فن��ی و اقتصادی س��اخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش ه��ای انتگراس��یون حرارتی و اصالح ش��بکه مب��دل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت برنامه
همايش قرار گرفت.

 اهداف كنفرانس:• شناس��ايي نقاط ضعف و قوت و چالش هاي توس��عه صنعت مبدل
گرمايي كشور
• ايج��اد فضاي الزم جه��ت بروز توانمندي هاي علمي و پژوهش��ي
صنعت مبدل گرمايي در كشور
• ش��ناخت متقابل پتانسيل هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري
ارتباط مستقيم بين اين دو نهاد
• بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
• فراهم سازي بستر مناس��ب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع
كشور به يكديگر
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و ش��اخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آن ها
• شناس��ایی و رفع مش��کالت فن��ی و اقتصادی س��اخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش ه��ای انتگراس��یون حرارتی و اصالح ش��بکه مب��دل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت برنامه
همايش قرار داده شدند.

 كارگاه هاي آموزشي:كارگاه هاي تخصصي آموزشي با حضور متخصصين داخلی در زمينه
دان��ش و فناوري هاي نوين مبدل ه��اي گرمايي در روزهاي همايش
برگزار خواهد ش��د .در سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی دوره دوم
همایش موضوه بهینه س��ازی مصرف ان��رژی جایگاه ویژه ای به خود
تخصیص داده بود.
 جلسات پرسش و پاسخ :اين جلس��ات با حضور كارشناس��ان ،متخصصي��ن و صاحبنظران از
دانش��گاه ها ،نمايندگان انجمن هاي صنفي و علمي و س��ازمان هاي
دولت��ي به منظور بحث و تبادل نظ��ر در موضوعات مرتبط با صنعت
مبدل گرمايي برگزار گردد.
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همکاران اجرایی:
روابط عمومی :سارا شکیبی
معاونت اجرایی :سحر جامی
رایانه :حمید کریمی

 نمايشگاه جانبي :در كنار همايش براي نش��ان دادن دستاوردهاي صنعتي و پژوهشي
در زمينه ه��اي مختل��ف در راس��تاي موض��وع همايش ،نمايش��گاه
تخصص��ي مبدل گرمايي برگزار گردید .ش��رکت کول��ر هوایی آبان،
حامی طالیی دو دوره نخس��ت همایش بزرگترین غرفه نمایشگاه را
به خود تخصیص داده بود .از نکات جالب همایش دوم حضور پررنگ
چهار ش��رکت مبدلهای گرمایی صفحه ای میباش��د .گ��روه فناوری
آریوپایا (حامی نقره ای دو دوره نخس��ت همایش) ،طاها قالب توس،
کول سامر (تابستان سرد کویر) ،ره آورد ساعی از دیگران غرفه داران
نمایشگاه دوم بودند.

سخن پایانی:
برخود واجب میدانیم از تمامی اش��خاص حقیق��ی و حقوقی که در
طول یک س��ال گذش��ته با حمایت مالی و معنوی خود در برگزاری
هرچ��ه پربارتر این همایش تخصصی یاری رس��ان دبیرخانه همایش
بودند ،صمیمانه ترین تش��کرات را به عمل آوریم .امید اس��ت در آبان
ماه س��ال  ،1391چهارمی��ن دوره این همایش تخصص��ی پربارتر از
دوره های پیش��ین آن برگزار گردد که از هم اکنون امید به همیاری
شما عزیزان داریم.

 داوران:دبیرعلمی و اجرایی :خشایار شکیبی ،مدیرعامل شرکت
هم اندیشان انرژی کیمیا ،سردبیر نشریه تخصصی مبدل گرمایی
دبیر کمیته علمی :فاروق ابراهیم پور :مدیرعامل گروه فناوری آریوپایا
محمد رضا جعفری نصر :مشاور مدیرعامل پژوهشگاه صنعت نفت
امین احمدپور :دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان
علی داسمه :شرکت پخش فرآورده های نفتی هرمزگان
حسین حسینی :مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی آبادان
علی اکبر جمالی :عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)
رامین مهدی پور :هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش

 تماس با دبیرخانه همایش:تلفن09197556424 – 88671679 :
فکس88671680 :
ایمیلmobadelconf@yahoo.com :
وب سایتwww.mobadel.ir:
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نام مقاله

نویسندگان

صفحه

شبیه سازی و بررسی سیستم کنترل مبدلهای فرآیند به فرآیند برای حداقل کردن اثر
اختالالت دمای جریان ورودی به راکتور

ابوالفضل جاوونی

8

شستشوي شيميايي مبدلهاي حرارتي

امين احمدپور
خشايار شكيبي

9

بررسي تصفیه فيزيكي و شيميايي آب جهت پیشگیری از تشکیل رسوب در دیگهاي بخار و
مبدلهاي حرارتي

امين احمدپور
خشايار شكيبي

10

بررسی عددی میزان رسوبگیری انتقال گرما و جریان سیال
در مبدلهای گرمایی صفحهای تخت

زینب صادقی
علی عبدالخانی
عباسعلی چنگلوایی

11

بررسی عددی الگوی جریان در یک کانال مبدل حرارتی صفحهای
با صفحات شورون

هادی پاکدامن
ولی کالنتر

12

كاربرد نانو سياالت در طراحي گرمایی مبدل حرارتي فشرده

امير اكبري

13

مطالعه آزمایشگاهی عملکرد قطعاتی به شکل حلقههای پروانهای هم مرکز بر میزان انتقال
حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی لولهای

محمد سمیعپور گیری
ّ
آرش اطمینان
نصراهلل مجیدیان

14

بررسي اثر دامنهموج برروي انتقالحرارت و افتفشار در مبدلهاي حرارتي فشرده صفحهاي
با پرههاي موجدار

سيده الهام حسينيراد
مرتضي خوشوقت علي آبادي
فرامرز هرمزي

15

مبدلهاي حرارتي لوله گرمايي حلقوي()LHP؛ ساختار ،کاربردها و تحليل فرآيند آنها

محمد حسین غفاری
محبوبه طاهری
محمد بهشاد شفیعی

16

مکانیزمهای رسوب گذاری حاصل از انجماد و مواد جامد بر کاهش راندمان مبدل Cold Box
فازهای  10و  9مجتمع پارس جنوبی

سید محمد جواد غریب زاهدی
آرمان رشيدی

17

ترک برداشتن تیوبهای مبدل پیش گرم کننده آمونیاک ورودی به راکتور مالمین
در واحد مالمین پتروشیمی خراسان

غالم معزز  ،غالمحسين والي ،سيد جواد موسوي
جراحي ،غالمرضا مرادي

18

بررسی تولید حرارت در مبدل حرارتی مورد استفاده
در خشک کن بستر سیال

مهدی ارجمند
سید هادی سیدین
جواد خدیوی
سید حسن الحسینی

19

4

نام مقاله

نویسندگان

صفحه

آناليز عددي شبكههاي فلزي به منظور استفاده در بازيابهاي حرارتي

حميدرضا مرتضوي بني

20

بررسی نقش نانو سیاالت بر روی ضریب انتقال حرارت مبدل حرارتی میکروکانال

مسعود صدقیان
مجید عابدی لنجی
امید محمد حسنی
رحیم آقا ابراهیمیان

21

پیشرفتها در زمینه مبدلهای حرارتی :بهبود انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی مختلف

مهدی محمد مهدی پور
مهدی ستاری منش

22

اهميت انتخاب موقعيت سيال در طراحي مبدلهاي حرارتي وتاثيرآن
بر وزن وابعاد

امير مرادي
مهدي مهديزاده كفاش

23

گزارش تخريب تيوب كولرهاي هوايي واحد فشرده سازي هوا در پااليشگاه چهارم
مجتمع گاز پارس جنوبي

محمد رضا حامد غفاريان
احمد كمالي
مجتبي زماني
محمد دليل كوهي
سيد محمدرضا خادم

24

بررسی اثر ماده شیمیایی ( En565فسفوناتهای دی و تری آمینی) نسبت به
( Polyphosphatesهگزامتافسفات سدیم) درکاهش رسوبگذاری مبدلهای حرارتی  165و
 185درجه سانتیگراد شرکت الستیک پارس (سهامی عام)

محسن یارمرادی
تیمور رحمانی
مراد حسنوند

25

طراحی و برآورد اقتصادی مبدلهاي حرارتي افزوده شده به سيستم آب صنعتی پاالیشگاه تهران
جهت جلوگیری از اتالف حرارت در مخزن آب صنعتی

مهرنوش محمدی
حامد وزوایی
سپیده اردیبهشتی
محمود نیکبخت

26

افزایش راندمان رسوب زدایی مبدلهای فرآیند بایر بوسیله محلول اسید سولفوریک
و سود کاستیک

مصطفی محمودیان
پرویز کلیدری
فاطمه صادقی
محمد رضایی راد
ناصر رنجبر

27

مطالعه میدانی جرمگرفتگی در مبدلهای پیشگرمکن واحد تقطیر نفت خام پاالیشگاه اصفهان

محمدرضا مزدیانفرد
الهه بهرانوند

28

مطالعه عددی اثر بکارگیری نانو سیال آب-اکسید آلومینیوم و آب-مس بر انتقال حرارت در یک
مبدل حرارتی پوسته-لوله

نجمه حاجیعلیگل
قنبرعلی شیخزاده
معصومه ابراهیمقمی
رقیه حیدری

29

بررسي داليل خوردگي مبدلهاي خنك كننده سكوي دريايي فاز یک
و راهكارهای جلوگيري از آنها

رضا قرباني

30
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نام مقاله

نویسندگان

صفحه

بررسی اثر استفاده از یک محلول جدید رسوب زدای غیرخورنده در تاسیسات سرمایشی

محمد کجوری منش

31

تحلیل عددی توزیع سرعت و کسرحجمی جریان دوفاز آب -هوا
درون کویل مارپیچ قائم

حمید صفاری
شهاب احسانفر

32

شبیهسازی عددی جریان دوفاز آب -هوا درون کویل مارپیچ قائم

حمید صفاری
شهاب احسانفر

33

مدلسازي فني و اقتصادي مبدلهاي آبي و هوايي مورد استفاده
در پااليشگاه گاز ترش

تکتم شنوايي زارع
اکبر شاهسوند
حسن زارع علي آبادي

34

شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب Al2O3/در کانال صفحه ای
به روش عددی لتیس بولتزمن

سهیل غنمی
علیرضا حسین نژاد

35

تخمین شار حرارتی روی جداره لولههای داخلی مبدلهای حرارتی با استفاده از روش معکوس

محمد حسن شجاعی فرد
وحید شجاعی

36

بررسی افت فشار جریان دوفازی آب و هوا در کویل مارپیچ عمودی

حمید صفاری
یحیی حقگو

37

تحلیل عددی هیدرودینامیک جریان حبابی در لوله مارپیچ عمودی

حمید صفاری
زاهد کریمی

38

بررسی عددی اثر افزودن نانوذرات به سیال پایه بر انتقال حرارت در هندسهی آشوبناک

سید مصطفی حسینعلی پور
امیر توحیدی
زهرا قاسمی منفرد
مهدی بحیرایی

39

بررسي عملكرد مبدلهاي پيشگرمكن مسير نفتخام واحدهاي تقطير پااليشگاه بندرعباس
دراثر تغيير در نوع خوراك به كمك نرم افزار اسپن پالس

محسن پيرزاده
اميرمحمد نصرآبادي
سيد مجتبي رضوي
افشين بهروزي

40

محاسبه مقاومت جرمگرفتگی در مبدلهای پیشگرمکن واحد تقطیر نفت خام
در یک صفحهگسترده

محمدرضا مزدیانفرد
الهه بهرانوند

41

انتقال حرارت آشفتگی در یک مبدل حرارتی با استفاده از لولۀ  Uشكل با شعاعهاي خم مختلف

شهاب شفائیان
تارا نادری

42

بازیابی حرارت و کاهش مصرف انرژی در واحد تولید آب صنعتی
پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهران

مهرنوش محمدی  -حامد وزوایی
سپیده اردیبهشتی  -محمود نیکبخت

43

تحلیل عددی انتقال حرارت در جریان دوفازی در کویل مارپیچ

حمید صفاری
یحیی حقگو

44
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45

علي داسمه

معرفي رويكرد سيستمي در مواجهه با جرمگذاري مبدلهاي گرمايي پيشگرم كن
نفت خام پااليشگاهها

46

محمود طاهري زاده

بررسي جرم گرفتگي در مبدلهاي گرمايي بخش صنعت و ساختمان

47

علي اكبر جمالي

تحليل پاسخ گذراي جریان متقاطع در تبادلگرهاي گرمايي با
چيدمان گوناگون دسته لوله و اشکال مختلف

48

علي اكبر جمالي

 نوسان جريان اطراف سازههاي موجودCFD بررسي
در مسير مجاري مبدلهاي حرارتي

49

 محمد، مهدی شکیبا، محمد فرامرزی،شهاب شفائیان
 علیرضا ممتاز، سید محمد رضا حسینی،امین پشم فروش

تقویت انتقال حرارت آشفتگی در یک مبدل حرارتی با استفاده از عملكرد لولههاي صاف

50

M. Akhtaria, M. Haghshenas Farda
M.R. Talaie b

Heat Transfer Enhancement of AL2O3/Water Nanofluid in a Double
Pipe Heat Exchanger

51

M.H.Shojaee fard
V.Shojaee

Numerical investigation of flow and heat transfer enhancement over a
2-D back-ward facing step with a cylinder mounted near its top corner

52

Bakhshan and Ashouri

Thermal and Hydraulic Behavior fluid in the Rectangular Enclosures
under the Effect of Magnetic Field

53

Ehsan Rezaei , Alimohammad
Karami , Mohsen Shahhosseni ,
Maziar Mahdipour Jalilian
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شبیه سازی و بررسی سیستم کنترل مبدلهای فرآیند به فرآیند برای حداقل کردن اثر اختالالت دمای
جریان ورودی به راکتور
ابوالفضل جاوونی :مجموعه تحقیقاتی جهاددانشگاهی  -پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

بازیابی انرژی گرمایی برای کاهش مصرف سوخت ،امروزه یکی از مهمترین مسائل پیش روی مهندسان برای طراحی و یا اصالح فرآیندهای
ش��یمیایی اس��ت .واکنش در راکتورهای شیمیایی معموال در دمای باال انجام میشود در نتیجه دمای جریان خروجی از راکتور نیز باالست.
بنابراین از دمای خروجی راکتور میتوان برای پیش گرمایش جریان سرد خوراک راکتور استفاده کرد تا میزان مصرف انرژی در کوره که پیش
از راکتور قرار دارد ،کاهش یابد .برای این کار معموال از مبدلهای گرمایی فرآیند به فرآیند و سپس کوره استفاده میشود .یکی از سواالتی
که مورد توجه قرار میگیرد این است که اندازه مبدل و سپس کوره چقدر باید باشد تا سیستم کنترل فرآیند بتواند اختالالت احتمالی ایجاد
شده در فرآیند را به راحتی دفع کند؟ در این مقاله سیستم سیکل کوره و مبدل گرمایی پیش از راکتور فرآیند تولید ایزوبوتان از نرمال بوتان
در نظر گرفته ش��ده اس��ت .سیستم به وسیله برنامه  Aspen Plusدر حالت پایدار شبیه سازی شده و سپس برای شبیه سازی دینامیکی
به برنامه  Aspen Dynamicفرستاده میشود .پس از طراحی سیستم کنترل و شبیه سازی دینامیکی ،اختالل دمایی به سیستم اعمال
میشود تا پاسخ سیستم کنترل در نظر گرفته شده بدست آید .بررسی میشود که افزایش بار گرمایی کوره و متعاقب آن کاهش اندازه مبدل
فرآیند به فرآیند چه تاثیری روی کیفیت پاسخ سیستم کنترل دارد .همچنین اثر استفاده از جریان جانبی در کنار مبدل فرآیند به فرآیند در
عملکرد سیستم کنترل و کیفیت پاسخ برای دفع اختالالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی :مبدلهای فرآیند به فرآیند ،سیستم کنترل ،Aspen Dynamics ،شبیه سازی دینامیکی

8

3rd International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
Nov 2011, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir

سومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 18 ،و  19آبان  - 1390مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

شستشوي شيميايي مبدلهاي حرارتي
امين احمدپور :پتروشیمی بندرامام خمینی خوزستان ،شرکت ملی پتروشیمی
خشايار شكيبي :شركت هم انديشان انرژي كيميا

اگرچه امروزه پیشرفتهای شگرفی در امر تهیه و مصرف مواد شیمیایی در بهسازی آب برجهای خنک کننده ،دیگهای بخار و همچنین
مصرف افزودنیهای متنوع در فرآیندهای مختلف ش��یمیایی حاصل گردیده است ،ولی گاهی دستگاههای تجهیزات صنعتی به خاطر عدم
رعایت دستورالعملهای عملیاتی در کاربرد صحیح آنها و نیز به واسطه کیفیت پائین آبهای مناطق مختلف و یا عدم سازگاری مواد شیمیایی
در محیطهای آب و فرآیندی ،با مس��ائل تشکیل رسوب ،فولینگ ،ته نشس��تهای حاصل از مواد خارجی و محصوالت خوردگی و  ...مواجه
میشوند که این موارد ،موضوع انتقال حرارت را در مبدلهای حرارتی با مشکل مواجه میسازند .در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و کارخانجات
تولیدی و نیروگاهها ،سعی بر این است که با استفاده از آب تصفیه شده و نیز اعمال بهسازی صحیح شیمیایی ،از بروز مشکل تشکیل رسوب و
فولینگ در دیگهای بخار و برجهای خنک کننده پیشگیری نمایند تا حتی االمکان از توقفهای ناخواسته واحدهای تولیدی جلوگیری به عمل
آورند .اگر چه شرکتها در این زمینه ،متحمل هزینههای عملیاتی ناشی از مصرف مواد شیمیایی و افزودنیهای مختلف میشوند ،ولی علیرغم
تمامی تمهیدات ،باز هم سیستمهای صنعتی گاهی با بروز مشکل فوق الذکر مواجه میشوند .اگر چه با روش شستشوی شیمیایی میتوان
نسبت به چربی زدایی و رسوب زدایی سیستمها اقدام نمود ،ولی همواره سعی بر این است که با استفاده از یک روش صحیح و استاندارد از
حداقل مواد شیمیایی مضر و خطرناک استفاده نمود و با مصرف بازدارندههای شیمیایی ،خسارات را به حداقل ممکن کاهش داد .لذا شستشوی
شیمیایی دستگاههای صنعتی عم ً
ال به عنوان یک کار تخصصی مطرح میباشد .شستشوی شیمیایی مطمئن و موفق مبدلهای حرارتی نیاز
به طراحی مناسب و مؤثر و اجرای آن دارد  .بسیاری از مواد در مبدلهای حرارتی رسوب می کنند كه اين رسوبها به سبب کاهش ظرفیت
انتقال حرارت مبدلها و کاهش میزان س��یال جاری درون تجهیزات رس��وب گرفته ،منجر به کاهش بازدهی عملیات واحد میشوند .افزایش
خوردگی فلز نيز نتیجه اکسید آن است و زیاد گرم شدن نیز به کاهش بازدهی کمک می-کند .در اين مقاله به اين مقوله پرداخته ميشود.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتي ،رسوب ،شستشوي شيميايي
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بررسي تصفیه فيزيكي و شيميايي آب جهت پیشگیری از تشکیل رسوب در
دیگهاي بخار و مبدلهاي حرارتي
امين احمدپور :پتروشیمی بندرامام خمینی ،شرکت ملی پتروشیمی
خشايار شكيبي :شركت هم انديشان انرژي كيميا

آب یکی از عجیب ترین پدیدههای آفرینش است .آب از دو عنصری که در دمای معمولی ،گاز هستند تشکیل یافته است .هیدروژن عنصری
است که میسوزد ،در حالیکه اکسیژن برای سوزانیدن الزم است و این در حالی است که برای خاموش کردن آتش در بسیاری از موارد از آب
استفاده میشود .آب یک سرمایه ملی است .تا بیست سال پیش مهمترین سرمایه ملی کشورها ،انرژی بود ،اما در آیندهای نه چندان دور آب
را با نفت معاوضه خواهند کرد .برای اینکه این تصور از آینده دور از ذهن نباشد ،کافی است به این نکته توجه کنیم که برای انرژی ،به جز
نفت ،جایگزینهای نه چندان ارزانتر در دسترس بشر است .اما جایگزینی برای آب فعال وجود ندارد و امروزه تأکید بر صرفه جویی و استفاده
بهینه از منابع آبی است .کمتر کارخانهای است که با آب سروکار نداشته باشد و در عین حال آب ،مسأله ساز بسیاری از کارخانههاست .بیشتر
سطح زمین پوشیده از آب است .تخمین زده میشود که حدود  1/4میلیارد کیلومتر مکعب آب در سطح مین به صور گوناگون وجود دارد
که بیشتر آن به صورت دریاها ،اقیانوسها و کوه  های یخی است .بشر تقریبا  %1کل آب روی زمین را مورد بهره برداری قرار میدهد که به
صورت آبهای سطحی (جویبارها ،رودخانهها و دریاچهها) و یا آبهای زیر زمینی (چشمه و چاه) مشاهده می-شود .برخی از اثرات زیان بخش
ناخالصیهای آب شامل تولید رسوب در دستگاههای حرارتی و دیگ بخار و تولید بخار با کیفیت پایین است .رسوب گرفتگی میتواند باعث
کاهش انتقال حرارت ،کاهش عمر مفید اجزاء و گاهی تعطیل کردن واحد گردد که در نهایت باعث کاهش محصول میشود .رسوبهای توپر
و محکم در بویلرها ضریب هدایت حرارتی در حدود  3/5وات بر متر درجه سانتیگراد دارند .در حالیکه رسوبهای متخلخل میتوانند ضریب
هدایت حرارتی را تا حدود  0/1وات بر متر درچه سانتیگراد کاهش دهند .این بدان مفهوم است که برای ثابت نگهداشتن دمای آب یک بویلر
میبایس��تی حرارت بیش��تری به آن داد و هرچه که رسوب گرفتگی افزایش یابد ،مقدار بیشتری حرارت الزم خواهد داشت که در نهایت به
شکستگی لوله منجر خواهد شد .مواد در آب ،تحت شرایطی میتوانند با بخار آب خارج شده و در مکانهای نامناسب ته نشین شوند .این امر
در مورد سیلیس از اهمیت خاصی برخوردار است .سیلیس همراه بخار خارج شده و در اثر سرد شدن روی پرههای توربین رسوب می کند که
باعث کاهش راندمان میشود.
واژگان کلیدی :تصفيه فيزيكي و شيميايي آب ،رسوب ،ديگهاي بخار ،مبدلهاي حرارتي
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بررسی عددی میزان رسوبگیری انتقال گرما و جریان سیال در مبدلهای گرمایی صفحهای تخت
زینب صادقی :گروه مهندسی شیمی  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد فراهان
علی عبدالخانی :باشگاه پژوهشگران جوان – دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه
عباسعلی چنگلوایی :استادیار گروه مهندسی شیمی  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه

بررسیهای اخیر نشان دا دهاند که صفحات مبدلهای گرمایی تجاری مشابه با الگوهای چین خوردگی مختلف ،در سرعتهای بسیار متفاوت
تحت شرایط فرآیند مشابه ،رسوب گیری شدهاند .این تفاوتها به اثرات توزیع جریان بر سرعتهای رسوب گیری در کانالهای صفحه ،نسبت
داده شدهاند .در نتیجه ،اثرات توزیع جریان بر رسوبگیری (تشکیل رسوب) ،بصورت عددی با استفاده از صفحات مبدلهای گرمایی با و بدون
توزیع کنندههای جریان ،مورد مطالعه قرار گرفتند .هدف طراحی های مختلف توزیع کننده این بود که به یک توزیع جریان یکنواختتر در
کانالهای صفحهای دست یابیم .شبیه سازیهای جریان برای طراحی های مختلف توزیع کننده و اشکال مختلف صفحه ،انجام شدهاند .نتایج
محاسباتی به خوبی قابل مقایسه بودند.
واژگان کلیدی :مبدلهای گرمایی صفحهای ،طراحی صفحه ،الگوهای تشکیل رسوب ،توزیع جریان و دما ،دینامیک محاسباتی سیال
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بررسی عددی الگوی جریان در یک کانال مبدل حرارتی صفحهای
با صفحات شورون
هادی پاکدامن :دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
ولی کالنتر :استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه یزد

امروزه از مبدلهای حرارتی به عنوان تجهیزاتی بس��یار مهم در انتقال حرارت بین دو یا چند س��یال در بیش��تر واحدهای صنعتی ،تجاری و
خانگی مورد استفاده قرار میگیرند .در این تحقیق به کمک دینامیک سیاالت محاسباتی مشخصه هیدرودینامیکی و الگوی جریان در یک
کانال با دو صفحه موجدار از نوع شورون که در مبدل حرارتی صفحهای ( )PHEبه وفور استفاده میشود مورد مطالعه قرار داده شد .در عمل
تعداد متنوعی از صفحات مبدل حرارتی صفحهای که معموال زاویه شورون آنها بین دو مقدار تقریبی 25ر تا  65درجه است ،وجود دارد اما در
این تحقیق برای بررسی از مدلهای سه بعدی در سایز واقعی از کانال موجدار نوع شورون با زاویههای شورون (60/60 ،45/45 ،30/30 )β
درجه که در عمل کاربرد وسیعتری دارند برای شبیهسازی استفاده شده است .برای ایجاد هندسه و شبکهبندی از نرمافزار گمبیت و برای حل
معادالت حاکم با روش حجم محدود از نرم افزار فلوئنت استفاده شد .مدلهای شبیهسازی برای جریان مغشوش با سیال آب در رینولدزهای
 15000 ،10000 ،5000مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت و نش��ان داد که زاویه شورون بر روی الگوی جریان ،رسوبگیری و همچنین گذار
جریان به جریان مغشوش بین صفحات شورون تاثیر قابل مالحظهای میگذارد و به عالوه نتایج حاصل از شبیهسازی با نتایج تجربی موجود
در مقاالت علمی مرتبط مقایسه شد که همخوانی خوبی بین آنها مشاهده گردید .در نهایت مکانيزم حرکت سيال بين صفحات در کانالهاي
مدل شده با توجه به مومنتوم ايجاد شده در سيال که رابطه مهم و موثر با زاويهي شورون صفحات دارد مورد بحث قرار گرفت.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی صفحهای ،الگوی جریان ،صفحه شورون ،شبیهسازی عددی
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كاربرد نانو سياالت در طراحي گرمایی مبدل حرارتي فشرده
امير اكبري :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -طراحی فرایند ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،واحد شاهرود  ،گروه فني و مهندسی

مبدلهای حرارتي فشرده به طور وسيعي در كاربردهاي مختلف سيستمهاي گرمايش سيال شامل سيستمهاي حرارتي اتوموبيل به كار مي
روند .رادياتورها براي سيس��تمهاي خنک سازي موتور ،تبخيركنندهها وكندانسورها براي سيستمهاي ، HVACخنك كنندههاي داخلي
و 000نمونههاي واقعي هستند كه مي توانند در تجهيزات اساسي يافت شوند .پيشرفتهای جديد علمی خنك كنندههاي گرمایی جديدی
را به وجود آورده كه نانو سياالت یکی از آنهاست .اين سياالت نسبت به خنك كنندههاي قراردادي مثل ( آب  ،اتيلن گاليكول  ،نفت موتور
و )...خصوصيات گرمايي بيشتري را بدليل حضور ذرات معلق به ابعاد نانو مانند  cu,TiO2,Al2o3و ...را ارائه مي دهند .در اين مقاله يك
تجزيه وتحليل تئوري و با روش نرخ  ε-NTUبا استفاده از تركيب نانوسيال  H2O+Al2O3به عنوان خنك كننده روي مبدلهاي حرارتي
لولههاي پره دار اتوموبيل انجام مي شود و خصوصيات مختلف به صورت ترسيمي نمايش داده ميشود.
واژگان كليدي :مبدل حرارتي فشرده  ،روش  ، ε -NTUنانو سيال H2O,Al2O3
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مطالعه آزمایشگاهی عملکرد قطعاتی به شکل حلقههای پروانهای هم مرکز بر
میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی لولهای
مح ّمد سمیعپور گیری :استادیار مهندسی شیمی
آرش اطمینان :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
نصراهلل مجیدیان :استادیار مهندسی شیمی
تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال ،دانشکده فنی و مهندسی ،دپارتمان مهندسی شیمی

در این پژوهش ،اثرات قطعاتی موسوم به  ،Tube Insertبر میزان انتقال حرارت و افت فشار در یک مبدل تک لولهای که هوای سرد را به
عنوان س��یال عامل ،با برقراری ش��ار حرارتی یکنواخت ،به کمک المنت حرارتی که سراسر اطراف لوله آزمایش را در بر گرفته ،گرم می کند،
پرداخته شده استInsert .ها به شکل حلقههای پروانهای شکل هممرکز ( ،)CBRبا سه آرایش متفاوت از حیث نسبت فاصله حلقهها به
قطر حلقه ( )16 ,8 ,4=Lr/Drو در رژیمهای جریانی آرام ،گذرا و آشفته ( )24900<Re<1600مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاکی از
افزایش ضریب انتقال گرما به میزان قابل توجهی برای لوله مجهز به تمامی قطعات نسبت به لوله خالی بود ،که بیشینه این افزایش برای گونه
CBRIبه مقدار  133درصد بیش از لوله خالی رس��ید .به عالوه ،نتایج بدس��ت آمده برای ضریب اصطکاک در لوله مجهز به  ،Insertنشان از
افزایشی در محدوده  4/5-8برابر نسبت به لوله خالی بود .همچنین محاسبات به عمل آمده برای مقادیر ضریب عملکرد قطعه ( )ηحاکی از
آن بود که با افزایش شدت جریان Insert ،عملکرد بهتری پیدا نمود است.
به گونهای که از مقدار متوس��ط  0/98در جریان آرام به  1/19در جریان متالطم میرس��د .همچنین نتایج نش��ان داد که با افزایش تعداد
حلقههای  Insertمقادیر ضریب انتقال حرارت و ضریب افت فش��ار افزایش یافته که برآیند این دو کمیت در گونه CBRIIدارای بهترین
عملکرد است .در پایان نیز روابطی تجربی برای عدد  Nuو نیز  ،fبرای جریان در لوله مجهز به  Insertنوع  CBRارائه گردیده است.
واژگان کلیدی :بهبود انتقال گرما ،قطعات اضافی ،وسایل چرخش جریان ،ضریب اصطکاک ،مغشوش کننده جریان
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بررسي اثر دامنهموج برروي انتقالحرارت و افتفشار در مبدلهاي
حرارتي فشرده صفحهاي با پرههاي موجدار
سيده الهام حسينيراد :دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه سمنان
مرتضي خوشوقت علي آبادي :دانشجوي دكتراي مهندسي شيمي ،دانشگاه سمنان
فرامرز هرمزي :استاديار دانشگاه سمنان ،دانشكده ي مهندسي شيمي ،نفت و گاز

دامنهي موج يك مشخصه هندسي مهم در طراحي مبدلهاي حرارتي فشرده صفحهاي با پرههاي موجدار است .هدف از اين مطالعه ،شبيه
س��ازي سه بعدي ديناميك سياالت محاس��باتي ( )CFDيك رديف از مبدل حرارتي صفحهاي با پرههاي موجدار به منظور بررسي اثر اين
مشخصه هندسي بر ميزان تغييرات ضريب انتقال حرارت و افت فشار ميباشد .به اين منظور ،با ارائهي شش مدل با دامنههاي موج مختلف
خصوصيات حرارتي و رفتار هيدروليكي هوا به عنوان سيال خنك كننده ،مورد بررسي قرار ميگيرد .اين بررسي در محدودهي از اعداد رينولدز
( 2000تا  )6500در رژيم جريان درهم و با اس��تفاده از اعداد بدون بعد كلبرن ( )jو فانينگ ( )fانجام ش��ده و نتايج نش��ان دادند كه از دقت
است كه دامنه موج اثر قابل توجه اي ب ر ضريب انتقال
قابل قبولي در مقايسه با نتايج آزمايشگاهي برخوردارند .نتايج شبيه سازي حاكي از اين 
حرارت و افت فشار هوا دارد و افزايش اين مشخصه باعث افزايش در ضريب انتقال حرارت و البته افت فشار ميشود .نهايتا با در نظر گرفتن
يك معيار ارزيابي براي عملكرد حرارتي مبدل شبيه به نسبت اعداد بدون بعد كلبرن به فانينگ ( ) j/fعملكرد حرارتي بهتر در مبدلهائي با
دامنههاي موج كوچك تر مشاهده شد.
واژگان کلیدی :دامنهي موج ،پره موجدار ،مبدل حرارتي فشرده ،شبيه سازي .CFD

www.mobadel.ir

3rd International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
Nov 2011, Tehran, IRAN

15

سومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 18 ،و  19آبان  - 1390مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

مبدلهاي حرارتي لوله گرمايي حلقوي()LHP؛
ساختار ،کاربردها و تحليل فرآيند آنها
محمد حسین غفاری :مهندس ارشد مکانیک -معاونت مهندسی و توسعه -شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
محبوبه طاهری :کارشناس ارشد مهندسی شیمی -واحد پژوهش و فناوری -شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
محمد بهشاد شفیعی :دکتری تخصصی مکانیک -استادیار پایه  -1دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

با افزايش روز افزون هزينههاي تأمين انرژي شامل ايجاد و يا خريداري آن با توجه به حذف يارانههاي مربوطه و تعيين ارزش واقعي نهادههاي
انرژي ،استفاده بهينه از آن ،جلوگيري از هدررفت آن از طرق مختلف از جمله تعويض سيستمهاي قديمي با تكنولوژيهاي جديدتر ،برطرف
نمودن عيوب تجهيزات ،افزايش راندمان تجهيزات با ايجاد تغييرات ساختاري و يا استفاده از تكنولوژيهاي نوين در آنها ،اهميت فوق العادهاي
يافته است .امروزه مبدلهاي گرمايي ،نقش انكارناپذيري در بازيافت انواع حاملهاي انرژي (خاصه از نوع حرارتي) ايفا نمودهاند .فلذا افزايش
راندمان اينگونه تجهيزات ،مخصوصا با استفاده از انواع لولههاي گرمايي با توجه به راندمان بسيار باالي حرارتي ،بسيار مورد توجه قرار گرفته
و استفاده از آنها در صنايع گوناگون ،بسته به نوع انتخابي ،ديرزماني است كه آغاز گرديده است .در اين مقاله ،انواع لولههاي گرمايي ابتدا از
نوع ساده معرفي گرديده و در نهايت به نوع حلقوي كه خاص اين مقاله است ختم ميگردد .اهميت استفاده از نوع حلقوي در اين است كه
از آنها ميتوان در فواصل طوالني ،بدون توجه به موقعيت قرارگيري و با انواع بارهاي حرارتي با راندمان حرارتي بسيار باال (باالتر از )%95
استفاده نموده و كنترل دمايي بسيار دقيقي را از آنها انتظار داشت .در ادامه ،به تاريخچه ،كاربردها و نوع ساختار دروني آنها به صورت جزء
به جزء پرداخته شده و به عنوان نمونه يكي از كاربردهاي عملي آنها با دستيابي به الگوريتم طراحي و انجام محاسبات مربوطه مورد بررسي
و تحليل قرار گرفته است .سپس فرآيند دروني آنها شرح داده شده و فرقشان با نوع مشابه خود از نوع  CPLبه دقت ارائه گرديده است و
يك جمع بندي كلي از مباحث مطروحه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :لوله گرمايي حلقوي ،محفظه جبراني ،ساختار موئين ،سيال عامل ،بار حرارتي ،فتيله ،تخلخل
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مکانیزمهای رسوب گذاری حاصل از انجماد و مواد جامد بر کاهش راندمان مبدل  Cold Boxفازهای
 10و  9مجتمع پارس جنوبی
سید محمد جواد غریب زاهدی :کارشناسی مهندسی شیمی،کارشناس ارشد اتاق کنترل ،فازهاي  9و  10مجتمع گاز پارس جنوبي
آرمان رشيدی :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،کارشناس ارشد اتاق کنترل ،فازهاي  9و  10مجتمع گاز پارس جنوبي

پديده تشكيل رسوب در مبدلهاي حرارتي يكي از مشكالت اساسي صنايع نفت و گاز ميباشد كه ساليانه هزينههاي زيادي را به خود اختصاص
ميدهد .از جمله پيامدهاي رسوب در مبدلهاي حرارتي ميتوان به كاهش راندمان حرارتي ،افزايش مصرف انرژي و فزايش افت فشار سيال
فرايندي اشاره نمود ،.كه به طور مستقيم با روند توليد محصول در ارتباط ميباشند .در اين مقاله مكانيزمهاي رسوب گذار مبدلهاي حرارتي
و پديده تشكيل رسوب در مبدل ( )Compact Cold Boxپااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي (فازهاي  9و  )10بررسي و
تاثير آن بر كاهش راندمان انتقال حرارت و جداسازي مناسب تركيبات گازي مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتي ،رسوب ،Cold Box،راندمان حرارتي ،شستشوي شيميايي
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ترک برداشتن تیوبهای مبدل پیش گرم کننده آمونیاک ورودی به راکتور مالمین
در واحد مالمین پتروشیمی خراسان
غالم معزز  ،غالمحسين والي ،سيد جواد موسوي جراحي ،غالمرضا مرادي
پتروشیمی خراسان

مبدل حرارتی پیش گرم کننده آمونیاک ورودی به راکتور مالمین در پتروشیمی خراسان بعد از حدود یک سال در سرویس بودن دچار ترک
خوردگی تیوبها در منطقه پشت تیوب شیت یعنی در محل ورودی بخار به پوسته مبدل گردید.
علت اساسی این مشکل دمای طراحی تیوبها بوده که این دما به دمای بخار ورودی به پوسته نزدیک میباشد .با انجام تغییرات و جلوگیری
از برخورد مستقیم بخار به تیوبها ،این مشکل برطرف گردید.
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بررسی تولید حرارت در مبدل حرارتی مورد استفاده
در خشک کن بستر سیال
مهدی ارجمند :استادیار و عضو هیئت علمی مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب
سید هادی سیدین :فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه سمنان ،سمنان
جواد خدیوی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب
سید حسن الحسینی :عضو هیئت علمی مهندسی مکانیک ،جهاد دانشگاهی تهران ،دانشگاه تهران

خشک کنهای بستر سیال ،کاربردهای بسیاری در صنعت دارند و برای تولید محصوالت گوناگون غذایی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرند.
یک خشک کن بستر سیال ،از بخشهای مختلفی تشکیل شده است ،که مبدل حرارتی بخشی از این سیستم میباشدکه برای خشک کردن
محصول نهایی ،مورد استفاده قرار میگیرد .مبدل حرارتی در یک خشک کن بستر سیال ،در واقع نقش یک گرمکن را ایفا مینماید .خشک
کردن محصول مرطوب در خشک کن ،تابع متغیرهایی مانند دمای محیط ،اندازه ذرات و شدت هوای ورودی به محفظه خشک کن میباشد.
نرخ خشک شوندگی ذرات ،یک حالت نزولی دارد و بعد از عبور از ناحیه خشک شدن سطحی ،وارد ناحیه نفوذی میشود .در انتهای فرآیند
خشک شدن نیز ،محصول نهایی برای اطمینان از عدم تشکیل قطره یا خیس شدن و خراب شدن ،دمای محصول مورد آزمایش قرار میگیرد.
بنابراین نقش مبدل حرارتی ،در تولید محصول سالم و خشک ،بسیار مهم میباشد و دارای اهمیت قابل مالحظهای است.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی ،گرمکن ،خشک کن ،بستر سیال ،ذرات خشک ،رطوبت محصول.
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آناليز عددي شبكههاي فلزي به منظور استفاده در بازيابهاي حرارتي
حميدرضا مرتضوي بني :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ارسنجان ،دانشكده فني مهندسي ،گروه مكانيك،

در اين پژوهش با روش عددی س��ه بعدی ،خصوصيات حرارتی و س��يالی یک سازه شبکه فلزي غير ايزوتروپيك که میتواند بعنوان بازياب
حرارتی استفاده شود ،مورد بررسی قرار گرفته است .سيمهاي تشكيل دهنده سازه بازياب در اثر عبور جريان گرم و سرد هوا عمل ذخيره
س��ازي و باز گرداني حرارت را بر عهده دارند .اثرات نس��بت س��طح به حجم ،ضريب تخلخل ،وزن و جنس شبکه ،ساختار هندسی سازه و
همچنين پارامترهاي سيالي از قبيل نرخ جريان هوا و زمان عبور جريانهاي گرم و سرد به منظور بررسي عملكرد حرارتي بازياب و افت فشار
س��يال تغيير داده شدهاند .نتایج نش��ان دهنده آن است که نسبت سطح انتقال حرارت به حجم بازياب ،آرايش هندسي و شکل سيمهای
تشکيل دهنده سازه بيشترين تأثير را در افت فشار و عملکرد حرارتی بازياب حرارتی مورد نظر داشتهاند .همچنین مشخص گردید ،افزایش
ضریب هدایت سیمهائی از شبکه که در جهت جریان قرار میگیرند تأثیر منفی اندکی بر راندمان بازیاب دارند هرچند که وجود این سیمها
به نوبه خود بعلت افزایش نسبت سطح به حجم ،موجب افزایش راندمان حرارتی میگردند.
واژگان كليدي :بازياب حرارتي ،مبدل ،شبكههاي سيمي.
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بررسی نقش نانو سیاالت بر روی ضریب انتقال حرارت مبدل حرارتی میکروکانال
مسعود صدقیان :عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
مجید عابدی لنجی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
امید محمد حسنی :دانشجوي كارشناسي مهندسي عمران دانشگاه صنعت آب وبرق (شهيد عباسپور)
رحیم آقا ابراهیمیان :دانشجوي كارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي امير كبير

پیشرفت در صنعت الکترونیک و نیاز به خنک سازی قطعات کوچک الکترونیکی ،منجر به توسعه تجهیزات انتقال حرارت در مقیاس میکرو
مانند مبدلهای حرارتی میکروکانال شدهاست .این مبدلها ضریب انتقال حرارت باالیی داشته و در عین حال دارای حجم و اندازه کوچکی
هس��تند که با اس��تفاده از اصول انتقال حرارت مبدلهای معمولی طراحی شدهاند .ب این حال استفاده از ویژگیهای انتقال حرارت توسط
مایعات متداول در انتقال حرارت ،محدودیتهایی را بههمراه دارد که مطالعات صورت گرفته در دو دهه اخیر در شاخه فناوری نانو و استفاده از
نانوذرات در مایعات باعث کاهش این محدودیتها و بهبود انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی میکروکانال شده است .نانوذرات فلزی به دلیل
قابلیت هدایت حرارتی باال و همچنین افزایش سطح انتقال حرارت نقش بهسزایی در انتقال حرارت همرفتی ایفا می کنند .در این مقاله عالوه
بر معرفی مبدلهای حرارتی میکروکانال و کاربرد آن ،تاثیر نانوسيال  Al2O3بر روی ضريب كلي انتقال حرارت مبدل حرارتي میکروکانال
مورد بررسی مطالعاتی قرار گرفته است.
واژههاي كليدي :مبدلهای حرارتی ،نانو ذرات ،نانو سيال ،ضريب انتقال حرارت.
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پیشرفتها در زمینه مبدلهای حرارتی :بهبود انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی مختلف
مهدی محمد مهدی پور :کارشناس ارشد بازرسی تجهیزات ،پتروشیمی مارون ،بازرسی فنی
مهدی ستاری منش :کارشناس ارشد پروژههای مکانیک ،پتروشیمی مارون ،بازرسی فنی

در این مقاله پژوهشهای مرتبط با بهبود نرخ انتقال حرارت با انجام تغییرات بر روی مبدلهای حرارتی مختلف به بحث گذاشته میشود .هدف
از این مقاله ،ارائه روشهای افزایش راندمان حرارتی با انجام کمترین تغییرات و بیشترین زمان سرویسدهی میباشد .انواع مختلف مبدلهای
حرارتی که در این مقاله تشریح می شوند عبارتند از :تکنولوژی  ،EMBaffleمبدلهای حرارتی دو لولهای ( )Double Pipeبا/بدون میله
هسته ،تولید کنندههای بخار بازیافت گرمایی( )heat recovery steam generatorsو دمندهای گرمایی.
واژگان کلیدی :مبدلهای حرارتی ،EMBaffle ،مبدل دو لولهای ،مبدل مارپیچ ،دمنده گرمایی ،نوار پیچشی ،بهبود انتقال حرارت
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اهميت انتخاب موقعيت سيال در طراحي مبدلهاي حرارتي وتاثيرآن
بر وزن وابعاد
امير مرادي :دانشجوي كارشناسي مكانيك نيروگاه دانشگاه صنعت آب و برق (شهیدعباسپور) دانشكده مکانیک و انرژي
مهدي مهديزاده كفاش :عضو هيأت علمي دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

مبدل هاي حرارتي يكي از پركاربردترين تجهيزات در فرآيندهاي شيميايي بوده ودر صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي و نيروگاههاي حرارتي به
ميزان بسيار وسيعي مورد استفاده قرار ميگيرند .طراحي مناسب و صحيح مبدلها چه از نظر فني و چه به لحاظ اقتصادي از اهميت بااليي
برخوردار ميباشد .طراحي مبدلها به دو صورت دستي و با استفاده از نرم افزار ميتواند صورت پذيرد .عموما" به دليل اينكه طراحي با روش
دستي بسيار زمانبر بوده و به حدسهاي زيادي نياز دارد ،طراحي مبدلهاي حرارتي با استفاده از نرم افزارهايي با توان باال در محاسبه ،انجام
ميگيرد .از جمله اين نرم افزارها ميتوان به  HTRIو HTFSاشاره كرد .انتخاب سيال سمت لوله يا سمت پوسته از ابتداييترين تصميمات
در شروع طراحي مبدل ها محسوب میشود .در اين انتخاب دو عامل ،يكي ميزان رسوب گذاري سيال و ديگري لزجت آن اثر گذار ميباشند.
در اين مقاله دو نمونه طراحي با نرم افزار  HTRIانجام شده است.در نمونه اول سيال لزج در سمت لوله قرار گرفت و طراحي مبدل انجام
گرديد .در نمونه دوم ،اين سيال به سمت پوسته منتقل شد كه نتايج جالبي بدست آمد .با اين روش قطر داخلي پوسته حدود  %45و وزن
مبدل  %68به ازاي هر پوسته كاهش يافت .اين مقدار كاهش با توجه به قيمت متريال و صرفه جويي در ساخت پي و هزينههاي نقل و انتقال،
باعث صرفه جويي حدود 2ميليون دالر به صورت سرانگشتي ميشود .اين مقدار خيلي بيشتر از هزينهاي است كه ساليانه بدليل قرار گرفتن
سيال لزج در سمت پوسته ،با بيرون كشيدن دسته لوله ( )tube bundleبراي تميزكاري تحميل ميشود.
واژگان كليدي :مبدل حرارتي ،طراحي مبدل ،مبدل پوسته لوله ،نرم افزار.HTRI
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گزارش تخريب تيوب كولرهاي هوايي واحد فشرده سازي
هوا در پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي
محمد رضا حامد غفاريان :كارشناس ارشد مهندسي شيمي ،مهندس فرآيند فازهاي  7 ،6و  - 8شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،شركت ملي گاز ايران
احمد كمالي :كارشناس مهندسي مكانيك ،رئيس گروه بازرسي فني فازهاي  7 ،6و  - 8شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،شركت ملي گاز ايران.
مجتبي زماني :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك ،مهندس بازرسي فني مكانيك NDT-فازهاي  7 ،6و  - 8شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،شركت ملي گاز ايران.
محمد دليل كوهي :كارشناس مهندسي مكانيك ،مهندس مكانيك فازهاي  7 ،6و  - 8شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،شركت ملي گاز ايران
سيد محمدرضا خادم :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك ،مهندس مكانيك فازهاي  7 ،6و  - 8شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،شركت ملي گاز ايران.

در كار حاضر گزارش يكي از واحد هاي فرآيندي و نحوه روبرو شدن با آن آورده شده است .خوردگي تيوب كولرهاي هوايي كه به عنوان كولر
مياني در واحدهاي هواي فشرده استفاده ميشوند در صنايع فرآيندي در حاشيه خليج فارس به تكرار ديده شده است .واحد هواي فشرده از
نظر اطمينان پذيري مورد بررسي قرار گرفت و گزارش گروه بازرسي فني به اختصار آورده شد .احتماالت موجود براي به وجود آمدن خوردگي
و راههاي مشاهده اثر آن در اين كار تحقيق شد .در نهايت راه كارهاي موجود براي استفاده از باقيمانده عمر كولرهاي هوايي ارائه شد.
واژگان كليدي  :كولر هوايي ،خوردگي تيوب ،صنايع فرآيندي ،خليج فارس.
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بررسی اثر ماده شیمیایی ( En565فسفوناتهای دی و تری آمینی) نسبت به Polyphosphates
(هگزامتافسفات سدیم) درکاهش رسوبگذاری مبدلهای حرارتی  165و  185درجه سانتیگراد شرکت
الستیک پارس (سهامی عام)
محسن یارمرادی :مسئول کنترل خوردگی شرکت الستیک پارس (سهامی عام)
تیمور رحمانی :مدیر تکنولوژی الستیک پارس (سهامی عام)
مراد حسنوند :مدیر کامپاندینگ الستیک پارس (سهامی عام)

مبدلها تجهیزاتی هستند که جریان گرمایی را بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف فراهم می کنند .مبدلهای گرمایی در محدوده وسیعی
ازکاربردها استفاده میشوند .این کاربردها شامل :صنایع تولید برق ،صنایع فرایندی شیمیایی ،غذایی ،الکترونیک ،مهندسی ،محیط زیست و
در نهایت صنایع الستیک سازی و کاربردهای فضایی میباشد .امروزه در اکثر صنایع برای کنترل رسوب و خوردگی در مبدلهای حرارتی و
دیگهای بخار فعالیتهای نظیر نرم کردن آب (کاهش کاتیونهای  ca2+و )Mg2+در کنار تزریق مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی و رسوب
انجام میگیرد .در صنایع متداولترین روش برای کاهش کاتیونهای سختی آور آب استفاده از رزینهای تعویض یونی (کاتیونی،آنیونی) یا
سیستم اسمز معکوس میباشد .اما به هر اندازه که پیش تصفیه آب مورد استفاده در صنایع کامل باشد ،مشکالت ناشی از خوردگی و رسوب
از بین نخواهد رفت .بنابراین در این راستا انتخاب نوع ماده باز دارنده رسوب وخوردگی در صنایع مختلف به ویژه در مبدلهای حرارتی بسیار
حائز اهمیت اس��ت .ترکیباتی نظیر بیس -فس��فونات و پلی فوس��فاتها از دیرباز جهت بازدارندگی از رسوب مورد استفاده قرار می گیرند .با
اضافه شدن گروه آمینی به فوسفوناتها (  ) NH2-C-PO(OH)2-کارائی این نوع ترکیبات ارگانیکی افزایش چشمگیری یافته است و نیز
باعث کاهش رسوب و خوردگی در مبدلهای حرارتی گردیده .این قبیل فوسفوناتها ساختای شبیه به آمینوپلی کربوکسیلیتها دارند و در
درجه حرارتهای باال مقاوم هستند و به راحتی هیدرولیز نمیشوند .لذا جایگزینی ماده شیمیایی En565به جای  Bisphosphonateو
 Polyphosphateدر همین راستا انجام گرفت.
واژگان کلیدی :بازدارنده رس��وب ،مبدل حرارتی ،پلی فس��فونات ،فسفات کلسیم ،پلی فسفات ،هگزامتافسفات سدیم ،سختی کل ،رزین
تبادل یون،
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طراحی و برآورد اقتصادی مبدلهاي حرارتي افزوده شده به سيستم آب صنعتی پاالیشگاه تهران
جهت جلوگیری از اتالف حرارت در مخزن آب صنعتی
مهرنوش محمدی :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،دانشکده فنی،گروه مهندسی شیمی
حامد وزوایی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،کارمند اتاق کنترل نیروگاه پاالیشگاه نفت شهید تندگویان
سپیده اردیبهشتی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
محمود نیکبخت :رییس بخش پژوهش و توسعه پاالیشگاه نفت شهید تندگویان

يكي از مهمترين مباحثي كه در حال حاضر مطرح ميباشد ،بازيافت توان و انرژي در صنعت و استفاده بهينه از انرژيهاي موجود در واحدهاي
مختلف نفت و پتروشيمي يا به عبارت ديگر انتگراسيون فرايندهاست .به طور خاص ،کشورهاي در حال توسعه به دلیل مشکالت انرژی به
دنبال راه کارهای جدید برای بهینه سازی مصرف سوخت و حفاظت از منابع انرژي میباشند .يکي از پر مصرفترین بخش های صنعتی،
صنعت نفت است .در پاالیشگاه تهران نرم کردن آب به روش آهک -سودای داغ ،در درجه حرارت اشباع آب انجام میگیرد و راندمان حذف
سختی بسیار باالست .در حال حاضر آب صنعتی بادمای  97وارد و با دمای  92/53خارج میشود .این اختالف دما افت انرژی به همراه دارد.
خروجی واحد آب صنعتی پاالیشگاه تهران با دبی  180متر مکعب در ساعت و با دمای  97درجه سانتیگراد وارد مخزن  4792متر مکعبی
میگردد و به علت افت حرارت از دیوارهها دمای آن ؛ در حالت پایدار و زمانی که ورودی و خروجی برابر باشند ؛ به  92/53درجه سانتیگراد
میرسد ( .)Δ Tloss≈4.5oCبنابراین مقدار زیادی حرارت وارد محیط میشود که باعث افزایش مصرف سوخت میگردد .لذا بهتر است از این
حرارت هدر رفته به نحوی در خود فرایند استفاده گردد .در این طرح دو مبدل برای انجام این عملیات (بر اساس کاربردهای خاصی خود)
در نظرگرفته شد است .نتایج نشان میدهد که به کارگیری دو مبدل در سیستم بازيابي حرارت در دماي محيط  25درجه سانتيگراد را تا 86
درصد باال میبرد ]1[.در اين مقاله طراحي و بررس��ي فاكتورهاي اقتصادي مبدلهاي مذكور بررس��ي گرديده است كه نشان دهنده اقتصادي
بودن اعمال شرايط مذكور است.
واژگان كليدي  :انتگراسيون حرارتي ،مبدل حرارتي ،بازيافت انرژي ،آب صنعتي
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افزایش راندمان رسوب زدایی مبدلهای فرآیند بایر بوسیله محلول اسید
سولفوریک و سود کاستیک
مصطفی محمودیان :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیند .واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
پرویز کلیدری :مدیر تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
فاطمه صادقی :کارشناسی ارشد شیمی فیزیک .واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
محمد رضایی راد :کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی .واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
ناصر رنجبر :کارشناسی ارشد شیمی تجزیه .واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران

مجتمع تولید آلومینای جاجرم تنها تولید کنندهی پودر آلومینا در ایران میباشد .در این مجتمع انحالل بوکسیت در دمای  270درجه سانتیگراد
و در غلظت کاستیک  170gr/litصورت میگیرد .فرآیند های جداسازی گل قرمز ،ترسیب هیدروکسید آلومینیوم ،فیلتراسیون و تکلیس بعد از
مرحله انحالل انجام میشوند .محلول کاستیک رقیق شده بعد از عملیات ترسیب هیدروکسید آلومینیوم جهت تغلیظ به واحد تبخیر ارسال می
گردد .در این واحد با افزایش دما ،نمک کربنات سدیم جدا و محلول کاستیک تغلیظ شده و از غلظت سود کاستیک 140 gr/litبر حسب Na2O
به  240می رسد .حرکت بخار و لیکور در فرآیند تبخیر بصورت ناهمسو بوده و لیکور از درون لوله عبور می نماید .وجود ناخالصی ها باعث تشکیل
رسوبات سخت در جداره داخلی لولهها می شود .تشکیل رسوب باعث کاهش انتقال حرارت ،افزایش بار پمپ ،افزایش فشار در شل و دما در محلول
خروجی و در نتیجه افزایش خوردگی میگردد .در این پروژه مبدل ها در دما و غلظت های مختلف سود و اسید سولفوریک به روش شیمیایی
شستشو داده شده ،راندمان شستشو و میزان خوردگی در حضور و عدم حضور بازدارنده مورد مطالعه قرار گرفت .در نهایت بهترین حالت شستشو
در غلظت  5درصد اسید سولفوریک در حضور بازدارنده ریفالگان با غلظت  0/1درصد وزنی ،دمای  25درجه سانتیگراد و به مدت  1ساعت تعیین
گردید .تحقیقات نشان دادند شتشو با دورههای کوتاه مدت بوسیله هیدروکسید سدیم و با دورههای چند ماهه با اسید سولفوریک میتواند مشکل
رسوبات این واحد را به نحو چشمگیری کاهش دهد .مقایسه نتایج عملیاتی این پروژه که در واحد سود و تبخیر این مجتمع صورت پذیرفت با
روش مکانیکی مرسوم از بازدهی بسیار باالی آن حکایت داشت.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی ،اسید سولفوریک ،رسوب زدایی ،سود کاستیک
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مطالعه میدانی جرمگرفتگی در مبدلهای پیشگرمکن واحد تقطیر نفت خام پاالیشگاه اصفهان
محمدرضا مزدیانفرد :استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
الهه بهرانوند :دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

با نظر به اهمیت جرمگرفتگی مبدلهای پیشگرمکن در واحد تقطیر نفت خام ،بهعنوان یکی از دالیل اصلی اتالف انرژی در پاالیشگاهها،
پژوهشی بهصورت مطالعه میدانی در جهت بررسی فنی جرمگرفتگی در مبدلهای پیشگرمکن واحد تقطیر  1پاالیشگاه اصفهان ،انجام گردید.
در این مطالعه ،با توجه به عدم دسترسی به اطالعات متمای ِز ثبتشده مورد نیاز ،نمودارهای فرایندی زنجیره پیشگرمکن و تجهیزات واقع در
مسیر سیاالت گرم کننده نفت (بهطور جداگانه برای هر گروه از مبدلها) مطابق با آخرین تغییرات در واحد تهیه شد .جدولی شامل اطالعات
مکانیکی تمامی مبدلهای زنجیره تنظیم گردید ،و نمودارهای روند تغییرات برخی از متغیرهای مرتبط با جرمگرفتگی پیشگرمکنها ترسیم
شد .دادههای مربوطه برای تعیین مقاومت جرمگرفتگی در پیشگرمکنها حتیالمقدور جمعآوری گردید و اندازهگیریهای الزم انجام شده و
نمودارهای مقاومت جرمگرفتگی بر حسب زمان برای برخی از مبدلها رسم گردید .صفحهگستردهای با قابلیت محاسبه مقاومت جرمگرفتگی
در مبدلهای پیشگرمکن نوع  Eطراحی شد .با استفاده از دادههای باال ،گزارش بازرسی فنی از تعمیرات اساسی و سوابق موجود در دفاتر
پاالیش ،و آنالیز نمونه  های جمعآوریشده از جر ِم بجامانده در پیش-گرمکنها ،روند جرمگرفتگی برای هر گروه از مبدلها تفسیر شد .نتایج
نشان میدهد بهطورکلی مقاومت جرمگرفتگی با گذشت زمان ،کاهش فشار عملیاتی و افزایش دمای نفت ،افزایش می یابد .بیشترین میزان
جرمگرفتگی در مبدلهای  155A-B-Eکه بعد از نمکزدا و قبل از مخزن انبساط ناگهانی قرار دارند مشاهده شد که وجود  80درصد
ترکیبات غیرآلی مانند  CaSO4در جرم سمت لولههای آنها ،بر عملکرد نامطلوب نمکزدا و امکان دوفازیشدن سیال جاری در سمت لولهها
داللت دارد .نصب مبدلهای  251A-B-Eبا هدف کاهش دمای س��یال  .ISO.Fدر پوس��تههای  ،155A-B-Eتأثیر بسیار کمی بر میزان
جرمگرفتگی این مبدلها داشته ،ولی دمای ورودی به کوره را در حدود  C◦5بهبود دادهاست.
واژگان كليدي :جرمگرفتگی ،جرمگذاری نفت خام ،مبدلهای حرارتی ،زنجیره پیشگرمکن ،پاالیشگاه اصفهان
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مطالعه عددی اثر بکارگیری نانو سیال آب-اکسید آلومینیوم و آب-مس بر انتقال حرارت در یک مبدل
حرارتی پوسته-لوله
نجمه حاجیعلیگل :دانشجوي کارشناسيارشد تبديل انرژي
قنبرعلی شیخزاده :دانشیار گروه مکانیک
معصومه ابراهیمقمی :دانشجوي کارشناسيارشد تبديل انرژي
رقیه حیدری :دانشجوي کارشناسيارشد تبديل انرژي

در کاربردهای مهندسی انتقال حرارت در سیاالت از اهمیت فراوانی برخوردار است ،بنابراین مهندسان و پژوهشگران ،روشهای متعددی را
به منظور افزایش انتقال حرارت پیشنهاد نمودهاند .به همین منظور در سالهای اخیر روشهای نوینی به کار گرفته شده است که یکی از این
روشها استفاده از نانوسیال میباشد .نانوسیاالت دارای خواص حرارتی مطلوبی نسبت به سیال پایه هستند .در این تحقیق یک مبدل پوسته-
لوله شبیه ساده سازی شده است .دو نوع نانوسیال آب Al2O3 -و آب Cu-مورد بررسی قرار گرفته است .از نتایج قابل برداشت است که با
افزودن نانوذرات به سیال پایه ،میزان انتقال حرارت بیشتر میشود .بر اساس نتایج عددی میزان افزایش بیشینه دما و عدد ناسلت متوسط با
بکارگیری آب-مس نسبت به آب-اکسید آلومینیوم بیشتر است.
واژگان كليدي :نانوسیال ،مبدل حرارتی پوسته-لوله ،حل عددی ،عدد ناسلت.
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بررسي داليل خوردگي مبدلهاي خنك كننده سكوي دريايي فاز
یک و راهكارهای جلوگيري از آنها
رضا قرباني :رئیس بازرسی فنی خوردگی فلزات مجتمع گاز پارس جنوبی

خوردگي لولههاي مبدل خنك كننده و لولههاي آب باعث وقفه در انجام تعميرات ميگردد لزوم تداوم توليد گاز و عدم توقف جهت تعميرات
باعث نشت گاز و خطرات ايمني ميگردد؛ بنابراین بررسی عوامل خوردگی و روشهای برطرف کردن آنها امری اجتناب ناپذیر میباشد .در این
مقاله به بررسی دقیق عوامل خوردگی و تعيين نوع و مكانيزم خوردگي با استفاده از روشهاي الكتروشيميايي و شبیه سازی سرعت خوردگي
ش��ياري درش��رایط آزمایشگاهی پرداخته نهایتا دو روش عملی مناسب که عبارتند از تعویض آلیاژ و نصب لولههاي منقبض شونده پليمري
درمحل حد فاصل لولهها به صفحات نگهدارنده ( )Baffleدر جهت حذف اثرات خوردگي شياري معرفی و بررسی میشوند .این روشها باعث
می-گردد كه زمان شروع خوردگي شياري به ميزان زیادی به تأخيرافتاده و عمل سرويس دهي لولهها تاچند برابر افزايش یابند.
واژگان كليدي :مبدل ،خوردگي ،لولههاي منقبض شوندهInconel 625 ،
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بررسی اثر استفاده از یک محلول جدید رسوب زدای غیرخورنده در تاسیسات سرمایشی
محمد کجوری منش :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

در بسیاری از دستگاههای صنعتی مسئله انتقال حرارت یک موضوع مهم و تاثیر گذار در بازدهی آن دستگاه میباشد .فرآیند تبادل گرما بین
دو سیال با دماهای متفاوت که توسط دیواره جامدی از هم جدا شدهاند در بسیاری از کاربردهای مهندسی روی میدهد .با توجه به کاربرد
وسیع مبدلهای حرارتی ،تحقیق درباره آنها سابقهای طوالنی دارد .بسیاری از محققین خوش ذوق در پی یافتن راههایی برای بهبود طراحی
و عملکرد مبدلهای حرارتی و افزایش بازده انتقال حرارت در این مبدلها هستند .این فعالیتها با توجه به بحران انرژی بطور مستمر رو به
افزایش است و کانون آن تقویت انتقال حرارت میباشد .از جمله مشکالت بسیار مهم و پر هزینهای که هر صنعت با آن روبروست بحث تشکیل
رس��وبات روی س��طوح مبدل حرارتی در ضمن کار میباشد که باعث افزایش مقاومت در برابر انتقال حرارت بین دو سیال و ایجاد خوردگی
در سیس��تمها میباشد .در صنعت جهت کاهش این رس��وبات از روش-ها و مواد متفاوتی استفاده میشود که برخی از این مواد در راستای
جلوگیری از ایجاد رسوب ،برخی جهت رسوب برداری و برخی جهت ایجاد الیههای نازکی برای محافظت از فلز جداره استفاده میگردد .در
این پژوهش اثر استفاده از محلولی جدید با نام تجاری میتره ،که فاقد هر گونه اثرات مخرب روی بدن انسان است ،در تاسیسات سرمایشی
یک مجتمع س��اختمانی مورد بررس��ی قرار گرفته است .ابتدا محلول میتره به تاسیس��ات اضافه و بعد از ده و بیست روز از آب موجود آنالیز
شیمیایی گرفته شد و نتایج با نتایج آنالیز شیمیایی آب قبل از اضافه شدن میتره مقایسه گردید .بر اساس این تحقیق ،این محلول بر خالف
محلولهای مورد استفاده در اسید شویی که خوردگی را به شدت افزایش میدهند ،یک محلول غیر خوردنده به نظر میرسد .همچنین نتایج
حاصل از تس��ت خوردگی پالریزاس��یون حاکی از این مساله بود که وجود میتره با تشکیل یک الیه نازک روی سطح در حال انتقال حرارت
از وقوع خوردگی بیشتر جلوگیری خواهد کرد .نتایج حاصل از آزمایشات آنالیز آب نشان دادند که مقدار ذرات جامد معلق و محلول در آب
بعد از ده و بیست روز به بیش از ده برابر شده است که نشان از قدرت بسیار باالی این محلول در حل کردن رسوبات دارد .بررسیهای انجام
شده نشان از افزایش محسوس انتقال حرارت پس از استفاده از محلول میتره را دارد .نکته مهم دیگر استفاده از پسماند این محلول در آبیاری
فضای سبز میباشد.
واژگان کلیدی :محلول رسوب زدا ،مبدل حرارتی ،انتقال حرارت ،خوردگی
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تحلیل عددی توزیع سرعت و کسرحجمی جریان دوفاز آب -هوا
درون کویل مارپیچ قائم
حمید صفاری :استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
شهاب احسانفر :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

در این مقاله جهت تحلیل عددی جریان از مدل  Particleموجود در کد تجاری  ANSYS CFXکه نحوه گسستهسازی آن براساس روش
حجم محدود میباشد ،استفاده شده است .ابتدا با بررسی شبکههای گوناگون ،بهترین شبکه برای تحلیل عددی انتخاب و استقالل شبکه به
اندازه مش تحلیل گردید .سپس نتایج اولیه برای هشت هندسه مختلف و تحت شرایط مرزی مشابه اعتبارسنجی شد .با توجه به برخی نتایج
تجربی موجود مدل مناسب انتخاب گردید .در ادامه با تحلیل عددی معادالت حاکم ،پروفیلهای سرعت و کسرحجمی در مقاطع مختلف
کویل ترسیم شده و با پروفیل سرعت لوله مستقیم مقایسه گردید .همچنین پدیده تشکیل گردابههای دین بخوبی توسط حل عددی مدل
شده و محل تشکیل این گردابهها نیز مشخص گردید .نتایج نشان میدهد که نیروی گریز از مرکز نقش عمدهای را در عدم توازن جریان در
مقاطع مختلف کویل ایفا مینماید .انحنای کویل ،نیروی گریز از مرکز را بوجود آورده و گام (یا زاویه مارپیچ) نیروی پیچشی تولید می کند.
نیروی گریز از مرکز سبب توسعه جریانهای ثانویه شده و به علت اثر انحنا ،جریان سیال در قسمت بیرونی لوله دارای سرعت بیشتری نسبت
به قسمت داخلی آن خواهد بود .اختالف سرعتی که در مجموعه جریان های ثانویه ایجاد می شود ،سبب تغییر الگوی جریان میگردد.
واژگان كليدي :تحلیل عددی ،جریان دوفاز ،کویل مارپیچ ،پروفیل سرعت ،توزیع کسرحجمی هوا.
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شبیهسازی عددی جریان دوفاز آب -هوا درون کویل مارپیچ قائم
حمید صفاری :استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
شهاب احسانفر :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

مبدلهای حرارتی مارپیچ به دلیل ساختار فشرده و متراکم ،در بسیاری از صنایع از قبیل صنایع هستهای ،نیروگاهی ،تبرید ،صنایع غذایی
و نفت و گاز اس��تفاده میش��وند .با توجه به اینکه برخی فرآیندهای صنعتی ایجاب می کند که این مبدلها در ناحیه دوفازی عمل نمایند و
به لحاظ پیچیدگیهای خاص جریان دوفاز ،در این مقاله سعی شده است که به کمک حل عددی برخی از مشخصههای هیدرودینامیکی
جریان دوفاز آب – هوا جاری درون کویل این مبدلها مطالعه شود .انحنای لوله مارپیچ سبب بوجود آمدن نیروی گریز از مرکز و به دنبال آن
تشکیل جریانهای ثانویه و در نتیجه سبب افزایش افت اصطکاکی میگردد .به منظور تحلیل جریان از مدل  Particleموجود در کد تجاری
 ANSYS CFXاستفاده شده که نحوه گسستهسازی آن براساس روش حجم محدود است .ابتدا با بررسی شبکههای گوناگون ،بهترین شبکه
برای تحلیل عددی فوق انتخاب و استقالل شبکه به سایز مش تحلیل گردید .سپس نتایج اولیه برای هشت هندسه مختلف و تحت شرایط
مرزی مشابه اعتبارسنجی شد .با توجه به برخی نتایج تجربی موجود مدل مناسب انتخاب گردید .در ادامه تحلیل عددی برای چهار هندسه
مختلف ،ارائه گردید و تاثیر افزایش کسرحجمی بر افت فشار واحد طول لوله در هر کویل و همچنین تاثیر افزایش قطر کویل بر میزان افت
فشار در واحد طول لوله این مبدلها ارائه شد.
واژگان كليدي :شبیهسازی عددی ،جریان دوفاز ،کویل مارپیچ ،افت فشار.
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مدلسازي فني و اقتصادي مبدلهاي آبي و هوايي مورد استفاده
در پااليشگاه گاز ترش
تکتم شنوايي زارع :دانشکده نفت و پتروشيمي -دانشگاه تربيت معلم سبزوار
اکبر شاهسوند :گروه مهندسي شيمي  -دانشکده فني و مهندسي  -دانشگاه فردوسي مشهد
حسن زارع علي آبادي :گروه مهندسي شيمي  -دانشکده فني و مهندسي  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

با بررس��يهاي به عمل آمده طي سالهاي گذشته فش��ارمخزن مزدوران (که گاز ترش پااليشگاه خانگيران را تأمين ميکند) حدود  20درصد
کاهشيافته که باعث افزايش دماي گاز ترش ورودي به پااليشگاه شده است .اين پديده تأثير معکوس بر واحدهاي شيرينسازي گاز خانگيران
دارد .در اين تحقيق به طراحي تجهيزات برودتي مورد نياز جهت راهکارهاي مختلف سردسازي گاز ترش و حالل با آب و هوا مي پردازيم.که
طبق محاسبات اقتصادي انجام شده ،قيمت کل مبدل-هاي آبي مورد نياز براي سردسازي حالل ورودي به برج جذب سيزده ميليون دالر در
سال  2008ميباشد .براي مبدل-هاي هوايي مورد استفاده در سردکردن حداقل دبي گاز ترش ورودي به پااليشگاه حدود شش ميليون دالر
ميباشد و قيمت مبدلهاي هوايي براي سردکردن حالل ورودي حدود چهار ميليون دالر در سال  2008ميباشد .در نتيجه از نظر اقتصادي
سرد کردن حالل با کولرهاي هوايي مقرون بهصرفه ترين روش ميباشد .اما راهکار اخير ممکن است باعث يک سري مشکالت عملياتي شود
که بايد مورد توجه قرار بگيرد.
واژگان کليدي :مدلسازی فنی و اقتصادی ،مبدل حرارتي,کولر هوايي ,سرد سازي
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شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب Al2O3/در کانال
صفحه ای به روش عددی لتیس بولتزمن
سهیل غنمی :دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا حسین نژاد :استادیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،گروه مهندسی مکانیک

اثر مقادیر متفاوت کسر حجمی نانوذره ی  3O2lAبر جریان و انتقال حرارت نانوسیال آب /اکسید آلومینیوم در یک کانال صفحه
ای در رژیم جریان آرام و دائم با استفاده از روش عددی لتیس بولتزمن ( )MBLبررسی گردیده است .با فرض همگن بودن توزیع
نانو ذرات در آب ،نانوسیال حاصل با روابط مدل مخلوط همگن مدل گردید .کلیه ی خواص ترموفیزیکی نانوسیال به ازای هر کسر
حجمی در دمای مرجع ،ثابت در نظر گرفته شده است .در دیواره های کانال از شرط دما ثابت و در مقطع خروجی از شرط توسعه
یافتگی پروفیل سرعت و دما استفاده گردید .پروفیل سرعت و دما در مقطع ورودی یکنواخت و ثابت فرض شده است .هدف از انجام
این مطالعه ،بررسی نحوه ی تغییرات پارامترهای جریان و انتقال حرارت نانوسیال آب 3O2lA/در ازای استفاده از کسر حجمی های
متفاوتی از نانوذره بوده است .مالحظه گردید که در رینولدز ثابت ،افزودن کسر حجمی نانوذره تاثیری بر پارامترهای بی بعد میدان
جریان از جمله ضریب اصطکاک سطح نداشته ،ولی عدد ناسلت با افزایش  3درصدی کسر حجمی ،بیشتر از  3درصد افزایش می یابد.
واژه هاي كليدي :انتقال حرارت ،نانوسیال ،کانال ،لتیس بولتزمن
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تخمین شار حرارتی روی جداره لولههای داخلی مبدلهای حرارتی با استفاده از
روش معکوس
محمد حسن شجاعی فرد :استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید شجاعی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس3ی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

در طراحی مبدلهای حرارتی تعیین نرخ انتقال حرارت بین سیال گرم و سرد به منظور تعیین ضریب کلی انتقال حرارت و در نتیجه سنجش
میزان کارایی مبدلهای حرارتی امری ضروری میباشد .تعیین نرخ انتقال حرارت با استفاده از روش انتقال حرارت معکوس امکان پذیر است.
در مسائل انتقال حرارت مستقيم ،علت (براي مثال شار مرزي) داده شده و اثر آن که میدان دما میباشد تعيين ميگردد ،در حاليکه مسئله
معکوس به تخمين علت (شار حرارتی) با دانستن اثر (اندازهگیری دما) ميپردازد .هدف از تحقیق حاضر ،تخمین شار حرارتی وابسته به مکان
و زمان روی جداره لولههای داخلی مبدلهای حرارتی ،با استفاده از روش معکوس و اندازهگیری دما در میدان جریان میباشد .فرض بر آن
است که هیچ اطالعی از شکل تابعی شار حرارتی در دست نمیباشد ،از اینرو فرآیند معکوس به عنوان تخمین تابعی دستهبندی میگردد.
روش جدیدی تحت عنوان متریک-متغیر ( )Variable Metric Methodبه منظور حداقل سازی تابع مجموع مربعات خطا و در نتیجه
تخمین شار حرارتی در حل معکوس بکار گرفته شده است .میزان کارایی چهار نوع روش متریک-متغیر تحت عنوان DFP، BFGS، SR1
و  Biggsدر تخمین ش��ار حرارتی با یکدیگر مقایسه ش��ده اند .سنجش دقت روشهای ذکر شده با استفاده از شبیهسازی اندازهگیری دما
صورت گرفته است .تخمین شار حرارتی وابستگی زیادی به محل قرارگیری سنسور و عدم قطعیت در اندازهگیری دما دارد که اثر هریک در
دقت روش معکوس سنجیده شده است .نتایج بدست آمده نشان میدهد که روش متریک متغیر روشی سریع و دقیق در تخمین شرط مرزی
مجهول در مسائل جابجایی اجباری معکوس میباشد.
واژه گان كليدي :انتقال حرارت معکوس ،روش متریک-متغیر ،شار حرارتی ،جابجایی اجباری
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بررسی افت فشار جریان دوفازی آب و هوا در کویل مارپیچ عمودی
حمید صفاری :استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
یحیی حقگو :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

مبدل با کویل مارپیچ یکی از پرکاربردترین مبدل ها در صنایع بوده که در صنایع مختلفی مانند تبرید ،تهویه مطبوع ،نیروگاه ها ،نفت
و گاز و صنایع غذایی استفاده می شود .در زمینه بررسی جریان دوفازی در کویل های مارپیچ بصورت تجربی کارهای فراوانی انجام
گرفته است ،اما به علت پیچیدگی جریان دوفازی کارهای عددی انجام گرفته در این زمینه بسیار اندک است .این امر لزوم پرداختن
به بررسی مشخصه های جریان دوفازی در این نوع مبدل ها را آشکار می کند .در این مقاله مشخصه های جریان دوفازی آب و هوا
درون کویل مارپیچ عمودی بصورت عددی و به کمک نرم افزار  FLUENT 6.3بررسی شده است .به این منظور ،در مقاله حاضر پس
از اعتبارسنجی نتایج با مقادیر تجربی موجود ،جریان دوفازی آب و هوا درون  4کوبل مارپیچ با مشخصات هندسی یکسان و قطر
کویل های مختلف شبیه سازی شده و تاثیر افزایش قطر کویل بر افت فشار بررسی گردیده است .جریان دوفازی آب و هوا از پایین
کویل و تحت سرعت و کسرحجمی معین وارد کویل شده و پس از طی دو حلقه از باالی کویل به محیط تخلیه می شود .همچنین
تاثیر افزایش کسر حجمی بر افت فشار بررسی شده و نتایج حل انجام گرفته به ازای کسرهای حجمی مختلف ارائه شده است .در
ادامه تاثیر نیروی گریز از مرکز بر جریان دوفازی و ایجاد جریان ثانویه ناشی از این نیرو و محل تشکیل سرعت ماکزیمم در مقطع
کویل بررسی شده است.
واژگان كليدي :جریان دوفازی ،کویل مارپیچ ،حل عددی ،افت فشار.FLUENT،
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تحلیل عددی هیدرودینامیک جریان حبابی در لوله مارپیچ عمودی
حمید صفاری :استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
زاهد کریمی :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

در این مقاله هیدرودینامیک جریان حبابی آب -هوا در لوله مارپیچ عمودی بصورت عددی شبیهسازی و تحلیل شده است .برای حل عددی
جریان حبابی درون لوله مارپیچ از نرمافزار تجاری  ANSYS CFXاستفاده شده است .همچنین بمنظور بررسی درستی و دقت حل عددی،
نتایج حاصل ازشبیهسازی با نتایج حاصل از کارهای آزمایشگاهی دیگران مقایسه شده و در نتیجه تاثیر تغییرات کسر حجمی بر افت فشار
اصطکاکی که بخش عمده و اعظم افت فشار درون لولهها را تشکیل میدهد و همچنین تاثیر تغییر قطر لوله بر پروفیل سرعت در مقاطع
مختلف و همچنین بر افت فشار اصطکاکی در طول لوله ارائه شده است .برای این بررسی ،سه لوله مارپیچ متفاوت با قطرهای 38/1 ،25/4
و  50/8میلیمتر با شعاع حلقه برابر  250میلیمتر و با نسبت گام بر قطرلوله برابر دو در نظر گرفته شده است .سرعت ورودی در نظر گرفته
شده برای دو فاز آب و هوا برابر  1/85متر بر ثانیه بوده و بنابراین جریان مغشوش میباشد .نیروهای گریز از مرکز ناشی از انحنای لوله باعث
بوجود آمدن جریان ثانویه شده و همچنین بر میدان سرعت و فشار تاثیر میگذارند و باعث پیچیدهتر شدن الگوی جریان درون لوله میشوند.
ناحیه با سرعت و فشار باال در سطح جانب بیرون لوله بوجود میآید.
واژگان كليدي :جریان حبابی ،افت فشار ،لوله مارپیچCFX ،
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بررسی عددی اثر افزودن نانوذرات به سیال پایه بر
انتقال حرارت در هندسهی آشوبناک
سید مصطفی حسینعلی پور :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر توحیدی :دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
زهرا قاسمی منفرد :کارشناس مکانیک
مهدی بحیرایی :دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

هدف از این مقاله بررسی تأثیر افزودن نانوذرات به جریان داخل کانال آشوبناک  Cشکل متناوب میباشد .برای این منظور ذرات آلومینیوم
اکسید به سیال پایهی آب در کانال  Cشکل افزوده شد و اثر قطر و غلظت نانوذرات در آب برروی انتقال حرارت در کانال مورد بررسی قرار
گرفت .این بررسیها نشان دادند که افزودن ذرات نانو به سیال پایه موجب افزایش انتقال حرارت میشود و میزان انتقال حرارت با افزایش
قطر نانوذرات در غلظت ثابت کاهش و با افزایش غلظت آنها در صورت ثابت ماندن قطر نانوذرات افزایش می یابد .این افزایش بین  5تا 14
درصد محاسبه شد.
واژگان كليدي :پیل سوختی  ،PEMFCجابجایی آشوبناک ،انتقال حرارت ،نانوسیال
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بررسي عملكرد مبدلهاي پيشگرمكن مسير نفتخام واحدهاي تقطير پااليشگاه بندرعباس دراثر
تغيير در نوع خوراك به كمك نرم افزار اسپن پالس
محسن پيرزاده :مهندس ارشد فرآيند واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي
اميرمحمد نصرآبادي :مسئول مهندسي فرآيند واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي
سيد مجتبي رضوي :رئيس اداره مهندسي پااليش پااليشگاه بندرعباس
افشين بهروزي :رئيس اداره پژوهش و فنآوري پااليشگاه بندرعباس

بررس��ي عملكرد مبدلهاي حرارتي در صنعت ،بخصوصصنايع مربوط به نفت از ديدگاه مس��ائل مربوط به هدر رفتن انرژي ،كارائي فرآيند،
كاهش هزينهها و غيره بسيار حائز اهميت ميباشد .مهمترين عامل كه باعث كاهش بازدهدرمبدلهايحرارتيميشود تشكيل رسوب ميباشد.
عوامل تشكيل رسوب در مبدلهاي پيشگرمكن واحد تقطير اتمسفريك به عوامل متعددي كه مهمترين آنها تركيب نفتخام و ناخالصيهاي
موجود در آن است و همچنين وضعيت ترموديناميكي سيال بستگي دارد .در تحقيق پيش رو ،اثر تغيير خوراك و استفاده از نفتخامهاي
مختلف ايران در پااليشگاه بندرعباس بر تشكيل رسوب در مبدلهاي پيشگرمكن واحدهاي تقطير به كمك نرم افزار شبيهساز اسپن پالس
بررسي شده و روشهايي براي پيشگيري از تشكيل ،حذف و كاهش مقدار آن پيشنهاد داده است.
واژگان كليدي :رسوب ،نفت خام ،نمك ،مبدل حرارتي ،پيش گرمكن ،اسپن پالس

40

3rd International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
Nov 2011, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir

سومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 18 ،و  19آبان  - 1390مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

محاسبه مقاومت جرمگرفتگی در مبدلهای پیشگرمکن واحد تقطیر نفت خام در یک صفحهگسترده
محمدرضا مزدیانفرد :استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
الهه بهرانوند :دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

در راستای بررسی روند جرم گرفتگی در مبدل های پیش گرمکن یک پاالیشگاه ،باید ابتدا مقاومت جرم گرفتگی در مبدل-ها تعیین
شده و سپس تغییرات آنها بر حسب زمان بررسی و آنالیز شود تا در نهایت بتوان روند جرم گرفتگی در مبدل-های یک پاالیشگاه را
مدلسازی نموده و بدین ترتیب چالش های احتمالی را پیش بینی کرد .با توجه به عدم دسترسی قانونمند به برخی نرم افزارهای مناسب
مانند اکسپرس و لزوم ایجاد ابزار محاسباتی بومی برای تعیین میزان مقاومت جرم گرفتگی در پیش گرمکن های واحد تقطیر ،در این
مطالعه ،صفحه گسترده ای بدین منظور طراحی شده که روابط بکار رفته در آن به تفصیل تشریح شده است .صفحه گسترده ،قابلیت
محاسبه مقاومت جرم گرفتگی در شرایط مختلف مبدل-های پوسته و لوله نوع  Eبا  Mگذر در پوسته و  N2گذر در لوله شامل
انواع سیال های هیدروکربنی با منحنی تقطیر مشخص را دارد .با استفاده از داده های عملیاتی پیش گرمکن های پاالیشگاه اصفهان و
این صفحه گسترده ،مقاومت جرم-گرفتگی محاسبه شده است .نتایج نشان می دهد به طورکلی مقاومت جرم گرفتگی با گذشت زمان،
کاهش فشار عملیاتی و افزایش دمای نفت ،افزایش می یابد.
واژگان كليدي :مقاومت جرم گرفتگی ،مبدل های پوسته و لوله ،زنجیره پیش گرمکن نفت خام ،پاالیشگاه اصفهان
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انتقال حرارت آشفتگی در یک مبدل حرارتی با استفاده از لولۀ U
شكل با شعاعهاي خم مختلف
شهاب شفائیان :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد امیدیه ،گروه مهندسی شیمی
تارا نادری :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،گروه شیمی آلی

در این تحقیق به القای انتقال جریان همرفت حرارتی در یک جریان آشفته منفرد با استفاده از لولههای  Uشکل در جريان جوششي مبرد
 -a134Rبه طور آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است .اثرات نسبت شیب به قطر ارتفاع دندهها به قطر لولههای  Uشکل در تقویت حرارت؛
اصطحکاک هم دما و فاکتور عملکرد حرارتی در مبدل حرارتی لوله هم مرکز مورد بررسی قرار گرفته است .آزمایشات در طی گسترۀ وسیعی
جریانات سیال آشفته عدد رینولدز از  5500تا  60000از طریق بکارگیری آب بعنوان سیال آزمایشات صورت گرفتند.نتایج آزمایشی نشان
دادند که انتقال حرارت و عملکرد دمایی لوله های Uش��کل به طور معنی داری در مقایس��ه با لوله های صاف افزایش داش��ته است .افزایش
میانگین در انتقال حرارت بین  123و  232درصد در محدودۀ آزمایشی است که به نسبت های ارتفاع دنده ها و شیب و عدد رینولد بستگی
در اعداد
و
دارد.در حالیکه عملکرد حرارتی بیشینه ،حدود  2/3برای استفاده از یک لولۀ Uشکل با خم های مختلف با
پائین رینولدز است .همچنین افت فشار مشخص میسازد که فاکتور میانگین اصطحکاک لولۀ  Uشکل در محدودۀ بین 4و 2/6و  1/93برابر
نسبت به لولۀ صاف است.عالوه بر آن هسته های عدد ناسلت ،فاکتور اصطحکاک و فاکتور عملکرد حرارتی در بحث نسبت شیب (،)P/PH
نسبت ارتفاع دنده ( ،)E/PHعدد رینولدز ( )Reو عدد پرانتول( )prبرای لوله های  Uشکل بر پایۀ تطبیق منحنیهای داده های آزمایشی
تعیین شدهاند.
واژگان كليدي :انتقال حرارت ،جوشش ،لول ه  Uشكل ،نسبت خمR-a134 ،
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بازیابی حرارت و کاهش مصرف انرژی در واحد تولید آب صنعتی
پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهران
مهرنوش محمدی :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،دانشکده فنی،گروه مهندسی شیمی
حامد وزوایی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،کارمند اتاق کنترل نیروگاه پاالیشگاه نفت شهید تندگویان
سپیده اردیبهشتی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
محمود نیکبخت :رییس بخش پژوهش و توسعه پاالیشگاه نفت شهید تندگویان

حفاظت از منابع انرژي ،برای حل مشکالت بحران انرژي در تمام دنيا امری ضروري است .به طور خاص ،کشورهاي در حال توسعه به دلیل
مش��کالت انرژی به دنبال راه کارهای جدید برای بهینه س��ازی مصرف س��وخت و حفاظت از منابع انرژي میباشند .يکي از پر مصرف ترین
بخشهای صنعتی ،صنعت نفت است[ .]1در پاالیشگاه تهران نرم کردن آب به روش آهک -سودای داغ ،در دمای اشباع آب انجام میگیرد
و راندمان حذف سختی بسیار باالست .در حال حاضر خروجی واحد آب صنعتی پاالیشگاه تهران با دبی  180متر مکعب در ساعت و با دمای
 97درجه سانتیگراد وارد مخزن  4792متر مکعبی میگردد و به علت افت حرارت از دیوارهها دمای آن؛ در حالت پایدار و زمانی که ورودی و
خروجی برابر باشند ؛ به  92/53درجه سانتیگراد میرسد ( .)ΔTloss≈4.5oCبنابراین مقدار زیادی حرارت وارد محیط میشود که باعث افزایش
مصرف سوخت میگردد .لذا پیشنهاد میشود از این حرارت هدر رفته به نحوی در خود فرایند استفاده گردد .در این طرح دو مبدل برای انجام
این عملیات (بر اس��اس کاربردهای خاصی خود) در نظرگرفته ش��د است(.در مبدل اول آب خروجی از واحد آب صنعتی با دمای  97درجه
سانتیگراد در تماس با آب خروجی از مخزن قرار گرفته و تبادل حرارت می نماید) این عملیات برای پایین آوردن دمای آب و نگهداری آن
در مخزن صورت می پذیرد .مبدل دوم وظیفه گرم کردن آب خام ورودی واحد با دمای  25درجه سانتیگراد را به عهده دارد که قرار است
این آب در برج  Hot lime softenerبه دمای اشباع خود برسد .نتایج نشان میدهد که به کارگیری دو مبدل در سیستم بازدهی باالیی
داشته و راندمان کار را تا  86درصد باال میبرد.
واژگان كليدي :بازیابی حرارت ،مبدل حرارتی ،صرفه جویی انرژی
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تحلیل عددی انتقال حرارت در جریان دوفازی در کویل مارپیچ
حمید صفاری :استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران
یحیی حقگو :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران

استفاده از ساختار مارپیچی برای لولهها به جای لولههای معمول (مستقیم) ،موجب افزایش انتقال حرارت میگردد .در مقایسه با لولههای
مستقیم ،لولههای مارپیچ دارای سطح فشردهتری بوده و ضریب انتقال حرارت و اصطکاک بیشتری دارند .هنگامی که سیالی درون لولههای
مارپیچ جریان می یابد ،تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز قرار میگیرد .این نیروی گریز از مرکز موجب ایجاد جریان ثانویه در سیال گشته و در
نتیجه این جریان ثانویه موجب افزایش سرعت محوری جریان در نزدیکی دیواره خارجی لوله میشود .افزایش سرعت محوری موجب کاهش
مقاومت حرارتی و در نتیجه افزایش ضریب انتقال حرارت خواهد شد .در این مقاله تحلیل عددی انتقال حرارت در جریان دوفازی آب و هوا
در کویلهای مارپیچ با اس��تفاده از نرمافزار  FLUENT 6.3ارائه ش��ده است .به این منظور در بخشی از مقاله به بررسی تاثیر افزایش کسر
حجمی هوا بر ضریب انتقال حرارت جریان پرداخته شده و در بخش دیگری از مقاله تاثیر قطر کویل بر مشخصههای انتقال حرارت و ضریب
انتقال حرارت بررسی شده است .کویلهای بررسی شده دارای مشخصات هندسی یکسان و قطر کویل متفاوت هستند .در نهایت به تاثیر
انحنای کویل و وجود نیروی گریز از مرکز بر ضریب انتقال حرارت پرداخته شده است .نتایج شبیهسازیهای انجام گرفته نشان میدهند که با
افزایش قطر کویل ،میزان ضریب انتقال حرارت کاهش مییابد .علت این امر کاهش تاثیر نیروی گریز از مرکز بر سیال و کاهش قدرت جریان
ثانویه است که اختالط دو سیال را با هم کاهش داده و در نهایت باعث کاهش ضریب انتفال حرارت میگردد .همچنین نتایج نشان دهنده
این مطلب هستند که به علت پایین بودن ضریب انتقال حرارت هوا در قیاس با آب ،با افزایش کسر حجمی از تاثیر قطر کویل بر ضریب انتقال
حرارت کاسته میشود.
واژگان كليدي ،CFD :ضریب انتقال حرارت ،جریان دوفازی ،کویل مارپیچ ،جریان ثانویه.FLUENT ،
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معرفي رويكرد سيستمي در مواجهه با جرمگذاري مبدلهاي
گرمايي پيشگرم كن نفت خام پااليشگاهها
علي داسمه :كارشناس ارشد سرويسهاي صنعتي و كارشناس ارشد مهندسي نفت
شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ،شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

به تحقيق ثابت شده است كه يكي از عمده داليل بازدهي نامطلوب انرژي در واحدهاي پااليشگاهي ،جرم گذاري نفت خام در مجموعه
مبدلهاي حرارتي پيش گرم كن نفت خام اين واحدهاي مي باشد كه به دليل عدم درك صحيح مكانيسمهاي دخيل در جرم گذاري،
ندانستن داليل بوجود آمدن اين مكانيسمها و اطالعات بسيار كم در مورد ماهيت جرم و رسوب بوجود آمده ،يكي از موضوعات چالش
برانگيز در چند ده ه اخير بوده است .مي توان گفت ،متدهايي كه اكنون براي طراحي مبدلهاي حرارتي در دست اجراست ،قبل از
اينكه به طور بنيادي باعث جلوگيري از جرمگذاري اين تجهيزات شوند ،به نوعي باعث جرمگذاري آنها نيز مي گردند .در اين مقاله
سعي داريم رويكرد سيستمي را براي جلوگيري ازاين مشكل قديمي پيشنهاد كرده و به ذكر يكي از پروژه هاي موفق در اين خصوص
در يكي از كشورهاي پيشرفته صنعتي خواهيم پرداخت .با رويكرد سيستمي مي خواهيم بستري براي شناخت پارامترهاي موثر در
جرم گذاري فراهم كرده و چهارچوبي براي تخمين جرمگذاري و جلوگيري از آن بوسيله طراحي ،انتخاب روشها و فرموله سازي نتايج
بدست آمده ،تعريف كنيم .اميد است با انتخاب چنين رويكردهايي در كشورمان ،بتوانيم گام مهمي در حل مشكالتي از اين قبيل در
صنعت كشور برداريم.
واژگان کلیدی :حساس  ،رسوب ،نفت خام،پیش گرم ،پااليشگاه ،جرم ،رسوب
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بررسي جرم گرفتگي در مبدلهاي گرمايي بخش صنعت و ساختمان
محمود طاهري زاده :دانشگاه آزاد اسالمی – واحد قشم

اكثر مبدلهاي حرارتي در طي دوران بهره برداري در معرض جرم گرفتگي بوده و همين امر به شدت بر عملكرد و كارائي آنها تاثير نا مطلوب
ميگذارد .طراحي و انتخاب صحيح مبدل حرارتي و كنترل شرايط بهره برداري از آن نقش بسزايي بر روي سرعت تشكيل جرم بر روي سطوح
تبادل حرارتي دارد .در اين مقاله ضمن بررسي جرم گرفتگي و مكانيسمهاي آن  ،مدلهاي پيشگويي ميزان جرم گذاري در مبدلهاي گرمايي ،
ضرايب جرم گرفتگي و هزينه هاي جرم گرفتگي  ،جرم گذاري این تجهیزات را در دو كاربرد عمده مبدلهاي گرمايي شامل استفاده در بخش
ساختمان ( سيستمهاي تهويه مطبوع) و سيستمهاي نفتي ( پيش گرم كن نفت خام پااليشگاهها ) ارائه خواهيم كرد .
كلمات كليدي  ، HVAC ، Fouling :رسوب  ،جرم  ،مبدل  ،صنعت  ،ساختمان  ،نفت خام
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تحليل پاسخ گذراي جریان متقاطع در تبادلگرهاي گرمايي با
چيدمان گوناگون دسته لوله و اشکال مختلف
علي اكبر جمالي :دانشگاه امام حسين(ع) -گروه مهندسي شيمي

تحليل حرارت منتقله و شبیهسازی عددی گذرای جریان سیال برای تعدادی از قطعات مبدل حرارتی با لولههای استوانهای ،بیضوی و
پرهای شکل در چینشهاي گوناگون سودمند است .هدف از این تحلیل رسیدن به دیدگاهی در زمینه شرایط انتقال حرارت و جریان
سیال در یک مبدل حرارتی و پايهريزي همبستگیهای متداول ضریب دراگ و عدد استانتون در کاربردپذیری گسترده برای مدل
انتگرالی مبدل حرارتی با در نظرگيري متغیرهای متوسط جریان است .شبیهسازی رفتار جریان ،نتایج بسیار پیچیدهتری را آشکار
ميسازد .برای هریک از تقریباً تعداد قابل توجهي از نمونهها ،توزیعات زمانی عدد رینولدز ،ضریب دراگ و عدد استانتون احصاء و
مقادیر میانگین آنها محاسبه شده است .مطابق مقادیر میانگین مزبور ،توابع مفيدي از همبستگیهای ضریب دراگ و عدد استانتون
در قالب چندجملهای شامل پارامترهاي متنوعي نظير رینولدز و قطر هیدرولیک ارائه شدهاند .بديهي است مقایسه نتایج ،واقعيتهاي
بارزتری را در پایداری فرآیند انتقال حرارت در دست ه لولهها بهرهوری كاملتر امکانپذیر میسازد.

www.mobadel.ir

3rd International Conference on Heat Exchanger application in Oil & Energy Industries.
Nov 2011, Tehran, IRAN

47

سومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
تهران 18 ،و  19آبان  - 1390مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسي  CFDنوسان جريان اطراف سازههاي موجود
در مسير مجاري مبدلهاي حرارتي
علي اكبر جمالي :دانشگاه امام حسين(ع) -گروه مهندسي شيمي

ارتعاش��ات القاء ش��ده ( )Induced Vibrationبه اجس��ام در مسير عبور سيال يكي از مهمترين مس��ائلي است كه در مكانيك سياالت
حائز اهميت اس��ت .پديده مزبور باعث بروز مش��كالت فراواني در سيستمهاي شامل دسته لوله ميشود .در مبدلهاي حرارتي ،مجموعي از
ي تحت تأثير جريان سيال قرار دارند .مالحظه هرگونه نوسان در
ساختارهايي حادث ميشوند كه در شرايط واقعي در معرض نيروهاي نوسان 
جريان اطراف اجسام با مقاطع سيلندري و چهارگوش ،در مبادلهكنندههاي گرمايي از منظر فني و كاربردي قابل تحليل است .جدايي جريان
مجدد آن و گردابههاي منتشر شده در حاشيه سطح موانع و نيروهاي متناوب ايجاد شده بويژه در
در راستاي اليههاي برشي و چسبندگي ّ
راستا و جهت عرضي جسم ،از پديدههاي پيچيدهاي است كه تحليل هيدروديناميكي هندس ه مزبور عليالخصوص مادام كه فركانس كاري
مدهاي ارتعاشي و نوساني معادل فركانس طبيعي جسم گردند و اثرات مخربي را براي سازههاي داخلي مبدل را رقم زنند ،مفيد و سودمند
است .در مطالعه حاضر با تمركز بر فيزيك پديده مزبور و دو ديدگاه فوق ،ضرورت مطالعه انتشار گردابهها در پايين دست يك مانع سيلندري
با مقطع دايروي و مربعي ،تقابل هیدرودینامیکی و تحليل ديناميكي سيال گذرنده در مجراي محصور شده مورد بررسي قرار گرفته و نتايج
سودمندي ارائه گرديده است.
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تقویت انتقال حرارت آشفتگی در یک مبدل حرارتی با استفاده از عملكرد لولههاي صاف
شهاب شفائیان ،محمد فرامرزی ،مهدی شکیبا ،محمد امین پشم فروش ،سید محمد رضا حسینی ،علیرضا ممتاز
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد امیدیه ،گروه مهندسی شیمی

اين مطالعه افت فشار و انتقال حرارت جريان جوشش اجباري مبرد  R-134aدرون لولههاي افقي صاف و ميکروفين دار پخ را مورد بررسي
قرار ميدهد .در اين راستا ،لوله هاي صاف و ميکرو فين دار با قطر خارجي  9/52ميلي متر به چهار ميزان متفاوت ،با ارتفاع داخلي 5/5 ، 6/6
 3/8،و  2/8ميلي متر پخ شدهاند.
محدوده سرعت جرمي در اين مطالعه  74-107كيلوگرم بر متر مربع ثانيه و محدوده کيفيت بخار  0/25-0/95ميباشد .دستگاه مورد استفاده
در اين بررسي ،يک سيستم تبريد تراکمي بخار مجهز به کليه وسايل اندازهگيري مورد نياز ميباشد .نتايج بيانگر اين است که پخ کردن لوله
موجب افزايش انتقال حرارت و افت فشار ميشود .همچنين ضريب انتقال حرارت و گراديان فشار در لولههاي پخ با افزايش ميزان پخ شدگي
افزايش مييابد .سپس ارزيابي عملكرد لوله هاي صاف و ميكروفين دار پخ از بعد انتقال حرارت و افت فشار مورد بررسي قرار گرفت .نتايج
بدست آمده بيانگر اين است كه لولههاي صاف پخ به طور كلي از عملكرد بهتري نسبت به لولههاي ميكروفين دار پخ برخوردار ميباشد .در
بين لولههاي پخ شده در اين مطالعه لوله با ارتفاع داخلي  5/5ميلي متر در لوله هاي صاف و لوله با ارتفاع داخلي  6/6ميلي متر در لولههاي
ميكروفين دار از عملكرد بهتري نسبت به ديگر لولههاي پخ برخوردار ميباشد.
واژگان كليدي :انتقال حرارت ،افت فشار ،جريان دوفاز ،لولههاي صاف ،جوشش.
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Heat Transfer Enhancement of AL2O3/Water Nanofluid in a
Double Pipe Heat Exchanger
M. Akhtaria, M. Haghshenas Farda
M.R. Talaie b
a Department of Chemical Engineering, Isfahan University of technology

Abstract: In this study the heat transfer of Al2O3/water nanofluid in a double pipe counter flow heat exchanger is
investigated both experimentally and numerically. Effects of hot and cold stream mass flow rates and temperature
and nanoparticle concentration on the heat transfer rate have been investigated. The results indicate that the heat
transfer rate increases with increasing in nanofluid temperature and increasing mass flow rate of the cold and hot
fluid.
Computed heat transfer rates of nanofluid are in good agreement with the experimental data. The average relative
error between the CFD predictions and experimental data is about 23%.
Keywords: Double pipe heat exchanger; Nanofluids; Heat transfer; CFD
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Numerical investigation of flow and heat transfer enhancement
over a 2-D back-ward facing step with a cylinder mounted near
its top corner
M.H.Shojaee fard: Proffesor of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
V.Shojaee: Master Student of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology

A focal point for heat exchanger research is heat transfer enhancement, which is one of the key issues on improving
heat exchanger performance and producing more cost effective thermal systems. Numerical investigation of water
flows over a two-dimensional backward-facing step that a cylinder mounted near its top corner are presented
employing the commercial numerical code FLUENT6.3. Heat transfer enhancement near bottom wall of step
by insertion of cylinder is determined. Three different position of cylinder are studied. Streamwise position
and size of cylinder were kept constant but the cross-stream position is changed in three steps. Heat transfer,
streamline and separation of flow are investigated. Insertion of cylinder in different position has different effect
on heat transfer and flow separation downstream of step. When the cylinder is mounted in the highest position
the recirculation flow and heat transfer are intensified. So if cylinder is inserted on the proper place its lead to
improvement of heat transfer.

Keyword: Fluent, Backward facing step, Heat transfer enhancement, Cylinder insertion, Flow Separation,
Recirculation
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Thermal and Hydraulic Behavior fluid in the Rectangular
Enclosures under the Effect of Magnetic Field
Bakhshan and Ashouri
Department of mechanical engineer, university of hormozgan ,Bandar abbas,iran

A 2-D computational analysis of steady magnetohydrodynamic free convection in a rectangular enclosure
filled with an electrically conducting fluid has been performed. The enclosure is differentially heated at two
opposite vertical walls while the horizontal walls are at adiabatic condition. The governing equations (mass,
momentum, and energy) are formulated and solved by a Finite Volume Method (FVM) subjected appropriate
boundary conditions. A parametric study illustrating the influence of Grashof number, Prantdl number, Hartmann
number and orientation of magnetic field on the flow and heat transfer characteristics such as Nusselt number,
streamlines and isotherms is performed. It is observed that Nu rises with increasing Grashof and Prandtl numbers
and decreasing Hartmann and orientation of magnetic field.
Keywords: Rectangular Cavity, magnetohydrodynamic free convection
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Genetic Algorithm for Optimizing of Thermal Performance of an
Air Cooler Equipped with Jagged Inserts
Ehsan Rezaei , Alimohammad Karami , Mohsen Shahhosseni , Maziar Mahdipour Jalilian
Mechanical Engineering Department, Razi University, Kermanshah, Iran

This paper presents an application of genetic algorithms (GA) to the problem of optimizing the thermal
performance of an air cooled heat exchanger equipped with the jagged twisted tape inserts. This method is one of
the evolutionary algorithms which is based on natural selection and natural genetics and used in optimization of
varies engineering fields such as industrial planning, Pattern recognition, Resource allocation and so on. Simplicity
and accuracy are some of the advantages of this method. Experiments included the twist ratio ranging from 1.76
to 3.53. Also, the Reynolds number varied from 4021 to 16118. After data reduction, the regression equation of
thermal performance was obtained as a function of Reynolds number and the twist ratio. Then the fitness function
was optimized by the use of GA. One can be sure that the thermal performance will be optimized through the
optimization of the fitness function. Optimization results show that the proposed optimization algorithm is quite
effective and powerful in optimizing the fitness function. According to the results, in order to obtain maximum
thermal performance, the twist ratio must be at the lowest level. This means that, by increasing the twist ratio of
jagged inserts, the thermal performance of inserts decreases.
Keywords: Air cooled heat exchanger, Thermal performance, Jagged twisted tape inserts, Optimization, Genetic
algorithm (GA).
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Modeling of Heat Transfer in Air Cooler Equipped with Classic
Twisted Tape Inserts Using ANFIS
Alimohammad Karami , Ehsan Rezaei , Mohsen Shahhosseni
Mechanical Engineering Department, Razi University, Kermanshah, Iran

This paper reports the application of adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) to predict model the
experimental results of heat transfer in an air cooled heat exchanger equipped with classic twisted tape inserts.
The aim of the present paper is to consider the effects of the twist ratio of classic inserts ranging from 1.76 to 3.53
and Reynolds number from 4021 to 16118 on average heat transfer in the air cooled heat exchanger. The training
data for optimizing the ANFIS structure is obtained experimentally. A hybrid learning algorithm consists of
gradient descend method and least-squares method is used for ANFIS training. The proposed ANFIS developed
using MATLAB functions. For the best ANFIS structure obtained in this study, the maximum errors of the train
and test data were found to be 0.111% and 2.378%, respectively. Also the mean relative errors of the train and
test data were found to be 0.011% and 1.316%, respectively. Average Nusselt number versus twist ratio, for some
arbitrary Reynolds number is presented by some figures in this paper. The predicted results showed that ANFIS is
a powerful instrument for predicting the experimental results due to its low error and therefore the ANFIS results
can be used to model the experiment precisely.
Keywords: Air cooled heat exchanger, Heat transfer, Classic twisted tape inserts, Modeling, ANFIS.
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Fuzzy Logic Modeling of Heat Transfer in Air Cooler Equipped
with Jagged Twisted Tape Inserts
Ehsan Rezaei: M.Sc. Student of Mechanical engineering, Razi University
Alimohammad Karami: M.Sc. of Mechanical engineering, Razi University
Mohsen Shahhosseni: M.Sc. of Chemical engineering, Razi University
Masoud Esmaeli: B.Sc. of Chemical engineering, Razi University

This paper focuses on the application of fuzzy logic (FL) to model and predict the Experimental Results of heat
transfer in an air cooled heat exchanger equipped with the jagged twisted tape inserts. Experiments included
Reynolds number (Re) ranging from 4021 to 16118 and the twist ratio (R) of the jagged inserts from 1.76 to 3.53.
Average Nusselt numbers from Fuzzy analysis as a function of twist ratio and Reynolds number are presented
by some figure in this paper. Modeling results showed that, the heat transfer rates obtained by employing the
jagged inserts, increases by incising the Reynolds number and reduces by increasing the twist ratio. This can be
due to the increase in the swirl intensity by decreasing the twist ratio which results to the increase of the average
Nusselt number. A fuzzy inference system (FIS) named Mamdani was used to estimate the output membership
functions of triangular symmetric type, to be fuzzy sets. It has been also shown that, fuzzy logic (FL) is a
powerful instrument for predicting the experimental results due to its low error rate. The mean relative error
(MRE) of fuzzy predictions with respect to experimental data was found to be 0.58% for this study.
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Imperialist Competitive Algorithm to Optimize the Heat Transfer
in Air Cooler Equipped with Butterfly Inserts
Alimohammad Karami , Ehsan Rezaei , Mohsen Shahhosseni
Mechanical Engineering Department, Razi University, Kermanshah, Iran

In this paper the use of a novel optimization algorithm based on imperialist competitive algorithm (ICA) for
optimizing the heat transfer in an air cooled heat exchanger equipped with the butterfly inserts has been reported.
This method is one of the evolutionary algorithms used in optimization of engineering fields. Simplicity, accuracy
and time saving are some of the advantages of this method. Experiments included the inclined angle of the
butterfly inserts ranging from 45o to 135o. Also, the Reynolds number varied from 4021 to 16118. After data
reduction, the regression equation of average Nusselt number was obtained as a function of Reynolds number
and the inclined angle. Then the cost function was optimized by the use of ICA. One can be sure that the Nusselt
number will be optimized due to the optimization of the cost function. Computational results indicate that the
proposed optimization algorithm is quite effective and powerful in optimizing the cost function. According to
the results, in order to obtain maximum heat transfer, the inclined angle must be 87o. This means that, by the
deviation of inclined angle of butterfly inserts from 450, heat transfer decreases. This can be due to the generation
of stronger turbulence intensity and more rapid mixing of flow created by this insert.
Keywords: Air cooled heat exchanger, Heat transfer, butterfly inserts, Optimization, Imperialist competitive
algorithm (ICA).
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Industrial techniques which used to eliminate erosion
corrosion in heat exchanger tubes
Bahram Borooghani*, Sadeq Hooshmand Zaeferani

Technical Inspection Eng. Department, Petroleum University of Technology, Abadan, Iran

Shell and tube design is the most usual type of heat exchangers in oil refineries and other large chemical
processes. Due to their applications, there are various failures that may occur in these equipments. One of the
most common failure reasons is erosion/corrosion problem in the tube section. Different factors affect this type
of corrosion such as: particle size, flow velocity, flow direction and turbulence. Several researches have been
carried out to eliminate or control erosion/corrosion in heat exchangers. Efficiency of different proposed methods
are improved if the major parameters connected with erosion are carefully determined. Among of proposed
techniques, it is recommended to use the method that is consonant with equipment situation and its application. It
is also necessary to assist on economical aspects and select a technique that is not expensive. This paper discusses
various techniques that are meant to remove or control erosion/corrosion in tube section of heat exchangers.
Moreover, roles of various parameters and their solution procedure is investigated.
Keywords: heat exchanger, erosion corrosion, tubes
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سومین همایش بینالمللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
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Increasing the Performance of
Shell-and-Tube Heat Exchangers
Ali Samadiafshar
M.Sc in chemical engineering Process department, Phases 9&10, South Pars Gas Complex, Assaluyeh, Iran

Heat exchangers are typically employed in the process industries as a means of providing heat transfer between
two streams of fluid across a medium. A shell and tube heat exchanger is a class of heat exchanger designs. It is
the most common type of heat exchanger in oil refineries and other large chemical processes, and is suited for
higher-pressure applications. Improving processes and increasing efficiency of heat exchanger is a necessary
case. Hence, in this paper, some methods for increasing shell-and-tube exchanger performance were described.
Keywords: heat exchanger, shell-and-tube, efficiency, performance, transfer
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امکان سنجی استفاده از پديده تحریک الیه مرزی در افزایش راندمان مبدل های حرارتی
پوسته و لوله

علي قبادي  ،محمد حسين غفاری

محاسبه طول لوله و طول بهینه پره مبدل حرارتی با جریان عبوری گاز داغ از آن

علی یزدانیان  ،ابراهیم حاجی دولو

تحلیل عددی انتقال حرارت در مبدل حرارتی دوراهه با شار ثابت گرما

امیر فرزاد فروغی  ،محسن گودرزی

آشنايي با استاندارد  NACEو كاربرد آن در ساخت مبدل هاي گرمايي

نعمت اله عصـار

تحليل اکسرژی واحد بازيافت اورتوزايلن به منظور کاهش مصرف انرژی

بهروز راعی  ،امير حسين طريق االسالمی

بررسي مكانيزم شكست تيوب هاي اواپراتور متانول

دلير صوفي احمدي  ،بهنام باقری

طراحي بهينه مبدل بازياب حرارتي در سيستم هاي توليد همزمان حرارت و قدرت با محرک
اوليه ميکروتوربين گازي

الهام سهرابي زاده  ،داوود توکلي
محمدصادق قاضی زاده

مقایسه روش نوین رسوب زدایی هیدرومکانیک با واترجت

مهدی خانی مقانکی
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نام مقاله

نویسندگان

استفاده از لولههای حرارتی نوسانی بعنوان جایگزین مناسب فین در مبدل های گرمایی
پیشرفته

محمد بهشاد شفیعی  ،هادی کارگر شریف آباد
محمدحسن طالبی

بررسی افزایش راندمان مبدل های حرارتی پوسته و لوله با ایجاد اغتشاش در سیال داخل
لوله ها

ایمان زینلی فامیله  ،سيد جواد ميررضايي
رودکی

ابداع روش نوين رفع نشتي از  PLUGكولرهاي هوايي در شرايط
کارکرد عادی

رضا حيدري  ،مازيار يوسف پور
ابوذر زارع

افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی با استفاده از نانو سیاالت

سید محسن پیغمبرزاده  ،میالد سیفی جمنانی
سید حسن هاشم آبادی  ،سید محسن حسینی

بررسی تجربی عملکرد مبدل گرمایی دولولهای با فین و محیط متخلخل

هادی کارگر شریف آباد

بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در فین مستطیلی

مرتضی حمیدی نیا  ،سید مهدی پسته ای

شناسايي و اندازه گيري غيرمخرب ترك هاي ناشی از خستگي در لبة قطعات فلزي مبدل های
گرمایی با روش اندازه گيري ميدان متناوب

رضا عباسي نژاد  ،سيد حسين صادقي
روزبه معيني مازندران

بررسي و پايش ميزان اكسيژن در بخارمصرفي مبدل هاي پااليشگاه پارس جنوبي بمنظور
جلو گيري از خوردگي اكسيژني

ندا دريس  ،رضا داناي مقدم

مقايسه و بررسي انواع سطوح انتقال حرارت و مواد مورد استفاده در صنعت ساخت
ريکوپراتورها

مهديه باغچه سرايي

تکنولوژی مبدل های حرارتی با تیوب های پیچیده

مهدي محمد مهدي پور

شبیه سازی کولر هوایی  2110-Eپاالیشگاه اراک به منظور بررسی
تأثیر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد آن

رضا ابراهیمی ناغانی  ،حسین پاشا امیری
سامیارذبیحی  ،حمید عبدلی

بررسی خوردگی مبدل های پیش گرمکن آب خوراک واحد تولید بخار پاالیشگاه اول پارس
جنوبی

رضا حسینی پناه  ،سودابه نیکدل

امکان سنجي استفاده از مبدلهاي لوله گرمايي جهت بازيافت انرژي گرمايي اتالفي در
پااليشگاه گازي فازهاي 9و 10پارس جنوبي

صابر بالغي اينالو  ،بابك پوالدي برج

بررسي تاثير تغييرات لزجت سيال بر ميدان جريان و انتقال حرارت اطراف رديفی از لوله های
هم خط در یک مبدل حرارتی

قنبرعلی شیخ زاده  ،ابوالفضل فتاحی
محمد صادق صنايع پركار
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نویسندگان

مشخصات حرارتي يك مبدل گرمايي جريان متقاطع با آرايش جريان جديد

علي اكبر جمالي  ،احد عبديوش

کاربرد الگوريتم ژنتيک در بهينه سازی چيدمان شبکه مبدل حرارتی

علی سوفسطائی

بررسی اثر سطح صفحه جدا کننده در مبدل حرارتی دو راهه تحت شار ثابت

سوده مظهرمنش  ،محسن گودرزی

شبیه سازی و بهینه سازی مبدل حرارتی واحد گاز و گاز مایع( )800 NGLاهواز

وحید ذبیحي ،نوید کاشانی زاده
ارشاد حبیب زارع  ،حسن طهماسبی دزفولی

تأثیر میزان جریان عبوری در راندمان یک مبدل و مدل آن

رضا احمدي نژاد  ،عرفان زیاری فر
امير حسين طريق االسالمی  ،بهروز رييسي

بررسي اثر ريكوپراتور بر راندمان سيكل توربين گاز و تعيين نرخ بازگشت سرمايه سيكل هاي
داراي ريكوپراتور

مهديه باغچه سرايي

مروری بر رسوب در مبدلهای نفتی

زهره قشالقی ،احسان سوری

طراحی مبدل حرارتی بازیاب به منظور افزایش راندمان حرارتي سیکل توربین های گازی
ایستگاه های تقویت فشار گاز

سعيد كريمي علويجه  ،كاظم كاشفی

مطالعه عددی تاثیر شکل مقطع و محل یک استوانه بر میدان جریان و انتقال حرارت در یک
مجرای دوبعدی از یک مبدل حرارتی

قنبرعلی شیخ زاده ،علیاکبر عباسیان
ابوالفضل فتاحی ،باقر پارسایی

تاثير رسوب بر روي ضريب انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي

عليرضا بزرگيان  ،معصومه زادسر
نويد مجدي نسب

بهینه سازی اثر مقاومت حرارتی در فینهای نوع دایرهای و چندوجهی (مستطیلی ،ششگوش)
برای باال بردن راندمان در کولرهای هوایی

علي فالوند جوزایی  ،سید مهدی موسوی نوايی

ساخت مبدل خورشیدی با فین حرارتی  ،استفاده از انرژی های پاک به جای سوخت های
فسیلی

محمد ریاحین  ،غالمحسین منتظری بابک
جعفری باغنوی  ،فاطمه طلوع

مروری برمطالعات تجربی انتقال حرارت جابجایی نانو سیاالت

بتول آهن سازان ،علی اصغر حمیدی

بازيافت حرارت گازهاي حاصل از احتراق به کمک تبادلگرهاي لوله گرمايي در پااليشگاه گاز
بمنظور کاهش تلفات انرژي

محمد حسين صابر  ،مژگان حسينی

65
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نویسندگان

نقش مبدل هاي حرارتي در امكان پذيري پروژه زيست محيطي بازيافت  CO2در
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

محمد رضا حامد غفاريان  ،مهدي پورافشاري چنار
عليرضا نجومي  ،حسن زارع علي آبادی

بهینه سازی طراحی مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

وحید ویسی  ،عرفان زیاری فر
نوید ویسی  ،معین نادری  ،بهروز رييسی

تاثیر هندسه کانال بر میزان تبادل حرارت در مبدل های حرارتی صفحه ای از نوع چین دار

ملیحه تربت

تحليل شرايط خنکسازی میکروکانالها توسط جریان مایع

علي اكبر جمالي

ی نانو ذرات در سیال جاري در لولههاي افقي يك مبدل
بررسي تأثيرات حرارتي پراکندگ 
گرمايي

علي اكبر جمالي  ،مرجانسادات سيديپور

بررسي تاثيرتغيير قطر و تعداد تيغه فن بر عملكرد فن در مبدل هاي هوايي

حبيب كريمي

گرفتگي در مبدل ها در اثر خوردگي

سوسن خسرویار

کاهش هزینه ها با طراحی مبدل حرارتی نوین (موج دار)

شهاب شفائیان  ،رحمان آشنا  ،جمشید
مقدسی

مطالعه تطبیقی ریژنراتورهای درونگرمایی و بیدررو با دیسیکانت مایع

علي اكبر جمالي  ،جليل باراندوست

Removing Problems of Heat exchangers in stripping part of an olfin
plant

Erfan Ziarifar
Soroush Zarin Abadi
Bijan Ghanavati

Experimental study on thermal performance and pressure drop of a
cooling tower

Amir R. Maemoori
Hamid R. Goshayeshi
Amin Jodat

Comparison of fully welded plate heat exchangers to shell and tube
heat exchangers

Mohammadreza Malek
Alireza Mahootchi

Design of a gas to gas plate-fin heat exchanger with offset strip fins

Amir masoudi, hamid saffari
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همایش ملی
چهارمین
گرمایی
چهارمین همایش ملی مبدلهای

مبدل های گرمایی
تهران 18 ،آبان 1391

پس از برگزاري موفقيت آميز نخســتین ،دومین و ســومین همایش
ملی مبدلهای گرمایی ،چهارمین دوره همايش فوق با هدف گسترش
دانش فني ،اعتالي تحقيقات ،ارائه دستاوردهاي متخصصين صنعتي
و دانشــگاهي و ايجاد محيطي براي تبــادل اطالعات علمي و تجارب
صنعتي ،توسط شركت هم انديشان انرژي كيميا با مشاركت مستقيم
نشريه مبدل گرمايي ،برخی از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات
مرتبط با صنعت مبدل گرمایی،انجمن هاي صنفي  -توليدي و علمی
مرتبط با مبدل گرمایی ،نخبگان صنعتي و دانشــگاهي ،پژوهشگران،
اساتيد و عالقمندان كشور در  18آبان ماه سال  1391در تهران ،مرکز
همایشهای صدا و سیما برگزار گردید.
اين همايش شامل بخش هاي متنوعي از جمله ارائه مقاالت ،برگزاري
جلسات پرسش و پاسخ ،برگزاري كارگاه هاي آموزشي و  ...بود.
 اهداف كنفرانس:• شناســايي نقاط ضعف و قوت و چالش هاي توسعه صنعت مبدل
گرمايي كشور
• ايجــاد فضاي الزم جهت بروز توانمندي هاي علمي و پژوهشــي
صنعت مبدل گرمايي در كشور
• شــناخت متقابل پتانسيل هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري
ارتباط مستقيم بين اين دو نهاد
• بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
• فراهم ســازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع
كشور به يكديگر
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شــاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آن ها
• شناســایی و رفع مشــکالت فنی و اقتصادی ســاخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش هــای انتگراســیون حرارتی و اصالح شــبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت برنامه
همايش قرار داده شدند.
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 مخاطبين كنفرانس :• اساتيد دانشگاه ،پژوهشگران و محققان صنعت مبدل گرمايي كشور
• شــركت هاي صنعتي فعال در حوزه ســاخت و توليد ادوات تبادل
گرما
• مديران و مهندسين ،طراحان و دست اندركاران فعال در پروژه هاي
نفت و گاز و پااليشگاهي كشور.
• مهندســين و دســت اندركاران فعال در حوزه عمليات و كاربري
دستگاه هاي تبادل گرما.
• شــركت هاي مهندســين مشــاور صنعتي و پيمانكاران فعال در
پروژه هاي نفت و انرژی
• مديران و پرســنل واحدهاي تحقيق و توســعه صنعتي (،)R&D
بازرسی فنی و مهندسی و ...
• مديران و پرسنل واحدهاي تهيه كاالي مورد نياز پروژه ها
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شــاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آنها
• شناســایی و رفع مشــکالت فنی و اقتصادی ســاخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش هــای انتگراســیون حرارتی و اصالح شــبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت برنامه
همايش قرار گرفت.
 جلسات پرسش و پاسخ :اين جلســات با حضور كارشناســان ،متخصصين و صاحبنظران از
دانشــگاه ها ،نمايندگان انجمن هاي صنفي و علمي و ســازمان هاي
دولتي به منظور بحث و تبــادل نظر در موضوعات مرتبط با صنعت
مبدل گرمايي برگزار گردد.
 تماس با دبیرخانه همایش:تلفن09197556424 – 88671679 :
فکس88671680 :
ایمیلmobadelconf@yahoo.com :
وب سایتwww.mobadel.ir:
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Nov 2012, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
info@mobadel.ir

چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 18 ،آبان  - 1391مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی
ردیف

نام مقاله

نویسندگان

صفحه
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مطالعه عددي اثرات ضخامت و ضريب هدايت حرارتي
رسوب بر ميدان جريان و انتقال حرارت در يک مبدل
حرارتي دو لولهاي

احمد صابري :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک (تبديل انرژي) دانشکده مکانيک دانشگاه
کاشان
قنبرعلي شيخزاده :دانشيار گروه مهندسي مکانيک دانشگاه کاشان
حسين خراساني زاده :استاديار گروه مهندسي مکانيک دانشگاه کاشان

10

2

بهبود ضريب انتقال حرارت داخل لولههاي مبدل
حرارتي گاز -مايع واحد تنظيم نقطه شبنم پااليشگاه گاز
سرخون به کمک تحريک اليه مرزي

علي قبادي :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك ،شركت پااليش گاز سرخون و قشم،
معاونت مهندسي و توسعه
محسن کهرم ،سيد محمد جوادي مال آباد :دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد
امير رضا رشيد فرخي :رييس امور بازرسي فني ،شركت پااليش گاز سرخون و قشم
ابراهيم ترك زاده :رييس مهندسي عمومي و اجراي طرحها ،شركت پااليش گاز سرخون
و قشم ،معاونت مهندسي و توسعه

11

3

بررسي آزمايشگاهي اثر نانو سياالت آب  Al2O3 -و
آب  CuO -بر افزايش انتقال حرارت در مبدل حرارتي
دولولهاي

علي خسروي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،گروه مکانيک،
مشهد ،ايران
حميدرضا گشايشي :استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،گروه
مکانيک ،مشهد ،ايران
هاشم ابراهيمي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،گروه
مکانيک ،مشهد ،ايران
مهدي عابدپور کاريزکي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان،
گروه مکانيک ،سمنان ،ايران

12

4

بررسي مكانيزم خوردگي تيوبهاي كوره نفت خام و
راهكارهاي جلوگيري از آن

عليرضا رعيتي :رئيس مهندسي خوردگي فلزات شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران،
اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات
عنايت اله اسدپور :سرپرست پروژه هاي خوردگي فلزات شركت بهره برداري نفت و گاز
گچساران ،اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات
راضيه شهرياري فهلياني :كارشناس خوردگي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران،
اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات

13

5

بررسي ميداني وقوع آسيب ديدگي در مبدلهاي
واحدهاي آمونياک  1و  2مجتمع پتروشيمي پرديس

عليرضا عروجي :کارشناس مهندسي شيمي ،مهندس فرآيند ،مجتمع پتروشيمي پرديس،
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ،عسلويه
سيد سجاد حسيني نيا :کارشناس مهندسي شيمي ،مهندس فرآيند ،مجتمع پتروشيمي
پرديس ،منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ،عسلويه

14

6

بررسي آزمايشگاهي اثر نانو سياالت آب SiO2-و
آب TiO2-در يک مبدل ترموسيفوني

علي خسروي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،گروه مکانيک،
مشهد ،ايران
حميدرضا گشايشي :استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،گروه
مکانيک ،مشهد ،ايران
مهدي عابدپور کاريزکي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان،
گروه مکانيک ،سمنان ،ايران
سعيد آذربراممان :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مشهد ،گروه
مکانيک ،مشهد ،ايران

15

الهه نشاط اسفهالني :دانشجوي دکتري مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند
سيامک حسين پور :دانشيار دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند

16

8

تحليل اگزرژي تاثير انواع مختلف زائده هاي توليد
گردابه روي عملکرد مبدلهاي حرارتي پره لولهاي
آب -هوا

عماد نوري فر :دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي گروه مهندسي مکانيک دانشگاه
فردوسي
محسن قاضي خاني :دانشيار گروه مکانيک دانشگاه فردوسي
سعيد حنايي :دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي گروه مهندسي مکانيک دانشگاه
فردوسي

17

9

بررسي تغييرات ضريب انتقال حرارت جابجايي آزاد
سطح بيروني لولههاي مارپيچ در راستاي طولي و شعاعي

الهه نشاط اسفهالني :دانشجوي دکتري مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند
سيامک حسين پور :دانشيار دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند
رضا تابع :کارشناس ارشد مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند

18

7

تخمين عدد ناسلت سطح بيروني لوله و دماي سيال
داخل مخزن يک مبدل پوسته – لولهاي با لوله مارپيچ
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10

بررسي عددي و تحليلي تاثير ضديخ بر روي انتقال
حرارت در گرمکنهاي غير مستقيم

اسماعيل عاشوري :شرکت ماشين سازي اراک
فرزاد ويسي :استاديار ،دانشگاه رازي کرمانشاه
پيمان اعظمي :کارشناس شرکت گاز استان کرمانشاه

19

11

بهينه سازي انرژي واحد تصفيه اتان پااليشگاه گاز ايالم
با استفاده از تكنولوژي پينچ

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،نيروي زميني ارتش جمهوري
اسالمي ايران  ،مرکز آموزش  10شهداي نزاجا
حميدرضا کامروا :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
شاهرود
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شاهرود

20

12

مطالعهي عددي جريان و انتقال حرارت در مبدلي با
تيوب فيندار حلقوي

حسين نعمتي :دکتري مهندسي مکانيک ،مهندس طراح ،بخش مکانيک شرکت طراحي و
مهندسي همپا انرژي ،شيراز
محمد مقيمي اردکاني :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک ،مهندس طراح ،بخش مکانيک
شرکت طراحي و مهندسي همپا انرژي ،شيراز

21

13

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،نيروي زميني ارتش جمهوري
اسالمي ايران  ،مرکز آموزش  10شهداي نزاجا
كاهش مصرف انرژي برج بوتان زدايي پااليشگاه اصفهان حميدرضا کامروا :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
با استفاده از انتگراسيون حرارتي
شاهرود
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شاهرود

22

14

تعيين مکانيسم و ارائه يک مدل تشکيل رسوب در
مبدل حرارتي پوسته و لوله  E-402Dدر شرکت
پااليش گاز سرخون و قشم

جمشيد خورشيدي :استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان -گروه مكانيك
مهدي ايزدي :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك شركت پااليش گاز سرخون و قشم

23

15

کاهش مصرف انرژي در واحد اتان زدايي پااليشگاه گاز
ايالم با استفاده از انتگراسيون حرارتي

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نيروي زميني ارتش جمهوري
اسالمي ايران ،مرکز آموزش  10شهداي نزاجا
مهدي جمشيدي :عسلويه ،پااليشگاه پنجم فاز 9و01
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شاهرود

24

16

ارائه روشي با هدف کاهش مصرف انرژي در واحد
تقطير متانول پتروشيمي خارگ

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نيروي زميني ارتش جمهوري
اسالمي ايران ،مرکز آموزش  10شهداي نزاجا
جالل محمدي مهدي آبادي :شرکت ملي پخش و پااليش فراورده هاي نفتي ،منطقه
شاهرود
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شاهرود

25

17

ارائه روشي با هدف کاهش مصرف انرژي واحد تثبيت
ميعانات گازي گچساران

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش مهندسي محيط زيست
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شاهرود
حميدرضا کامروا :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
شاهرود

26

18

مدل سازي مبدلهاي حرارتي مويرگي بشقابي و حل
عددي معادالت

حميدرضا هوشنگي :مهندس مکانيک ،فارغ التحصيل دانشکده مکانيک دانشگاه اميرکبير،
دانشجوي ارشد عمران دانشگاه کنکوردياي کانادا
يونس عليزاده وقاصلو :دانشيار ،هيات علمي دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي
اميرکبير

28

19

آناليز عددي افت فشار و دما در مبدلهاي حرارتي
فشرده چند رديفه

حميدرضا مرتضوي بني
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ارسنجان ،دانشكده فني مهندسي ،گروه مكانيك ،ارسنجان،
ايران
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ردیف

نام مقاله

20

تعيين ضريب رسوب و ارزيابي عملكرد مبدل حرارتي
پوسته و لوله ( )E-402Dدر شرايط طراحي و عملياتي

جمشيد خورشيدي :استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان ،گروه مكانيك
مهدي ايزدي :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك شركت پااليش گاز سرخون و قشم
حيدر پروين :رئيس تعميرات پااليشگاه گاز سرخون و قشم
يونس بخشان :استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان ،گروه مكانيك

30

21

پيشبيني عملکرد ترموهيدروليکي و تحليل عددي
سردکننده و کندانسور خشک و تبخيري در جريان
صليبي

مسعود آقارفيعي :کارشناس مکانيک دفتر فني مهندسي ،شرکت بهرهبرداري و تعميراتي
مپنا ،نيروگاه سيکل ترکيبي پرهسر
مظفرعلي مهرابيان :استاد بخش مهندسي مکانيک ،دانشگاه باهنر کرمان

31

22

ارائه روشي با هدف بهبود عملکرد واحد شيرين سازي
پااليشگاه گاز ايالم با استفاده از تکنولوژي پينچ

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نيروي زميني ارتش جمهوري
اسالمي ايران ،مرکز آموزش  10شهداي نزاجا
مهيار صالحي :کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،گرايش فرآيند
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شاهرود

32

23

محاسبه بازده پره در مبدلهاي حرارتي پره و لوله در
شرايط خشک
بهينه سازي شبکه مبدلهاي حرارتي فرآيند تصفيه اتان
پتروشيمي اميرکبير با استفاده از فن آوري پينچ

مهدي مرزبان :دانشجوي کارشناسي ارشد مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات بروجرد
ابوالفضل احمدي :استاديار دانشکده مکانيک ،دانشگاه علم و صنعت اراک
عليرضا فضلعلي :دانشيار دانشکده شيمي ،دانشگاه اراک
ميثم فرنام :کارشناس ارشد مهندسي فرايند ،رييس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
حسين معيني :کارشناس ارشد مهندسي شيمي ،کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسي
شرکت ملي گاز ايران
ناهيد رضايي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،ترمو سنتيک ،دانشگاه آزاد
ماهشهر

33

24

بهينه سازي راندمان حرارتي پرهحرارتي مخروطي و
مدلسازي توزيع دما براي با در نظر گرفتن انحناي
مخروط

محمدحسين رزاقي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش پديدههاي انتقال و
فرآيندهاي جداسازي ،دانشکده مهندسي شيمي و نفت ،دانشگاه صنعتي شريف
فرزاد داوردوست :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش پديدههاي انتقال و
فرآيندهاي جداسازي ،دانشکده مهندسي شيمي و نفت ،دانشگاه صنعتي شريف
فاطمه اويسي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش مهندسي شيمي
پيشرفته ،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي اميرکبير،
محمد احسان همزه ئي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش پديدههاي
انتقال و فرآيندهاي جداسازي ،دانشکده مهندسي شيمي و نفت ،دانشگاه صنعتي شريف

34

25

كاهش مصرف انرژي در واحد سنتز فرآيند مالئيک
انيدريد با استفاده از انتگراسيون حرارتي

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نيروي زميني ارتش جمهوري
اسالمي ايران ،مرکز آموزش  10شهداي نزاجا
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شاهرود
حميدرضا کامروا :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
شاهرود

35

26

آاليندههاي سيستم آمين در واحد شيرين سازي گاز
و تاثير آنها بر عملکرد مبدل حرارتي Lean/Rich
Amine

محمد شهرياري مزرعه شاهي :کارشناس مهندسي پااليش شرکت راهاندازي و بهرهبرداري
صنايع نفت ( ،)OCIOپااليشگاه  LGNسيري
رامين شراهي جيريايي :کارشناس بهره برداري شرکت راهاندازي و بهرهبرداري صنايع
نفت ( ،)OCIOپااليشگاه  LGNسيري

36

27

بررسي انتقال حرارت در مبدل حرارتي دوراهه با محيط
متخلخل

محمد يونسي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تاکستان
محسن گودرزي :استاديار دانشکده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا

37

28

بهبود کارايي مبدل پوسته و لوله با بررسي متغيرهاي
طراحي سمت لوله به کمک نرمافزار Aspen
B-JAC

محمدرضا کاويان نژاد :کارشناس مکانيک گرايش حرارت و سياالت ،دانشکده مهندسي،
دانشگاه شهيد چمران اهواز

38

www.mobadel.ir
info@mobadel.ir

نویسندگان

4th National Conference on Heat Exchangers
Nov 2012, Tehran, IRAN

صفحه

5

چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 18 ،آبان  - 1391مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

6

ردیف

نام مقاله

صفحه

نویسندگان

29

شبيه سازي و بهينه سازي مبدل پيش گرمكن
( )E-01008A/Bمسير نفتخام واحد تقطير پااليشگاه
بندرعباس

جمشيد خورشيدي :استاديار و عضو هيات علمي دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه
هرمزگان
احمد رضازاده :مهندس ارشد واحد مهندسي مكانيك پااليشگاه بندرعباس
افشين بهروزي :رئيس اداره پژوهش و فناوري پااليشگاه بندرعباس
محسن پيرزاده :مهندس ارشد واحد مهندسي پااليش پااليشگاه بندرعباس

39

30

بررسي تأثير مبدل حرارتي بر روي انتقال حرارت و جرم مجتبي آقاجاني دالور :استاديار دانشکده مکانيک دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
محمد امين اكبري :دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي مالک اشتر اصفهان
در بستر جاذب حرارت خشك هيدريد فلزي

40

31

بررسي اثر پارامترهاي طراحي بر عملکرد يک چگالنده
پوسته -لوله نيروگاه بخار با بافل نگهدارنده به کمک
نرمافزار Aspen B-jac

سيد مرتضي مسچي
دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي ،دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه کاشان

41

32

هزينه اتالف انرژي ناشي از جرم گرفتگي در مبدلهاي
پيشگرمکن واحد تقطير نفت خام
مطالعه موردي :پااليشگاه اصفهان

محمدرضا مزديانفرد :استاديار گروه مهندسي شيمي دانشگاه کاشان
الهه بهرانوند :دانشجوي دکتري مهندسي شيمي دانشگاه کاشان

42

33

بهبود انتقال حرارت همرفتي اجباري با استفاده از محيط
متخلخل

نسرين عليمرداني :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک تبديل انرژي دانشگاه آزاد
اسالمي تاکستان
حسين شکوهمند :دکترا ،استاد دانشکده فني دانشگاه تهران
کاظم عليمرداني :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،مدرس دانشگاه پيام نور زنجان
سميه ذاکري ورجوي :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،مدرس دانشکده فني دانشگاه
آزاد اسالمي واحد بناب آذربايجان شرقي ،مراغه

43

34

نسرين گوراني :شرکت پسمانداري صنعت هستهاي ايران
شبيه سازي سه بعدي رسوب مبدل قاب و صفحهاي در
محمدرضا جعفري نصر :دانشيار ،دکتري مهندسي شيمي (انرژي و حرارت)
صنايع لبني با استفاده از ديناميک محاسباتي سياالت
پدرام قاسمي نژاد :کارشناس ارشد مهندسي شيمي

44

35

الگوريتم عمومي براي مدلسازي مبدلهاي حرارتي
صفحهاي با انواع آرايشهاي مختلف

نيره السادات موسوي :مهندس ارشد فرايند
منوچهر نيك آذر :استاد تمام دانشگاه صنعتي امير کبير

45

36

جدايش آلياژ روي از تيوبهاي آلومينوم برنج در آب
شيرين کنهاي مجتمع گاز پارس جنوبي

ندا دريس :كارشناسي ارشد مهندسي بازرسي فني و ايمني ،مجتمع گاز پارس جنوبي -ادارة
بازرسي فني بخش خوردگي فلزات
رضا داناي مقدم :كارشناسي مهندسي شيمي -صنايع گاز ،مجتمع گاز پارس جنوبي -ادارة
بازرسي فني بخش خوردگي فلزات

46

37

بررسي تأثير صفحه جداکننده و تعيين رژيم مناسب
جريان در مبدل حرارتي دوراهه تحت دماي ثابت
ديوارهها

محسن گودرزي :استاديار گروه مکانيک دانشگاه بوعلي سينا
رضا کي منش :کارشناس مهندسي مکانيک از دانشگاه بوعلي سينا

47

38

طراحي و آناليز مبادله کن گرماي صفحهاي دو
مرحلهاي آب دريا براي سامانه خنک کاري موتور

شهرام خليل آريا :دانشيار ،عضو هيئت علمي گروه مکانيک دانشکده فني و رئيس دانشکده
فني دانشگاه اروميه
صمد جعفرمدار :دانشيار ،عضو هيئت علمي گروه مکانيک دانشکده فني و مديرگروه
مکانيک دانشگاه اروميه
رضاطسوجي آذر :دانشجوي دکتراي مکانيک ،تبديل انرژي ،دانشگاه اروميه
جواد خيراللهي :دانشجوي دکتراي مکانيک ،تبديل انرژي ،دانشگاه اروميه ،شرکت ديزل
سنگين ايران
محسن شيرنژاد :دانشجوي دکتراي مکانيک ،تبديل انرژي ،دانشگاه اروميه
مهسا امير عابدي :دانشجوي دکتراي مکانيک ،تبديل انرژي ،دانشگاه اروميه

48

39

بررسي تاثير نانوذرات نقره بر افزايش انتقال حرارت در
لولههاي مارپيچ

صبا مصطفوي :دانشجوي کارشناسي مهندسي تبديل انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تاکستان
محمداليقي :استاديار دانشکده منابع طبيعي و پرديس کشاورزي دانشگاه تهران
کمال عباسپورثاني :استاديار عضو هيات علمي دانشگاه آزاد تاکستان

49

40

بهينه سازي مبدل حرارتي پوسته لوله از ديدگاه انتقال
حرارت ،افت فشار و هزينه

سعيد صالحي پور باورصاد :کارشناس مکانيک ،دانشکده مهندسي ،دانشگاه شهيد چمران
اهواز
سالم بعنوني :استاديار گروه مکانيک دانشکده مهندسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
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41

بررسي انتقال حرارت و افت فشار رادياتور اتومبيل در
حضور نانوسيال  60/40اتيلنگليکول -آب CuO/در
سه دماي ورودي به رادياتور

سميرا خانه ششدر :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
سعيد زينالي هريس :عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده مهندسي ،گروه
مهندسي شيمي ،مشهد
مطهره شکرگزار :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
حسين خانه ششدر :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
سيد حسين نوعي :عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده مهندسي ،گروه
مهندسي شيمي ،مشهد

51

42

بررسي انتقال حرارت رادياتور اتومبيل در حضور
نانوسيال به عنوان سيال خنککننده

سميرا خانه ششدر :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
سعيد زينالي هريس :عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده مهندسي ،گروه
مهندسي شيمي ،مشهد
مطهره شکرگزار :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
حسين خانه ششدر :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
سيد حسين نوعي :عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده مهندسي ،گروه
مهندسي شيمي ،مشهد مهندسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
سالم بعنوني :استاديار گروه مکانيک دانشکده مهندسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

52

43

کاربرد کنترل فازي در بهينه سازي يک مبدل حرارتي

حميدرضا ميرقادري :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي کنترل دانشگاه عالمه فيض
کاشاني ،کارشناس ارشد ا بزار دقيق پتروشيمي مبين منطقه پارس جنوبي
ساناز مرداني :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي کنترل دانشگاه عالمه فيض کاشاني

53

44

مدلسازي خنککنهاي مياني پوسته – لولهاي،
کمپرسور سانتريفيوژ سه مرحلهاي همراه با خنککن
مياني به کمک شبکه عصبي

سيد ايمان علوي :کارشناس ناظر تعميرات ،شرکت پتروشيمي فجر ،منطقه ويژه اقتصادي
ماهشهر
شهاب غالمي :کارشناس ناظر تعميرات ،شرکت پتروشيمي فجر ،منطقه ويژه اقتصادي
ماهشهر
سيد احسان علوي :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شوشتر ،گروه مهندسي مکانيک ،شوشتر،
ايران
مجيد غالمي :دانشگاه فني و حرفهاي ،دانشکده فني شريعتي ،تهران ،ايران شيمي ،دانشگاه
فردوسي ،مشهد

54

45

مطالعه رفتار نانوسيالها در يک حفره مستطيلي شکل
جهت باال بردن ضريب انتقال حرارت

يونس بخشان :دکتري مهندسي مکانيک ،دانشگاه هرمزگان ،گروه مکانيک
سيد حسين عمراني :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه هرمزگان ،گروه مکانيک
حيدر پروين :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه هرمزگان ،گروه مکانيک

55

46

بررسي تاثير پوشش نانوذرات روي انتقال حرارت
جابجايي اجباري لولههاي ساده و پره دار

سميه ذاکري ورجوي :فارغ التحصيل از دانشکده مکانيک دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تاکستان ،تدريس در آموزشکده فني حرفه اي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سما بناب ،استان
آذربايجان شرقي،شهرستان مراغه
محمد اليقي :استاديار دانشکده منابع طبيعي و پرديس کشاورزي دانشگاه تهران
نسرين عليمرداني :دانشجوي دانشکده مکانيک دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاکستان فجر،
منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر

56

47

بررسي و طراحي بهينه مبدل حرارتي واحد يونيفاينر
پااليشگاه تهران براساس نقطه پينچ

زهرا حاج اميني :دانشجوي کارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت
احمد رهبر کليشمي :استاديار مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت
مهدي رازي فر :کارشناس ارشد پااليش پژوهشگاه صنعت نفت
محمد علي هاشمي :کارشناس ارشد مديريت انرژي پااليشگاه تهران

57

48

تحليل دو فازي نانوسيال آب -اکسيد آلومينيم
( )Al2O3در رژيم جريان توربوالنت درون لوله مدور

ابوالفضل احمدي :دکتري تخصصي مهندسي مکانيک ،استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه
صنعتي اراک
سيدمجتبي موسوي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراک
کيانوش پارسا معين :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراک
ميالد مواليي نژاد :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراک
سجاد صادقي :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک ،مرکز آموزش علمي کاربردي درجه يک
و تخصصي اراک
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49

بهينه سازي شبکه مبدلهاي حرارتي واحد بخار رقيق
کننده سازي پتروشيمي اميرکبير با استفاده از تکنولوژي
پينچ

ميثم فرنام :کارشناس ارشد مهندسي فرآيند ،رييس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
حسين معيني :کارشناس ارشد مهندسي شيمي ،کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسي
شرکت ملي گاز ايران
شهرام افراز :دانشجوي دکتري آموزش زبان انگليسي،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد قشم

59

50

طراحي مبدل حرارتي جهت افزايش راندمان کوره
 H-701پااليشگاه گاز سرخون و قشم

جمشيد خورشيدي :استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه هرمزگان ،عضو شوراي پژوهشي
شرکت پااليش گاز سرخون و قشم
بتول جهانشاهي :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک
علي قبادي :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک و معاونت مهندسي و تاسيسات شرکت
پااليش گاز سرخون و قشم
سعيد نيازي :استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه هرمزگان

60

51

بهينه سازي شبکه مبدلهاي هيتر  E-6111جريان
متان و کولر  E-4013جريان  C3+واحد الفين
پتروشيمي امير کبير با استفاده از آناليز پينچ

حسين معيني :کارشناس ارشد مهندسي شيمي ،کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسي
شرکت ملي گاز ايران
ميثم فرنام :کارشناس ارشد مهندسي فرايند ،رييس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
ناهيد رضايي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،ترمو سنتيک ،دانشگاه آزاد
ماهشهر

61

52

طرحي نو براي استفاده از مبدلهاي حرارتي جذبي در
ايستگاههاي زمين گرمايي و تحليل اگزرژي آنها

ليال صفري ملك كاليي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي
مرتضي ياري :دانشيار گروه مهندسي مکانيک دانشگاه محقق اردبيلي

62

53

بررسي عددي ميزان انتقال حرارت نانو سيالها در
ميکرو کانال

ابوالفضل احمدي :دکتري تخصصي مهندسي مکانيک ،استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه
صنعتي اراک
ميالد مواليي نژاد :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراک
سجاد صادقي :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک ،مرکز آموزش علمي کاربردي درجه يک
و تخصصي اراک
سيد مجتبي موسوي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراک
مهدي شريفي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اراک

63

54

طراحي شبکه مبدلهاي حرارتي واحدهاي تقطير
اتمسفريک و تقطير در خالء و رفع تنگناهاي فرايندي
موجود

سپيده حسينعليپور صبوري :دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاداسالمي ،واحد تهران
جنوب
محسن پيرزاده :مهندس ارشد فرآيند واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي پااليشگاه
بندرعباس
اميرمحمد نصرآبادي :مسئول مهندسي فرآيند واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي پااليشگاه
بندرعباس
ايرج ناصر :عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه آزاداسالمي ،واحد تهران
جنوب

64

55

شبيهسازي جريان در مبدل سردكننده بخارات مخازن
اتيلن با استفاده از ديناميك سياالت محاسباتي ()CFD

مرتضي محمدي :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،كارشناس واحد مهندسي فرايند شركت
پتروشيمي مرواريد
محمد منصف :كارشناس ارشد واحد مديريت انرژي شركت پتروشيمي مرواريد
بهزاد نشان :رئيس واحد خدمات فني شركت پتروشيمي مرواريد

65

56

شبيه سازي مبدل جوش آور برج تقطير واكنشي در
فرآيند تهيه اتيل استات
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مطالعه عددی اثرات ضخامت و ضریب هدایت حرارتی رسوب
بر میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دو لولهای
احمد صابری :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک (تبديل انرژي) دانشکده مکانیک دانشگاه کاشان
قنبرعلی شیخزاده :دانشيار گروه مهندسی مکانيک دانشگاه کاشان
حسین خراسانی زاده :استاديار گروه مهندسی مکانيک دانشگاه کاشان

در این تحقیق به مطالعه عددی اثر ضخامت و ضريب هدايت حرارتي رسوب بر میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی
دو لوله ای دارای جریان متالطم و غیرهمســو به طول  2متر پرداخته شده است .در سمت لوله که آب فرایندی جریان دارد سه عدد
رینولدز  40000 ،35000و  45000و در ســمت پوســته که آب خنک کننده جریان دارد رینولدز  50000در نظر گرفته شدهاند .با
استفاده از جداول استاندارد ،حداکثر ضخامت رسوب در سمت لوله  1/5mmو در سمت پوسته  2mmدر نظر گرفته شدهاند .با توجه به
جنس رسوب ،ضریب هدایت حرارتی رسوب در سمت لوله  2/9 W/m.Kو در سمت پوسته سه ضریب  1/38، 2/14و 2/9 W/m.K
در نظر گرفته شدهاند .مدلسازیهای عددی با استفاده از نرمافزارهای گمبیت و فلوئنت انجام شده است و با انجام یک مطالعه پارامتری
مشخص شده است که با افزایش ضخامت رسوب در دو سمت مبدل و نیز با کاهش ضریب هدایت حرارتی رسوب در سمت پوسته،
دمای خروجی سیال گرم افزایش و دماي خروجي سيال سرد كاهش مییابند .افزایش ضخامت رسوب موجب كاهش سطح مقطع آزاد
جريان سيال و افزایش سرعت جريان سيال و در نهایت منجر به افزايش افت فشار ميشود .حداکثر افزایش افت فشار در سمت لوله
و سمت پوسته در بین حالتهای مختلف ضخامت رسوب نسبت به حالت تمیز ،به ترتیب  42درصد و  92درصد میباشند .با افزایش
ضخامت رسوب ،ضریب انتقال حرارت جابجایی محلي و متوسط در سمت لوله و سمت پوسته نسبت به حالت تمیز افزایش می یابد.
حداکثر افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط در سمت لوله و سمت پوسته در بین حالتهای مختلف ضخامت رسوب نسبت
به حالت تمیز ،به ترتیب  15درصد و  22درصد میباشند .با این وجود ،با افزایش ضخامت رسوب ،ضریب کلی انتقال حرارت و بازده
مبدل حرارتی نسبت به حالت تمیز کاهش قابل مالحظهای می یابند .با کاهش ضریب هدایت حرارتی در سمت پوسته ،ضریب کلی انتقال
حرارت و بازده مبدل حرارتی کمتر نیز خواهند شد .حداکثر کاهش ضریب کلی انتقال حرارت و بازده مبدل حرارتی در بین حالتهای
مختلف رسوب مورد بررسی نسبت به حالت تمیز ،به ترتیب  79درصد و  78درصد میباشند.
واژگان كليدي :رسوب ،مطالعه عددی ،مبدل حرارتی دو لولهای ،جریان متالطم
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بهبود ضريب انتقال حرارت داخل لولههای مبدل حرارتي گاز -مايع واحد تنظيم نقطه شبنم پااليشگاه
گاز سرخون به کمک تحريک اليه مرزی
علی قبادی :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك ،شركت پااليش گاز سرخون و قشم ،معاونت مهندسي و توسعه
محسن کهرم ،سید محمد جوادی مال آباد :دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
امير رضا رشيد فرخي :رييس امور بازرسي فني ،شركت پااليش گاز سرخون و قشم
ابراهيم ترك زاده :رييس مهندسي عمومي و اجراي طرحها ،شركت پااليش گاز سرخون و قشم ،معاونت مهندسي و توسعه

در مبدل های حرارتی افزایش ضریب انتقال حرارت باعث کاهش حجم و هزینه های مبدل می شود .یکی از راه های افزایش ضریب انتقال
حرارت ،تحریک الیه مرزی است .بدین صورت که با استفاده از موانعی ،جریان را دچار آشفتگی و چرخش کرده که باعث ایجاد تغییر
در پروفیل سرعت و افزایش ضریب انتقال حرارت می شود .برای انجام آزمایش ،ابتدا شرايط عملكردي مبدل حرارتي  E-403با استفاده
از شبيه سازي رایانه ای مشخص گرديد .سپس یک مبدل دولوله طراحی و ساخته شد که در سمت پوسته آب به عنوان سیال گرم و در
سمت لوله هوا به عنوان سیال سرد قرار دارد .در سمت لوله موانع مختلفی جاگذاری شده و اثر آن بر میزان انتقال حرارت بررسی شد.
موانع آزمایش شده شامل دیسک ،حلقه و مخروط می باشد .برای تحلیل و تفسیر نتایج آزمایشگاهی از شبیه سازی عددی به کمک نرم
افزار  Fluentاستفاده شد .نتایج نشان می دهد که مانع مخروطی نقش بهتری در انتقال حرارت ایفا می کند .همچنین افت فشار کمتری
نسبت به سایر موانع دارد .همچنین با جابجا کردن ناحیه تحریک در طول لوله ،نتایج نشان مي دهد که تحریک در اول لوله موثرتر است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،ضریب انتقال حرارت ،تحريک اليه مرزی ،اليه مرزی درهم ،گردابه
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بررسی آزمایشگاهی اثر نانو سیاالت آب  Al2O3 -و آب  CuO -بر افزایش
انتقال حرارت در مبدل حرارتی دولوله ای
علی خسروی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران
حمیدرضا گشایشی :استادیار گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران
هاشم ابراهیمی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران
مهدی عابدپور کاریزکی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،گروه مکانیک ،سمنان ،ایران

کاربرد وسيع انتقال حرارت در صنايع گوناگون سبب گرديده است که افزايش راندمان دستگاه های حرارتی در اولويت طراحان صنعتی
قرار گيرد .تالش های زياد محققان در سال های گذشته جهت افزايش انتقال حرارت به ابداع روش های مختلف در اين راستا منجر شده
است .افزايش راندمان و بهبود عملکرد دستگاه های حرارتی از يکسو سبب صرفه جويی در انرژی شده و از طرف ديگر می تواند کوچک
شــدن ابعاد دستگاه ها و در نتيجه کاهش هزينه مواد و ساخت دستگاه را بدنبال داشته باشد .متاسفانه بسياری از روش های مذکور با
ازدياد ســطح در واحد حجم دستگاه امکان پذير است که اين مسئله سبب افزايش افت فشار می شود و با توجه به نياز به پمپ قويتر
هزينه الزم جهت انتقال سيال بيشتر میگردد.
در این پژوهش ،به مطالعه آزمايشــگاهی بر روی انتقال حرارت اجباری نانوســياالت آب  CuOو آب  AL2O3که متشــکل از آب و
درصدهای حجمی متفاوت از نانو پودر می باشد پرداخته شده و ضريب انتقال حرارت نانو سیاالت مذکور در مبدل دو لوله ای در شرايط
جریان مغشوش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
		
واژگان کلیدی :نانو سیاالت ،مبدل حرارتی دو لوله ای ،انتقال حرارت
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بررسي مكانيزم خوردگي تيوب هاي كوره نفت خام و راهكارهاي جلوگيري از آن
عليرضا رعيتي :رئيس مهندسي خوردگي فلزات شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران ،اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات
عنايت اله اسدپور :سرپرست پروژه هاي خوردگي فلزات شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران ،اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات
راضيه شهرياري فهليانی :كارشناس خوردگي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران ،اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات

در اين مقاله به بررسي مكانيزم اصلي بروز خوردگي تيوبهاي كورههاي نفت خام كه شامل خوردگي دما باال درحضور سولفيد هيدروژن
(سولفيداسيون) و خوردگي ناشي از اسيدهاي نفتنيكي مي باشد ،پرداخته شده است همچنين به عنوان يك موردكاوي ،خوردگي تيوب هاي
كوره نفت خام كارخانه نمكزدايي پازنان  2شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان راهكارهايي
براي كاهش اين نوع خوردگي ارائه شده است.
واژگان كليدي :خوردگي دما باال ،تيوب هاي كوره نفت خام ،سولفيد هيدروژن ،اسيدهاي نفتنيكي
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بررسی بروز پدیده واماندگی در مبدلهای حرارتی گرم شونده با بخار آب و روشهای کاربردی
جلوگیری از آن
بررسی میدانی وقوع آسیب دیدگی در مبدلهای واحدهای آمونیاک  1و  2مجتمع پتروشیمی پردیس
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس -عسلویه
علیرضا عروجی :کارشناس مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،مجتمع پتروشیمی پردیس ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،عسلویه
سید سجاد حسینی نیا :کارشناس مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،مجتمع پتروشیمی پردیس ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،عسلویه

در این مقاله به بررســی بروز پدیده واماندگی(استال) در مبدل های گرم شونده با بخار آب و راهکارهای جلوگیری از وقوع این پدیده
و آسیب دیدگی های مرتبط با آن پرداخته شده است .بررسی وقوع پدیده استال در مبدل های واحدهای آمونیاک مجتمع پتروشیمی
پردیس و آســیب دیدگی و نشــت بخار از این مبدل ها مورد کاوی و پس از شناسایی دالیل بروز این مشکالت ناشی از پدیده استال
اقدامات انجام گرفته جهت برطرف ساختن آن ها بیان گردیده است.
واژگان کلیدی :واماندگی (استال) ،مبدل های گرم شونده با بخار آب ،تله بخار
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بررسی آزمایشگاهی اثر نانو سیاالت آب SiO2-و آب TiO2-در یک
مبدلترموسیفونی
علی خسروی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران
حمیدرضا گشایشی :استادیار گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران
مهدی عابدپور کاریزکی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،گروه مکانیک ،سمنان ،ایران
سعید آذربراممان :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران

مکانيزم هاي معمول و مرسوم انتقال حرارت در مهندسي به منظور ايجاد سرمايش و گرمايش ،نياز به توان خارجي ،صرف هزينه جاری
عالوه بر هزينه ساخت اوليه و در اغلب موارد داراي قطعات متحرک هستند .با اين وجود ،يک لوله حرارتي وسيله ای نسبتا ساده است که
بدون هيچ قسمت متحرکي ،قابليت انتقال مقادير زيادي حرارت را در فواصل مختلف دارد .جذاب ترين مشخصه لوله حرارتي اين است
که در اين سيستم ،نياز به انرژي خارجي نيست و لوله حرارتي فقط با اعمال گرما فعال مي شود و در عين حال داراي ضريب رسانايي
گرمايي موثر و بسيار بااليي است .يك لوله ي حرارتي مدار بسته ،مشابه يك لوله ي حرارتي معمولي است با اين تفاوت كه مي تواند در
مسافتهاي دور به خوبي عمل كند و در مقابل اثر جاذبه موفق ظاهر شود .لوله هاي حرارتي مدار بسته امروز به صورت گسترده اي چه در
زمين و چه در صنايع فضايي كاربرد دارند .در این پژوهش در ابتدا به طراحی و ساخت یک لوله حرارتی مدار بسته یا یک ترموسیفون
پرداخته و سپس به بررسی و اثر نانو سیاالت به عنوان سیال مورد استفاده در آن ها و اثر نانو سیاالت در انتقال حرارت در یک ترموسیفون
پرداخته می شود .از نانو سیاالت آب SiO2-و آب TiO2-در این بررسی آزمایشگاهی استفاده شده است.
واژگان کلیدی :ترموسیفون ،لوله گرمایی ،نانو سیاالت ،انتقال حرارت
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چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 18 ،آبان  - 1391مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

تخمین عدد ناسلت سطح بیرونی لوله و دمای سیال داخل
مخزن یک مبدل پوسته – لولهای با لوله مارپیچ
الهه نشاط اسفهالنی :دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی سهند
سیامک حسین پور :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی سهند

لوله های مارپیچ سطح جانبی بزرگتری نسبت به لوله های ساده داشته و به همین دلیل در شرایط یکسان حرارت بیشتری را نسبت به
این لوله ها انتقال می دهند .امروزه استفاده از این لوله ها در بخش های مختلف صنعت به ویژه صنایع داروسازی رواج زیادی یافته است.
مطالعه حاضر با استفاده از حل عددی و در شرایط ناپایا به تخمین عدد ناسلت سطح بیرونی این لوله ها و نیز محاسبه تغییرات دمایی
ســیال داخل مخزن در طول زمان می پردازد .در این مطالعه لوله مارپیچ در داخل یک مخزن که دارای سیال ساکن سرد می باشد ،به
صورت عمودی قرار گرفته و با عبور جریان سیال گرم از داخل لوله ،انتقال حرارت بین دو سیال صورت می پذیرد .برای انجام مطالعه
حاضر از  27لوله مارپیچ با هندسه های مختلف استفاده شده است .هندسه مسئله با استفاده از نرم افزار گمبیت نسخه  2.3.16به صورت
سه بعدی شبیه سازی شده و معادالت انرژی ،مومنتوم ،پیوستگی و اغتشاش با استفاده از نرم افزار فلوئنت نسخه  6.3.26برای هندسه
مورد نظر حل شده اند .نتایج به دست آمده از روش عددی مورد استفاده قرابت مطلوبی با نتایج ارائه شده پیشین داشته و نشان می دهد
که عدد ناسلت دیواره خارجی لوله های مارپیچ در شرایط ناپایا نیز همچون شرایط پایا تابعی از عدد رایلی است .نتیجه کسب شده مهم
دیگر تغییرات خطی دمای بی بعد سیال داخل مخزن با تغییرات زمان است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی پوسته و لوله ای ،لوله مارپیچ ،عدد ناسلت ،دمای بی بعد
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چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 18 ،آبان  - 1391مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

تحلیل اگزرژی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه
روی عملکرد مبدلهای حرارتی پره لولهای آب -هوا
عماد نوری فر :دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی
محسن قاضی خانی :دانشیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی
سعید حنایی :دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی

در این مقاله تاثیر سه نوع مختلف زائده تولید گردابه ( ،)VGشامل زائده های :چهار وجهی گوه ای شکل؛ مستطیلی بلوکی شکل؛ مثلثی
باله ای شــکل ،روی یک مبدل حرارتی پره لوله ای و با اســتفاده از تحلیل اگزرژی و به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است .در این
آزمایــش برای به جریان در آوردن هوا در محدوده ی دبی بین  0/054 kg/sتا  0/069 kg/sاز روی مبدل حرارت پره لوله ای ،از یک
سیســتم تونل باد استفاده شده است .آب گرم نیز با دبی ثابت  lit/h 240و محدوده ی تغییرات دمای ورودی بین  317تا  341درجه
کلوین ( 44تا  68درجه سانتیگراد) و در حالت پایا درون لولهها به گردش در می آید .این آزمایش برای چهار حالت مختلف شامل حالتی
که مبدل حرارتی بدون زائده است و نیز حالتهایی که انواع مختلف VGها روی پره های مبدل حرارت نصب شده اند انجام شده است.
نتایج نشان میدهد که استفاده از این زائده ها نسبت بازگشت ناپذیری سمت هوا به نرخ انتقال حرارت ( )ASIHRرا کاهش می دهد که
این کاهش در مورد VGهای بلوکی شکل بیشتر از دو نوع دیگر آزمایش شده است .دلیل این موضوع می تواند کاهش بازگشت ناپذیری
سمت هوا به دلیل کاهش اختالف دمای میانگین بین آب و هوای مبدل حرارتی و در عین حال بهبود شرایط انتقال حرارت باشد .برای
آشکار شدن تاثیرات انواع زائده ها روی عملکرد مبدل حرارتی براساس کاهش  ،ASIHRاز کمیت جدید دیگری به نام کارآیی زائده
تولید گردابه ( ،)PVGاســتفاده شده است .نتایج نشان میدهد که مقادیر  PVGدر محدودهی کمتر از  5درصد برای VGهای گوه ای
شکل تا بیش از  35درصد برای زائده های بلوکی شکل است که نشان دهنده ی تاثیر مثبت انواع زائده ها به خصوص زائده های بلوکی
شکل روی عملکرد مبدل حرارتی است.
واژگان كليدي :بازگشت ناپذیری ،اگزرژی ،مبدل حرارتی ،VG ،کارآیی ،انتقال حرارت
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چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 18 ،آبان  - 1391مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد سطح بیرونی
لولههای مارپیچ در راستای طولی و شعاعی
الهه نشاط اسفهالنی :دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی سهند
سیامک حسین پور :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی سهند
رضا تابع :کارشناس ارشد مکانیک ،دانشگاه صنعتی سهند

لوله های مارپیچ سطح جانبی بزرگتری نسبت به لوله های ساده داشته و به همین دلیل در شرایط یکسان حرارت بیشتری را نسبت به
این لوله ها انتقال می دهند .امروزه استفاده از این لوله ها در بخش های مختلف صنعت به ویژه صنایع داروسازی رواج زیادی یافته است.
مطالعه حاضر با استفاده از حل عددی و در شرایط ناپایا به بررسی تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد سطح بیرونی این لوله ها
با تغییرات طول و شعاع انحنا می پردازد .در این مطالعه لوله مارپیچ در داخل یک مخزن که دارای سیال ساکن سرد می باشد ،به صورت
عمودی قرار گرفته و با عبور جریان سیال گرم از داخل لوله ،انتقال حرارت بین دو سیال صورت می پذیرد .برای انجام مطالعه حاضر
از  27لوله مارپیچ با هندسه های مختلف استفاده شده است .هندسه مسئله با استفاده از نرم افزار گمبیت نسخه  2.3.16به صورت سه
بعدی شبیه سازی شده و معادالت انرژی ،مومنتوم ،پیوستگی و اغتشاش با استفاده از نرم افزار فلوئنت نسخه  6.3.26برای هندسه مورد
نظر حل شده اند .نتایج به دست آمده نشان می دهند که در شرایط ناپایا ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد سطح بیرونی لوله مارپیچ با
دور شدن از دهانه ورودی لوله ثابت می ماند .همچنین مشخص می شود که در نزدیکی دهانه انتهایی لوله نقاطی که دارای شعاع انحنای
کوچکتری هستند ضریب انتقال حرارت جابجایی کوچکتری را نیز دارند .نتایج به دست آمده می توانند در تعیین هندسه مناسب برای
لوله های مارپیچ ،در شرایط کارکردی مورد نظر مورد استفاده قرار گیرند.
واژگان کلیدی :لوله مارپیچ ،ضریب انتقال حرارت جابجایی ،انتقال حرارت جابجایی آزاد ،شعاع انحنای لوله مارپیچ.
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چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 18 ،آبان  - 1391مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی عددی و تحلیلی تاثیر ضدیخ بر روی انتقال حرارت
در گرمکنهای غیر مستقیم
اسماعیل عاشوری :شرکت ماشین سازی اراک
فرزاد ویسی :استادیار ،دانشگاه رازی کرمانشاه
پیمان اعظمی :کارشناس شرکت گاز استان کرمانشاه

ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی در نقاط ورودی شبکه های گاز شهری ( ،)CGSفشار گاز در خط انتقال را که در حدود 1000psi

می باشد به حدود  250psiکاهش می دهند .این فرآیند کاهش فشار که در رگالتور اتفاق می افتد ،باعث افت دمای شدید گاز می شود.
افت دمای گاز موجب میعان و حتی یخ زدگی بخار آب موجود در گاز شده و در نتیجه احتمال مسدود شدن مجرای عبور گاز وجود
خواهد داشــت .به این دلیل با استفاده از گرمکن های غیر مســتقیم گاز ،دمای گاز را قبل از ورود به رگالتور تا حدی باال می برند که
احتمال یخ زدگی از بین برود .برای حفظ مسائل ایمنی در گرمایش گاز ،در این نوع از گرمکن ها از سیال واسطه (آب) برای گرم کردن
گاز استفاده میشود .در مناطق سردسیر که احتمال یخ زدگی آب داخل گرمکن در زمانهایی که مشعل آن خاموش است وجود دارد،
با افزودن اتیلن گلیکول به عنوان ضدیخ به آب داخل گرمکن از این مسئله جلوگیری می کنند .در این مقاله تأثیر وجود محلول اتیلن
گلیکول به جای آب خالص در انتقال حرارت به ردیف لوله های گاز بررسی شده است .بررسی با استفاده از مدلسازی عددی و مقایسه
با نتایج تحلیلی با اعداد بدون بعد صورت گرفته است .نشان داده شده است که استفاده از ضد یخ در گرمکن ها مقدار انتقال حرارت را
در حدود  40درصد کاهش می دهد.
واژگان كليدي :انتقال حرارت جابجايي ،ضد یخ ،گرمکن گاز غیر مستقم گاز ،ایستگاه تقليل فشار.
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چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 18 ،آبان  - 1391مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بهينه سازی انرژی واحد تصفيه اتان پاالیشگاه گاز
ایالم با استفاده از تكنولوژی پینچ
غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران  ،مرکز آموزش  01شهدای نزاجا
حمیدرضا کامروا :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
سلطانعلی حبیب پور :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

در واحدهای تصفیه گاز با آمین معموال جهت خنک سازی جریان آمین احیا شده از کولرهای هوایی استفاده می شود که بر حسب دبی
جریــان آمین و اختالف درجه حرارت قبل و بعد از کولر ،دارای ابعاد مختلف بوده و به تبع برق مصرفی در آن ها نیز متفاوت خواهد
بود .واحد تصفیه اتان پاالیشگاه گاز ایالم نیز از یک کولر هوایی به منظور کاهش دمای جریان آمین خروجی از پمپ استفاده می نمایند
که بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی ،بهای انرژی مصرفی در این تجهیز ساالنه  18413دالر می باشد .در این مقاله با بهره گيري از
تکنولوژی پینچ (اصالح شــبكه مبدل حرارتي)  ،روشی با هدف کاهش  100درصدی مصرف برق در كولر هوايي فوق الذکر ارائه شد.
نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار  Aspen Hysysنشان داد که در صورت استفاده از روش پیشنهادی عالوه بر كاهش مصرف
انرژی الکتریکی ،میزان جذب دی اکسید کربن نیز در حد مطلوب باقی خواهد ماند .به منظور بررسی توجیه پذیری اقتصادی روش ارائه
شده ،برآورد اقتصادی برای آن صورت گرفت و مشخص شد که در صورت استفاده از طرح پیشنهادی ساالنه  18413دالر سرمایه
برگردانده می شود.
واژگان كليدي :تكنولوژی پینچ  ،تصفیه گاز با آمین ،نرم افزار Aspen Hysys
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مطالعهی عددی جریان و انتقال حرارت در مبدلی با تیوب فیندار حلقوی
حسین نعمتی :دکتری مهندسی مکانیک ،مهندس طراح ،بخش مکانیک شرکت طراحی و مهندسی همپا انرژی ،شیراز
محمد مقیمی اردکانی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،مهندس طراح ،بخش مکانیک شرکت طراحی و مهندسی همپا انرژی ،شیراز

مطالعه ی عددی سه بعدی جریان و انتقال حرارت از باندلی  4ردیفه از تیوب های فین دار که با چیدمان مثلثی ( )staggeredدر کنار
یکدیگر قرار گرفته اند ،در این مقاله صورت گرفته اســت .با اســتفاده از مدل توربوالنس  RNGمسئله مذکور در نرم افزار فلوئنت
( )FLUENTشبیه سازی شده است .اثرات رینولدزهای مختلف بر روی افت فشار و ضریب انتقال حرارت بررسی شده است و کانتور
دما و سرعت در راستای طول باندل ارایه شده است .همچنین میزان تاثیر هر یک از ردیف های تیوب ها بر انتقال حرارت انجام شده بین
دو سیال گزارش داده شده است .مشخص می گردد که فینهای دو ردیف اول و دوم بیش از  60درصد انتقال انرژی را بر عهده دارند و
فین های دو ردیف بعد کمتر از  40درصد انتقال حرارت را به عهده دارند .باید در نظر داشت که فین های ردیف اول بیشترین تاثیر را
در انتقال حرارت ندارند بلکه این فین های ردیف دوم هستند که بیشترین تاثیر را در انتقال حرارت دارند و فین های ردیف آخر کمترین
تاثیر را در این انتقال دارند .شایان ذکر است که به منظور اطمینان از نتایج حاصله نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج بدست آمده
از روابط تجربی محققان پیشین مقایسه شده است که همخوانی بسیار خوبی بین این نتایج مشاهده شد.
واژگان كليدي :باندل تیوب فین دار ،جابجایی اجباری ،انتقال حرارت ،افت فشار ،حل عددی
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كاهش مصرف انرژی برج بوتان زدایی پاالیشگاه اصفهان با استفاده از انتگراسیون حرارتی
غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران  ،مرکز آموزش  01شهدای نزاجا
حمیدرضا کامروا :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
سلطانعلی حبیب پور :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

در واحد بوتان زدایی پاالیشــگاه اصفهان به منظور جداسازی بوتان و ترکیبات سبکتر از یک برج تقطیر که شامل  40سینی می باشد
استفاده می کنند .گرمای مورد نیاز بخش پایینی برج بوتان زدا در ریبویلر و بوسیله بخار آب فشار باال تامین و محصول خروجی از پایین
برج نیز در یک کولر هوایی خنک می شود که هر دو مورد مذکور ساالنه هزینه های زیادی را به این واحد تحمیل می کنند .در این مقاله
با استفاده از انتگراسیون حرارتی و شبیه ساز  ASPEN HYSYSروشی با هدف کاهش مصرف انرژی در واحد بوتان زدایی پاالیشگاه
اصفهان ارائه شده است .نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که در صورت استفاده از روش پیشنهادی میزان بخار مصرفی در ریبویلر
 75/43درصد ،برق مصرفی در کولر هوایی مذکور  54درصد کاهش داشته و ساالنه  5301762دالر سرمایه بازگشت داده می شود.
واژگان كليدي :کاهش مصرف انرژی ،انتگراسیون حرارتی ،برج بوتان زدایی ،شبیه ساز ASPEN HYSYS
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تعیین مکانیسم و ارائه یک مدل تشکیل رسوب در مبدل حرارتی پوسته و لوله  E-402Dدر شرکت
پاالیش گاز سرخون و قشم
جمشيد خورشيدي :استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان -گروه مكانيك
مهدی ايزدی :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك شركت پااليش گاز سرخون و قشم

در اين مقاله ابتدا به بررســي انواع مکانیســم و مدل های تشکیل رسوب پرداخته شده است و سپس با جمع آوری داده های فرآیندی
و پردازش آن ها ،جهت تعیین نوع و ارائه یک مدل تشــکیل رسوب حاکم در مبدل حرارتی پوسته و لوله ( )E-402Dواقع در فرآيند
نم زدايي پااليشگاه گاز سرخون و قشم پرداخته شده است .برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مبدل حرارتی در پاالیشگاه گاز سرخون و
قشم معموالً به صورت دوساله می باشد .به همین علت عملکرد مبدل حرارتی به مدت دو سال تحت پایش قرار گرفت .به منظور تعیین
مقدار میزان تشــکیل رسوب ،افت فشار ایجاد شده در داخل لوله های مبدل حرارتی در بازه های زمانی یکسان ثبت گردید .با بررسی
نتایج افت فشار داخل لوله های مبدل بر حسب زمان نشانگر این مطلب می باشد که نوع رسوب تشکیل شده از نوع جرم گرفتگی ذره ای
و مدل تشکیل رسوب از نوع منحنی مجانبی می باشد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،مقاومت رسوب ،ضریب رسوب
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کاهش مصرف انرژی در واحد اتان زدایی پاالیشگاه گاز
ایالم با استفاده از انتگراسيون حرارتي
غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،مرکز آموزش  01شهدای نزاجا
مهدی جمشیدی :عسلویه ،پاالیشگاه پنجم فاز 9و10
سلطانعلی حبیب پور :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

در واحد اتان زدایی پاالیشــگاه گاز ايالم ،به منظور جداســازی اتان از خوراك ورودی ،از یک برج که شامل  32سینی میباشد استفاده
می شود .در بخش پایینی برج اتان زدا به منظور خنک سازی محصول خروجی از ریبویلر ( )C3+از یک کولر هوایی استفاده می کنند .در
این مقاله یکپارچه سازی انرژی (انتگراسیون حرارتي) براي واحد اتان زدایی پاالیشگاه گاز ايالم صورت گرفته و روشی با هدف کاهش
مصرف انرژی برای آن ارائه گردید .نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار  Aspen Hysysنشان داد که در صورت استفاده از روش
پیشنهادی میزان برق مصرفی در كولر هوايي فوق الذکر  100درصد و میزان مصرف بخار در ریبویلر  12/3درصد کاهش خواهد یافت.
به منظور بررسی توجیه پذیری اقتصادی روش ارائه شده ،برآورد اقتصادی برای آن صورت گرفت و مشخص شد که در صورت استفاده
از روش پیشنهادی ساالنه  877101دالر سرمایه برگردانده می شود.
واژگان كليدي :کاهش مصرف انرژی ،انتگراسیون حرارتي ،برج اتان زدایی
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ارائه روشی با هدف کاهش مصرف انرژی در واحد تقطیر متانول
پتروشیمی خارگ
غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،مرکز آموزش  01شهدای نزاجا
جالل محمدی مهدی آبادی :شرکت ملی پخش و پاالیش فراورده های نفتی ،منطقه شاهرود
سلطانعلی حبیب پور :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

در واحد تقطیر متانول پتروشیمی خارگ ،به منظور جداسازی گازهای سبک از جریان آب و متانول ،از یک برج که مشتمل بر  40سینی
می باشد استفاده می شود .در بخش باالي برج به منظور چگالش بخار ،از یک کولر هوایی (كندانسور برج) و در پایین برج جهت تامین
گرمای مورد نیاز بخش دفع از بخار و جریان خروجی از راکتور ریفورمر در ریبویلر استفاده می کنند .در این مقاله انتگراسیون حرارتی
(یکپارچه سازی انرژی) براي واحد تقطیر متانول پتروشیمی خارگ صورت گرفت و روشی با هدف کاهش مصرف انرژی برای آن ارائه
گردید .نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار  Aspen Hysysنشان داد که در صورت استفاده از روش پیشنهادی میزان برق مصرفی
در كولر هوايي فوق الذکر  100درصد و میزان مصرف بخار در ریبویلر  25درصد کاهش خواهد یافت .هر دو مورد مذکور ســاالنه
هزینه های زیادی را برای پتروشیمی خارگ به دنبال داشته که طرح پیشنهادی نقش بسزایی در کاهش هزینه ها خواهد داشت .به منظور
بررسی توجیه پذیری اقتصادی روش ارائه شده ،برآورد اقتصادی برای آن صورت گرفت و بر اساس آن مشخص شد که در صورت
استفاده از روش پیشنهادی ساالنه  586387دالر سرمایه برگردانده می شود.
واژگان كليدي :کاهش مصرف انرژی ،انتگراسیون حرارتی ،نرم افزار ASPEN HYSYS

www.mobadel.ir
info@mobadel.ir

4th National Conference on Heat Exchangers
Nov 2012, Tehran, IRAN

25

چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 18 ،آبان  - 1391مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

ارائه روشی با هدف کاهش مصرف انرژی واحد تثبیت
میعانات گازی گچساران
غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرایش مهندسی محیط زیست
سلطانعلی حبیب پور :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
حمیدرضا کامروا :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

در واحد تثبيت ميعانات گازی گچســاران به منظور خنک سازی میعانات خروجی از ریبویلر برج تثبیت کننده ،از کولر هوایی استفاده
میشود که در این تجهیز دمای جریان میعانات از  97درجه سانتیگراد به  62درجه کاهش مییابد و انرژی مصرفی در کولر هوایی برای
این کاهش دما برابر با  311/4کیلووات میباشد .در این مقاله با استفاده از انتگراسیون حرارتی (یکپارچه سازی انرژی) روشی با هدف
کاهش مصرف انرژی برای واحد تثبيت ميعانات گازی ارائه گردید .بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی در صورت استفاده از روش
پیشنهادی میزان مصرف برق در كولر هوايي  100درصد و میزان انرژی مصرف شده در ريبويلر برج تثبيت ميعانات 30 ،درصد کاهش
مییابد .به منظور بررسی توجیه پذیر بودن طرح پیشنهادی برآورد اقتصادی براي آن صورت گرفت و مشخصص گردید که در صورت
استفاده از روش پیشنهادی ساالنه 158369دالر سرمایه بازگشت داده خواهد شد.
واژگان كليدي :کاهش مصرف انرژی ،انتگراسیون حرارتی ،واحد تثبيت ميعانات گازی

26

4th National Conference on Heat Exchangers
Nov 2012, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
info@mobadel.ir

چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 18 ،آبان  - 1391مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

مدل سازی مبدلهای حرارتی مویرگی بشقابی و حل عددی معادالت
حمیدرضا هوشنگی :مهندس مکانیک ،فارغ التحصیل دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر ،دانشجوی ارشد عمران دانشگاه کنکوردیای کانادا
یونس علیزاده وقاصلو :دانشیار ،هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به دلیل سادگی و هزینه کم ،استفاده از لولههای مویرگی به عنوان مبدل حرارتی آنتالپی پایین ،مورد توجه صنعت و پژوهشگاهها بوده
است .مبدلهای حرارتی مویرگی ،به دلیل دارا بودن مساحت سطح موثر زیاد ،مقدار شار حرارتی باالیی را میتوانند منتقل نمایند .به
همین دلیل در بسیاری از یخچالها و تجهیزات سرمایشی ،گرمایشی آنتالپی پایین همچون هیت پمپهای زمین گرمایی کاربرد فراوانی
دارند .در طی این مقاله به بررسی عملکرد مبدلهای حرارتی مویرگی بشقابی میپردازیم .مدل گرمایی با استفاده از معادالت پایداری
انرژی در اطاق محل قرار گیری مبدل حرارتی و شــبیه ســازی الکتریکی مقاومتهای مبدل ارایه شــده است .بر اساس حل عددی
معادالت به دست آمده از مدل گرمایی ،تاثیر عوامل مختلف بر روی عملکرد و بازده مبدل حرارتی محاسبه گشته است .از این عوامل
میتوان به طول لولههای مویرگی ،مساحت سطح مبدل بشقابی ،دبی و دمای آب ورودی به مبدل و اختالف دمای متوسط لگاریتمی
اشاره نمود .نتایج نشان میدهد که طول لوله  8متر ،دمای آب ورودی  9درجه سانتی گراد و عرض مبدل  1/5متر ،برای سرمایش
فضای مدل شده ،مناسب میباشد.
واژگان كليدي :مبدلهای حرارتی مویرگی بشقابی ،لولههای مویرگی ،تجهیزات سرمایش و گرمایش آنتالپی پایین ،مدل گرمایی
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آناليز عددي افت فشار و دما در مبدلهاي حرارتی فشرده چند رديفه
حميدرضا مرتضوي بني
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ارسنجان ،دانشكده فني مهندسي ،گروه مكانيك ،ارسنجان ،ايران.

در بسياري از صنايع ،مبدلهاي فشرده بعلت كاهش در حجم و وزن آن و نيز صرفه جوئي در هزينههاي مربوطه ترجيح داده ميشوند.
طراحي يك مبدل حرارتي شامل مراحل پيچيدهاي است كه در برگيرند ،فرموالسيون مسئله ،عمليات رياضي بسيار و تصميمگيري در
خصوص نتايج نهايي آن ميباشد .در اين تحقيق در انتخاب سطح و طراحي مبدلهاي حرارتي پره مسطح ،با استفاده از نرم افزار شبيه
سازي فلوئنت ،روشي جهت طراحي مبدلهاي حرارتي پره مسطح فشرده ارائه شده است.
نتايج نشان ميدهد افزايش محدود زاويه لورها سبب افزايش ضرايب انتقال حرارت و افزايش ظرفيت راندمان فينها ميشود .افزايش
گام فين ،كاهش افت فشار و كاهش ظرفيت حرارتي را در پيدارد .اين امر با افزايش رينولدز جريان تشديد ميشود .در جريان سيال
با اعداد رينولدز كوچك ،بيشتر انتقال حرارت در طول فين ،در رديف اول لورها و در نيمه اول فين صورت ميگيرد و لورهاي نيمه دوم
فين ،سبب افزايش شديد افت فشار ميشوند؛ لذا حذف لورهاي نيمه دوم فين ،بهبود راندمان فين را در پي دارد .افزايش سرعت سيال
سبب افزايش ظرفيت فين ،افزايش يكنواختتر دماي سيال در طول فين و بهبود عملكرد لورهاي نيمه دوم فين ميشود.
واژگان كليدي :مبدل ،پره مسطح  ،فين.
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تعيين ضریب رسوب و ارزيابی عملكرد مبدل حرارتی پوسته و لوله
( )E-402Dدر شرايط طراحی و عملياتی
جمشيد خورشيدي :استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان ،گروه مكانيك
مهدی ايزدی :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك شركت پااليش گاز سرخون و قشم
حيدر پروين :رئيس تعميرات پااليشگاه گاز سرخون و قشم
يونس بخشان :استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان ،گروه مكانيك

در اين مقاله به بررسي و ارزيابي عملكرد مبدل حرارتی پوسته و لوله ( )E-402Dواقع در فرآيند نم زدايي پااليشگاه گاز سرخون و قشم
پرداخته شده است .در اين راستا به منظور بررسي صحت عملكرد مبدل در شرايط طراحی ،مبدل حرارتی مورد نظر ابتدا به كمك نرم افزار
 Aspen HTFS+مورد ارزيابی قرار گرفته است و پس از تاييد عملكرد مناسب مبدل با توجه به شرايط طراحي  ،شبيه سازي مبدل حرارتي
پوسته و لوله در شرايط طراحي و عملياتي به كمك نرم افزار فوق و همچنين به كمك روش تجربي كرن انجام و مورد تحليل و بررسي قرار
گرفته است .نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه ضریب رسوب در شرايط عملياتي شبيه سازي شده بيش از حد مجاز طراحي بوده و
میبایست در برنامه زمانبندي تعميرات اساسي اين مبدل تجديد نظر كرد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،ضریب رسوب ،ارزیابی ،شبيه سازي
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پيشبيني عملکرد ترموهيدروليکي و تحليل عددي سردکننده و کندانسور
خشک و تبخيري در جريان صليبي
مسعود آقارفیعی :کارشناس مکانیک دفتر فنی مهندسی ،شرکت بهرهبرداری و تعمیراتی مپنا ،نیروگاه سیکل ترکیبی پرهسر
مظفرعلی مهرابیان :استاد بخش مهندسی مکانیک ،دانشگاه باهنر کرمان

در مقالة حاضر به بررسي عملکرد گرمايي مبدل حرارتي پوسته و لولهاي جريان صليبي در چهار حالت متفاوت پرداخته ميشود .اين
چهار حالت عبارتند از :سردکنندة خشک ،سردکنندة تبخيري ،کندانسور خشک و کندانسور تبخيري .مبدل حرارتی فوق از چهار گذر
لوله تشکیل شده که سیال خنک شونده در آنها جریان دارد و سیال خنک کننده در حالت خشک هوا و در حالت تر مخلوطی از هوا و
آب پاششی میباشد که از پایین به باال (عمود بر لولهها) در سمت پوسته جریان دارد .در حالت سردکننده آب و در حالت کندانسور
مخلوطی از مایع و بخار آب در سمت لوله از باال به پایین جریان مییابد .برای هر کدام از حالتها تغييرات دماي هواي خنککن سمت
پوسته بعد از عبور از هر گذر ،بازده و افت فشار طرح با روشهای عددی محاسبه و حالتهای نظیر به نظیر سردکننده و کندانسور را
با هم مقایسه میشوند .برای این منظور از دو مدل ریاضی متفاوت بهره میگیریم و پيشبينيهاي اين دو مدل را با يکديگر و همچنين
با دادههاي تجربي مقايسه میکنیم .نتايج بدست آمده نشان میدهد که تغييرات دماي هوا براي کندانسور ،همانند سردکننده با شرايط
کارکرد مشــابه ميباشد ،با اين تفاوت که نمودارهاي تغيير دماي هواي عبوري از هر گذر به هم نزديکتر ميشوند .افت فشار سمت
پوسته در همة مبدلهاي مورد بحث با افزايش سرعت هوا زيادتر ميشود که در حالت تبخيري نسبت به خشک اين افت فشار بيشتر
اســت و افزايش نرخ پاشــش آب به افزايش افت فشار کمک ميکند .با مقایسة بازده سردکننده و کندانسور در حالتهای خشک و
تبخیری درمییابیم که استفاده از مبدل حرارتی فوق به عنوان کندانسور مقرون به صرفه نمیباشد.
واژگان كليدي :سردکننده ،کندانسور ،خشک ،تبخيري(تر) ،گذر
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ارائه روشی با هدف بهبود عملکرد واحد شیرین سازی پاالیشگاه گاز ایالم با
استفاده از تکنولوژی پینچ
غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،مرکز آموزش  01شهدای نزاجا
مهیار صالحی :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،گرایش فرآیند
سلطانعلی حبیب پور :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

گاز ترش ورودی به واحد شيرين سازی پاالیشگاه گاز ايالم ،از جدا کننده ای واقع در واحد تثبیت میعانات گازی تامین شده که بر اساس
نقشه های فرآیندی در فصل زمستان دمای آن  18درجه سانتیگراد بوده که این گاز تنها پس از عبور از یک جدا کننده دو فازی مستقیما
به واحد تصفیه وارد می شود .بر اساس نتايج نرم افزار گاز ترش ورودی در نقطه شبنم خود بوده که این امر می تواند احتمال وقوع پدیده
فومینگ را به علت کندانس شدن ترکیبات سنگین در روی سینی های برج افزایش دهد .از طرفی در دمای مذکور بعلت نزدیکی به
دمای تشکیل هیدرات ،احتمال یخ زدگی نیز باال خواهد بود  .در این مقاله با بهره گيري از تکنولوژی پینچ (اصالح شبكه مبدل حرارتي)،
روشــی با هدف کاهش قابل مالحظه مشــکالت فوق الذکر در واحد شيرين سازی پاالیشگاه گاز ايالم ارائه شد .نتایج حاصل از شبیه
سازی با نرم افزار  Aspen Hysysنشان داد که در صورت استفاده از روش پیشنهادی دمای گاز ترش ورودی به برج تماس دهنده از
 18درجه به  37درجه سانتیگراد افزایش ،محتوای آب در گاز شیرین  68درصد کاهش و در نهايت ميزان مصرف انرژی الکتریکی در
کولر هوایی که در حال حاضر جهت خنک سازی جریان گاز شیرین از آن استفاده می شود 100 ،درصد کاهش خواهد یافت .به منظور
بررسی توجیه پذیری اقتصادی روش ارائه شده ،برآورد اقتصادی برای آن صورت گرفت و مشخص شد که در صورت استفاده از روش
پیشنهادی ساالنه  110400دالر سرمایه برگردانده می شود .
واژگان كليدي :تكنولوژی پینچ ،پدیده فومینگ ،کاهش محتوای آب ،نرم افزار Aspen Hysys
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محاسبه بازده پره در مبدلهای حرارتی پره و لوله در شرایط خشک
مهدی مرزبان :دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات بروجرد
ابوالفضل احمدی :استادیار دانشکده مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت اراک
علیرضا فضلعلی :دانشیار دانشکده شیمی ،دانشگاه اراک

محاسبه بازده پره در مهندسی مبدل های حرارتی به خاطر ارزیابی عملکرد سطح پره دار یا تعیین ضریب انتقال گرمای هوا از داده های
تجربی ،بیشترین اهمیت را دارد .مبدل های حرارتی بازده باال از هندسه پره تشدید یافته (کرکره ای یا پره های شکافی یا برشی) استفاده
می کنند که از طریق فرمول بندی های معمول و متدهای بسیار دقیق تر پره دورانی معادل و متد قطاعی متعارف یک بعدی،کارایی و بازه
این هندسه پره را می شود ،بیش از اندازه معمول تخمین زد .به خاطر آنکه شکاف (یا کرکره ها) مسیر هدایت و رسانش را در سراسر پره
تغییر می دهند .فرض بر این که الگوی جریان حرارت شعاعی دیگر اعتبار ندارد و بازده پره واقعی را فقط می شود از طریق حل کردن
عددی معادله رسانش گرمایی چند بعدی  ،تعیین کرد  mrehTmiS®.یک نرم افزاری است که توسط «مرکز مطالعه انرژی» ارائه شده
است که برای این منظور به کار می رود (دو بعدی) و نتایج با فرمول بندی با بازده پره معمولی  ،مقایسه می شوند.
واژگان کلیدی :راندمان حرارتی ،بازده حرارتی ،مبدل حرارتی
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بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی فرآیند تصفیه اتان پتروشیمی
امیرکبیر با استفاده از فن آوری پینچ
میثم فرنام :کارشناس ارشد مهندسی فرایند ،رییس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
حسین معینی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسی شرکت ملی گاز ایران
ناهید رضایی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،ترمو سنتیک ،دانشگاه آزاد ماهشهر

در این مقاله شبکه مبدلهای حرارتی واحد تصفیه اتان  MEA Unitپتروشیمی امیر کبیر جهت چهار جریان فرایندی اصلی واحد با استفاده
از فن آوری پینچ در مبدلهای حرارتی به کمک محاسبات دستی و نرم افزاری ،با استفاده ازنرم افزار  Aspen HX Net 7.2بهینه سازی
شده است .در این فرایند با افزودن سه دستگاه انتقال حرارت مقدار  2673791 kj/hrانرژی که در حال حاضر هدر میرود ،به سیستم
باز میگردد .مزایای استفاده از فن آوری پینچ در این واحد سبب می شود در هر ساعت  29161کیلوگرم گاز اتان تصفیه شده با ظرفیت
گرمایی  11/2 kj/kg.cدرخروجی برج جذب تا  10درجه ســانتیگراد گرمتر شــده و بار حرارتی پیش گرمکن اتان به مقدار 615300
کیلوژول بر کیلوگرم کاهش یابد .همچنین با استفاده از مبدل حرارتی در خروجی برج دفع از انرژی گازهای خروجی برج دفع جهت گرم
کردن  MEAخروجی برج  T-2001به میزان  79867کیلوژول بر کیلوگرم استفاده شده است که این خود سبب کاهش بار حرارتی کولر
بعد ازآن شده و در نتیجه دبی جرمی آب خنک کننده کولر کاهش می یابد.
واژگان کلیدی :تصفیه اتان ،MEA ،فن آوری پینچ ،مبدل حرارتی
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بهینه سازی راندمان حرارتی پرهحرارتی مخروطی و مدلسازی توزیع دما برای
با در نظر گرفتن انحنای مخروط
محمدحسین رزاقی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیدههای انتقال و فرآیندهای جداسازی ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف
فرزاد داوردوست :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیدههای انتقال و فرآیندهای جداسازی ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف
فاطمه اویسی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی پیشرفته ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
محمد احسان همزه ئی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیدههای انتقال و فرآیندهای جداسازی ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی
شریف

در این مقاله ابتدا توزیع دما پره حرارتی در محیط  MATLABمدل سازی شده است .مدل سازی انجام یافته در این مقاله برای یک
است .سپس با روش  Hook-Jeevesشیب انحنای پره حرارتی را بهینه
پره حرارتی با سطح مقطع دایره ای و پروفایلی به فرم
سازی کرده و مقدار بهینه برای پارامتر  nدر حالت دارای انحناء برابر شده با  n = 5867/15و مقدار بازده حرارتی پره نیز در این حالت
و با در نظر گرفتن انحنا برابر با 0/96483شده است .مشاهده می شود که با در نظر گرفتن انحنای پره در مدلسازی ،بازده حرارتی پره
افزایش می یابد .به طور کلی با افزایش مقدار  ،nبازده پره حرارتی نیز افزایش می یابد .در ابعاد بزرگتر پره مقدار افزایش بازده حرارتی
با در نظر گرفتن انحنا به طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد که این امر نشــان دهنده ی این مهم است که در نظر گرفتن انحنا ،در
ساخت پره هایی به شکل مخروطی ،در پروژه های صنعتی عالوه بر کاهش میزان مواد اولیه مصرفی برای ساخت پره ،بازده حرارتی آن
را نیز افزایش دهد.
واژگان كليدي :مدل سازی ،پره حرارتی ،انحناء ،راندمان بهینهMATLAB ،
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كاهش مصرف انرژی در واحد سنتز فرآیند مالئیک انیدرید با استفاده از انتگراسیون حرارتی
غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،مرکز آموزش  01شهدای نزاجا
سلطانعلی حبیب پور :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
حمیدرضا کامروا :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

در واحد سنتز فرآیند تولید مالئیک انیدرید با توجه به فاز واکنش ،ابتدا بنزن توسط بخار فشار پایین در مبدل حرارتي به بخار تبدیل و
مخلوط هوا و بنزن (خوراك اصلي راكتور) در یک کوره که سوخت آن از گاز طبیعی تامین می شود ،تا  460درجه سانتیگراد پیش گرم
شده و به راکتور (بستر پر شده) ارسال میشوند  .در این مقاله با استفاده از انتگراسیون حرارتی (یکپارچه سازی انرژی) روشی با هدف
کاهش مصرف انرژی برای فرآیند تولید مالئیک انیدرید ارائه گردید .بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی در صورت استفاده از روش
پیشــنهادی میزان مصرف انرژی در کوره (مصرف سوخت در کوره)  80/77درصد و میزان بخار فشار پایین در مبدل پیش گرمکن
بنزن 100 ،درصد کاهش می یابد  .عالوه بر مزایای فوق در پی کاهش مصرف سوخت در کوره ،میزان تولید گاز های گلخانه ای نیز
که در اثر احتراق هیدروکربن ها در کوره تولید می شوند .بطور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت که باعث دورنمایی مثبت از لحاظ
زیست محیطی می شود .در نهایت بر اساس برآورد اقتصادی صورت گرفته ،روش پیشنهادی منجر به بازگشت ساالنه  605320دالر
سرمایه خواهد شد.
واژگان كليدي :کاهش مصرف انرژی ،انتگراسیون حرارتی ،فرآیند مالئیک انیدرید
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آاليندههاي سيستم آمين در واحد شيرين سازي گاز و تاثير آنها بر
عملکرد مبدل حرارتي Lean/Rich Amine
محمد شهرياري مزرعه شاهي :کارشناس مهندسي پااليش شرکت راهاندازي و بهرهبرداري صنايع نفت ( ،)OICOپااليشگاه  NGLسيري
رامين شراهي جيريايی :کارشناس بهره برداری شرکت راهاندازي و بهرهبرداري صنايع نفت ( ،)OICOپااليشگاه  NGLسيري

فرايند شيرين ســازي گاز با آلکانول آمين بعنوان بهترين راهکار جهت حذف گازهاي اسيدي براي اهداف خالص سازي و جداسازي
مورد توجه قرار دارد .مهمترين ويژگي واحدهاي آمين کارکرد ســيکلي سيستم ميباشد ،بطوريکه محلول آمين پس از جذب گازهاي
اسيدي دوباره احيا و به سيستم بازگردانيده ميشود .مبدل حرارتي  Lean /Rich Amineيکي از اجزاي مهم جهت پيشبرد اين سيکل
جذب و دفع ميباشد .سيکل آمين تا زمان اشباع محلول توسط آاليندهها قابليت حذف گازهاي اسيدي را خواهد داشت .آاليندههاي
آمين ترکيباتي هستند که پايه آميني جزء تشکيلدهنده ترکيب ميباشد .اين ترکيبات از منابع و مکانيزمهاي مختلف وارد سيستم شده
و عالوه بر ايجاد شرايط نامطلوب عملياتي و تغيير خواص فيزيکي محلول ،باعث تشديد خوردگي و رسوب گرفتگي تجهيزات و واحد
ميگردند .انواع ترکيبات آالينده و نحوه ورود آنها و همچنين تاثيرات آنها بر عملکرد مبدل حرارتي مذکور مورد بررسي قرار ميگيرد
و در انتها راهکارها و پيشنهادات علمي و عملي در دو فاز طراحي و عملياتي جهت بهبود عملکرد تجهيز و در نهايت واحد شيرين سازي
گاز و مجتمع  NGLسيري ارائه خواهد شد.
واژگان کليدي :مبدل  ،Lean/Rich Amineآاليندههاي آميني ،واحد شيرين سازي گازMDEA ،
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بررسي انتقال حرارت در مبدل حرارتي دوراهه با محيط متخلخل
محمد يونسي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاکستان
محسن گودرزی :استاديار دانشکده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا

يکي از روش هاي موجود براي افزايش انتقال حرارت در يک مجراي تک راهه با جريان آرام و تحت شار حرارتي ثابت ،قرار دادن
يک صفحه نفوذ ناپذير در ميان مجرا و تبديل جريان تک راهه به دو جريان آرام ،موازي و مختلف الجهت است .مسأله مورد
نظر يک مبدل حرارتي شامل دو صفحه موازي بوده که با قرار دادن يک صفحه نفوذ ناپذير بين صفحات آن به دو زير مجرا با
ارتفاع هاي يکسان تقسيم شده است .روش ديگر براي افزايش انتقال حرارت ،استفاده از محيط متخلخل بوده و بايد توجه داشت
که نتيجه اين روش افزايش افت فشار است .در اين پژوهش به صورت عددي و توسط نرم افزار فلوئنت ،اثر بکارگيري توأم اين
دو روش بررسي شده است .براي اين منظور در جريان آرام و شرط مرزي شار حرارتي ثابت ،مبدل حرارتي تک راهه با مبدل
حرارتي دوراهه و بکارگيري محيط متخلخل در آنها مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج بررسي اين مسأله در حالت تخلخل ،0/7
تخلخل  0/9و تخلخل ( 1/0محيط غير متخلخل) و همچنين اعداد گراتز مختلف با هم مقايسه شد .با بررسي نمودارها و مقادير
بدست آمده اين نتيجه حاصل گرديد که با توجه به اينکه مبدل دوراهه همواره افت فشار بيشتري ايجاد مي کند و بکارگيري
محيط متخلخل هم بر افزايش ميزان افت فشار اثر بيشتري دارد اما در اعداد گراتز بزرگ و دبي هاي باالي جريان ،مجراي
دوراهه عملکرد بهتري دارد .بر همين اساس استفاده از محيط متخلخل در مبدل دوراهه مفيد بوده به طوريکه افزايش مقدار
انتقال حرارت نسبت به افزايش توان مصرفي ارجحيت دارد.
		
واژگان كليدي :افزايش انتقال حرارت ،مبدل دوراهه ،محيط متخلخل ،مسأله گراتز
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بهبود کارایی مبدل پوسته و لوله با بررسی متغیرهای طراحی سمت لوله به
کمک نرم افزار Aspen B-JAC
محمدرضا کاویان نژاد :کارشناس مکانیک گرایش حرارت و سیاالت ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

مبدل های حرارتی و به خصوص مبدل های از نوع پوسته و لوله از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در صنعت می باشند .از این رو تالش
برای بهبود کیفیت و کارایی مبدل های حرارتی ،تابع هدف بسیاری از پژوهش های علمی حال حاضر را شکل داده است .در این مقاله نیز
سعی بر آن است تا با شیوه ای جدا از روش های تحلیل و عددی مانند الگوریتم ژنتیک که نیازمند محاسبات سنگین و صرف زمان باال
هستند ،به بهبود کارایی یک مبدل پوسته و لوله با دقتی باال و زمانی کوتاه پرداخته شود .برای این منظور با استفاده از نرم افزار کاربردی
 Aspen B-JACپس از مدل سازی مبدل نمونه در شرایط کاری مفروض ،اقدام به بررسی اثرات ناشی از تغییرات پارامترهای طراحی
وابسته به بخش لوله های مبدل شامل تعداد گذر ،چیدمان لوله ها و  ...با هدف افزایش نرخ تبادل حرارتی و کاهش افت فشار سمت پوسته
و لوله با حداقل افزایش هزینه ی تولید پرداخته و سپس نتایج هر بخش ،جداگانه تحلیل می شود .در نهایت با توجه به نتایج حاصل از
تحلیل ها ،تغییراتی را برای اعمال بر مبدل نمونه با ذکر دلیل پیشنهاد کرده و نتیجه بخش بودن این روش را با بهبود تقریبا  30درصدی
نرخ تبادل حرارتی و کاهش افت فشارهای  2درصدی سمت پوسته و  15درصدی سمت لوله را با توجه به افزایش  4درصدی هزینه ی
تولید نشان داده میشود.
			
واژگان کلیدی :مبدل پوسته و لوله ،بهینه سازی ،نرم افزار  ،Aspen B-JACنرخ حرارتی ،افت فشار ،هزینه تولید
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شبيه سازي و بهينه سازي مبدل پيش گرمكن ( )E-01008A/Bمسير نفتخام واحد
تقطير پااليشگاه بندرعباس
جمشيد خورشيدي :استاديار و عضو هيات علمی دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه هرمزگان
احمد رضازاده :مهندس ارشد واحد مهندسي مكانيك پااليشگاه بندرعباس
افشين بهروزي :رئيس اداره پژوهش و فناوري پااليشگاه بندرعباس
محسن پيرزاده :مهندس ارشد واحد مهندسي پااليش پااليشگاه بندرعباس

طرح افزايش ظرفيت پااليشگاه بندرعباس يكي از موفق ترين طرحهاي اجرا شده در سطح پااليشگاههاي كشور مي باشد .در كنار
دستاوردهاي بزرگ بدست آمده پس از اجراي اين طرح تعدادي از شبكه مبدلهاي حرارتي به خوبي با اين تغييرات تطبيق پيدا
نكرد .در اين مقاله به بررسي عملكرد مبدلهاي حرارتي پيش گرمكن واحد تقطير پااليشگاه از نقطه نظر حرارتي و سياالتي ،با در
نظر گرفتن تغييرات انجام شده پس از طرح افزايش ظرفيت پرداخته شده است .در اين رابطه دوعدد از اين مبدلها كه داراي
شرايط 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 جزء نرم افزارهاي برتر در زمينه شبيه سازي فرآيندهاي پااليشگاهي مي باشد ،شبيه سازي
شده است .جهت بازبيني و طراحي مجدد مبدلها از متدهاي محاسباتي ارائه شده توسط  kernو  Ludwigاستفاده شده و توسط
نرم افزار  HTFS+كه يكي از نرم افزارهاي قدرتمند در زمينه طراحي مبدلهاي حرارتي مي باشد نيز مورد بررسي 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 مبدلها آناليز شده و شرايط بهينه مبدلهاي مورد بررسي (از نقطه نظر راندمان عملكردي) مشخص شده
است .در پايان ضمن مقايسه نتايج بدست آمده از بررسيهاي فوق با نتايج بدست آمده از شرايط واقعي واحد ،راه حلي جهت
بهينه سازي شرايط عملكردي اين مبدلها ارائه شده است.
واژگان كليدي :بهينه سازي ،مبدل حرارتي ،نرم افزار پتروسيم ،نرم افزار HTFS+
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بررسی تأثیر مبدل حرارتی بر روی انتقال حرارت و جرم در بستر جاذب حرارت خشك هيدريد فلزي
مجتبي آقاجاني دالور :استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد امين اكبری :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

در سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي نوين ،سيستمهاي جاذب خشك (جامد) ،به عنوان رقيبان قدرتمندي براي سيستمهاي مرطوب
متداول ،دسته بندي ميگردند .از ميان سيستمهاي گرمايش و سرمايش خشك ،سيستمهايي كه عملكرد آنها بر مبناي جذب و آزاد
ســازي هيدروژن ،در بستر آلياژهاي فلزي صورت ميپذيرد داراي خواص منحصر به فردي میباشند كه از جملهي آنها ميتوان به
قابليت كاربري در دماهاي پايين اشاره كرد .سيستمهاي تهويهي مطبوع و منبع تأمين گرما در ساختمان ،سيستمهاي تهويهي مطبوع در
خودروها و سیستمهای ذخیره هیدروژن از كاربردهاي اصلي سيستم هاي جاذب خشك ميباشد .در اين مقاله ،مدل دوبعدي بستر جاذب
خشك هيدريد فلزي ،به منظور درك اصول عملكرد آن ،واكنش شيميايي صورت گرفته در محيط متخلخل و بررسي تأثیر مبدل حرارتی
آن بر انتقال حرارت و جر ِم توأم در درون بستر بررسي شده است .در ابتدا اعتبار سنجي مدلسازي در قياس با نتايج آزمايشگاهي انجام
شد .در ادامه تأثير استفاده از مكانیسم انتقال حرارت داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج عددي نشان ميدهد كه استفاده از
مكانیسم انتقال حرارت داخلي در مقایسه با سیستم خارجی ،سبب بهبود توانايي بستر در جذب گرما خواهد شد .در انتها وضعيت بهينه
در آرايش هندسي مكانيزم داخلي از میان چند هندسه مختلف مورد بحث قرار گرفته است.
		
واژگان كليدي :بستر هيدريد فلزي ،آزاد سازي هيدروژن ،انتقال حرارت و جر ِم توأم ،شبيه سازي عددي.
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بررسی اثر پارامترهای طراحی بر عملکرد یک چگالنده پوسته -لوله
نیروگاه بخار با بافل نگهدارنده به کمک نرم افزار Aspen B-jac
سید مرتضی مسچی
دانشجوي کارشناسی ارشد تبديل انرژي ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان

امروزه نیروگاه های بخار ،یکی از مهم ترین سیســتم های تولید قدرت الکتریکی به شمار می روند .اجزای اصلی نیروگاه های بخار شامل
دیگ بخار(بویلر) ،توربین ،چگالنده و پمپ می باشند .چگالنده های نیروگاه بخار در واقع نوعی مبدل حرارتی هستند که باعث تقطیر بخار
خروجی از توربین می شوند .تقطیر در چگالنده با انتقال حرارت بین بخار خروجی از توربین و آب خنک کن صورت می گیرد .چگالنده های
نیروگاه های بخار انواع مختلفی دارند ،ولی متداول ترین چگالنده ،چگالنده سطحی از نوع پوسته -لوله می باشد که در آن سیال سرد وگرم
از طریق یک سطح جامد تبادل حرارت دارند .مبدل های حرارتی پوسته -لوله انواع مختلفی دارند ،ولی معموالً بر اساس استاندارد انجمن
تولیدکنندگان مبدل های حرارتی لوله ای ( )TEMAتقسیم بندی ،طراحی و ساخته می شوند .مبدل پوسته -لوله اجزای مختلفی دارد که
شامل پوسته ،سرهای جلو و عقب ،نازل ،لوله و دسته لوله ،صفحه لوله ،بافل و اتصاالت انبساطی می باشد .محاسبات مربوط به طراحی
مبدل پوسته -لوله کاری طوالنی وگاهی خسته کننده است و نیاز به حدس های زیادی دارد ،اما با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری مربوط
به طراحی مبدل های حرارتی ،تمام این محاسبات توسط نرم افزار انجام می شود و طراح تنها باید شرایط عملیاتی و خواص سیاالت حاضر
در عملیات را برای طراحی وارد کند .نرم افزار  Aspen B-jacیکی از نرم افزارهای مهم و کاربردی در زمینه طراحی حرارتی و مکانیکی
مبدل های حرارتی پوسته -لوله می باشد که در این مقاله از آن برای طراحی یک نمونه چگالنده نیروگاه بخار با بافل نگهدارنده استفاده
شده است .طراحی این چگالنده در چندین مرحله صورت گرفته است تا مبدل بهینه از لحاظ افت فشار ،سطح تبادل حرارت ،هزینه و
ارتعاشات انتخاب گردد.
واژگان کلیدی :نیروگاه بخار ،مبدل حرارتی ،چگالنده پوسته ،لوله ،بافل نگهدارنده ،نرم افزار Aspen B-jac
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هزینه اتالف انرژی ناشی از جرم گرفتگی در مبدلهای پیشگرمکن واحد تقطیر نفت خام
مطالعه موردی :پاالیشگاه اصفهان
محمدرضا مزدیانفرد :استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
الهه بهرانوند :دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

جرم گرفتگی ،یکی از عوامل اصلی اتالف انرژی در واحد تقطیر نفت خام ،که از پرمصرف ترین واحدهای پاالیشگاهیست ،می باشد .در این
پژوهش ،هزینه اتالف انرژی ناشی از جرم گرفتگی در مبدل های پیش گرمکن واحد تقطیر ،در یک مطالعه موردی در پاالیشگاه اصفهان،
با استفاده از داده های عملیاتی ،شبیه سازی زنجیره پیش گرمکن با نرم افزار  Hysysو با استناد به تجربیات واحدهای عملیاتی ،در قالب
هزینه سوخت مازاد کوره برای جبران کاهش دمای پیش گرم محاسبه شد .ضمن ًا هزینه تعمیرات پیش گرمکن ها و کوره با استفاده از
اطالعات تعمیرات اساسی  ،1387علیرغم ثبت کلی داده ها به طور مجزا تعیین گردید .هزینه ساالنه سوخت مازاد برای جبران یک درجه
ســانتیگراد کاهش دمای پیش گرم در پاالیشگاه اصفهان ،به قیمت ایران در  1389معادل  3میلیارد تومان و به قیمت جهانی سوخت
در  2010معادل  28میلیون دالر برآورد شد و به صورت کلی در ایران ،بهترتیب 136 ،میلیارد تومان ،و  1/2میلیارد دالر تخمین زده
شد .در این پاالیشگاه ،هزینه صرف شده برای تعمیرات پیش گرمکنها ،بدون احتساب هزینه حامل های انرژی 361 ،و برای کوره701 ،
میلیون تومان به دست آمد و برای پاالیشگاه های ایران بهصورت ساالنه ،به ترتیب  0/6و  1/2میلیارد تومان تخمین زده شد .با توجه
به مالحظات اقتصادی و زیست محیطی ملی ،این هزینه های قابل توجه ،لزوم مطالعات بیشتر جهت اقدامات پیشگیرانه و بهینه سازی
عملیاتی را مشخص می کنند.
واژگان كليدي :اتالف انرژی ،هزینه جرم گرفتگی ،مبدل های حرارتی ،زنجیره پیش گرمکن ،سوخت مازاد کوره ،تعمیرات اساسی
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بهبود انتقال حرارت همرفتی اجباری با استفاده از محیط متخلخل
نسرین علیمردانی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسالمی تاکستان
حسین شکوهمند :دکترا ،استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
کاظم علیمردانی :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،مدرس دانشگاه پیام نور زنجان
سمیه ذاکری ورجوی :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب آذربایجان شرقی ،مراغه

منظور از محیط متخلخل ماده ای است که شامل زمینه جامد با سوراخ های به هم پیوسته می باشد .بسترهای ناپیوسته از ذرات
کوچک ،توری های فلزی ،شبکه های تشکیل یافته از فو م ...به دلیل دارا بودن این ویژگی ها ،مشخصه های انتقال حرارتی بسیار
خوبی را از یک سو و سبک تر و کم حجم تر شدن مبدل ها را از سوی دیگر فراهم می آورند ،کارهای تجربی و عددی روی انتقال
حرارت همرفتی اجباری در محیط متخلخل انجام شده است .مشخصه های انتقال حرارت در محیط متخلخل به دلیل نسبت باالی
سطح به حجم و خاصیت پره ای و همچنین ایجاد اختالط و جدایش در الیه مرزی سیال و جامد ،با بررسی تغییرات پارامترهای
متنوع با توجه به طرز قرارگیری رسانه متخلخل باعث افزایش انتقال حرارت همرفتی اجباری می گردد .بررسی انتقال حرارت
با استفاده از انواع محیط متخلخل روی هندسه های مختلف با جریان های تک فازی یا دو فازی و شرایط مرزی متفاوت و اثر
پارامترهای متنوع و شناسایی چالش ها و فرصت ها برای تحقیقات آینده است.
واژگان كليدي :محیط متخلخل ،انتقال حرارت اجباری ،نفوذپذیری ،تخلخل
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شبیه سازی سه بعدی رسوب مبدل قاب و صفحهای در صنایع
لبنی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیاالت
نسرین گورانی :شرکت پسمانداری صنعت هستهای ایران
محمدرضا جعفری نصر :دانشيار ،دکتري مهندسي شيمي (انرژي و حرارت)
پدرام قاسمی نژاد :کارشناس ارشد مهندسی شیمی

از آنجائیکه هر محصول در صنعت لبنيات حداقل يک بار گرم می شود ,فراورش گرمائي يک فرايند وابسته به انرژي است .به طوریکه
فراوري ميليونها ليتر شير هر ساله در کشورهاي صنعتي نشانگر اهميت زيادراندمان دستگاه های تبادل حرارتی در فرايند گرمايش است.
رســوب گذاري در مبدل هاي حرارتي قاب و صفحه اي ،مشــکل مهمي است که تنها باعث کاهش راندمان انتقال حرارتی بلکه موجب
افزایش افت فشــار نیز مي شود .در اين گزارش شبيه سازي مبدل حرارتي قاب و صفحه اي از نوع شورون در پاستوريزه کردن شير با
استفاده از ديناميک محاسباتي سياالت ( ،)CFDبر اساس اجراي هيدروديناميک و ترموديناميکي مبدل هاي حرارتي در محيط سه بعدي
انجام شده است ،معادالت واکنش شيميائي براي دناتوره شدن پروتئين بر روي سطح استيل با استفاده از نرم افزار  Ansysو بر روي
يکي از صفحات مبدل شبيه سازي گردیده است .راستی آزمایی نتايج شبيه سازي رسوب با داده هاي تجربي صورت پذیرفته است .میزان
جرم رسوب در این تحقیق توافق خوبی با داده های تجربی داشته و مقدار آن پس از گذشت  20ساعت  0/09گرم می باشد .در حالیکه
میزان رسوب در مبدل موجدار بعد از سپری شدن همین مدت زمان  1گرم است .بنابراین این نوع مبدل در مقایسه با مبدل صفحه ای
از نوع موج دار و تحت شرایط یکسان انرژی ،میزان رسوب را به میزان قابل مالحظه ای کاهش می دهد.
واژگان کلیدی :رسوب ،مبدل قاب و صفحه ،شورون ،ديناميک سياالت محاسباتي ،شبیه سازی ،پاستوریزه کردن
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الگوريتم عمومي براي مدلسازي مبدلهاي حرارتي صفحهاي با انواع آرايشهاي مختلف
نیره السادات موسوی :مهندس ارشد فرایند
منوچهر نيك آذر :استاد تمام دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دراين مقاله يك الگوريتم رياضي براي مبدلهاي حرارتي صفحه ا ي با انواع آرايش هاي ساده يك گذر -يك گذر ،آرايشهاي پيچيده يك
گذر  -چند گذر ،چند گذر  -چند گذر با جريانهاي همسو ،نا همسو ،سري و موازي ارائه شده است .اين آرايش ها به وسيله  6پارامتر
مشخص مي شوند.
هدف اصلي اين مدل و شبيه سازي آن ،به دست آوردن توزيع دما در طول كانال ها ،دماهاي خروجي سيال هاي گرم و سرد از مبدل،
افت فشار ،ضريب كارآيي و باالخره تعيين تأثير آرايشهاي گوناگون بر روي عملكرد مبدل و در نتيجه ارائه رهنمودهايي براي انتخاب
آرايش مناسب مبدل حرارتي صفحه اي مي باشد.
استفاده از مدل ارائه شده منتهي به دستگاهي از معادالت ديفرانسيل مي گردد كه جهت حل آن يك برنامه رايانه اي عمومي براي همه
آرايش هاي مبدل هاي حرارتي صفحه اي ارائه مي گردد .نتايج حاصل از اين مدل در حاالت مختلف با نتايج تجربي تطابق بسيار خوبي
داشته و از دقت بااليي برخوردار است.
واژگان كليدي :مبدل هاي حرارتي صفحه اي ،آرایش های گوناگون ،مدلسازي رياضي ،ضريب كار آيي ،افت فشار
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جدایش آلیاژ روی از تیوبهای آلومینوم برنج در آب
شیرین کنهای مجتمع گاز پارس جنوبی
ندا دریس :كارشناسي ارشد مهندسي بازرسي فني و ايمني ،مجتمع گاز پارس جنوبي -ادارة بازرسي فني بخش خوردگي فلزات
رضا دانای مقدم :كارشناسي مهندسي شيمي -صنايع گاز ،مجتمع گاز پارس جنوبي -ادارة بازرسي فني بخش خوردگي فلزات

تیوب های مبدل دســتگاه آب شــیرین کن آب دریا پاالیشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی در سال  89تعویض گردیدند و به علت
تشکیل مجدد رسوب های کربنات و سولفات کلسیم در بین تیوب ها شتشوی شیمیایی با سولفامیک اسید انجام شد؛ در طی بازرسی بعد
از اسید شویی خوردگی گالوانیکی در محل اتصال تیوب به صفحات نگهدارنده و خوردگی جدایش انتخابی ( )Dealloyingدر تیوب های
آلیاژ آلومینیم برنج حاوی بیش از  18درصد روی و همچنین تشکیل الیه سیاه رنگ ناشی از گرافیته شدن مس مشاهده گردید .اولین
نظریه با مشاهده تشکیل الیه سیاه رنگ (الیه اکسید) جدایش انتخابی است و آنالیز شیمیایی محصوالت خوردگی سیاه رنگ حاکی از
تشکیل اکسید مس می باشد .جدایش انتخابی روی ( )Dezincificationاز آلیاژ برنج با توحه به شرایط عملیاتی بررسی شده و اعتقاد
بر این اســت که هر دو فلز مس و روی به تدریج و به طور همزمان حل شــده و رسوب مس باقی مانده است .آنالیز ترکیب شیمیایی
تیوب های خورده شــده نشان می دهند که فلز مس و روی به عنوان جزء پایه به طور قابل توجهی در نمونه های تعویض شده کاهش
یافته اند (مس از  79-76درصد به  43/38درصد و روی از  20/95درصد به  .)7/46در این مطالعه دالیل شکست تیوبها به تفضیل
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
واژگان كليدي :جدایش روی و مس ،آلومینیوم برنجDealloying ,Al-Brass ,Dezincification ،
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بررسی تأثیر صفحه جداکننده و تعیین رژیم مناسب جریان در
مبدل حرارتی دوراهه تحت دمای ثابت دیوارهها
محسن گودرزی :استادیار گروه مکانیک دانشگاه بوعلی سینا
رضا کی منش :کارشناس مهندسی مکانیک از دانشگاه بوعلی سینا

در این پژوهش سعی شده است با شبیه سازی عددی مبدلهای حرارتی یک راهه و دوراهه با شرط مرزی دما ثابت ،توسط
نرم افزار فلوئنت ( )Fluentدر دو رژیم جریان آرام و مغشوش ،تأثیر محل نصب صفحهی جداکننده در مبدل حرارتی دوراهه
بررسی شود و با معرفی ضریب عملکرد کلی ،بررسی شده که کدام رژیم جریان برای مبدل حرارتی دوراهه مناسبتر است.
همچنین آثار ناحیهی انتهایی مبدل حرارتی دوراهه و جدایش جریان در این قسمت که منجر به افت فشار قابل مالحظهای
نسبت به مبدل حرارتی یک راهه میشود در نظر گرفته شده است .از مقایسهی نتایج بدست آمده مشخص شد که گرچه با
افزایش عدد رینولدز ،افت فشار بیشتری ایجاد میشود ولی انتقال حرارت نیز افزایش یافته است .از مقایسهی ضریب عملکرد
کلی جریان آرام و مغشوش نیز مشخص شد که بهتر است در مبدل حرارتی دوراهه از رژیم جریان مغشوش استفاده شود .در
ضمن نتایج نشان دادند که برای کسب بیشترین ضریب عملکرد کلی در رژیم جریان مغشوش باید صفحهی جداکننده درست
در وسط مبدل حرارتی دوراهه نصب شود.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی دوراهه ،صفحهی جداکننده ،شرط مرزی دما ثابت ،ضریب عملکرد کلی ،حل عددی
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طراحی و آنالیز مبادله کن گرمای صفحهای دو مرحلهای آب
دریا برای سامانه خنک کاری موتور
شهرام خلیل آریا :دانشیار ،عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشکده فنی و رئیس دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
صمد جعفرمدار :دانشیار ،عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشکده فنی و مدیرگروه مکانیک دانشگاه ارومیه
رضاطسوجی آذر :دانشجوی دکترای مکانیک ،تبدیل انرژی ،دانشگاه ارومیه
جواد خیراللهی :دانشجوی دکترای مکانیک ،تبدیل انرژی ،دانشگاه ارومیه ،شرکت دیزل سنگین ایران
محسن شیرنژاد :دانشجوی دکترای مکانیک ،تبدیل انرژی ،دانشگاه ارومیه
مهسا امیر عابدی :دانشجوی دکترای مکانیک ،تبدیل انرژی ،دانشگاه ارومیه

مبادله کنهای گرمای صفحهای ،قادر به انجام محدودهی بسیار وسیع از وظایف گرمایی در صنایع گوناگون هستند .سیستم خنک کاری
موتورهای احتراق داخلی ،یکی از مواردی است که میتوان از قابلیتهای این مبادله کنها استفاده نمود .در این مقاله ،یک مبادله کن
صفحهای دو مرحلهای برای خنک کردن دو مسیر آب خنک کاری موتور ،طراحی و آنالیز شده است .در این تحقیق ،خنک کاری موتور
با توان خروجی حدود  4000اســب بخار با کاربری دریایی مورد بررسی قرار میگیرد .به این منظور دو دسته تغییرات اصلی ناشی از
تغییرات توان و شرایط مرزی گوناگون مورد بررسی قرار میگیرند .تغییراتی که روی موتور اجرا میشوند تا الزامات بر آورده شود شامل
اضافه شدن مبدل آب دریا برای مدارهای آب کم دما و پر دما ،نصب تجهیزات گردش آب خنک کاری از دریا و تغییرات سامانههای
جانبی است .با توجه به اینکه در طرف سرد مبدل ،آب دریا استفاده میشود و با تغییر فصل ،دمای آب دریا تغییر میکند و از طرفی دو
نوع سیال گرم از دو مدار با دبی متفاوت در دو حالت کارکرد در حالت کم دما و پر دما ،از موتور وارد این مبدل میشود .لذا طراحی
ویژهای برای ساختار دو مرحلهای مبدل با سه ورودی و سه خروجی برای انجام وظیفه حرارتی در حالت کم دما و پر دما در این تحقیق
انجام پذیرفته است .نتایج طراحی و آنالیز پارامترهای ضریب عمومی انتقال گرما و افت فشار در کانال صفحات نشان میدهد که این
مبدل برای این دو حالت فرآیندی ،عملکردی پایدار دارد.
واژگان كليدي :مبادله کن گرمای صفحهای دو مرحلهای ،خنک کاری موتور ،کم دما ،پر دما ،عملکرد پایدار
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بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر افزایش انتقال حرارت در لولههای مارپیچ
صبا مصطفوی :دانشجوی کارشناسی مهندسی تبدیل انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان
محمدالیقی :استادیار دانشکده منابع طبیعی و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
کمال عباسپورثانی :استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تاکستان

در این مقاله میزان افزایش انتقال حرارت نانوسیال تحت جریان درهم در یک لوله مارپیچ عمودی به صورت آزمایشگاهی
اندازه گیری شده است .ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت از مواردی است که برای نانوسیال اندازه گیری و محاسبه شده است.
نانوسیال مورد بررسی مخلوط آب و نانوذره نقره می باشد که با کسر حجمی متفاوت  0/520و  0/50و  0/1از نانوذرات نقره
تهیه شده است .در این تحقیق تاثیر پارامترهای متفاوتی از قبیل میزان افزایش دبی ،کسر حجمی نانوذره مورد بررسی قرار گرفته
است .نتایج نشانگر بهبود خواص حرارتی با افزودن نانوذرات به سیال پایه می باشد .برای نانوسیال با کسر حجمی متفاوت دبی
بهینه ای وجود دارد که بیشترین افزایش انتقال حرارت نسبت به آب مشاهده می شود.
واژگان کلیدی :نانوسیال ،جریان درهم ،لوله مارپیچ
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بهینه سازی مبدل حرارتی پوسته لوله از دیدگاه انتقال حرارت ،افت فشار و هزینه
سعید صالحی پور باورصاد :کارشناس مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
سالم بعنونی :استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

با توجه به اهمیت و کاربرد مبدل های حرارتی در صنعت ،یافتن شرایط بهینه با باالترین راندمان برای این قبیل مبدل ها امری ضروری به
نظر می رسد .از این رو هدف از این تحقیق ،بررسی و بهینه سازی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله می باشد .برای این منظور تغییرات چهار
پارامتر موثر بر سه تابع هدف حرارت مبادله شده ،افت فشار و هزینه به کمک نرم افزار  Aspen B-Jacکه یکی از معتبرترین نرم افزارها
در زمینه مبدل های حرارتی می باشد ،مورد بررسی قرار گرفته است .پارامترهای مطالعه شده شامل تغییر آرایش لوله ها ،تغییر فاصله
بفل ها ،تغییر درصد برش بفل ها و تغییر نوع مبدل پوسته لوله می باشند .پس از آن با استفاده از داده های بدست آمده از نرم افزار ،نمودار
مربوط به تغییرات هر یک از پارامترها بر اساس توابع هدف تعریف شده بطور جداگانه رسم شد .سپس بر اساس نمودارهای رسم شده
و از طریق مقدارهای مجاز موجود در استاندارد  TEMAو همچنین مقادیر تجربی بکار رفته در مطالعات پیشین به تحلیل اثرات ناشی
از تغییر پارامترها بر توابع هدف پرداخته شد .در نهایت با استفاده از نتایج بدست آمده ،چهار طرح بهینه برای نمونه مبدل مورد بررسی
ارائه گشت که هر یک از این طرح ها بسته به شرایط موجود در واحد مربوطه و نیز میزان هزینه سرمایه گذاری قابل استفاده می باشد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،بهینه سازی ،نرم افزار  ،Aspen B-Jacاستاندارد  ،TEMAحرارت مبادله شده ،افت فشار ،هزینه مبدل.
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بررسی انتقال حرارت و افت فشار رادیاتور اتومبیل در حضور نانوسیال
 60/40اتیلنگلیکول -آب CuO/در سه دمای ورودی به رادیاتور
سمیرا خانه ششدر :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
سعید زینالی هریس :عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده مهندسی ،گروه مهندسی شیمی ،مشهد
مطهره شکرگزار :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
حسین خانه ششدر :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
سید حسین نوعی :عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده مهندسی ،گروه مهندسی شیمی ،مشهد

سیاالت انتقال حرارت مرسوم نظیر آب و اتیلنگلیکول که به عنوان سیال عامل خنککننده در رادیاتور اتومبیلها بکار میروند ،دارای
هدایت حرارتی نسبت ًا پایینی هستند .نانوسیال تکنولوژی جدیدی است که با افزودن مواد جامد در سایز نانو به سیال پایه بدست میآید.
این گروه جدید از ســیاالت میتوانند به عنوان خنککننده در رادیاتور اتومبیلها استفاده شوند .در این مطالعه ،انتقال حرارت مخلوط
 60/40اتیلنگلیکول و آب و نیز نانوســیال ،ســیال پایهی مخلوط  60/40اتیلنگلیکول و آب و نانوذرات اکسید مس ،به عنوان سیال
خنککننده رادیاتور اتومبیل مورد بررســی قرار گرفته است .آزمایشات در محدوده جریان متالطم و در سه دمای مختلف ورودی به
رادیاتور بدست آمدند .نتایج نشان دادند که حضور نانوذرات در بهترین حالت افزایش  55درصد در انتقال حرارت و در بدترین حالت
 51درصد افزایش افت فشار در مقایسه با سیال پایه را نشان میدهند.
واژگان كليدي :نانوسیال ،سیال خنککننده ،رادیاتور ،انتقال حرارت ،افت فشار ،ضریب اصطکاک ،ضریب انتقال حرارت
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بررسی انتقال حرارت رادیاتور اتومبیل در حضور
نانوسیال به عنوان سیال خنککننده
سمیرا خانه ششدر :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
سعید زینالی هریس :عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده مهندسی ،گروه مهندسی شیمی ،مشهد
مطهره شکرگزار :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
حسین خانه ششدر :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
سید حسین نوعی :عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده مهندسی ،گروه مهندسی شیمی ،مشهد مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
سالم بعنونی :استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

در این مطالعه به بررسی تجربی نقش نانوسیال به عنوان سیال عامل خنک کننده رادیاتور اتومبیل پراید و تاثیر پارامترهای مختلف آن بر
روی انتقال حرارت سیال داخل رادیاتور پرداخته شده است .نانوسیال مورد آزمایش شامل سیال پایه مخلوط  60/40اتیلن گالیکول -آب
و نانوذرات  20نانومتری دی اکسید تیتانیوم می باشد .آزمایشات در دبی های ( 4-8 )L/minو اعداد رینولدز بین  2000تا  8000انجام
شد .داده های مورد نیاز برای محاسبه انتقال حرارت در محدوده جریان متالطم و درغلظت های  0/5 ،0/3 ،0/1 ، 0/05و  0/8درصد
حجمی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم اندازه گیری شدند .نتایج نشان دادند که حضور نانوذرات باعث افزایش  40درصدی انتقال حرارت
در مقایسه با سیال پایه می شوند.
			
واژگان كليدي :نانوسیال ،سیال خنک کننده ،رادیاتور ،انتقال حرارت ،ضریب انتقال حرارت
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کاربرد کنترل فازی در بهینه سازی یک مبدل حرارتی
حمیدرضا میرقادری :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کنترل دانشگاه عالمه فیض کاشانی ،کارشناس ارشد ا بزار دقیق پتروشیمی مبین منطقه پارس جنوبی
ساناز مردانی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کنترل دانشگاه عالمه فیض کاشانی

در این مقاله یک کنترل کننده فازی غیر خطی پایدار بر اساس کنترل کننده های فازی توزیع شده موازی برای یک مبدل حرارتی ارایه
شــده اســت .هر زیر کنترلر ( )sub controllerطراحی شده توسط روش بهینه سازی  LQRرفتار بهینه تری در مبدل حرارتی ایجاد
میکند .هر مدل فازی ( T.Sتاکاگی -سوگنو) به نمایندگی از یک سیستم است .پایداری سیستم با کنترل کننده فازی ارایه شده مورد
بحث قرارگرفته است .در آخر نتایج شبیه سازی  LQRبا کنترل  PIDمورد مقایسه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :کنترل فازی ،روش بهینه سازی  ،LQRمدل فازی تاکاگی -سوگنو ،کنترلر  ،PIDمدل فازی TK
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مدلسازی خنککنهای میانی پوسته – لولهای ،کمپرسور سانتریفیوژ
سه مرحلهای همراه با خنککن میانی به کمک شبکه عصبی
سید ایمان علوی :کارشناس ناظر تعمیرات ،شرکت پتروشیمی فجر ،منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
شهاب غالمی :کارشناس ناظر تعمیرات ،شرکت پتروشیمی فجر ،منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
سید احسان علوی :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شوشتر ،گروه مهندسی مکانیک ،شوشتر ،ایران
مجید غالمی :دانشگاه فنی و حرفهای ،دانشکده فنی شریعتی ،تهران ،ایران شیمی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد

در این پژوهش ،دو خنککن میانی کمپرسور سانتریفیوژ سه مرحلهای همراه با خنککن میانی شرکت پتروشیمی فجر ،بر اساس دادههای
تجربی که در اتاق کنترل مانیتور و ثبت میشود ،به کمک شبکه عصبی (نرم افزار مطلب) شبیه-سازی شد ،بدین صورت که دادههای
ورودی از جمله رطوبت نسبی هوا ،دما و فشار هوای ورودی و خروجی هر مرحله از تراکم ،دبی هوای ورودی به خنککن ،دما و فشار
آب و هوای ورودی و خروجی از هر خنککن ،به الگوریتم شــبکه عصبی داده شــد و پس از آموزش شبکه ساخته شده توسط شبکه
عصبی ،اثر دمای هوا ،دمای آب و رطوبت هوای ورودی بر کارایی خنککن ها مورد بررسی قرار گرفت .بر این اساس مشاهده شد که با
افزایش دمای هوای ورودی به خنککنها ،کارایی خنککن اول ،همواره افزایش و کارایی خنککن دوم همواره کاهش مییابد .با افزایش
دمای آب ورودی به خنک کنها ،هر دو خنککن رفتار ترمودینامیکی یکسان داشته و همواره کارایی کاهش یافته است .همچنین طبق
مدلسازی انجام شده ،رطوبت بر کارایی هر دو خنککن اثر منفی داشته و همواره باعث کاهش آن شده است .گرچه این مقدار کاهش
قابل توجه نبوده است،در انتهای این پژوهش ،بر مبنای مدلسازی انجام شده ،راهکارهایی از جمله ادغام آب کولینگ و آب چیلر جهت
خنک سازی دمای آب ورودی به خنککن ها ارائه شده است.
واژگان كليدي :خنککن میانی،دمای هوا،دمای آب کولینگ،کارایی ،مدلسازی
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مطالعه رفتار نانوسیالها در یک حفره مستطیلی شکل
جهت باال بردن ضریب انتقال حرارت
یونس بخشان :دکتری مهندسی مکانیک ،دانشگاه هرمزگان ،گروه مکانیک
سید حسین عمرانی :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه هرمزگان ،گروه مکانیک
حیدر پروین :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه هرمزگان ،گروه مکانیک

سیاالت حاوی ذرات بسیار ریز معلق با اندازهی نانومترکه نانوسیال نامیده میشوند ،پتانسیل زیادی برای افزایش انتقال حرارت از خود
نشان میدهند و به همین جهت توجه خاصی به این گروه از سیاالت به عنوان محیطهای انتقال حرارت میشود .در این مطالعه ،انتقال
حرارت جابجایی آزاد چند نانوسیال درون محفظهی دو بعدی به روش عددی ،بررسی و مقایسه شده است .محاسبات برای عدد گراشف
بین  1000و  100000و کســر حجمی نانوذرات  Al2O3 ، Cuو  TiO3بین صفر تا  30درصد انجام شــده است .نتایج نشاندهندهی
افزایش عدد ناســلت متوسط با کســر حجمی نانوذرات برای تمامی مقادیر عدد گراشف میباشد .همچنین عدد ناسلت متوسط برای
نانوسیال آب -مس ،بیشتر از سایر نانوسیالها بدست آمده است و مطابق با نتایج تجربی با افزایش کسرحجمی ،ضریب رسانایی گرمایی
و در نتیجه انتقال حرارت نانوسیال افزایش مییابد و بدلیل آنکه بیشتر تاثیر نانو ذرات در خواص انتقالی این سیال به ویژه در خواص
انتقال گرما میباشد .از اینرو می توان از نانوسیاالت در مبدل های گرمایی پاالیشگاه گاز سرخون (واقع در بندرعباس) که منجر به کاهش
چشمگیری در دبی سیال عامل میشود استفاده کرد که در نهایت مبدل های گرمایی با اندازه و وزن کمتر طراحی می شود.
واژگان كليدي :نانوسیال  ،ضریب رسانایی گرمایی ،انتقال حرارت ،جابجایی آزاد ،مطالعه عددی
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بررسي تاثير پوشش نانوذرات روی انتقال حرارت جابجايي
اجباري لولههاي ساده و پره دار
سمیه ذاکری ورجوی :فارغ التحصیل از دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان ،تدریس در آموزشکده فنی حرفه ای دانشگاه آزاد اسالمی واحد سما
بناب ،استان آذربایجان شرقی،شهرستان مراغه
محمد الیقی :استادیار دانشکده منابع طبیعی و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
نسرین علیمردانی :دانشجوی دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان فجر ،منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

در این مقاله به بررســی تاثیر پوشش نانوذرات فلزی نقره ،روی انتقال حرارت جابجایی اجباری لوله های ساده و پره دار قائم با شرط
مرزی دما ثابت دیواره پرداخته شده است .ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت در نسبت های حجمی مختلف و در لوله های پره دار بر
حسب فاصله پره های مختلف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بررسی ها ،بیانگر افزایش قابل توجه ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت
با افزایش نسبت حجمی نانوذرات می باشد و این بهبود با افزایش درصد حجمی ذرات نانو تا یک مقدار مشخص و کاهش فاصله پره،
بیشتر می شود .با افزایش درصد حجمی نانوذرات تا  ،0/08ضریب انتقال حرارت  ٪18افزایش می یابد که بیانگر افزایش عدد ناسلت
و مقدار انتقال حرارت با افزایش درصد حجمی نانوذرات می باشد .از سوی دیگر ،با افزایش بیشتر کسر حجمی ،ضریب انتقال حرارت
کاهش می یابد .پوشش نانوذرات روی سطح لوله باعث افزایش سطح موثر انتقال حرارت از لوله شده و همچون نانو پره عمل می کنند
ولی با افزایش بیشتر کسر حجمی از يک حد مشخص ،تاثير نانو پره ها بدليل تراکم بيشتر و احتماال کاهش سرعت جريان در اليه مرزي
کمتر شده و باعث کاهش انتقال حرارت میشود .همچنین ،با کاهش فاصله پره در یک نسبت حجمی معین که با افزایش تعداد پره همراه
است ،مقدار انتقال حرارت افزایش می یابد.
واژگان كليدي :پوشش الیه نازکی از نانوذرات فلزی ،انتقال حرارت جابجایی اجباری ،لوله پره دار
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بررسی و طراحی بهینه مبدل حرارتی واحد یونیفاینر
پاالیشگاه تهران براساس نقطه پینچ
زهرا حاج امینی :دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت
احمد رهبر کلیشمی :استادیار مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت
مهدی رازی فر :کارشناس ارشد پاالیش پژوهشگاه صنعت نفت
محمد علی هاشمی :کارشناس ارشد مدیریت انرژی پاالیشگاه تهران

نظر به افزایش روز افزون ارزش انرژی و اهمیت بازیافت انرژی حرارتی در صنایع مختلف ،انتخاب نقطه پینچ بهینه و همچنین انتخاب
بهترین و کم هزینه ترین نوع مبدل بسیار پراهمیت می باشد .در این مقاله ضمن معرفی نقطه پینچ بهینه و بیان نقاط ناقض آن در واﺣﺪ
یونیفاینر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬران به طراحی بهینه مبدل حرارتی برای ناحیه باال و پایین نقطه پینچ توســط
نرم افزار قدرتمند  HTFS+پرداخته می شود .همچنین در حین طراحی بهینه به مقایسه ساختارهای مختلف مبدل حرارتی پوسته -لوله
پرداخته می شود که در نهایت نتایجی برای انتخاب بهترین مبدل حرارتی بدست می آید .از نتایج پر اهمیت بدست آمده این است که
استفاده از پوسته نوع  Fبه جای پوسته نوع  Eبه خصوص هنگام تغییر فاز در مبدل ها ،کاهش زیادی را در هزینه کل ایجاد می کند .با
وجود مزایای زیادی که پوسته  Fایجاد می کند .اما در ایران به ندرت از این ساختار استفاده می شود ،با اجرای این طرح می توان به نتایج
مطلوبی در کاهش هزینه ها در صنعت دست یافت .از نتایج دیگر می توان به این مهم اشاره نمود که آرایش مثلثی برای لوله ها معموال
نسبت به آرایش مربعی هزینه کمتری را ایجاد می کند و این تفاوت در سیستم های دو فازی بسیار ملموس تر میباشد.
واژگان کلیدی :نقطه پینچ ،نرم افزار  HTFS+طراحی مبدل حرارتی ،پوسته نوع F
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تحلیل دو فازی نانوسیال آب -اکسید آلومینیم ( )Al2O3در
رژیم جریان توربوالنت درون لوله مدور
ابوالفضل احمدی :دکتری تخصصی مهندسی مکانیک ،استادیار گروه مکانیک ،دانشگاه صنعتی اراک
سیدمجتبی موسوی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
کیانوش پارسا معین :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
میالد موالیی نژاد :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
سجاد صادقی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،مرکز آموزش علمی کاربردی درجه یک و تخصصی اراک

در سیســتم های حرارتی ،نرخ انتقال حرارت هدایتی می تواند با تغییر هندســه جریان ،شرایط مرزی و یا با بهبود خواص ترموفیزیکی
به عنوان مثال ضریب انتقال حرارات ،افزایش پیدا کند .ذرات جامد معلق در جریان یکی از روش های ابتکاری نوین اســت که باعث
بهبود خواص ترموفیزیکی میشــود .همچنین راندمان انرژی تجهیزات انتقال حرارت به تغییرات فالکس حرارتی ایجاد شده در آن ها
بســتگی دارد .سیاالت حاوی انرژی  Thermal Fluidsهمچون آب ،مایعات معدنی ،روغن ها و اتیلن گلیکول نقش حیاتی در بسیاری
از فرایندهای صنعتی همچون تولید نیرو ،فرایندهای شیمیایی ،فرایندهای گرمایش و سرمایش ،حمل و نقل ،میکرو الکترونیک و دیگر
کاربردهای در مقیاس میکرو نانومتری بازی میکنند .نانو سیاالت در مقایسه با سوسپانسیون های حاوی ذرات میکرومتری و میلی متری،
پایداری طوالنی تر و خواص رئولوژیکی بهتری از خود نشــان داده و در کنار آن موجب افزایش هدایت حرارتی نیز شدند .در ده سال
گذشته بسیاری از محققین خواص انتقال حرارت نانوسیاالت گوناگون را مطالعه و مورد بررسی قرار دادند .در این پروژه مخلوطی از آب
با ذرات ریز معلق اکسید آلومینیم ،با قطر ذرات  38نانومتر که در یک نانو کانال استوانهای متقارن جریان داشته مورد تحلیل و بررسی
قرار گرفته است .هندسه مربوطه در نرم افزار گمبیت بصورت سه بعدی ایجاد و مشبندی شده سپس برای تحلیل جریان نرم افزار
فلوئنت بکار گرفته شده است.
واژگان كليدي :نانوسیال ،جریان توروبالنت ،نرم افزار فلوئنت ،نرم افزار گمبیت ،انتقال حرارت هدایتی.

58

4th National Conference on Heat Exchangers
Nov 2012, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
info@mobadel.ir

چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 18 ،آبان  - 1391مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی واحد بخار رقیق کننده سازی
پتروشیمی امیرکبیر با استفاده از تکنولوژی پینچ
میثم فرنام :کارشناس ارشد مهندسی فرآیند ،رییس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
حسین معینی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسی شرکت ملی گاز ایران
شهرام افراز :دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم

در این مقاله شبکه مبدل های حرارتی واحد بخارسازی  Process Steam Systamپتروشیمی امیر کبیر برای چهارجریان فرایندی واحد،
به کمک آنالیز پینچ در مبدل های حرارتی با محاسبات دستی و نرم افزاری ،با استفاده از نرم افزار  Aspen HX Net 7.2بهینه سازی
شده است .در این فرایند با افزودن دو مبدل حرارتی مقدار  2831351کیلوژول انرژی در هر ساعت که در حال حاضر هدر می رود ،به
سیستم باز میگردد .مزایای استفاده از فن آوری پینچ در این واحد سبب می شود سطح انتقال حرارت مبدل  E-2416به علت استفاده
از مبدل حراتی قبل از آن به میزان  71/8متر مربع کاهش می یابد و به میزان  1264575کیلوژول انرژی در هر ساعت در این مبدل
حرارتی به سیستم باز گردد که این خود سبب کاهش بار حرارتی کولر میشود .بعد از مبدل حرارتی طراحی شده بکمک آنالیز پینچ در
ورودی جریان  24-20می گردد و در نتیجه دبی جرمی آب خنک کننده کولر  E-2413کاهش چشمگیری می یابد .با استفاده از مبدل
حرارتی روی جریان  24-1جهت گرم کردن  Wash Waterبه میزان  1566776کیلوژول انرژی در هر ساعت به سیستم باز می گردد
که این خود سبب کاهش بار حرارتی هیتر  E-2415شده و در نتیجه دبی جرمی استیم مصرفی جهت گرمایش کاهش می یابد .با تبادل
ِ
پروسس دور ریز سیستم بخار سازی از  170درجه سانتیگراد به  83درجه
حرارت در دو مبدل حرارتی طراحی شده و کاهش دمای آب
سانتیگراد و نیز کاهش چشمگیر آب  C.Wمصرفی در کولر  ،E-2413از مشکالت همرینگ در کولر مزبور بعلت گرادیان دمای باال و
فلوی زیاد آب جلوگیری به عمل می-آید .با طراحی این دو مبدل بکمک آنالیز پینچ و استفاده آن در واحد عملیاتی سیستم استیم سازی؛
با خروج دبی آب مورد نیاز از این سیستم در کولر  ،E-2413دیگر نیاز به باز کردن درین پمپهای  P-2372 A,Bو تخلیه آب دور ریز
با دمای باال و آسیب جدی به لوله های  P.V.Cزیرزمینی نمی باشد .همچنین نیاز به باز کردن درین برج  T-2401جهت دور ریز آب
پروسس سیستم و خطرات نا ایمن آن خروج بخار آب در فشار باال و سر و صدای بسیار آن نمی باشد و این مشکالت فرایندی بکمک
تکنولوژی پینچ و بدون تغییر در اصل فرایند حل خواهند شد.

واژگان کلیدی :بخار ،آنالیز پینچ ،مبدل حرارتی ،واحد استیم سازی
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طراحی مبدل حرارتی جهت افزایش راندمان کوره H-701
پاالیشگاه گاز سرخون و قشم
جمشید خورشیدی :استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان ،عضو شورای پژوهشی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
بتول جهانشاهی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
علی قبادی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و معاونت مهندسی و تاسیسات شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
سعید نیازی :استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

استفاده از مبدل های حرارتی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بسیار حائز اهمیت می باشد .وظیفه اصلی مبدل-های حرارتی انتقال انرژی
گرمایی از سیال گرم به سیال سرد است .سیاالت فرایندی در صنایع پاالیشگاهی با عبور از مبدل های حرارتی گرما جذب می نمایند.
در کنار مبدل های حرارتی کوره های صنعتی نیز از تجهیزات گرم کننده سیال فرایند می باشند و مصرف کننده عمده انرژی های فسیلی
هســتند .از آنجایی که بخشــی از انرژی در این میان تلف می شود و با عنایت به مقدار زیاد انرژی تلف شده از دودکش کوره ،در این
مقاله به بررســی و آنالیز حرارتی گازهای خروجی از دودکش کوره  H-701پرداخته شده است .بار حرارتی آن محاسبه ،سپس برای
استفاده از این انرژی مبدل حرارتی که بهترین وسیله مبادله حرارت می باشد انتخاب گردیده است .با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و
شرایط خاص واحد  700پاالیشگاه گاز سرخون و قشم تنها راه استفاده از انرژی تلف شده پیش گرمایش هوای احتراق خود کوره می باشد
که این عمل فقط از طریق مبدل حرارتی امکان پذیر است .به این منظور در مبدل حرارتی طراحی شده (مبدل حرارتی قابل نصب در
دودکش) گازهای خروجی دودکش در مجاورت هوای احتراق قرار گرفته و مبادله حرارت مینمایند .این روش کمک به بهینه سازی
مصرف انرژی و کاهش تلفات انرژی و جلوگیری از افزایش هوای محیط و کمک به پاکی محیط زیست خواهد نمود .با استفاده از این
روش راندمان کوره به اندازه  8/63درصد افزایش می یابد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،رکوپراتور ،کوره ،پیش گرمایش هوای احتراق ،بازیافت انرژی
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بهینه سازی شبکه مبدل های هیتر  E-6111جریان متان و کولر E-4013
جریان  C3+واحد الفین پتروشیمی امیر کبیر با استفاده از آنالیز پینچ
حسین معینی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسی شرکت ملی گاز ایران
میثم فرنام :کارشناس ارشد مهندسی فرایند ،رییس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
ناهید رضایی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،ترمو سنتیک ،دانشگاه آزاد ماهشهر

در این مقاله شبکه مبدل های حرارتی بین جریان  C 3+از واحد جداسازی برش های  C 3+, C 4+و جریان متان از واحد بازگرمایش
درالفین پتروشیمی امیر کبیر با استفاده از فن آوری پینچ در مبدلهای حرارتی به کمک محاسبات دستی و نرم افزاری ،با استفاده از نرم
افزار  Aspen HX Net 7.2بهینه سازی شده است .در این فرایند با افزودن یک دستگاه انتقال حرارت مقدار  1900192کیلوژول در
ساعت انرژی که در حال حاضر هدر می رود به سیستم باز میگردد .مزایای استفاده از فن آوری پینچ بین این دو جریان سبب می شود
دبی جرمی بخار سوپرهیت هیتر  E-6111با جریان متان از واحد بازگرمایش به مقدار  300کیلوگرم بر ساعت و دبی جرمی آب خنک
ساز کولر  E-4013با جریان  C 3+از واحد جداسازی برش های  C 3+, C 4+به میزان  30306کیلوگرم بر ساعت کاهش یابد .همچنین
با اســتفاده از مبدل حرارتی مذکور ســطح هیتر  E-611بمیزان  10متر مربع یعنی  30درصد ســطح کل و سطح تبادل حرارت کولر
 E-4013بمیزان  414متر مربع یعنی  24درصد از سطح کل کاهش می یابد .نیز با استفاده از مبدل حرارتی بین این دو جریان فرآیندی
در صورت بروز هر مشکلی در هیتر و کولر ،دیگر ناچار به توقف عملیات نیستیم بلکه می توان عملیات را بکمک مبدل حرارتی مذکور با
حداقل ظرفیت واحد ادامه داد تا مشکل هیتر و کولر برطرف شود.
واژگان کلیدی :دستگاه انتقال ،تکنولوژی پینچ ،مبدل حرارتی ،هیتر،کولر
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طرحی نو برای استفاده از مبدلهای حرارتی جذبی در
ایستگاههای زمین گرمایی و تحلیل اگزرژی آنها
ليال صفري ملك كاليي :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
مرتضي ياری :دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی

افزایش روزافزون مصرف انرژی از یک سو و کاهش منابع انرژی چون نفت از سوی دیگر نیاز به منابع تجدیدپذیر انرژی همچون انرژی
زمین گرمایی را افزایش داده است .در این تحقیق به بررسی میزان تولید توان در چند نوع از ایستگاه های زمین گرمایی پرداخته و سپس
انواع جدیدی از ایستگاه های زمین گرمایی که در آنها از سیستم های مبدل حرارتی جذبی  AHTاستفاده شده است ،بررسی و به تحلیل
اگزرژی آنها پرداخته می شود .سیستم های مبدل حرارتی جذبی استفاده شده در این جا از نوع با جاذب لیتیم برماید و مبرد آب می باشد
و آنالیز این سیســتم ها با اســتفاده از نرم افزار ( )EESانجام می شود .دیده می شود که در حالت استفاده از سیستم های  AHTدر این
ایستگاه ها حالت نوع اول در مقایسه با سیستم هایی با فلش یگانه ،دوگانه و سه گانه به ترتیب به میزان  35/59و  37/2و  4/89مگاوات
و در نوع دوم به میزان  33/44و  65/059و  2/747مگاوات افزایش در تولید توان را شــاهد هســتیم .در پایان میزان تولید بازده نیز
در این نوع از ایستگاه ها بررسی می شود .نتایج نشان میدهد که در حالت استفاده از این مبدل های حرارتی جذبی در ایستگاه های زمین
گرمایی ،میزان قابل توجهی افزایش در تولید بازده را شاهد خواهیم بود.
		
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،انرژی زمین گرمایی ،توان تولیدی ،اگزرژی
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بررسی عددی میزان انتقال حرارت نانو سیالها در میکرو کانال

ابوالفضل احمدی :دکتری تخصصی مهندسی مکانیک ،استادیار گروه مکانیک ،دانشگاه صنعتی اراک
میالد موالیی نژاد :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
سجاد صادقی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،مرکز آموزش علمی کاربردی درجه یک و تخصصی اراک
سید مجتبی موسوی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
مهدی شریفی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

در سیستمهای حرارتی ،ضریب انتقال حرارت با تغییر هندسه جریان ،شرایط مرزی و یا با بهبود خواص ترمودینامیکی افزایش می یابد.
افزودن ذرات جامد معلق به سیال (نانو سیال) یکی از روشهای نوین جهت رسیدن به این منظور است.
ّ
در این تحقیق با استفاده از نرم افزار فلوئنت  6.3.26به بررسی و تحلیل میزان انتقال حرارت در جریان دو فازی آب و اکسید مس در
میکروکانالهای ذوزنقهای شکل پرداخته شده و نتایج حاصله با نتایج جریان تک فازی آب خالص مورد مقایسه قرار گرفته است .هندسه
مربوطه در نرم افزار گمبیت ایجاد و مش بندی شــده و ســپس برای تحلیل جریان از نرم افزاز فلوئنت کمک گرفته شده است .نتایج
حاصله به طور آشکار نشان میدهد که نانو سیالها به باال بردن عملکرد گرمایی میکرو کانالها کمک شایانی میکنند.
واژگان كليدي :نانو سیال ،انتقال حرارت ،میکرو کانال ،نرم افزار فلوئنت
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طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحدهای تقطیر اتمسفریک و
تقطیر در خالء و رفع تنگناهای فرایندی موجود
سپیده حسینعلیپور صبوری :دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاداسالمی ،واحد تهران جنوب
محسن پيرزاده :مهندس ارشد فرآيند واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي پااليشگاه بندرعباس
اميرمحمد نصرآبادي :مسئول مهندسي فرآيند واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي پااليشگاه بندرعباس
ایرج ناصر :عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاداسالمی ،واحد تهران جنوب

در قرن گذشته و قرن حاضر با توجه به كاهش منابع انرژي و رشد روز افزون هزين ه انرژي ،صرفه جويي در مصرف انرژي و استفاده بهینه
ی از نکات مهم و اساسی در واحدهايصنعتي میباشد .چرا كه مصرف باالي انرژي عالوه بر ايجاد هزينه هاي
از سیستم های تبادل حرارت 
سنگين ،باعث افزايش آاليندهاي محيط زيست مي گردد .بر این اساس وجود یک شبکه بهينه مبدل حرارتی جهت تبادل گرما و انرژي
بسیار مهم تلقی میشود .در واحدهای پااليشگاهي ،و پتروشیمی چیدن و قرار دادن اجزاء تجهیزات فرایندی به نحوی که شرایط بهینه
حاصل گردد یکی از اهداف مهم مي باشد .در اين راستا انتگراسيون يا يكپارچه سازي فرآيند كه مفهوم نسبتا جديدي است كه از دهه
 80ميالدي آغاز و در دهه  90ميالدي بطور گســترده مورد استفاده قرار گرفت .اصالح شبكه مبدل هاي حرارتي معموال از دو روش
برنامهريزي رياضي و يا تكنولوژي پينچ انجام ميگيرد كه در اين مقاله نيز مدل ریاضی  MINLPمدل سازی غیر خطی اعداد صحیح
استفاده میشود که برای مینیمم کردن هزینه های سرمایه گذاری کل استفاده میشود که شامل فرضیاتی برای ساده سازی پیچیدگی مدل
است .در این مدل شبکه مبدل های حرارتی را با در نظر گرفتن هزینه سرویس های جانبی ،سطح مبدل ها و انتخاب پیوند مبدل ها همزمان
بهینه سازی میکند كه درنهايت درهمين راستا پيشنهادات ارائه گرديد.

واژگان كليدي :مدل  ،MINLPشبكه مبدل هاي پيش گرمكن ،واحد تقطير
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شبيهسازي جريان در مبدل سردكننده بخارات مخازن
اتيلن با استفاده از ديناميك سياالت محاسباتي ()CFD
مرتضي محمدي :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،كارشناس واحد مهندسي فرايند شركت پتروشيمي مرواريد
محمد منصف :كارشناس ارشد واحد مديريت انرژي شركت پتروشيمي مرواريد
بهزاد نشان :رئيس واحد خدمات فني شركت پتروشيمي مرواريد

مبدلهای حرارتی تقریب ًا پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیاییاند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دماهای
مختلف را فراهم میکنند .این عملیات میتواند بین مایع -مایع ،گاز -گاز و یا گاز -مایع انجام شود .مبدلهای حرارتی در محدوده وسیعی
از کاربردها از جمله صنایع پتروشــیمی ،نیروگاهها ،پاالیشگاهها ،صنایع ساخت و تولید ،صنایع فرآیندی ،صنایع غذایی و دارویی ،صنایع
ذوب فلز ،گرمایش ،تهویه مطبوع ،سیستمهای تبرید و  ...استفاده ميشوند .اين تجهيزات در دستگاههای مختلف نظیر دیگ بخار ،مولد
بخار ،کندانسور ،اواپراتور ،تبخیرکنندهها ،برج خنککن ،پیشگرمکن فن کویل ،خنککن و گرمکن روغن ،رادیاتورها ،کورهها و  ...کاربرد
فراوان دارند و از مهمترين تجهيزات موجود در هر صنعتي به شمار ميآيند .لذا در اين مقاله به شبيهسازي يكي از مبدلهاي گرمايي
واحد الفين پتروشيمي مرواريد ،با استفاده از ديناميك سياالت محاسباتي ( )CFDپرداخته شده و براي ايجاد هندسه و شبكهبندي ،حل
معادالت حرکت حاکم بر جریان با روش المان محدود و تحليل ديناميكي نتايج ،از برنامه  ANSYS CFXاستفاده شده است .در نهايت
میزان افت فشار جريان در طول مبدل بررسي شده و نتايج آن ارائه گرديده است.
واژگان كليدي :مبدلهاي حرارتي ،افت فشار ،ANSYS CFX ،ديناميك سياالت محاسباتي
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شبيه سازي مبدل جوش آور برج تقطير واكنشي در فرآيند
تهيه اتيل استات
امين احمدپور :شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،شرکت پتروشیمی بندر امام ،مرکز پژوهش
خشایار شکیبی :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا

اتيل اســتات حاللي اســت كه در اكثر فرآيندهاي شيميايي و جداسازي مورد بهره قرار گرفته و براي تهيه آن از روش تقطير همراه با
واكنش شيميايي در يك برج تقطير واكنشي استفاده مي شود .در اين مقاله با استفاده از مدل مراحل تعادلي و روش شبيه سازي نيوتن-
رافسون و معادله ترموديناميكي  UNIQUACبراي محاسبه ضريب فعاليت سيستم و معادله حالت  S.R.Kبراي تعيين انحراف آنتالپي
از حالت ايده آل ،يك برنامه كامپيوتري جهت شبیه سازی مبدل جوش آور برج تقطير واكنشي به زبان ويژوال بيسيك نوشته شده كه
نتايج حاصل از اجراي آن براي يك ورودي مشخص پس از مقايسه با نتايج بدست آمده از نرم افزار  HYSYSو روش هاي شبيه سازي
 Homotopyو  Inside-Outsideدر پايان به صورت نمودارهايي ارائه شده است.
واژگان كليدي :شبيه سازي ،برج تقطير واكنشي ،اتيل استات ،جوش آور
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بررسی خوردگی سایشی در تیوب مبدلهای حرارتی
فهیمه شاهوران فرد :کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه شیراز ،شرکت کولر هوایی آبان
نغمه سرفرازی :کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه شیراز

در سیســتم مبدلهای حرارتی ،خوردگی سایشی یکی از انواع خوردگیهای مشکل ساز میباشد که منجر به آسیبهای جدی در این
سیستمها شده است .جریان سیال در تیوبها باعث از بین رفتن الیه محافظ روی سطح فلز شده و خوردگی را تسریع میکند .در این
مقاله به بررسی خوردگی سایشی در قسمتهای مختلف تیوب مبدلها پرداخته شده و تاثیر فاکتورهای سرعت سیال ،pH ،دما ،گازهای
خورنده و عناصر آلیاژی مورد بررسی قرار گرفته است .در نهایت راهکارهایی برای کاهش این نوع خوردگی در مبدلها ارائه شده است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،خوردگی سایشی ،تیوب
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چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1391  آبان18 ،تهران

Precipitation and particles fouling effects on plate heat exchangers
in gas sweetening unit
Mojtaba vafaee baghban: Process Department, Phases 9 & 10, South Pars Gas Complex, Assaluyeh, Iran
Seyed mohammad javad gharibzahedi: Process Department, Phases 9 & 10, South Pars Gas Complex,
Assaluyeh, Iran

The reason of applying heat exchanger is optimizing the usage of heat energy. There are many thermal, pressure
and flow limitation for designing heat exchanger. Corrosion, fouling and viscosity have important effect upon
designing factors. The plate heat exchanger (PHE) is the most usable type of exchangers. In south pars gas
complex (SPGC) we apply this type of exchanger for corrosive liquid such as sour amine (MDEA). Process
parameters such as flow velocity, heat flux, and particle concentration were varied over a considerable range.
After some years of operation, fouling can happen on the heat transfer surface of the PHE thereby lowering the
heat transfer efficiency and increasing the pressure drop. In this paper, we will describe which actions should be
estimated to increase the life of plate heat exchanger and having maximums efficiency and invistigate fouling
effect on plate heat exchanger with a practical experience in gas sweetening unit.
Keywords: heat exchenger,plate,gaskate,heat transfer,fouling , fouling factor, gas sweetening
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چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1391  آبان18 ،تهران

Heat Transfer between two V-Shaped Plates with Constant Wall
Temperature
Mohammad Eftekhari Yazdi , Ali Karbalaie Alilou, Arash Mir Abdolah Lavasani
Deparment of Mechanical Engineering, Islamic Azad University Central Tehran Branch

In this paper steady state laminar heat transfer between v-shaped plates had been studied numerically. The
distance between v-shaped surfaces (D) is 0.04 m and channel length (L) is equal to 1 m. The Reynolds number
base on D are within 50< Reeq <1000.The v-shaped angle varies within 150<β<180. Results show that heat
transfer in v-shaped channel depends on both β and Re. By comparing these results with channel with flat plates
it can be seen that heat transfer in v-shaped channel is 8 to 11 percent greater.
Keywords: Heat transfer, numerical, constant wall temperature, v-shaped plate.
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 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1391  آبان18 ،تهران

Integrated Optimization of an Overhead Air-Cooled Heat
Exchanger: A Case Study of Shiraz Refinery
Arash Shamseddini: Process Engineer, Department of Process Engineering, Shiraz Oil Refining Co.
Mohammad Shoara: - Senior Process Engineer, Department of Process Engineering, Shiraz Oil Refining Co.
Majid Yazdan Panah: Head of Process Engineering Department, Department of Process Engineering, Shiraz Oil Refining Co.

In the present research the operation of an Air-Cooled heat exchanger is studied in an attempt to optimize its
cooling ability. Water vapor from the overhead of a stripper in a sour water treating unit is condensed passing
through the cooler and directed into a receiving drum from which a waste gas is vented off to the flare network.
The significant deviation of cooler`s outlet temperature of 85 °C from the design 60 °C and the need to avoid
water escape along with the waste gas which in turn results into corrosion issues, is met by an integrated computer
simulation of the exchanger using HTRI v. 5.00 package. Later, considering certain operating constraints a
modified air cooler is proposed which cools the overhead down to 64°C.
Keywords: Air Cooler, Overhead, Sour Water Treating Unit, Computer Simulation
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چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1391  آبان18 ،تهران

The effect of condenser parameters on the COP and overall COP
of the residential split air conditioner out door unit
Mahmoodhosein Zare: Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran.
Hadi Milani: Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran.
Milad Darzi: Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran.

in this study, the effects of degrees of subcooled, number of rows and number of fins per inch on the COP and
overall COP of split air conditioner out door unit are investigated for a fixed condenser facing surface area. The
system is utilized with the scroll compressor, modeled based on thermodynamic and heat transfer equations
employing Matlab software. The working refrigerant is R134a whose thermodynamic properties are called from
Engineering Equation Software. This simulation shows that split air conditioner can be designed by different
configurations and COPs. The optimum values of these parameters obtained via providing practical figures.
Keywords: split air conditioner, air cooled condenser, COP, scroll compressor, air velocity, thermal modeling.
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مقاالت ارائه شده در
نخستین همایش مبدل های گرمایی
نام مقاله

نویسندگان

بررسي علت شکست مبدل حرارتي پنل کويل در واحد قلع اندود مجتمع فوالد مبارکه

حسن اسالمي ،احمد ساعتچي ،احمد پيشنمازي ،بهزاد شيراني
 ،جهاندار ايزدي

بررسی کاربرد سیال نانو به عنوان خنک کننده در مبدلهای صفحهای

لیلی آریان فر ،آبتین عطایی

بهينه سازي مصرف سوخت در مبدل گرمايي ايستگاههاي تقليل فشارگاز طبيعي بوسيله شير
سنولوئيدي و اصالح محفظه احتراق

رقيه رئوفي زاده ،علي رضايي

بررسي تأثير ركوپراتور بر افزايش راندمان و بازيافت تلفات حرارتي كورههاي پيشگرم نورد گرم
فوالد مباركه

علی کویتی

بررسی روش جدید بدست آوردن مصرف انرژی سرویسهای چندگانه در فنآوری پینچ

امیرحسین طریق االسالمی ،بهروز راعی
زهرا مغاره اصفهان

تخمین عدد ناسلت و افت فشار در مبدلهای حرارتی با کانال Corrugated
با استفاده از شبکه عصبی انتشار برگشتی

محمد حیدری

بررسي مكانيزم تشكيل رسوب و عملكرد بازدارندههاي رسوب در
مبدلهاي حرارتي با سيال آب

عليرضا ظهيري

تحلیل ترموهیدرولیکی جریان روی لولههای با مقطع بیضی شکل
در مبدلهای حرارتی فیلم ریزشی

سعید جانی ،میثم امینی

تحلیل اکسرژتیک احتراق در سامانههاي تبادل گرما و فرايندهای تبديل انرژي

علي اكبر جمالي ،محمدحسين بنياسدي

مطالعه اثر بکارگیری نانوسیال بر کارائی مبدلهای حرارتی و شبیهسازی عددی جریان نانو
سیال آب Al2O3-در یک لوله از مبدل حرارتی نمونه

هادی بتشکن آرتیجانی ،محمد حسین بهمنی ،قنبرعلی
شیخزاده

آناليز شبکه مبدلهای گرمايي با روش پينچ

بهروز راعی ،اميرحسين طريق االسالمی
فرهاد شهرکی

تحلیل اگزرژي سامانه رفع رطوبت از ذرات در خشک کنهاي بستر سيال

علي اكبر جمالي ،احد عبدیوش

مقایسه مبدلهای حرارتی صفحه  -واشردار و مبدلهای حرارتی پوسته  -لوله

محمد کالنتری ،کیخسرو کریمی

اثر استفاده از رینگ تقویتی برای عدسی توریسفریکال تحت فشار داخلی

آرش زمانی ،سید خلیل حسن دخت
سعید فاضلی ،سعید گالبی

روش استقرار فناوری بازرسی بر مبنای ریسک ( )RBIمختص تیوب باندل
مبدلهای حرارتی

محمدرضا شيشه ساز  ،عظيم کوشکی  ،نادر نبهانی ،هوشنگ
جزايری راد

مدلسازي رسوب مبدلهاي قاب و صفحهاي در صنايع غذايي

افسانهسادات بلورچي ،محمدرضا جعفری نصر

امکان سنجي استفاده از لولههاي تولیدی به روش جوشکاری مقاومتی در مبدلهاي حرارتي

حسن اسالمي ،آناهيتا دادگستر ،محسن غازي
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نام مقاله

نویسندگان

بررسی نسبت قطر پوسته به طول لولهها بر عملکرد مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای

علي فالوند جوزایی ،سید مهدی موسوی نوايي

كاهش قدرت رسوب گذاري آب در مبدلهاي حرارتي با استفاده از روش تصفيه مغناطيسي

بيژن قنواتي

استفاده از متدلوژی  Pinchدر واحد توليد سولفور در مجتمع گاز پارس جنوبي

حسين نورالهي ،مژگان حسيني ،محمد حسيني

ارزيابي عملكرد مواد شيميايي شركتهاي معتبر در زمينه بهسازي آب خنك كننده جهت
استفاده در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان

مجتبی حامدیان مقدم ،الهه جلودار
غالمحسين هاشمي

شبیه سازی ریبویلر  Kettle Type Stabilizerتوسط نرم افزار Aspen B-Jac

محمدرضا کاظمی ،علی اعتمادی

بررسی فاصله مغشوش کنندهها ()Baffleبر عملکرد مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای

سید مهدی موسوی نوایی ،علي فالوند جوزایی

بهينه سازي رسوبزدايي مبدلهاي حرارتي با استفاده از روشهاي شيميايي و مكانيكي

حامد اسالمي نمين ،حميد رضا رشيدي

بررسی وقوع خوردگی در مبدلهای حرارتی لولهای پوسته ای
نیروگاه برق آبی سد کرخه

رضا طاهرزاده ،محمد حسن حجت زاده
اسماعیل حجاری

اثر موقعيت ديوار و باله بر روي انتقال حرارت جابجائي آزاد از يک استوانه افقي

اميرعباس رضائي ،مسعود ضياء بشرحق ،تورج يوسفي

شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدلهای گرمایی در صنایع

عرفان زیاری فر ،سروش زرین آبادی

شبیهسازی و تحلیل عددي مبدلهای موجود در ایستگاههای تقلیل فشار گاز

سید عبدالمهدی هاشمی ،رضا اشرفی ،قنبرعلی شیخزاده،
ناهيد زمان

قوانین و روشهای اتصال در جوشکاری لوله به ورق در مبدلهای حرارتی

نعمت اله عصـار

شناسایی آالیندهها و کنترل وضعیت سیستم انتقال حرارت از طریق آنالیز روغن

پریسا کرمانی

تاثیر زاویه پراکندگی بر عملکرد کولرهای هوایی

حسین نعمتی ،محمد علی لیاقت

بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی در فرایند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچ

محمد رضا جعفری نصر ،آبتین عطایی ،احمد خوشگرد ،پژمان
دیلمی

طراحي ،ساخت و بررسي توان ميکرومبدل حرارتي

هادي کارگر شريف آباد ،عبدالرحيم کني

تعيين گام بهينه فين در سيستم گرمايش مخازن ذخيره سوخت مايع

احسان اله سعادتي ،علي رفيعي ،محمدرضا روشني

تحليل ارتعاشات آزاد پوستههای مرکب به روش  GDQRدر مبدلهاي حرارتي

شاپور مرادی ،رضا افضالن

بهينهسازي حرارتي در واحدآيزوماكس پااليشگاه اراك

منصور كلباسي ،امين احمدپور
محسن کیانی ده كياني

طراحی مبدلهاي گرمايي قاب و صفحه اي چندجرياني

امير حسين صبوري شيرازي ،مجید عمیدپور ،محمد رضا
جعفري نصر

تحليل مبدلهای حرارتي واحد تقطير شرکت پااليش نفت اراک
با استفاده از تکنولوژی پينچ

مهدی طالب بيگي ،سيد محسن حسيني ،عبدالرضا مقدسي،
بهزاد ياسيني

افزایش عملکرد کندانسورهای حرارتی پوسته و لوله فشار پایین با کنترل بهینه سطح موثر
انتقال حرارت (در واحدهای الفین)

امیر بارانی

بهینه سازی متغیرهای موثر در طراحی کولرهای هوایی

علی محمد کرمی ،فرزاد ویسی
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نویسندگان

نام مقاله
کاربرد تكنولوژي پينچ در بهینه سازی طراحي شبكه های مبدل حرارتي

خديجه سمندري

طراحی مدل بهینه مبدل گرمایی فشرده از دیدگاه انتقال حرارت
با استفاده از نرم افزار Matlab

حسنعلی ازگلی

مروري بر  34سال ثبت اختراعات در زمينه غلبه بر مشكل جرم گرفتگي در مبدلهاي گرمايي
در اياالت متحده آمريكا ( )1975-2009

علی داسمه

روشی جدید در طراحی مبدل گرمایی صفحه حلزوني با در نظر گرفتن ساختار

امير حسين صبوري شيرازي
محمدرضا جعفري نصر

نگرشهاي مرتبط با تكنولوژي پينچ در طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي

عبدالرحيم اسفندی

مروري مختصر بر روشهاي برآورد هزينه مبدلهاي گرمايي

امير حسين صبوري شيرازي

مقايسه انتقال حرارت از یک دسته لوله بادامکی و دايروي در جريان عرضي

آرش ميرعبداله لواساني ،حسين ترابيان

بهینه سازی كولر هوايي واحد تبخير آلوميناي جاجرم بوسيله طراحي و شبيه سازي مبدل
حرارتي بوسيلهي نرم افزار ASPEN

رضا سليمي ،حسن پهلوانزاده ،احمد فرزادگان ،جواد جويني

74

مروري بر انواع مبدلهای حرارتی مورد استفاده در صنعت

امين احمدپور ،سيمين عيديوند ،محمد حسين زادهمحسن
كياني ده كياني

ايجاد دانش فني ،طراحي و ساخت مبدل حرارتي پوسته – لولهاي با بافلهاي مارپيچ براي
اولين بار در ايران در پتروشيمي تبريز

رضا طسوجي آذر ،هادي وند تمدني محمد رضا جعفري نصر،
بهزاد موتابی ،مرتضی علیپور قوریچائی

ت اکسرژتيك لولههاي گرمايي با بکارگيری شبکه عصبی
بهينهسازي انرژي و مالحظا 
مصنوعی و آنالوژي شبه لويك

علي اکبر جمالي ،جليل باراندوست

طراحی بهینه مبدلهای حرارتی یک یخچال بازگشت ناپذیر به کمک الگوریتم ژنتیک

حمید صفاری نطنزی،کورش جواهرده
حمیدرضا طالش بهرامی

بررسي خوردگي ميكروبي در مبدلهاي حرارتي

امين احمدپور ،منصور جوهري ،محمد عنايت زاده

ط مرزي متنوع و كاربرد آن در
تحليل توزيع دما در يک صفحه مسي پروانهاي شکل با شراي 
سامانههاي تبادل گرما

علي اکبر جمالي ،ترانه سادات جانفدا

بهینه سازی نحوة تعیین پتانسیل یک کولر هوایی برای تولید آتش مخزنی

مهدیه احمدی ،هاجر الهوردی ،هما فردوسی

شبيهسازي عددي جريان تراكمناپذير همراه با انتقال گرما در اطراف دسته لوله

سيد اسماعيل رضوي ،محمدجعفر مهديزاده

بررسی تاثیر استفاده از نانو پوششها بر میزان انتقال حرارت در چگالندهها

عزتاهلل جودکی ،باقر ابارشی ،مصطفی دهقانیزاده

تعیین ترکیب بهینه مبرد در مبدلهایی با مبردهای مخلوط به کمک الگوریتم ژنتیک

حمید صفاری نطنزی ،حمید رضا طالش بهرامی

بهينه سازي انرژي در برج تقطير دياباتيک با استفاده از
مبدلهاي حرارتي روي هر سيني

سيد هادي سيدين  ،هادي صف شكن  ،بهنام خوش اندام

مزاياي نصب مبدلهاي صفحهايدر واحدهاي تبديل كاتاليستي

عليرضا جعفر پور بروجني

بازيافت حرارت از گاز خروجي توربين گازي بوسيله مبدلهاي حرارتي لوله گرمايي

فرزام باقرخانی ،رضا باهوش كازروني ،امین رضا نقره آبادی
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نام مقاله

نویسندگان

ساخت يك نمونه آزمايشگاهی لوله ترموسيفون به صورت قسمت مياني نمایشی

مجيد لطفي

محاسبه برآورد مصرف بخار و چگونگی تخلیه کندانس در مبدلهای حرارتی

سینا قمری

نقش بیو فیلمها در کنترل خوردگی مبدلهای صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

امیر خاکسار ،عیسی نویری  ،میثم تقی پور

بررسی دالیل خوردگی مبدلهای خنک کننده سکوی دریایی فاز یک عسلویه و راهکارهای
جلوگیری از آن

رضا قرباني  ،فاطمه رستمي

مدل سازی یک مبدل حرارتی پر شده از مواد با تغییر فاز

محمد رستمی زاده ،مهرداد خانلرخانی ،مجتبی نبی پور،
مجتبی صدرعاملی

سیستمهای خنک کننده مورد استفاده در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

علی زارع مهذبیه ،علی فاطمی

مدلسازی و مقایسه عملکرد انواع مبدلهای حرارتی در بخش رطوبتزدا و بازیاب سیستم
سرمایش دسیکنت

سپهر صنایع ،شهرام صدقی قادیکالیی

مقايسه تكنيكهاي بازرسي تيوبهاي مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله

مهدی محمدمهدی پور

تكنولوژي جريان گردابي جهت بازرسي تيوبهاي مبدلهاي حرارتي و ريبويلرها

مهدي محمد مهدي پور ،امير مختاري كرچگاني

شبيه سازي عددي انتقال حرارت نانو سيال در ميكرومبدل

هادي کارگر شريف آباد

تبدیل مولد مقیاس کوچک به تولید همزمان برق و حرارت با استفاده از مبدل گرمایی

جواد ابوالفضلی اصفهانی ،محمد جواد جزائری ،ایمان ویسی

افزايش انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي با استفاده از
لولههاي پليمري شكل دهي شده

علي ذاكري ،عباس جعفري جيد

Energy Analysis of bioethanol production pilot plant

Bahman Behzadi, Soheil Sarioletlagh Fard

Transient Thermal Behavior of a New Type of Multi-Layered Heat
Exchanger Using Porous Media

M. Marami Saran,M. Rezaee Alam, GH.
Ghezel Asheghi

Simulation of a Metal Foam Heat Exchanger
)Using Differential Evolution (DE

P. Setoodeh, P. Parvasi, D. Iranshahi, M.
Taheri

Applying Heat Pipes in Trough Solar Collectors to Supply
Consuming Energy of Absorption Chillers’ Generators

Khashayar Shakiby

Crude Oil Fouling in Shell and Tube Preheat-train Heat Exchangers:
a Review

Mohammad Reza Mozdianfard, Elaheh
Behranvand

Multiple Utility Targeting using Furnace Heating by Pinch Analysis

Hamid Reza Rashidi, Hamed Eslami Namin,
Alireza Toosi

;Heat Transfer in the Reboiler of MEA Stripping Column
Assessment of predictive correlations

S. M. Peyghambarzadeh, M. Jamialahmadi, S.
Azizi

Heat Transfer Analysis and Modeling of a Parabolic Trough Solar
collector, using a wicked heat pipe in focal line
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نام مقاله

نویسندگان

بهينه سازي مصرف انرژي در مبدل های گرمایی از طريق بهبود شرايط عملياتي در پااليشگاه
اراك با استفاده از روش الگوبرداري مقايسه اي

مرتضی فرامرز

اصالح شبكه مبدل هاي حرارتي توسط تكنولوژي پينچ

امين احمدپور  ،خشايار شكيبي
حسین حسینی

مروری بر افزایش انتقال حرارت در سمت پوسته مبدلهای حرارتی پوسته و لوله با استفاده از
بفل های مارپیچی

امیرحسین طریق االسالمی
بهروز راعی  ،عرفان زیاری فر

امکان سنجی استفاده از پديده تحریک الیه مرزی در افزایش راندمان مبدل های حرارتی
پوسته و لوله

علي قبادي  ،محمد حسين غفاری

محاسبه طول لوله و طول بهینه پره مبدل حرارتی با جریان عبوری گاز داغ از آن

علی یزدانیان  ،ابراهیم حاجی دولو

تحلیل عددی انتقال حرارت در مبدل حرارتی دوراهه با شار ثابت گرما

امیر فرزاد فروغی  ،محسن گودرزی

آشنايي با استاندارد  NACEو كاربرد آن در ساخت مبدل هاي گرمايي

نعمت اله عصـار

تحليل اکسرژی واحد بازيافت اورتوزايلن به منظور کاهش مصرف انرژی

بهروز راعی  ،امير حسين طريق االسالمی

بررسي مكانيزم شكست تيوب هاي اواپراتور متانول

دلير صوفي احمدي  ،بهنام باقری

طراحي بهينه مبدل بازياب حرارتي در سيستم هاي توليد همزمان حرارت و قدرت با محرک
اوليه ميکروتوربين گازي

الهام سهرابي زاده  ،داوود توکلي
محمدصادق قاضی زاده

مقایسه روش نوین رسوب زدایی هیدرومکانیک با واترجت

مهدی خانی مقانکی
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نویسندگان

استفاده از لولههای حرارتی نوسانی بعنوان جایگزین مناسب فین در مبدل های گرمایی
پیشرفته

محمد بهشاد شفیعی  ،هادی کارگر شریف آباد
محمدحسن طالبی

بررسی افزایش راندمان مبدل های حرارتی پوسته و لوله با ایجاد اغتشاش در سیال داخل
لوله ها

ایمان زینلی فامیله  ،سيد جواد ميررضايي
رودکی

ابداع روش نوين رفع نشتي از  PLUGكولرهاي هوايي در شرايط
کارکرد عادی

رضا حيدري  ،مازيار يوسف پور
ابوذر زارع

افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی با استفاده از نانو سیاالت

سید محسن پیغمبرزاده  ،میالد سیفی جمنانی
سید حسن هاشم آبادی  ،سید محسن حسینی

بررسی تجربی عملکرد مبدل گرمایی دولولهای با فین و محیط متخلخل

هادی کارگر شریف آباد

بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در فین مستطیلی

مرتضی حمیدی نیا  ،سید مهدی پسته ای

شناسايي و اندازه گيري غيرمخرب ترك هاي ناشی از خستگي در لبة قطعات فلزي مبدل های
گرمایی با روش اندازه گيري ميدان متناوب

رضا عباسي نژاد  ،سيد حسين صادقي
روزبه معيني مازندران

بررسي و پايش ميزان اكسيژن در بخارمصرفي مبدل هاي پااليشگاه پارس جنوبي بمنظور
جلو گيري از خوردگي اكسيژني

ندا دريس  ،رضا داناي مقدم

مقايسه و بررسي انواع سطوح انتقال حرارت و مواد مورد استفاده در صنعت ساخت
ريکوپراتورها

مهديه باغچه سرايي

تکنولوژی مبدل های حرارتی با تیوب های پیچیده

مهدي محمد مهدي پور

شبیه سازی کولر هوایی  E-2110پاالیشگاه اراک به منظور بررسی
تأثیر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد آن

رضا ابراهیمی ناغانی  ،حسین پاشا امیری
سامیارذبیحی  ،حمید عبدلی

بررسی خوردگی مبدل های پیش گرمکن آب خوراک واحد تولید بخار پاالیشگاه اول پارس
جنوبی

رضا حسینی پناه  ،سودابه نیکدل

امکان سنجي استفاده از مبدلهاي لوله گرمايي جهت بازيافت انرژي گرمايي اتالفي در
پااليشگاه گازي فازهاي 9و 10پارس جنوبي

صابر بالغي اينالو  ،بابك پوالدي برج

بررسي تاثير تغييرات لزجت سيال بر ميدان جريان و انتقال حرارت اطراف رديفی از لوله های
هم خط در یک مبدل حرارتی

قنبرعلی شیخ زاده  ،ابوالفضل فتاحی
محمد صادق صنايع پركار
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نام مقاله

نویسندگان

مشخصات حرارتي يك مبدل گرمايي جريان متقاطع با آرايش جريان جديد

علي اكبر جمالي  ،احد عبديوش

کاربرد الگوريتم ژنتيک در بهينه سازی چيدمان شبکه مبدل حرارتی

علی سوفسطائی

بررسی اثر سطح صفحه جدا کننده در مبدل حرارتی دو راهه تحت شار ثابت

سوده مظهرمنش  ،محسن گودرزی

شبیه سازی و بهینه سازی مبدل حرارتی واحد گاز و گاز مایع( )800 NGLاهواز

وحید ذبیحي ،نوید کاشانی زاده
ارشاد حبیب زارع  ،حسن طهماسبی دزفولی

تأثیر میزان جریان عبوری در راندمان یک مبدل و مدل آن

رضا احمدي نژاد  ،عرفان زیاری فر
امير حسين طريق االسالمی  ،بهروز رييسي

بررسي اثر ريكوپراتور بر راندمان سيكل توربين گاز و تعيين نرخ بازگشت سرمايه سيكل هاي
داراي ريكوپراتور

مهديه باغچه سرايي

مروری بر رسوب در مبدلهای نفتی

زهره قشالقی ،احسان سوری

طراحی مبدل حرارتی بازیاب به منظور افزایش راندمان حرارتي سیکل توربین های گازی
ایستگاه های تقویت فشار گاز

سعيد كريمي علويجه  ،كاظم كاشفی

مطالعه عددی تاثیر شکل مقطع و محل یک استوانه بر میدان جریان و انتقال حرارت در یک
مجرای دوبعدی از یک مبدل حرارتی

قنبرعلی شیخ زاده ،علیاکبر عباسیان
ابوالفضل فتاحی ،باقر پارسایی

تاثير رسوب بر روي ضريب انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي

عليرضا بزرگيان  ،معصومه زادسر
نويد مجدي نسب

بهینه سازی اثر مقاومت حرارتی در فینهای نوع دایرهای و چندوجهی (مستطیلی ،ششگوش)
برای باال بردن راندمان در کولرهای هوایی

علي فالوند جوزایی  ،سید مهدی موسوی نوايی

ساخت مبدل خورشیدی با فین حرارتی  ،استفاده از انرژی های پاک به جای سوخت های
فسیلی

محمد ریاحین  ،غالمحسین منتظری بابک
جعفری باغنوی  ،فاطمه طلوع

مروری برمطالعات تجربی انتقال حرارت جابجایی نانو سیاالت

بتول آهن سازان ،علی اصغر حمیدی

بازيافت حرارت گازهاي حاصل از احتراق به کمک تبادلگرهاي لوله گرمايي در پااليشگاه گاز
بمنظور کاهش تلفات انرژي

محمد حسين صابر  ،مژگان حسينی
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نویسندگان

نقش مبدل هاي حرارتي در امكان پذيري پروژه زيست محيطي بازيافت  CO2در
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

محمد رضا حامد غفاريان  ،مهدي پورافشاري چنار
عليرضا نجومي  ،حسن زارع علي آبادی

بهینه سازی طراحی مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

وحید ویسی  ،عرفان زیاری فر
نوید ویسی  ،معین نادری  ،بهروز رييسی

تاثیر هندسه کانال بر میزان تبادل حرارت در مبدل های حرارتی صفحه ای از نوع چین دار

ملیحه تربت

تحليل شرايط خنکسازی میکروکانالها توسط جریان مایع

علي اكبر جمالي

ی نانو ذرات در سیال جاري در لولههاي افقي يك مبدل
بررسي تأثيرات حرارتي پراکندگ 
گرمايي

علي اكبر جمالي  ،مرجانسادات سيديپور

بررسي تاثيرتغيير قطر و تعداد تيغه فن بر عملكرد فن در مبدل هاي هوايي

حبيب كريمي

گرفتگي در مبدل ها در اثر خوردگي

سوسن خسرویار

کاهش هزینه ها با طراحی مبدل حرارتی نوین (موج دار)

شهاب شفائیان  ،رحمان آشنا  ،جمشید
مقدسی

مطالعه تطبیقی ریژنراتورهای درونگرمایی و بیدررو با دیسیکانت مایع

علي اكبر جمالي  ،جليل باراندوست

Removing Problems of Heat exchangers in stripping part of an olfin
plant

Erfan Ziarifar
Soroush Zarin Abadi
Bijan Ghanavati

Experimental study on thermal performance and pressure drop of a
cooling tower

Amir R. Maemoori
Hamid R. Goshayeshi
Amin Jodat

Comparison of fully welded plate heat exchangers to shell and tube
heat exchangers

Mohammadreza Malek
Alireza Mahootchi

Design of a gas to gas plate-fin heat exchanger with offset strip fins

Amir masoudi, hamid saffari
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نام مقاله

نویسندگان

شبیه سازی و بررسی سیستم کنترل مبدلهای فرآیند به فرآیند برای حداقل کردن اثر اختالالت دمای جریان ورودی به راکتور

ابوالفضل جاوونی

شستشوي شيميايي مبدلهاي حرارتي

امين احمدپور
خشايار شكيبي

بررسي تصفیه فيزيكي و شيميايي آب جهت پیشگیری از تشکیل رسوب در دیگهاي بخار و مبدلهاي حرارتي

امين احمدپور
خشايار شكيبي

بررسی عددی میزان رسوبگیری انتقال گرما و جریان سیال
در مبدلهای گرمایی صفحهای تخت

زینب صادقی
علی عبدالخانی
عباسعلی چنگلوایی

بررسی عددی الگوی جریان در یک کانال مبدل حرارتی صفحهای
با صفحات شورون

هادی پاکدامن
ولی کالنتر

كاربرد نانو سياالت در طراحي گرمایی مبدل حرارتي فشرده

امير اكبري

مطالعه آزمایشگاهی عملکرد قطعاتی به شکل حلقههای پروانهای هم مرکز بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای
حرارتی لولهای

محمد سمیعپور گیری
ّ
آرش اطمینان
نصراهلل مجیدیان

بررسي اثر دامنهموج برروي انتقالحرارت و افتفشار در مبدلهاي حرارتي فشرده صفحهاي
با پرههاي موجدار

سيده الهام حسينيراد
مرتضي خوشوقت علي آبادي
فرامرز هرمزي

مبدلهاي حرارتي لوله گرمايي حلقوي()LHP؛ ساختار ،کاربردها و تحليل فرآيند آنها

محمد حسین غفاری
محبوبه طاهری
محمد بهشاد شفیعی

مکانیزمهای رسوب گذاری حاصل از انجماد و مواد جامد بر کاهش راندمان مبدل  Cold Boxفازهای  10و  9مجتمع پارس
جنوبی

سید محمد جواد غریب زاهدی
آرمان رشيدی

ترک برداشتن تیوبهای مبدل پیش گرم کننده آمونیاک ورودی به راکتور مالمین
در واحد مالمین پتروشیمی خراسان

غالم معزز  ،غالمحسين والي،
سيد جواد موسوي جراحي،
غالمرضا مرادي

بررسی تولید حرارت در مبدل حرارتی مورد استفاده
در خشک کن بستر سیال

مهدی ارجمند
سید هادی سیدین
جواد خدیوی
سید حسن الحسینی
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نویسندگان

آناليز عددي شبكههاي فلزي به منظور استفاده در بازيابهاي حرارتي

حميدرضا مرتضوي بني

بررسی نقش نانو سیاالت بر روی ضریب انتقال حرارت مبدل حرارتی میکروکانال

مسعود صدقیان
مجید عابدی لنجی
امید محمد حسنی
رحیم آقا ابراهیمیان

پیشرفتها در زمینه مبدلهای حرارتی :بهبود انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی مختلف

مهدی محمد مهدی پور
مهدی ستاری منش

اهميت انتخاب موقعيت سيال در طراحي مبدلهاي حرارتي وتاثيرآن
بر وزن وابعاد

امير مرادي
مهدي مهديزاده كفاش

گزارش تخريب تيوب كولرهاي هوايي واحد فشرده سازي هوا در پااليشگاه چهارم
مجتمع گاز پارس جنوبي

محمد رضا حامد غفاريان
احمد كمالي
مجتبي زماني
محمد دليل كوهي
سيد محمدرضا خادم

بررسی اثر ماده شیمیایی ( En565فسفوناتهای دی و تری آمینی) نسبت به ( Polyphosphatesهگزامتافسفات سدیم)
درکاهش رسوبگذاری مبدلهای حرارتی  165و  185درجه سانتیگراد شرکت الستیک پارس (سهامی عام)

محسن یارمرادی
تیمور رحمانی
مراد حسنوند

طراحی و برآورد اقتصادی مبدلهاي حرارتي افزوده شده به سيستم آب صنعتی پاالیشگاه تهران جهت جلوگیری از اتالف
حرارت در مخزن آب صنعتی

مهرنوش محمدی
حامد وزوایی
سپیده اردیبهشتی
محمود نیکبخت

افزایش راندمان رسوب زدایی مبدلهای فرآیند بایر بوسیله محلول اسید سولفوریک
و سود کاستیک

مصطفی محمودیان
پرویز کلیدری
فاطمه صادقی
محمد رضایی راد
ناصر رنجبر

مطالعه میدانی جرمگرفتگی در مبدلهای پیشگرمکن واحد تقطیر نفت خام پاالیشگاه اصفهان

محمدرضا مزدیانفرد
الهه بهرانوند

مطالعه عددی اثر بکارگیری نانو سیال آب-اکسید آلومینیوم و آب-مس بر انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی پوسته-لوله

نجمه حاجیعلیگل
قنبرعلی شیخزاده
معصومه ابراهیمقمی
رقیه حیدری

بررسي داليل خوردگي مبدلهاي خنك كننده سكوي دريايي فاز یک
و راهكارهای جلوگيري از آنها

رضا قرباني

بررسی اثر استفاده از یک محلول جدید رسوب زدای غیرخورنده در تاسیسات سرمایشی

محمد کجوری منش
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چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 18 ،آبان  - 1391مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

نام مقاله

نویسندگان

تحلیل عددی توزیع سرعت و کسرحجمی جریان دوفاز آب -هوا
درون کویل مارپیچ قائم

حمید صفاری
شهاب احسانفر

شبیهسازی عددی جریان دوفاز آب -هوا درون کویل مارپیچ قائم

حمید صفاری
شهاب احسانفر

مدلسازي فني و اقتصادي مبدلهاي آبي و هوايي مورد استفاده
در پااليشگاه گاز ترش

تکتم شنوايي زارع
اکبر شاهسوند
حسن زارع علي آبادي

شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب Al2O3/در کانال صفحه ای
به روش عددی لتیس بولتزمن

سهیل غنمی
علیرضا حسین نژاد

تخمین شار حرارتی روی جداره لولههای داخلی مبدلهای حرارتی با استفاده از روش معکوس

محمد حسن شجاعی فرد
وحید شجاعی

بررسی افت فشار جریان دوفازی آب و هوا در کویل مارپیچ عمودی

حمید صفاری
یحیی حقگو

تحلیل عددی هیدرودینامیک جریان حبابی در لوله مارپیچ عمودی

حمید صفاری
زاهد کریمی

بررسی عددی اثر افزودن نانوذرات به سیال پایه بر انتقال حرارت در هندسهی آشوبناک

سید مصطفی حسینعلی پور
امیر توحیدی
زهرا قاسمی منفرد
مهدی بحیرایی

بررسي عملكرد مبدلهاي پيشگرمكن مسير نفتخام واحدهاي تقطير پااليشگاه بندرعباس دراثر تغيير در نوع خوراك به كمك
نرم افزار اسپن پالس

محسن پيرزاده
اميرمحمد نصرآبادي
سيد مجتبي رضوي
افشين بهروزي

محاسبه مقاومت جرمگرفتگی در مبدلهای پیشگرمکن واحد تقطیر نفت خام
در یک صفحهگسترده

محمدرضا مزدیانفرد
الهه بهرانوند

انتقال حرارت آشفتگی در یک مبدل حرارتی با استفاده از لولۀ  Uشكل با شعاعهاي خم مختلف

شهاب شفائیان
تارا نادری

بازیابی حرارت و کاهش مصرف انرژی در واحد تولید آب صنعتی
پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهران

مهرنوش محمدی  -حامد
وزوایی
سپیده اردیبهشتی  -محمود
نیکبخت

تحلیل عددی انتقال حرارت در جریان دوفازی در کویل مارپیچ

حمید صفاری
یحیی حقگو

معرفي رويكرد سيستمي در مواجه با جرمگذاري مبدلهاي گرمايي پيشگرم كن
نفت خام پااليشگاهها

علي داسمه
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چهارمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1391  آبان18 ،تهران

نویسندگان

نام مقاله

محمود طاهري زاده

بررسي جرم گرفتگي در مبدلهاي گرمايي بخش صنعت و ساختمان

علي اكبر جمالي

تحليل پاسخ گذراي جریان متقاطع در تبادلگرهاي گرمايي با
چيدمان گوناگون دسته لوله و اشکال مختلف

علي اكبر جمالي

 نوسان جريان اطراف سازههاي موجودCFD بررسي
در مسير مجاري مبدلهاي حرارتي

، محمد فرامرزی،شهاب شفائیان
 محمد امین پشم،مهدی شکیبا
، سید محمد رضا حسینی،فروش
علیرضاممتاز

تقویت انتقال حرارت آشفتگی در یک مبدل حرارتی با استفاده از عملكرد لولههاي صاف

M. Akhtaria, M.
Haghshenas Farda
M.R. Talaie b

Heat Transfer Enhancement of AL2O3/Water Nanofluid in a Double Pipe Heat Exchanger

M.H.Shojaee fard
V.Shojaee

Numerical investigation of flow and heat transfer enhancement over a 2-D back-ward facing
step with a cylinder mounted near its top corner

Bakhshan and Ashouri

Thermal and Hydraulic Behavior fluid in the Rectangular Enclosures under the Effect of
Magnetic Field

Ehsan Rezaei ,
Alimohammad Karami
, Mohsen Shahhosseni
, Maziar Mahdipour
Jalilian

Genetic Algorithm for Optimizing of Thermal Performance of an Air Cooler Equipped with
Jagged Inserts

Alimohammad Karami
, Ehsan Rezaei ,
Mohsen Shahhosseni

Modeling of Heat Transfer in Air Cooler Equipped with Classic Twisted Tape Inserts Using
ANFIS

Ehsan Rezaei
Alimohammad Karami
Mohsen Shahhosseni
Masoud Esmaeli

Fuzzy Logic Modeling of Heat Transfer in Air Cooler Equipped with Jagged Twisted Tape
Inserts

Alimohammad Karami
Imperialist Competitive Algorithm to Optimize the Heat Transfer in Air Cooler Equipped with
, Ehsan Rezaei ,
Butterfly Inserts
Mohsen Shahhosseni
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Bahram Borooghani,
Sadeq Hooshmand
Zaeferani

Industrial techniques which used to eliminate erosion corrosion in heat exchanger tubes

Ali Samadiafshar

Increasing the Performance of
Shell-and-Tube Heat Exchangers
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پنجمین همایش ملی مبدلهای گرمایی

کولر هوایی آبان ،حامی همایش مبدلهای گرمایی

1

همایش ملی
پنجمینگرمایی
پنجمین همایش ملی مبدل های

مبدل های گرمایی
تهران 30آبان 1392

پس از برگزاري موفقيت آميز نخستین ،دومین ،سومین و چهارمین
همایش ملی مبدلهای گرمایی ،پنجمین دوره همايش فوق با هدف
گسترش دانش فني ،اعتالي تحقيقات ،ارائه دستاوردهاي متخصصين
صنعتي و دانشــگاهي و ايجاد محيطي براي تبادل اطالعات علمي
و تجارب صنعتي ،توســط شــركت هم انديشــان انرژي كيميا با
مشاركت مستقيم نشــريه مبدل گرمايي ،برخی از تولیدکنندگان و
ارائه دهندگان خدمات مرتبط با صنعت مبدل گرمایی،انجمن هاي
صنفي  -توليدي و علمی مرتبط با مبدل گرمایی ،نخبگان صنعتي و
دانشگاهي ،پژوهشگران ،اساتيد و عالقمندان كشور در  30آبان ماه
سال  1392در تهران ،مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار گردید.
ايــن همايش شــامل بخش هاي متنوعي از جملــه ارائه مقاالت،
برگزاري جلســات پرسش و پاسخ ،برگزاري كارگاه هاي آموزشي
و  ...بود.
 اهداف كنفرانس:• شناسايي نقاط ضعف و قوت و چالش هاي توسعه صنعت مبدل
گرمايي كشور
• ايجاد فضاي الزم جهت بروز توانمندي هاي علمي و پژوهشــي
صنعت مبدل گرمايي در كشور
• شناخت متقابل پتانسيل هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري
ارتباط مستقيم بين اين دو نهاد
• بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
• فراهم ســازي بســتر مناســب براي انتقال دانش و تجربيات
صنايع كشور به يكديگر
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری هــای نوین افزایش انتقال حــرارت و بازده مبدل های
گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آن ها
• شناسایی و رفع مشــکالت فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش های انتگراســیون حرارتی و اصالح شبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
بــا توجه به كاربردي بودن همايش ،مقــاالت صنعتي در اولويت
برنامه همايش قرار داده شدند.

2

 مخاطبين كنفرانس :• اســاتيد دانشگاه ،پژوهشــگران و محققان صنعت مبدل گرمايي
كشور
• شــركت هاي صنعتي فعال در حوزه ساخت و توليد ادوات تبادل
گرما
• مديران و مهندســين ،طراحان و دســت انــدركاران فعال در
پروژه هاي نفت و گاز و پااليشگاهي كشور.
• مهندســين و دست اندركاران فعال در حوزه عمليات و كاربري
دستگاه هاي تبادل گرما.
• شــركت هاي مهندسين مشــاور صنعتي و پيمانكاران فعال در
پروژه هاي صنعتی
• مديران و پرســنل واحدهاي تحقيق و توسعه صنعتي (،)R&D
بازرسی فنی و مهندسی و ...
• مديران و پرسنل واحدهاي تهيه كاالي مورد نياز پروژه ها
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آنها
• شناسایی و رفع مشــکالت فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش های انتگراســیون حرارتی و اصالح شبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
بــا توجه به كاربردي بودن همايش ،مقــاالت صنعتي در اولويت
برنامه همايش قرار گرفت.
 جلسات پرسش و پاسخ :اين جلسات با حضور كارشناســان ،متخصصين و صاحبنظران از
دانشــگاه ها ،نمايندگان انجمن هاي صنفي و علمي و سازمان هاي
دولتي به منظور بحث و تبادل نظر در موضوعات مرتبط با صنعت
مبدل گرمايي برگزار گردد.
 تماس با دبیرخانه همایش:تلفن09197556424 – 88671679 :
فکس88671680 :
ایمیلmobadelconf@yahoo.com :
وب سایتwww.mobadel.ir:
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پنجمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 30آبان  - 1392مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

فهرست مقاالت پنجمین کنفرانس مبدل های گرمایی
ردیف

نام نویسنده

نام مقاله

صفحه

1

شبيه سازي و بررسي تاثير استفاده از مهرداد ميرزاجانزاده :دانشجوي دکتري مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات،
نوارهاي تابيده بر بهبود انتقال حرارت دانشکده فني مهندسي ،گروه مهندسي شيمي
محمدرضا جعفرينصر :دانشيار پژوهشگاه صنعت نفت ايران
در مبدلهاي پوسته-لوله

8

2

شناسايي خطاي طراحي سازنده در يک
عليرضا عروجي  ،سيد سجاد حسيني نيا
مبدل بخار ساز پوسته لوله و نيز داليل
کارشناس مهندسي شيمي ،مهندس فرآيند ،مجتمع پتروشيمي پرديس ،عسلويه
شکست جوش تيوب به تيوب شيت آن

9

3

مدلسازي آزمايشگاهي يک مبدل
احمد دادوند کوهي :استاديار گروه مهندسي شيمي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران
حرارتي دو لوله اي جريان مخالف براي
نگين توکلي :دانشجوي کارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران
تعيين LMTD

10

4

تعيين پارامترهاي موثر بر اختالف دماي
احمد دادوند کوهي :استاديار گروه مهندسي شيمي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران
لگاريتمي در يک مبدل حرارتي دو لوله
نگين توکلي :دانشجوي کارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران
جريان موازي

11

5

احمد حاجت زاده پردنجاني ,صادق ايزدخو ,علي مرادي زانياني
بهبود عملکرد مبدل پوسته و لوله با
دانشجوي مقطع کارشناسي مکانيک درحرارت و سياالت دانشگاه آزاد اسالمي ,واحد نجف آباد ,گروه
استفاده از بافل مارپيچ
مهندسي مکانيک ,اصفهان ,ايران

12

6

حميدرضا بوربور اژدري :کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي شيمي ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه فردوسي،
مشهد ،ايران
مدلسازي و شبيهسازي يک سامانه مبدل
سيد مجتبي صدرعاملي :استاد گروه مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس تهران
حرارتي بازيافت انرژي بستر ثابت با
سيد مصطفي نوعي باغبان :استاديار ،گروه مهندسي شيمي ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه فردوسي،
آکنههاي کروي
مشهد ،ايران
محمدرضا شاملو علي آبادي  :کارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس تهران

13

7

احمد حاجت زاده پردنجاني,صادق ايزدخو ,علي مرادي زانياني
بررسي لولههاي مبدلهاي حرارتي پوسته
دانشجوي مقطع کارشناسي مکانيک درحرارت و سياالت دانشگاه آزاد اسالمي ,واحد نجف آباد ,گروه
و لوله و بهينهسازي آنها
مهندسي مکانيک ,اصفهان ,ايران

14

8

تحليل انتقال حرارت اغتشاشي در مبدل علي صالحي نسب :کارشناس مکانيک
محسن گودرز :دکتراي مکانيک و استاديار دانشگاه بوعلي سينا
حرارتي ساده

15

9

قنبرعلي شيخزاده :دانشيار ،دانشگاه کاشان ،دانشکده مهندسي مکانيک
بررسي ميدان جريان ،انتقال حرارت و
عليرضا آقايي :دانشجوي دکتري ،دانشگاه کاشان ،دانشکده مهندسي مکانيک
توليد انتروپي جابهجايي توام نانوسيال با
حميدرضا احترام :کارشناس ارشد ،دانشگاه کاشان ،دانشکده مهندسي مکانيک
خواص متغير در کانالي افقي با دو پره
مصطفي پاپي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه کاشان ،دانشکده مهندسي مکانيک

16

10

بررسي عددي اثر اعداد رينولدز و گراشف
در انتقال حرارت جابهجايي ترکيبي امين کابلي :گروه مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول ،دزفول ،ايران
نانوسيال با مدل مخلوط دو فازي در مبدل نادر نبهاني :گروه مکانيک ،دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده نفت اهواز ،اهواز ،ايران
حرارتي دولولهاي
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4

نام مقاله

صفحه

نام نویسنده

11

بررسي اثر وجود نوار مارپيچ تعبيه شده
در داخل لوله مبدل پوسته و لوله بر روي
مسعود حق شناس فرد :استاديار دانشکده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان
ضريب انتقال حرارت و ضريب اصطکاک
مصطفي حيدريان :دانشجوي مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان
با استفاده از تکنيک ديناميک سيال
داريوش هنرمند :دانشجوي مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان
محاسباتي ( )CFDو مقايسه آن با نتايج
و روابط تجربي

18

12

بررسي اليه مرزي سرعت و حرارت در الهه نشاط اسفهالني :دانشجوي دکتري مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند ،تبريز ،ايران
سيامک حسين پور :دانشيار دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند ،تبريز ،ايران
داخل و خارج لوله مارپيچ

19

13

بررسي عملکرد مبدل پوسته-لولهاي با
لولههاي مارپيچ عمودي و افقي با استفاده
الهه نشاط اسفهالني :دانشجوي دکتري مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند ،تبريز ،ايران
از روشهاي عددي و تجربي
سيامک حسين پور :دانشيار دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند ،تبريز ،ايران
بخش اول :بررسي تغييرات عدد ناسلت
ديواره بيروني لوله

20

14

بررسي عملکرد مبدل پوسته-لوله اي با
لولههاي مارپيچ عمودي و افقي با استفاده
الهه نشاط اسفهالني :دانشجوي دکتري مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند ،تبريز ،ايران
از روشهاي عددي و تجربي
سيامک حسين پور :دانشيار دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند ،تبريز ،ايران
بخش دوم :بررسي تغييرات دماي سيال
داخل پوسته

21

15

آناليز انرژي در تغييرکارآيي واحد تبديل
فرشته اشرافي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،طراحي فرايندها ،دانشکدهي فني مهندسي
تولوئن به بنزن پتروشيمي اصفهان به واحد
دانشگاه اصفهان
تبديل بنزن به سيکلوهگزان با استفاده از
مسعود بهشتي :استاديار گروه مهندسي شيمي ،دانشکدهي فني مهندسي دانشگاه اصفهان
تئوري پينچ

22

16

مطالعه جابجايي اجباري نانوسياالت در محمد هادي شريعت پناه :دانشجوي كارشناسي ارشد ،گروه مكانيك ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مشهد
ايمان زحمتكش :استاديار ،گروه مكانيك ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مشهد
لولههاي منحني شکل و مارپيچ

23

17

بهبود بازيافت مايعات گازي با
حامد نجاتيان دارايي :مهندس فرآورش شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران
بهکارگيري مبدلهاي حرارتي در مجتمع
ايمان قاضينيا :مهندس فرآورش شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران
گاز و گاز مايع  :900طراحي پروژه ،نتايج
مرتضي انصاري :سرپرست تاسيسات گاز و گاز مايع شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران
شبيهسازي و ميداني

24

18

حامد شعباني :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود
طراحي و شبيهسازي رکوپراتور حرارتي
ايرج ناصر :دکتري مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
جهت کوره  H-101پااليشگاه تهران
مهدي رفيع زاده :دکتري مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير کبير

25

19

تحليل و بررسي  Box Coldواحد وحيدرضا دالوند اصطهباناتي :مهندس ارشد تعميرات پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي
بازيافت اتان در پااليشگاه پنجم مجتمع عباس صداقت :مهندس ارشد تعميرات پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي
رضا بماني :مهندس ارشد تعميرات پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي
گاز پارس جنوبي بر اساس روش پينچ

26

20

الهام موالئي اقدم :فوق ليسانس مکانيک ،گرايش تبدبل انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کاشان.
مدلسازي عددي عملکرد مبدل حرارتي
احمد فخار :دکتري تخصصي مکانيک ،حرارت و سياالت ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کاشان
پوسته و لوله با لولههاي بيضوي
حسين نوري بيدگلي :فوق ليسانس شيمي ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کاشان

27

21

بکارگيري فناوري انتگراسيون حرارتي محمد قديمي :استاديار گروه مهندسي مکانيک دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن
با هدف اصالح شبکه مبدل گرمايي و فريور فاضل پور :استاديار گروه مهندسي مکانيک دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
کاهش مصرف انرژي در پااليشگاه گاز هاني ميرسنجري :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران جنوب
مسجد سليمان
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صفحه

22

بررسي عوامل موثر بر انتقال حرارت کمال شيريان دهکردي ،افشين جوادي ،پيمان ميرزاخاني نافچي
مبدل حرارتي صفحه زدوده به کمک دانشجوي مقطع کارشناسي مکانيک در حرارت و سياالت دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد نجف آباد ،گروه
مهندسي مکانيک ،اصفهان ،ايران
نرمافزار Fluent6.3.25

29

23

مهدي پوررمضان :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،تبديل انرژي ،دانشگاه فردوسي مشهد،
بررسي علل خرابي ساپورتينگ تيوبها در
دانشکده فني و مهندسي
بويلرهاي نيروگاه توس مشهد
محسن کهرم :استاد گروه مهندسي مکانيک دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده فني و مهندسي

30

24

مطالعه عددي جريان و انتقال حرارت
محمد کلته :استادبار گروه مهندسي مکانيک ،دانشکده فني ،دانشگاه گيالن
نانوسيال در فضاي بين کانال مربعي و لوله
سعيد مهرزاد :دانشجوي کارشناسي ارشد دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي شهر مجلسي
توپر واقع در مرکز آن

31

25

محمد صارمي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ماهشهر ،گروه مهندسي شيمي،
بررسي آزمايشگاهي تأثير نانو ذره ماهشهر ،ايران
دياکسيد تيتانيوم بر جذب گاز پروپيلن مصطفي رحيم نژاد :دکتري ،و عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي بابل
در حالل  N-متيل پيروليدون NMP
شيما عزيزي :دکتري ،عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ماهشهر ،گروه مهندسي شيمي،
ماهشهر ،ايران

32

26

بهرام مهدوي نژاد :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي انرژي ،دانشکده مکانيک دانشگاه خواجه
تحليل ترموهيدروليکي مبدل سرد و گرم
نصير طوسي ،تهران
در موتور استرلينگ بر اساس جريان
مجتبي بابا الهي :دانشجوي دکتري ،دانشکده مکانيک دانشگاه خواجه نصير طوسي ،تهران
نوساني سيال
حسينصيادي:دانشياردانشکدهمهندسيمکانيک-گروهانرژي،دانشکدهمکانيکدانشگاهخواجهنصيرطوسي،تهران

33

27

مقايسه مبدل حرارتي فوالدي و تکنولوژي موسي توانا :کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه علم و صنعت ايران
سيد نظام الدين اشرفي زاده :دانشيار مهندسي شيمي ،دانشگاه علم و صنعت ايران
مبدل چگالنده غشايي

34

28

بهرام مهدوي نژاد :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي انرژي ،دانشکده مکانيک دانشگاه خواجه
نصير طوسي ،تهران
طراحي ترمو هيدروليکي مبدلهاي لوله
مجتبي باباالهي :دانشجوي دکتري ،دانشکده مکانيک دانشگاه خواجه نصير طوسي ،تهران
زانويي در موتور استرلينگ
حسين صيادي :دانشيار دانشکده مهندسي مکانيک -گروه انرژي ،دانشکده مکانيک دانشگاه خواجه نصير
طوسي ،تهران

35

29

نرگس فوالديفرد :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي ،گروه مهندسي
تعيين مشخصات ترموهيدروليكي مبدل مكانيك دانشکده مهندسي دانشگاه يزد
شهرام طالبي :استاديار گروه مهندسي مکانيک دانشکده مهندسي دانشگاه يزد ،گروه مهندسي مكانيك
حرارتي فورگو
دانشکده مهندسي دانشگاه يزد

36

30

مقايسه عملکرد حرارتي مبدلهاي حرارتي
لوله مارپيچ با سطح مقطعهاي متفاوت

طاهر عباسي اصل :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشکدهي مهندسي شيمي ،دانشگاه علم و صنعت ايران
سعيد قزل قشالقي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشکدهي مهندسي شيمي ،دانشگاه تهران

37

31

شبيهسازي بازيافت آب و حرارت از
موسي توانا :کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه علم و صنعت ايران
گازهاي اتالفي صنايع توسط تکنولوژي
سيد نظامالدين اشرفيزاده :دانشيار مهندسي شيمي ،دانشگاه علم و صنعت ايران
جديد مبدل چگالندهي غشايي

38

32

سمانه حمزه خاني :دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ماهشهر ،گروه مهندسي شيمي،
بررسي مبدلهاي زمين به هوا و مطالعات
ماهشهر ،ايران
تجربي و تحليلي انجام شده
محمدرضا فردين پور :کارشناس سياالت شرکت ملي حفاري ايران
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6

نام مقاله

صفحه

نام نویسنده

33

صديقه جليلي راد :کارشناس ارشد مهندسي مکاترونيک ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب ،گروه
کمينهسازي نرخ توليد آنتروپي در
مهندسي مکاترونيک ،تهران ،ايران
مبدلهاي حرارتي پوسته لولهاي با
محمدحسن چراغعلي :دانشيار مديريت صنعتي
استفاده از الگوريتم بهينهسازي کوچ
حسين احمدي دانش آشتياني :استاديار مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب ،گروه
پرندگان
مهندسي مکانيک ،تهران ،ايران

40

34

آناليز سه بعدي الگوي جريان و انتقال
طاهر عباسي اصل :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشکدهي مهندسي شيمي ،دانشگاه علم و صنعت ايران
حرارت در مبدل حرارتي لوله مارپيچ با
سعيد قزل قشالقي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشکدهي مهندسي شيمي ،دانشگاه تهران
استفاده از تکنيکهاي CFD

41

35

ولي اله غضنفري :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي هستهاي ،دانشکده علوم و فناوريهاي نوين ،دانشگاه
تحليل ترموهيدروليکي مولد بخار هستهاي اصفهان
محمدحسين استکي :استاديار دانشکده فني مهندسي دانشگاه اصفهان
بوشهر با استفاده از مدل شار رانشي
غالمرضا انصاري فر :استاديار دانشکده علوم و فناوريهاي نوين دانشگاه اصفهان

42

36

کوروش گودرزي :دکتراي مکانيک ،استاديار ،دانشکده فني و مهندسي دانشگاه ياسوج ،گروه مکانيک
مروري بر روشهاي مختلف اندازهگيري
عليرضا نامداري :دانشجوي کارشناسي ارشد مکانيک ،دانشکده فني و مهندسي دانشگاه ياسوج ،گروه مکانيک
رسوب در مبدلهاي حرارتي
رسول ايمني :مشاور صنعتي شرکت گاز ايران

43

37

بررسي علت و عوامل خوردگي تيوبهاي محسن روحي :گروه خوردگي فلزات ،پژوهشكده حفاظت صنعتي ،پژوهشگاه صنعت نفت
عليرضا رحيمي زيناب :گروه الكتروشيمي و مواد بازدارنده ،پژوهشكده حفاظت صنعتي ،پژوهشگاه صنعت نفت
مبدل مورد استفاده در پااليشگاه نفت

44

38
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شبیه سازی و بررسی تاثیر استفاده از نوارهای تابیده بر
بهبود انتقال حرارت در مبدلهای پوسته-لوله
مهرداد میرزاجانزاده :دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه مهندسی شیمی
محمدرضا جعفرینصر :دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت ایران

از آنجايي كه انتقال حرارت در داخل لوله هاي مبدلهای حرارتی از نوع پوسته-لوله كه در آنها ضمائمي همچون نوارهاي تابيده به كار
برده شده است ،جذابيت زيادي در سالهاي اخير يافته است ،لذا در اين تحقيق به بررسی تاثیر نوارهای تابیده بر روی افت فشار و میزان
انتقال حرارت در ســمت لوله پرداخته شده است .برای این کار از نرم افزار شبیه ساز  COMSOLبهره برده شده است .میزان افت
فشار و افزایش انتقال حرارت با کمک شبیه سازی پروفیلهای دما ،سرعت و فشار و بصورت شکل ارائه شده است .مقایسه بین لوله ساده
بدون اینزرت و لوله حاوی نوار تابیده با نسبت چرخش  y=6و لوله با نوار تابیده با نسبت چرخش  y=7/2انجام شد .نتایج نشان می دهند
که افت فشار در حالت لوله حاوی اینزرت حدودا  3برابر لوله ساده می باشد  .همچنین با بررسی شکلهای بدست آمده توسط نرم افزار
مشخص می شود که استفاده از نوار تابیده با نسبت چرخش  y=7/2افت فشار بیشتری نسبت به حالت  y=6ایجاد می کند .هرچند که
افزایش دمای سیال خروجی در حالت اول بیشتر از حالت دوم خواهد بود.
واژگان کلیدی :نوار تابیده (پیچیده) ،بهبود انتقال حرارت ،مبدل پوسته و لوله ،نسبت پیچش
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شناسایی خطای طراحی سازنده در یک مبدل بخار ساز پوسته
لوله و نیز دالیل شکست جوش تیوب به تیوب شیت آن
علیرضا عروجی  ،سید سجاد حسینی نیا
کارشناس مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،مجتمع پتروشیمی پردیس ،عسلویه

مبدل های پوسته و لوله بخار ساز در واحدهای فرآیندی پتروشیمی و پاالیشگاهی ،در جریان های گرم خروجی از کوره ها و
راکتورها به منظور استفاده از گرمای آنها جهت تولید بخار و افزایش بهره وری انرژی به کار گرفته می شوند .چگونگی عملکرد
این مبدل ها نقش مهمی در تولید بخار این واحدها و بازدهی انرژی دارد .بنابراین پایش عملکرد و تعمیرات پیشگیرانه آنها از
مواردی است که همواره تاثیر زیادی در کاهش مصرف سوخت و افزایش تولید بخار خواهد داشت .در این مقاله به بررسی
مشکل راندمان پایین یک مجموعه مبدل پیش گرم کن آب خوراک و تولید بخار در یک مجتمع پتروشیمی و وجود ایراد در
طراحی و ساخت توسط شرکت سازنده خارجی آن ها پرداخته میشود .همچنین بروز نشت از محل جوش تیوب به تیوب شیت
این مبدل ها که باعث ورود جریان گاز به داخل جریان آب خوراک و بخار تولیدی این مبدل ها گردید موردکاوی شده است.
مراحل رفع ایراد طراحی بیان گردیده و نیز تعمیرات جوش های دچار آسیب دیدگی اتصال تیوب به تیوب شیت و دلیل وقوع
آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی  :مبدل بخارساز ،خطای طراحی ،جوش تیوب به تیوب شیت
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مدلسازی آزمایشگاهی یک مبدل حرارتی دو لوله ای جریان مخالف
برای تعیین LMTD
احمد دادوند کوهی :استادیار گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
نگین توکلی :دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران

شــرکت های سازنده مبدلهای حرارتی به صورت پیوسته در حال جســتجو و بهبود کارایی مبدلهای حرارتی میباشند .اختالف دمای
لگاریتمی یکی ار فاکتورهای مهم و تأثیر گذار بر بازده و عملکرد مبدل های حرارتی دو لوله بوده و پارامترهای مختلفی بر روی آن تأثیر
می گذارد .بنابراین در این مطالعه از روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل سه سطحی برای تعیین تأثیر گذاری سه عامل مهم دمای
آب گرم ورودی ،دبی حجمی آب گرم و دبی حجمی آب سرد بر روی اختالف دمای لگاریتمی استفاده شد.
با استفاده از نرم افزار  Design Expertیک مدل درجه دوم بر روی نتایج حاصله برازش شد .آنالیز آماری نتایج نشان داد که مدل
بدست آمده دارای درجه اعتبار (کمتر از  )0/0001و ضریب همبستگی ( )0/9984بسیار باالیی است .نمودارهای احتمال و پارامتر باقی
مانده نشان دادند که فرضیات انجام شده در مدل مورد تأیید هستند .نتایج نشان داد که در محدوده مورد آزمایش عوامل ذکر شده،
پارامترهای دمای آب گرم ورودی ،دبی حجمی آب سرد و دبی حجمی آب گرم دارای بیشترین تأثیر بر روی اختالف دمای لگاریتمی
می باشند .همچنین هیچکدام از برهمکنش های بین پارامترهای مختلف بر روی اختالف دمای لگاریتمی تأثیرگذار نیستند.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی دو لوله جریان متقابل ،طراحی آزمایش ،مدل درجه دوم ،عامل موثر ،برهمکنش
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تعیین پارامترهای موثر بر اختالف دمای لگاریتمی در یک مبدل حرارتی
دو لوله جریان موازی
احمد دادوند کوهی :استادیار گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
نگین توکلی :دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران

با توجه به اینکه اختالف دمای لگاریتمی یکی ار فاکتورهای مهم در طراحی مبدل های دو لوله بوده و پارامترهای مختلفی بر روی آن تأثیر
می گذارد .در این تحقیق از روش غربالگری فاکتوریل کامل سه سطحی برای تعیین تأثیر گذاری سه عامل مهم دمای آب گرم ورودی،
دبی حجمی آب گرم و دبی حجمی آب سرد بر روی اختالف دمای لگاریتمی استفاده شد.
با استفاده از نرم افزار  Design Expertیک مدل درجه دوم بر روی نتایج حاصله برازش شد .آنالیز آماری نتایج نشان داد که مدل
بدســت آمده دارای درجه اعتبار (کمتر از  )0/0001و ضریب همبستگی ( )0/9998بسیار باالیی است .نمودارهای احتمال و پارامتر
باقی مانده نشان دادند که فرضیات انجام شده در مدل مورد تأیید هستند .نتایج نشان داد که در محدوده مورد آزمایش عوامل ذکر
شده ،دو عامل دمای آب گرم ورودی و دبی حجمی آب سرد دارای بیشترین تأثیر بر روی اختالف دمای لگاریتمی می باشند .همچنین
برهمکنش دمای آب گرم ورودی-دبی حجمی آب سرد و دبی حجمی آب گرم-دبی حجمی آب سرد بر روی اختالف دمای لگاریتمی
تأثیر می گذارد .در حالی که برهمکنش دمای آب گرم ورودی-دبی حجمی آب گرم تأثیری بر روی اختالف دمای لگاریتمی نمی گذارد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی دولوله جریان موازی ،طراحی آزمایش ،مدل درجه دوم ،عامل موثر ،برهمکنش
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بهبود عملکرد مبدل پوسته و لوله با استفاده از بافل مارپیچ
احمد حاجت زاده پردنجانی ,صادق ایزدخو ,علی مرادی زانیانی
دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک درحرارت و سیاالت دانشگاه آزاد اسالمی ,واحد نجف آباد ,گروه مهندسی مکانیک ,اصفهان ,ایران

با اینکه مبدل های پوسته و لوله سابقه طوالنی و موفقی در صنعت داشته اند ،ولی این تجهیزات دارای مشکالت و محدودیت های عملیاتی
هستند .پایین بودن میزان ضریب انتقال حرارت در سمت پوسته و نحوه حرکت جریان سیال به ویژه در سمت پوسته این مبدل ها به
نحوی اســت که احتمال به وجود آمدن نواحی مرده و در نتیجه تشــکیل رسوب در آنها زیاد است .همچنین میزان افت فشار به ازای
ضریب انتقال حرارت و ایجاد لرزش در دســته لوله ها باال اســت .در این پژوهش عملکرد مبدل های حرارتی پوسته و لوله با بافل های
مارپیچ بررسی گردید .بافل های تک برشه  segmentalمعموالَ در لوله معمولی و تک فازی ها برای تغییر جهت جریان سیال استفاده
می شــود .اما مبدل های حرارتی با بافل تک برشه  segmentalدر سمت پوسته دارای کمبودهایی هستند که باعث ایجاد افت فشار
می شوند .از این رو یک بافل مارپیچی سمت پوسته کاستی های ناشی از جریان را جبران می کند و افت فشار را حذف می کند ،بنابراین
مبدل های بافل مارپیچی راه بسیار موثری در تبدیل افت فشار به انتقال حرارت می باشد که نتایج تجربی با نتایج نرم افزار  HTRIمورد
بحث قرار گرفته شد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،بافل مارپیچ ،بافل های تک برشه  ،segmentalنرم افزار .HTRI
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مدلسازی و شبیه سازی یک سامانه مبدل حرارتی بازیافت انرژی بستر ثابت با آکنه های کروی
حمیدرضا بوربور اژدری :کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
سید مجتبی صدرعاملی :استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید مصطفی نوعی باغبان :استادیار ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
محمدرضا شاملو علی آبادی  :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

این پژوهش به ارائه یک مدل ریاضی و شبیه ســازی یک ســامانه ریژنراتور بســتر ثابت به عنوان یک مبدل حرارتی بازیافت انرژی
می پردازد .در این سامانه ،انتقال حرارت از گاز گرم اتالفی به هوای سرد مورد نیاز جهت احتراق در مشعل به وسیله ذخیره شدن در
بستر ثابتی از آکنه های کروی در دو تناوب گرم و سرد صورت می گیرد .عملیات چرخه ای این مبدل بازیافت انرژی به صورت ناپایدار
بوده و دمای ســیال و بســتر با زمان و مکان در طول هر دو تناوب گرم و سرد تغییر می کند .هدف اصلی این مدل و شبیه سازی آن
بدست آوردن توزیع دمای سیال و آکنه های کروی در طول بستر ،دمای خروجی سیال در پایان هر دو تناوب سرد و گرم و در نهایت
تعیین بازده عملکرد این سامانه می باشد .استفاده از این مدل ریاضی و حل آن به روش تفاضل محدود که تطابق بسیار خوبی با داده های
تجربی ارائه شده دارد منجر به تولید نرم افزاری به زبان ویژوال بیسیک شده که با انعطاف پذیری باال در محاسبه ظرفیت گرمایی گاز
اتالفی با توجه به نوع سوخت مشعل ،می تواند در تمامی مبدل های بازیافت انرژی بستر ثابت با آکنه های کروی در صنایع مختلف اعم
از فوالد و شیشه به کار رود.
واژگان كليدي :ریژنراتور بستر ثابت ،مبدل حرارتی بازیافت انرژی ،مدل سازی ،شبیه سازی ،تفاضل محدود.
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بررسی لوله های مبدل های حرارتی پوسته و لوله
و بهینه سازی آن ها
احمد حاجت زاده پردنجانی,صادق ایزدخو ,علی مرادی زانیانی
دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک درحرارت و سیاالت دانشگاه آزاد اسالمی ,واحد نجف آباد ,گروه مهندسی مکانیک ,اصفهان ,ایران

با اینکه مبدل های پوسته و لوله معمولی سابقه طوالنی و موفقی در صنعت داشته اند که بیشتر مبدل های جدید پاالیشگاه ،پتروشیمی ها
و نیروگاه ها را تشکیل می دهند .ولی این تجهیزات دارای مشکالت و محدودیت های عملیاتی هستند .پایین بودن میزان ضریب انتقال
حرارت در سمت پوسته این مبدل ها به نحوی است که احتمال بوجود آمدن نواحی مرده و در نتیجه رسوب در آنها زیاد است .همچنین
میزان افت فشــار به ازای ضریب انتقال حرارت و ایجاد لرزش در دســته لوله ها باال است .در این پژوهش لوله های مارپیچ ،پیچشی و
ساده مورد بررسی قرار گرفته اند .در لوله های مارپیچ و پیچشی بیشتر مشکالت مربوط به انواع ساده مبدل های پوسته و لوله بر طرف
شده است .لوله های ساده در مبدل های حرارتی باعث ایجاد ارتعاشات و کاهش انتقال حرارت ،افزایش رسوب گیری و خوردگی نسبت
به حالت های مارپیچ و پیچشی می باشد ولی با طراحی لوله های مارپیچ و پیچشی بیشتر مشکالت از این نوع لوله ها حذف شده و سپس
از استخراج قوانین حاکم بر انتقال حرارت از مراجع معتبر مزیت به کارگیری لوله های پیچشی به خوبی روشن گردیده است که نتایج
بدست آمده با نرم افزار  fluent 6.3.27با مطالعات پیشین مقایسه و بهترین و بهینه ترین حالت لوله پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،لوله پیچیده ،نرم افزار .fluent
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تحلیل انتقال حرارت اغتشاشی در مبدل حرارتی ساده
علی صالحی نسب :کارشناس مکانیک
محسن گودرز :دکترای مکانیک و استادیار دانشگاه بوعلی سینا

موضوع مورد بررسی در این پژوهش ،تحلیل انتقال حرارت در حالت نظام جریان اغتشاشی و کام ً
ال توسعهیافته با شرط دمای دیواره
ثابت در یک مبدل حرارتی ساده میباشد .تحلیل به دو روش حل عددی توسط نر م افزار فلوئنت و حل تحلیلی صورت گرفتهاست .این
مسأله برای دو هندسه مختلف بررسی شده است ،بدین صورت که در ابتدا مبدل حرارتی به صورت یک مجرا با مقطع مستطیلی در
نظرگرفتهشده و حلهای عددی و تحلیلی انجام گرفتهاست و در ادامه مبدل حرارتی به صورت یک مجرا با مقطع دایرهای مدلشده و
دوباره حلهای عددی و تحلیلی در این حالت نیز انجا م گرفتهاست .هدف از این پژوهش مقایسه حلهای عددی و تحلیلی برای هر کدام
از مبدلهای ذکرشده در باال به صورت جداگانه میباشد .از مقایسه نتایج دیده میشود که به علت اتفاق افتادن نقطه تکین در ابتدای
کانال در حل تحلیلی ،در یک مقطع عرضیِ یکسان (در راستای طول مبدل) ،بین نمودارهای دمای حاصل از حل تحلیلی و حل عددی
اختالف زیادی وجود دارد و چه در مختصات استوانهای و چه در مختصات مستطیلی ،این نمودارها از لحاظ شکل و میزان افزایش دما
کام ً
ال متفاوت هستند .لذا پروفیلهای دمای حاصل از حل عددی به دلیل نداشتن مشکل بروز نقطه تکین ،توزیع دمای مطابق با فیزیک
واقعی مسأله و دقیقتری را ارائه میدهند و این امر مزیت حل عددی نسبت به حل تحلیلی را میرساند.
واژگان کلیدی :انتقال حرارت ،اغتشاشی ،مبدل حرارتی ساده ،دمای دیواره ثابت
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بررسی میدان جریان ،انتقال حرارت و تولید انتروپی جابهجایی توام
نانوسیال با خواص متغیر در کانالي افقی با دو پره
قنبرعلی شیخزاده :دانشیار ،دانشگاه کاشان ،دانشکده مهندسی مکانیک
علیرضا آقایی :دانشجوی دکتری ،دانشگاه کاشان ،دانشکده مهندسی مکانیک
حمیدرضا احترام :کارشناس ارشد ،دانشگاه کاشان ،دانشکده مهندسی مکانیک
مصطفی پاپی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه کاشان ،دانشکده مهندسی مکانیک

در مطالعه حاضر ،میدان جریان ،انتقال حرارت و تولید انتروپی جابهجایی توام نانوسیال با خواص متغیر در کانالي افقی با دو پره بهصورت
عددی بررسی شده است .براي تحليل جابه جايي توام از یک برنامه كامپيوتري به زبان فرترن بر اساس روش حجم محدود و الگوريتم
سيمپلر استفاده شده است .مطالعه برای کسر حجمی  0/02 ،0و  0/04نانوذرات ،عدد رینولدز  500 ،100 ،10و عدد گراشف 10000
انجام شده است .نتایج عددی نشان میدهد که در اعداد رینولدز  10و  100با افزایش کسر حجمی نانوذرات بیشینه مقدار تابع جریان
که که معیاری از قدرت جریان است کاهش مییابد در حالی که در رینولدز  500با افزایش کسر حجمی نانوذرات بیشینه مقدار تابع
جریان زیاد میشود .عدد ناسلت متوسط روی پرهها ،با افزايش کسر حجمی نانوذرات در همه اعداد رینولدز افزایش مییابد .همچنین
با افزايش عدد رینولدز در همه کسرهای حجمی عدد ناسلت متوسط روی پرهها افزایش مییابد .انتروپی تولیدی کل ،با افزايش کسر
حجمی نانوذرات در همه اعداد رینولدز افزایش مییابد.
واژگان كليدي :نانوسيال ،جابه جايي توام ،تولید انتروپی ،خواص متغير ،کانال ،حل عددي
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بررسی عددی اثر اعداد رینولدز و گراشف در انتقال حرارت جابه جایی ترکیبی نانوسیال
با مدل مخلوط دو فازی در مبدل حرارتی دولوله ای
امین کابلی :گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ،دزفول ،ایران
نادر نبهانی :گروه مکانیک ،دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده نفت اهواز ،اهواز ،ایران

انتقال حرارت جابه جایی ترکیبی نانو سیال آب-کاربید سیلیسیوم با جریان آرام به صورت عددی مطالعه شده است .مدل مخلوط دوفازی
برای بررسی تأثیر اعداد رینولدز و گراشف روی رفتار حرارتی نانوسیال های مذکور در مجرای بین دو لوله هم مرکز استفاده شده است.
معادالت به کار رفته در این تحقیق بیضوی بوده و برای ارتباط بین ترم های سرعت و فشار از الگوریتم سیمپل استفاده شده .در حالیکه
شبکه مورد استفاده همجا ( )Collocatedمی باشد .نتایج این پژوهش با توسعه یک کد محاسباتی فرترن بدست آمده اند .نتایج بدست
آمده نشان می دهد که افزایش عدد گراشف و کاهش عدد رینولدز با تسریع شروع جریان ثانویه ،افزایش عدد ناسلت و بهبود انتقال
حرارت همراه است .همچنین مقایسه این تغییرات در دو نوع نانوسیال آب-کاربید سیلیسیوم و آب-اکسید سیلیسیوم نشان می دهد که
استفاده از نانوذره کاربید سیلیسیوم تأثیر چشمگیری در بهبود انتقال حرارت جابجایی ترکیبی دارد و این بدلیل ضریب هدایت حرارتی
چند برابری کاربید سیلیسیوم نسبت به اکسید سیلیسیوم می باشد.
واژگان كليدي :انتقال حرارت ترکیبی ،نانوسیال ،مبدل دولوله ای ،مدل مخلوط دوفازی
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بررسی اثر وجود نوار مارپیچ تعبیه شده در داخل لوله مبدل پوسته و لوله بر
روی ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک با استفاده از تکنیک دینامیک سیال
محاسباتی ( )CFDو مقایسه آن با نتایج و روابط تجربی
مسعود حق شناس فرد :استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی حیدریان :دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
داریوش هنرمند :دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

در این تحقیق چگونگی توزیع دما درون لوله و ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک در حالت های مختلف و میزان تاثیر نوار مارپیچ
درون لوله بر روی ضرایب مذکور با استفاده از  CFDو مقایسه نتایج حاصل از آن با داده ها و روابط تجربی موجود مورد مطالعه قرار
گرفت .برای این منظور هندسه یک مبدل دولوله ای به طول  1/5متر با لوله و پوسته با قطرهای به ترتیب  25/8میلیمتر و  50/6میلیمتر
تولید گردید .لوله داخلی از جنس مس با ضخامت  2میلیمتر و لوله خارجی از جنس استیل منظور گردید .سیال مورد مطالعه آب با دمای
ورودی  80درجه سانتیگراد و  30درجه سانتیگراد به ترتیب در داخل لوله و پوسته می باشد و پوسته نیز عایق بوده و آب با دبی های
مختلف درون پوسته و لوله عبور داده شد و توزیع دما و ضرایب انتقال حرارت و اصطکاک درون لوله در حالت های مختلف شامل بدون
l
s
y
نوار مارپیچ و با نوار مارپیچ با گام های مختلف = 6.0,8.0
= و  S= = 0,1, 2,3بررسی شد ،ضخامت نوار یک میلیمتر و عرض آن
D
D
 23/8میلیمتر می باشد .نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود نوار مارپیچ درون لوله سبب افزایش عدد ناسلت تا مرز  1/8برابر می گردد
که مقدار آن بستگی به دارد به طوری که هر چقدر  yکوچکتر باشد  f ,Nuبزرگتر شده و برای  yیکسان هر چقدر  Sکوچکتر باشد
نتایج بهتر است بطوریکه برای  S=0باالترین میزان بهبود انتقال حرارت مشاهده می گردد و نتایج حاصل از مدل سازی مطابقت بسیار
خوبی با داده ها و روابط تجربی موجود دارند و باالترین درصد خطا کمتر از  11درصد می باشد.
واژگان کلیدی :بهبود انتقال حرارت ،نوار مارپیچ ،نسبت پیچش ،y=l/Dنسبت فضای خالی  ،S=S/Dدینامیک سیاالت محاسباتی()CFD
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بررسی الیه مرزی سرعت و حرارت در داخل و خارج لوله مارپیچ
الهه نشاط اسفهالنی :دانشجوی دکتری مکانیک ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران
سیامک حسین پور :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران

هدف اصلی این مطالعه بررسی هندسه الیه مرزی حرارت و سرعت در اطراف دیواره لوله مارپیچ در یک مبدل حرارتی پوسته-لوله ای
اســت .برای نیل به این هدف هندسه مبدل حرارتی مورد نظر با استفاده از نرم افزار گمبیت شبیه سازی شده و شرایط مرزی مناسب
تعریف گشــته اند .حل معادالت حاکم نیز با اســتفاده از نرم افزار فلوئنت صورت پذیرفته اســت .از مهمترین نقاط قوت این مطالعه
شبیه سازی تمامی فضای مبدل و حل معادالت حاکم برای سیال داخل پوسته و لوله به صورت هم زمان می باشد .بنابراین شرط مرزی
ویژه ای برای دیواره لوله ،نظیر شار ثابت و دما ثابت تعریف نشده است .برای پیوسته کردن فضای حل معادالت انتقال حرارت هدایتی
در راستای ضخامت لوله تعریف شده است .سیال گرم در داخل مخزن بوده و سیال سرد از داخل لوله عبور می کند .بنابراین جابه جایی
آزاد ناپایا بین سیال داخل مخزن و دیواره بیرونی لوله وجود دارد .در حالیکه انتقال حرارت سطح داخلی لوله با سیال سرد موجود در لوله
از نوع انتقال حرارت جابجایی اجباری ناپایا است .پس از حل معادالت حاکم توزیع دما و سرعت بر روی صفحه های عمودی و موازی
با لوله ترســیم شده و الیه های مرزی حرارتی و سرعت در آنها مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج بدست آمده از مشاهدات نشان
می دهند که الیه مرزی حرارت دارای نوسانات محسوسی در اطراف سطح بیرونی لوله است در حالیکه الیه مرزی سرعتی فقط محدوده
مشخصی از اطراف لوله را شامل شده و به دلیل وجود جابه جایی آزاد ،سرعت آن در سایر نقاط تقریب ًا صفر است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی پوسته و لوله ای ،لوله مارپیچ ،عدد ناسلت ،دمای بی بعد
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بررسی عملکرد مبدل پوسته-لوله ای با لوله های مارپیچ عمودی و افقی با استفاده از
روش های عددی و تجربی
بخش اول :بررسی تغییرات عدد ناسلت دیواره بیرونی لوله
الهه نشاط اسفهالنی :دانشجوی دکتری مکانیک ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران
سیامک حسین پور :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران

هدف مطالعه حاضر محاسبه عدد ناسلت سطح بیرونی لوله های مارپیچ با استفاده از دو روش عددی و تجربی برای لوله های عمودی
و افقی و مقایسه مقادیر محاسبه شده است .برای نیل به این هدف از  4لوله مارپیچ با هندسه های متفاوت استفاده شده است .لوله های
مارپیچ در داخل مخزنی که دارای سیال گرم بوده بصورت عمودی و افقی قرار گرفته و با عبور سیال سرد از داخل آنها سبب سرد شدن
سیال داخل مخزن شده اند .با توجه به اینکه سیال داخل مخزن ساکن بوده و فاقد هر نوع حرکت اجباری است مکانیزم انتقال حرارت
از سطح بیرونی لوله به سیال داخل مخزن جابجایی آزاد ناپایا می باشد .در مطالعه تجربی از  6ترموکوپل با دقت  0/1درجه سلسیوس
برای اندازه گیری دمای سیال ورودی و خروجی به داخل لوله و نیز برای اندازه گیری دمای سیال داخل مخزن استفاده شده است .برای
حل عددی از نرم افزار گمبیت نسخه  2.3.16برای شبیه سازی هندسه مبدل حرارتی به صورت سه بعدی استفاده شده است .از نرم افزار
فلوئنت نسخه  6.3.26نیز برای حل معادالت حاکم و محاسبه عدد ناسلت سطح بیرونی لوله ها استفاده شده است .نتایج به دست آمده
نشان می دهند که نتایج حاصل از شبیه سازی مبدل حرارتی دارای دقت مطلوبی در پیش بینی عدد ناسلت سطح بیرونی لوله های مارپیچ
می باشد .از نتایج مهم دیگر می توان به افزایش عدد ناسلت سطح بیرونی لوله در اثر افزایش طول کلی لوله و افزایش عدد رایلی و نیز
کاهش عدد ناسلت با گذشت زمان اشاره نمود.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی پوسته و لوله ای ،لوله مارپیچ ،عدد ناسلت ،جابجایی آزاد
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بررسی عملکرد مبدل پوسته-لوله ای با لوله های مارپیچ عمودی و افقی با استفاده از روش های
عددی و تجربی
بخش دوم :بررسی تغییرات دمای سیال داخل پوسته
الهه نشاط اسفهالنی :دانشجوی دکتری مکانیک ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران
سیامک حسین پور :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران

لوله های مارپیچ به دلیل داشــتن ســطح جانبی بزرگتر نسبت به لوله های ساده حرارت بیشتری را انتقال می دهند و به همین دلیل در
صنعت و به ویژه در صنایع شیمیایی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند .در مطالعه حاضر از این لوله ها برای کاهش دمای سیال ساکن
موجود در یک مخزن استفاده می شود .هدف از این مطالعه محاسبه تغییرات دمایی سیال داخل مخزن و ارائه رابطه ای جهت محاسبه
دمای لحظه ای آن است .برای نیل به این هدف از  4لوله مارپیچ با هندسه های مختلف استفاده شده است .لوله ها هم بصورت عمودی و
هم بصورت افقی در داخل مخزن قرار گرفته و با سنجش دمای سیال داخل مخزن در زمان های مختلف ،تالش شده است روابطی دقیق
برای محاسبه دمای سیال داخل مخزن ارائه گردد .مطالعه با استفاده از هر دو روش تجربی و عددی صورت پذیرفته و نتایج به دست
آمده نشان می دهد که نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج حاصل از آزمایشگاه همخوانی مطلوبی دارد .از دیگر نتایج کسب شده دیگر
می توان به وابستگی دمای سیال داخل مخزن به هندسه لوله مارپیچ و دبی سیال داخل لوله اشاره نمود.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی پوسته و لوله ای ،لوله مارپیچ ،عدد ناسلت ،دمای بی بعد
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آنالیز انرژی در تغییرکارآیی واحد تبدیل تولوئن به بنزن پتروشیمی اصفهان به واحد تبدیل بنزن به
سیکلوهگزان با استفاده از تئوری پینچ
فرشته اشرافی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،طراحی فرایندها ،دانشکدهی فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
مسعود بهشتی :استادیار گروه مهندسی شیمی ،دانشکدهی فنی مهندسی دانشگاه اصفهان

انتگراســیوان حرارتی یکی از مهمترین بخش های هر فرایند است ،که با استفاده از آن به طور همزمان هزینه کاهش و راندمان فرایند
افزایش می یابد .این مقاله شامل مطالعات تغییر کارآیی ،برای سیستم مبدلی واحد تبدیل تولوئن به بنزن ( )THDAپتروشیمی اصفهان
است .به دلیل باالتر بودن قیمت تولوئن نسبت به بنزن واحد تبدیل تولوئن به بنزن پتروشیمی اصفهان تعطیل شده است .تحقیقات نشان
داده است که فرایند تبدیل بنزن به سیکلوهگزان قابلیت جایگزینی را با فرایند تبدیل تولوئن به بنزن خواهد داشت .در این راستا با کمک
دانش طراحی مفهومی فرایند ،جایگزینی تجهیزات این دو فرایند مورد بررسی قرارگرفت .در این مقاله پس از مرور کلی این جایگزینی،
برای فرایند جایگزین با کمک اصول پینچ شــبکه مبدل طراحی خواهد شد و برای تمامی مبدل های این فرایند مطالعاتی مثل ارزیابی
مساحت مورد نیاز و همچنین مطالعات برای استفاده دوباره از مبدل های موجود در پتروشیمی برای شبکه مبدل پیشنهاد شده ،انجام
خواهد شد .در نهایت با یکسری تغییرات در شبکه مبدل طراحی شده ،جایگزینی مبدل های موجود در پتروشیمی اصفهان امکان پذیر
شده است و شبکه مبدل نهایی با استفاده از نرم افزار  Aspen energy analyzerشبیه سازی خواهد شد.
واژگان کلیدی  :تغییر کارآیی ،طراحی مفهومی ،انتگراسیون حرارتی ،سیکلوهگزان
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مطالعه جابجایی اجباری نانوسیاالت در لوله های
منحنی شکل و مارپیچ
محمد هادی شریعت پناه :دانشجوي كارشناسي ارشد ،گروه مكانيك ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مشهد
ايمان زحمتكش :استاديار ،گروه مكانيك ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مشهد

مساله انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیاالت در لوله های منحنی شکل و مارپیچ ،موضوعی جدید و بحث برانگیز در میان محققان
علم انتقال حرارت می باشد که به دلیل کاربردهای فراوان آن در صنایع و تجهیزات مهندسی مورد توجه بسیاری از محققین و طراحان
بوده است .هدف اصلی در این پژوهش ،مطالعه و بررسی میزان اثربخشی استفاده از نانوسیاالت در لوله های منحنی شکل و مارپیچ بر
افزایش نرخ انتقال حرارت جابجایی اجباری در آنها می باشد .برای این منظور ،برخی نتایج بدست آمده در پژوهش های پیشین ارايه و
مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
واژگان كليدي :نانوسیال ،نانوذره ،لوله های انحنادار ،انتقال حرارت ،جابجایی اجباری
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بهبود بازیافت مایعات گازی با به کارگیری مبدل های حرارتی در مجتمع گاز و گاز
مایع  :900طراحی پروژه ،نتایج شبیه سازی و میدانی
حامد نجاتیان دارایی :مهندس فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
ایمان قاضینیا :مهندس فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
مرتضی انصاری :سرپرست تاسیسات گاز و گاز مایع شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

قوانین ترمودینامیک و انتقال حرارت نقش اساسی بر میزان بازیافت مایعات در کارخانه های فرآورش گاز و گاز مایع دارند .افت فشار
منطبق بر اصول ترمودینامیکی و انتقال حرارت مناسب مهمترین نقش را در فرآیند فرآورش گاز دارند .در مجتمع گاز و گاز مایع 900
به منظور اعمال افت فشار بر جریان گاز از توربین انبساطی استفاده می شود .توربین انبساطی طی یک فرآیند آنتروپی ثابت باعث افت
فشار مناسب جریان گاز و بازیافت مایعات می شود .در مجتمع گاز و گاز مایع  900به منظور افزایش بازیافت مایعات گازی توسط توربین
انبساطی ،طراحی و نصب مبدل حرارتی قبل از توربین انبساطی مورد بررسی قرار گرفت .در قسمت اول این مقاله ،چگونگی طراحی این
پروژه ذکر شده است .در قسمت دوم این مقاله ،شبیه سازی این پروژه با نرم افزار  Aspen Hysisانجام گرفته و نتایج آورده شده است.
در قسمت سوم این مقاله ،به بررسی اثر مبدل حرارتی بر میزان بازیافت نهایی مایعات گازی مجتمع پرداخته شده است .نتایج میدانی
نشان می دهد که ،استفاده از مبدل حرارتی قبل از تورربین انبساطی باعث افزایش بازیافت مایعات گازی مجتمع به میزان  1400بشکه
در روز می گردد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،فرآورش گاز ،مایعات گازی
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طراحی و شبیه سازی رکوپراتور حرارتی جهت کوره
 H-101پاالیشگاه تهران
حامد شعبانی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
ایرج ناصر :دکتری مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
مهدی رفیع زاده :دکتری مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

امروزه مقادیر بسیاری گاز گرم حاصل از احتراق سوخت توسط بویلرها و انواع متنوع کورهها در صنایع مختلف تولید میشود ،بازیافت
انرژی ( )Waste Heat Recoveryموجود در این گازها این امکان را فراهم میســازد که مقادیر بســیاری از انرژی اولیه مصرفی
کاهش یابد .کیفیت حرارت در کنار کمیت انرژی موجود در جریان خروجی ،یکی از متغیرهای اصلی تأثیرگذار روی میزان توجیهپذیری
اقتصادی طرحهای بازیافت حرارت میباشد .کاهش هزینههای انرژی مصرفی به طور مستقیم و کاهش آلودگی های زیست محیطی،
اندازه تجهیزات و مصرف انرژی تجهیزات جانبی همگی از مزایای غیر مستقیم بازیافت حرارت از جریانهای خروجی میباشد .حتی در
برخی از کاربردها بازیافت حرارت از جریانهای خروجی منجر به افزایش ظرفیت تولید در واحد صنعتی میشود .برخی از سیستمهای
بازیافت حرارت متداول عبارتند از :رکوپراتورها ،بویلرهای بازیافت حرارتی ،لوله های حرارتی ،اکونومایزرها و بازیافت متناوب حرارت.
رکوپراتورها مبدل های حرارتی می باشند که با استفاده از انرژی حرارتی گازهای خروجی از دودکش کوره ( )Flue gasجهت پیش گرم
نمودن هوای احتراق ورودی به کوره مورد بهره برداری قرار می گیرند .اســتفاده از این سیستم سبب می گردد عالوه بر افزایش دمای
شعله به مقدار قابل توجهی نیز در مصرف سوخت کوره صرفه جوئی حاصل گردد ،لذا می توان بیان نمود به کارگیری صحیح این نوع
مبدل ها عالوه بر اینکه نوعی بهینه سازی مصرف انرژی محسوب می شود سبب افزایش کارائی کوره مورد نظر نیز می گردد .در این مقاله
پس از اینکه رکوپراتورهای حرارتی و انواع آن به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد ،با استفاده از آنالیز گازهای خروجی از کوره H-101
پاالیشگاه تهران طراحی و شبیه سازی رکوپراتورهای حرارتی جهت کوره مذکور صورت می پذیرد .طراحی با استفاده از محاسبات ریاضی
و بر مبنای قوانین انتقال حرارت در مبدل های حرارتی و نیز بهره گیری از استانداردهای جهانی موجود (استاندارد  ،)TEMAقابل اجرا
می باشد و شبیه سازی نیز با بکارگیری نرم افزار  Aspen Hetranکه از زیر مجموعه های  Aspen HTFS+است ،صورت می پذیرد.
نتایج حاصل از طراحی و شبیه سازی در جداولی جداگانه تهیه و ارائه گردیده است که امکان مقایسه آن ها را نیز فراهم می سازد.
واژگان کلیدی :بازیافت انرژی ،رکوپراتور حرارتی ،مبدل پوسته لوله ،طراحی ،شبیه سازی
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تحليل و بررسي  Cold Boxواحد بازيافت اتان در پااليشگاه پنجم
مجتمع گاز پارس جنوبي بر اساس روش پينچ
وحيدرضا دالوند اصطهباناتي :مهندس ارشد تعميرات پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي
عباس صداقت :مهندس ارشد تعميرات پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي
رضا بمانی :مهندس ارشد تعميرات پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي

يكي از مراحل مهم در طراحي هر فرايند شــيميايي ،طراحي شــبكه مبدلهاي حرارتي آن مي باشد .در هر فرايند جريانات متعددي از
گرم و سرد وجود دارند كه نياز به سرد و گرم شدن دارند .جريانات سرد بايد از دماي پايين به دماي باالتر برسند كه الزمه اين امر
كسب انرژي گرمايي است و در همين راستا جريانات گرم با از دست دادن انرژي گرمايي بايد از دماي باال به دماي پايينتري برسند.
تكنولوژي پينچ ابزاري است كه جهت طراحي شبكة مبدلهاي حرارتي بكار ميرود و اساس اين تكنولوژي بر مبناي اصول ترموديناميك
بوده و اهدافي غير از انرژي را نيز در بر ميگيرد كه از جمله ميتوان به هزينة ســرمايهگذاري ،قابليت عملكرد ،علمي بودن و انتشار
آلودگي در محيط اشاره نمود .ضمن ًا استراتژي اين تكنولوژي بدين صورت است كه هدفها و تخمينها قبل از طراحي تعيين ميشوند.
در اين مقاله Cold Box ،موجود در واحد بازيافت اتان پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي عسلويه ،كه شبكهاي پيچيده متشكل
از جريانهاي حرارتي مختلف جهت كاهش دماي گاز به منظور تنظيم نقطه شبنم آن ميباشد ،مورد بررسي قرار گرفته و از روش حل
الگوريتمي مسايل پينچ براي تعيين  ΔT minبهينه استفاده شده تا عملكرد آن از نظر بهينهسازي انرژي تحليل گردد .نتايج بدست آمده
بيانگر آن اســت كه اصول پينچ در طراحي آن تا حدود زيادي رعايت شده است و نحوه ارتباط جريانها به گونهاي است كه مصرف
انرژي بهينه گردد.
واژگان كليدي :تكنولوژي پينچ ،بهينه سازي انرژي ،واحد بازيافت اتانCold Box ،
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مدلسازی عددی عملکرد مبدل حرارتی پوسته و لوله با لوله های بیضوی
الهام موالئی اقدم :فوق لیسانس مکانیک ،گرایش تبدبل انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان.
احمد فخار :دکتری تخصصی مکانیک ،حرارت و سیاالت ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان
حسین نوری بیدگلی :فوق لیسانس شیمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

با استفاده از تکنیک دینامیک سیاالت محاسباتی  CFDو به کمک نرم افزار  ،Fluentمبدل حرارتی با در نظر گرفتن چند سطح مقطع
برای لوله ها بیضوی ،با سطح جانبی یکسان ،شبیه سازی شد و مورد بررسی قرار گرفت .به همین منظور با استفاده از نرم افزار Gambit
هر مدل رســم شــد و با استفاده از مش های  3بعدی و نامنظم کوپر و تتراهیدرال شبکه بندی شد .عملکرد  2مبدل حرارتی پوسته و
لوله ،به همراه بافل ،یکی با مجموعه بهینه لوله های بیضوی و دیگری با مجموعه لوله های دایروی از نظر ضریب انتقال حرارت و افت
فشار مقایسه شد و صحت نتایج آن با روش تئوری  Bellو به کمک نرم افزار  EESمورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت .تالش اصلی
در این مرحله ،یافتن بهترین شــکل هندسی برای لوله های بیضوی کاربردی در مبدلهای پوسته و لوله به عنوان ایده ای نو در میان
مبدل های حرارتی بود تا بتواند به عنوان هدفی کاربردی در آینده مورد بهره وری قرار گیرد .همچنین در این پروژه سعی شده است تا
حالت بهینه ای برای زاویه دسته لوله نسبت به افق به دست آید ولی به دست آوردن یک زاویه بهینه منحصر به فرد به دلیل وابستگی
این زاویه به شرایط جریان امکان پذیر نمی باشد .ضریب انتقال حرارت به ازای مبدل حرارتی با لوله بیضی بهینه در زوایای مختلف به
دست آمد .نتایج حاکی از افزایش انتقال حرارت به میزان  59/9درصد و افزایش فشار بدون توجه به دبی  9/5درصد می باشد که
این افزایش فشار در مقایسه با افزایش انتقال حرارت قابل چشم پوشی است.
واژگان کلیدی :لوله با سطح مقطع دایره و بیضوی ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،انتقال حرارت ،افت فشار،
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بکارگیری فناوری انتگراسیون حرارتی با هدف اصالح شبکه مبدل گرمایی و
کاهش مصرف انرژی در پاالیشگاه گاز مسجد سلیمان
محمد قدیمی :استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
فریور فاضل پور :استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
هانی میرسنجری :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی گرایش سیستم های انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

در حال حاضر دمای گاز ترش ورودی به واحد تصفیه گاز پاالیشگاه مسجد سلیمان برابر با  29درجه سانتیگراد میباشد .پایین بودن دمای
گاز باعث بروز مشکالت عملیاتی مانند تشکیل هیدراتهای گازی در خط لوله گاز ورودی و افزایش مصرف انرژی (مصرف باالی برق در
کولر هوایی خنککننده حالل در گردش و سوخت گازی مصرفی در ریبویلر) میگردد .در این مقاله با استفاده از فناوری انتگراسیون حرارتي
یک سناریو جهت اصالح شبکه مبدل گرمایی و کاهش مصرف انرژی براي واحد تصفیه گاز پاالیشگاه مسجدسلیمان تعریف و سناریو مذکور
با استفاده از نرمافزار تخصصی  Aspen Hysysدر فرآیند پیاده شد .نتایج حاصل از شبیهسازی نشان داد که در صورت استفاده از سناریو
پیشــنهادی میزان برق مصرفی در كولر هوايي مذکوز  100درصد و میزان مصرف سوخت گازی در ریبویلر برج احیا حالل  28درصد
کاهش خواهد یافت .به منظور بررسی توجیهپذیری اقتصادی روش ارائه شده ،برآورد اقتصادی برای آن صورت گرفت و مشخص شد که
در صورت استفاده از روش پیشنهادی ساالنه  116193دالر سرمایه برگردانده میشود.
واژگان كليدي :کاهش مصرف انرژی ،انتگراسیون حرارتي ،واحد تصفیه گاز ،اصالح شبکه مبدل حرارتی
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بررسی عوامل موثر بر انتقال حرارت مبدل حرارتی صفحه زدوده به کمک نرم افزار
Fluent6.3.25

کمال شیریان دهکردی ،افشین جوادی ،پیمان میرزاخانی نافچی
دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک در حرارت و سیاالت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجف آباد ،گروه مهندسی مکانیک ،اصفهان ،ایران

در این پژوهش به بررسی پارامترهای موثر بر میزان انتقال حرارت در مبدل های حرارتی صفحه زدوده ( )SSHEبه کمک حل عددی
در نرم افزار FLUENTپرداخته شده است .مواد مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی ،دارویی و آرایشی بدلیل داشتن
گران روی ،حساسیت به انتقال حرارت و میل به رسوب باال که موجب توزیع غیر یکنواخت گرما در سیال و در نهایت موجب سوخته
شدن محصول می شود نمی توانند در مبدل های حرارتی رایج مورد استفاده قرار بگیرند .هدف از انتخاب  SSHEبه دلیل ساختار مکانیکی
آن در جلوگیری از چسبندگی و رسوب و در نتیجه جلوگیری از سوخته شدن محصول در مبدل حرارتی می باشد .عالوه بر این خاصیت
کارکرد پیوسته و بدون وقفه از جمله ویژگی های بارز مبدل های حرارتی صفحه زدوده  SSHEمی باشد که موجب تولید محصولی مطبوع
و با کیفیت به ویژه در صنایع غذایی می شوند .در این مقاله پارافین به عنوان سیالی ویسکوز و چسبنده و مورد استفاده در صنایع نام برده
به روش حجم محدود در نرم افزار  FLUENTمورد بررسی قرار گرفته است .دمای سیال کاری ،سرعت ورودی محصول و دور موتور
الکتریکی پارامترهای متغیر و موثر بر انتقال حرارت مبدل حرارتی صفحه زدوده می باشد که با ثابت نگه داشتن 2متغیر و تغییر پارامتر
ســوم تغییرات ایجاد شده بر میزان نرخ انتقال حرارت مورد بررسی قرار می گیرد .همچنین نشان داده خواهد شد که سرعت ورودی
پارافین (سیال محصول) بیشترین تاثیر را بر انتقال حرارت مبدل حرارتی دارد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی صفحه زدوده ،اجزاء محدود ،پارافین
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بررسی علل خرابی ساپورتینگ تیوب ها در بویلرهای نیروگاه توس مشهد
مهدی پوررمضان :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده فنی و مهندسی
محسن کهرم :استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده فنی و مهندسی

نیروگاه های حرارتی با توجه به سهم غیر قابل انکار در تولید انرژی جهان و همچنین جایگاه آنها به عنوان عمده ترین مصرف کنندگان
ســوخت های فسیلی ،همواره مورد توجه بسیاری از دانشمندان و محققین بوده اند .به همین دلیل تاکنون مطالعات زیادی با استفاده از
روش های تجربی و عددی به منظور توســعه ،بهینه ســازی ،تخمین عمر و عیب یابی اجزای ایننیروگاه ها در سرتاسر جهان انجام شده
است .در این بررسی با انجام مطالعات میدانی بر روی یکی از بویلرهای نیروگاه توس مشهد ،اقدام به مدل سازی بویلر در ابعاد واقعی و
همچنین شبیه سازی عددی جریان ،انتقال حرارت ،احتراق و پدیده های مرتبط با آن در حالت کار با سوخت مازوت گردیده است .در
این نیروگاه بویلرها دارای ساپورتینگ تیوب (لوله های نگهدارنده) به صورت  33دسته لوله 12تایی در سه ردیف بوده و شکست عموما
در دسته لوله های میانی بویلر و در لوله های ردیف پایین رخ می دهد .هدف از تحقیق حاضر بررسی علل ترکیدگی لوله های نگهدارنده از
طریق شبیه سازی عددی و مقایسه این نتایج با مشاهدات و تجربیات موجود در نیروگاه می باشد .نتایج شبیه سازی عددی نشان می دهد
که دبی بخار آب در ردیف های مختلف یکســان نبوده و به دلیل جایگاه و مســیرگذر لوله ها و همچنین کم بودن دبی بخار عبوری در
لوله های ردیف پایین ،دما در برخی از نقاط این لوله ها که در وسط بویلر قرار دارند ،بیشتر از لوله های دیگر است .مشاهدات و آزمایشات
متالوگرافی انجام گرفته بر روی قطعات شکسته شده نیز حاکی از وجود خزش و همچنین تغییر دانه بندی و ساختار فلزی لوله به دلیل
دمای باال در نواحی شکســت است .مقایسه نقاطی از مدل شبیه سازی شده که بیشترین دما در آنها رخ می دهد با نواحی شکست در
فضای واقعی بویلر نیز صحت نتایج عددی را تایید می کند.
واژگان كليدي :بویلر ،ساپورتینگ تیوب (لوله های نگهدارنده) ،سوخت،شبیه سازی عددی
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مطالعه عددی جریان و انتقال حرارت نانوسیال در فضای بین کانال
مربعی و لوله توپر واقع در مرکز آن
محمد کلته :استادبار گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده فنی ،دانشگاه گیالن
سعید مهرزاد :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی شهر مجلسی

در مقاله حاضر ،شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت آرام نانوسیال در فضای بین کانال مربعی و لوله توپر واقع در مرکز آن انجام
شده است .جهت انجام شبیه سازی عددی از نرم افزار فلوئنت و برای مدلسازی خواص ترموفیزیکی نانوسیال از کد کامپیوتری توسعه
داده شده توسط کاربر ( )UDFاستفاده گردیده است .نتایج شبیه سازی عددی مطابقت خوبی را با نتایج عددی موجود برای آب خالص
نشان می دهند .همچنین نتایج نشان می دهند که با افزایش غلظت حجمی نانوذرات و نیز با کاهش قطر نانوذرات ،انتقال حرارت جابجایی
بهبود می یابد .از طرف دیگر ،کسر حجمی و قطر نانوذرات بزرگتر به افزایش ضریب اصطکاک می انجامند.
واژگان كليدي :نانوسیال ،انتقال حرارت ،کانال غیر دایروی ،افت فشار
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بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو ذره دی اکسید تیتانیوم بر جذب
گاز پروپیلن در حالل  N-متیل پیرولیدون NMP
محمد صارمی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ماهشهر ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
مصطفی رحیم نژاد :دکتری ،و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بابل
شیما عزیزی :دکتری ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ماهشهر ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران

در این مطالعه تأثیر افزایش نانو ذره دی اکسید تیتانیوم ()TiO2بر شدت جذب گاز پروپیلن در حالل NMPمورد بررسی قرار داده
شده است .حالل  NMPبه عنوان جاذب و گاز پروپیلن به عنوان جزء حل شونده استفاده می شود .سه مقدار مختلف نانو ذره در حالل
به کار برده شده است ( 1و  2/5و  10گرم دی اکسید تیتانیوم در هر لیتر حالل .)NMPشدت میدان مغناطیسی برای چرخاندن مگنت
درون ســیلندر آزمایش ،مقداری ثابت است .نانو ذره دی اکسید تیتانیوم به علت جذب مناسب شماری از گازها و هم چنین پایداری
مناسب در حالل  NMPمورد استفاده قرار گرفته است .آزمایش با فشار 1/85 barبرای هر سه حالت حالل با نانو ذره با مقادیر  1و
 2/5و  10گرم در هر لیتر حالل و هم چنین حالت حالل خالص (بدون نانو ذره) آغاز می شود .نتایج برای حالت حالل با نانو ذره در
غلظت کمتر نانو سیال (10گرم نانو ذره در هر لیتر حالل) نشان می دهد که مقدار مول جذب شده از حالت  2/5و  1گرم نانو ذره در
هر لیتر حالل ،بیشتر و همچنین مقدار مول جذب شده حالت حالل با  2/5گرم نانو ذره در هر لیتر ،از حالت حالل با  1گرم نانو ذره در
هر لیتر ،بیشتر است.
واژگان کلیدی  :جذب ،پروپیلن ،دی اکسید تیتانیومNMP،
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تحلیل ترموهیدرولیکی مبدل سرد و گرم در موتور استرلینگ
بر اساس جریان نوسانی سیال
بهرام مهدوی نژاد :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی ،دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی ،تهران
مجتبی بابا الهی :دانشجوی دکتری ،دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی ،تهران
حسین صیادی :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک -گروه انرژی ،دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی ،تهران

در این مقاله هدف طراحی ترموهیدرولیکی مبدل حرارتی هیتر و کولر در موتور استرلینگ می باشد .بدین منظورروش محاسبه انتقال
حرارت در مبدل هایی که جریان نوســانی دارند ،ارائه شده است .در این مبدل ها با استفاده از چندین چاک محیطی در داخل لوله که
باعث ایجاد جریان نوسانی در لوله می شود .جریان نوسانی در مبدل های حرارتی تولید شده و در نتیجه انتقال حرارت افزایش و افت فشار
کاهش می یابد .در مبدلهای مورد بحث از لوله هایی با سطح مقطع مثلثی و مستطیلی برای افزایش انتقال حرارت استفاده شده است .پس
از طراحی حرارتی و فشاری این مبدل ها ،اثر استفاده از این نوع مبدل ها در افزایش عملکرد موتور استرلینگ مورد ارزیابی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی  :جریان نوسانی ،مبدلهای حرارتی ،لوله های چاک دار و غیر دایره ای ،موتور استرلینگ
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مقایسه مبدل حرارتی فوالدی و تکنولوژی مبدل چگالند ه غشایی
موسی توانا :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
سید نظام الدین اشرفی زاده :دانشیار مهندسی شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران

امروزه آب به دلیل اهمیت فرآوان به عنوان طالی آبی قرن  21مورد توجه قرار گرفته است .در این مقاله ،مقایسهای بین عملکرد مبدل
ی دینامیک سیاالت
چگالندهی غشایی و مبدل حرارتی فوالدی برای فرآیند جداسازی بخار آب از گاز دودکش با استفاده از شبیهساز 
محاسباتی انجام شده است .شبیهسازی انجام شده بر مبنای حل معادالت بقا برای جزء منقل شونده در مبدل می باشد .جدار لولههای
مبدل حرارتی از فوالد و جدار لوله های غشایی از ماده خاص متخلخلي طراحي گرديده كه قادر به استخراج مايع چگاليده شده از گاز
دودكش مي باشد .لولهها در طول مدتی که بخار آب از گاز دودکش هدر میرود آن را جذب و بازیابی مینمایند و از گرمای محسوس و
نهان هدر رفته به طور مجدد استفاده میکنند و آب پاک به سیستم برمیگردد .لوله هاي غشاي سراميك نانو متخلخل ،آب را از طريق
مکانیزم چگالش مویینگی جذب مي كنند .در حالی که لولههای فوالدی با چگالش بخار آب روی سطح لوله عمل جداسازی بخار آب را
انجام میدهند که نتیجتا ،آب میعان یافته نسبتا کثیف و خورنده است .نتایج شبیه سازی نشان داد مبدل چگالندهی غشایی دارای ضرایب
انتقال جرم و حرارت به ترتیب 70و  55درصد بزرگتر از مبدل حرارتی می باشد .میتوان از شبیهسازی نتیجه گرفت ،جداسازی توسط
لولههای سراميكی نانومتخلخل راحت تر و بازدهی باالتری نسبت به لوله های فوالدي معمولي دارند.
واژگان كليدي :مبدل چگالندهی غشایی ،مبدل حرارتی فوالدی ،چگالش سطح ،چگالش مویینگی ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،بخار آب
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طراحی ترمو هیدرولیکی مبدلهای لوله زانویی در موتور استرلینگ
بهرام مهدوی نژاد :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی ،دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی ،تهران
مجتبی باباالهی :دانشجوی دکتری ،دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی ،تهران
حسین صیادی :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک -گروه انرژی ،دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی ،تهران

در این مقاله طراحی ترموهیدرولیکی مبدل لوله زانویی در موتور استرلینگ مورد ارزیابی قرار گرفته است و تاثیر پارامترهای هندسی
و همچنین نوع آرایش لوله ها ،بررسی شده است .در مبدل لوله زانویی ،سیال یک مسیر  90درجه ای خم را طی می کند .در این مقاله
چهار نوع مبدل با ابعاد هندسی و آرایش لوله ای مختلف بررسی شده است .نتایج به منظور ارزیابی تاثیرات ابعاد هندسی ،آرایش لوله ها
و حجم مرده بر انتقال حرارت مبدل و افت فشار ترسیم شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.
واژگان کلیدی  :لوله زانویی ،مبدل حرارتی ،کولر ،هیتر ،موتور استرلینگ
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تعيين مشخصات ترموهيدروليكي مبدل حرارتي فورگو
نرگس فوالديفرد :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ،گروه مهندسي مكانيك دانشکده مهندسی دانشگاه يزد
شهرام طالبی :استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه یزد ،گروه مهندسي مكانيك دانشکده مهندسی دانشگاه يزد

مبدل های حرارتي فورگو از نوع مبدل هاي حرارتي فشرده بوده و در سيستم هاي خنک کننده خشک غير مستقيم هلر کاربرد
دارند .اين سيستم هاي خنک کننده به صورت سيکل بسته کار مي کنند و باعث هدر رفتن آب و ايجاد آلودگي گرمايي در
محيط زيست نمي شوند از آنجا که شرايط آب و هوايي کشور عمدتا خشک و نيمه بياباني و مسئله کمبود آب در اکثر نواحي
کشور وجود دارد اين سيستم ها مي توانند بيشترين کاربرد را داشته باشند .از طرف ديگر هزينه سرمايه گذاري اين سيستم ها
کسر قابل توجهي از يک نيروگاه بوده و همچنين طراحي آنها اثري مستقيم بر بازدهي توليد نيروگاه دارند از اين رو نياز است
تا اين سيستم ها هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ فني مورد مطالعه قرار گيرند .در مقاله حاضر مبدل فورگو توسط نرم افزار
محاسبات سياالتي مدل شده و ضرايب افت فشار و انتقال حرارت بر اساس سرعت ورودي هوا محاسبه شده است .معادالت
حاکم با استفاده از روش حجم محدود و بگارگيري الگوريتم  simpleبراي جريان سه بعدي و غير قابل تراکم حل شده است.
جريان سيال آرام و رينولدز بين  540و  7565مي باشد.
واژگان كليدي :فورگو ،هلر ،حجم محدود ،غير قابل تراكم ،آرام
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مقایسه عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی لوله مارپیچ با سطح مقطع های متفاوت
طاهر عباسی اصل :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدهی مهندسی شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید قزل قشالقی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدهی مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران

گزارش های زیادی وجود دارند که نشان داده اند در لوله های مارپیچ به علت جریان ثانویه ایجاد شده در اثر انحنای لوله ،انتقال حرارت
نسبت به لوله های مستقیم بهتر صورت می گیرد .بررسی های تجربی زیادی بر روی مشخصات جریان و انتقال حرارت در داخل لوله های
مارپیچ انجام شده است .در این مطالعه جریان دوفازی هوا-آب در مبدل حرارتی لوله مارپیچ با سطح مقطع های مختلف به روش CFD
شبیه سازی شده است .الگوی جریان داخل لوله و تغییرات دمای آب و هوا مشخص شده است و تأثیر شکل هندسی سطح مقطع لوله
بر عملکرد حرارتی مبدل بررسی شده است .با توجه به نتایج ،در کانال های با مساحت سطح مقطع یکسان ،کانال مستطیلی شکل تبادل
حرارت بهتری از خود نشان می دهد.
واژگان کلیدی :لوله مارپیچ ،هندسه ،انتقال حرارت ،CFD ،دوفازی
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شبیهسازی بازیافت آب و حرارت از گازهای اتالفی صنایع توسط
تکنولوژی جدید مبدل چگالندهی غشایی
موسی توانا :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
سید نظامالدین اشرفیزاده :دانشیار مهندسی شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران

نیروگاهها مقدار زیادی بخار آب را از طریق دودگش به اتمسفر تخلیه میکند ،این بخار آب میتواند منبع بالقوهای برای تامین
انرژی و آب الزم نیروگاهها باشد .در این مقاله به بررسی شبیه سازی عددی فرآیند جداسازی بخار آب از گاز دودگش در
مبدل چگالنده غشایی با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی پرداخته شده است .شبیهسازی انجام شده بر مبنای حل معادالت
بقای برای جزء منقل شونده در مبدل چگالنده غشایی می باشد .جدار لوله های غشایی از ماده خاص متخلخلي طراحي گرديده
كه قادر به استخراج مايع چگاليده شده از گاز دودكش مي باشد .گاز دودكش مورد بررسي متشكل از بخار آب چگال پذير و
سه جزء دیگر؛ دی اکسیدکربن ،اکسیژن و نیتروژن مي باشد .لولههای غشایی در طول مدتی که بخار آب از گاز دودکش هدر
میرود آن را جذب و بازیابی می نمایند و از گرمای محسوس و نهان هدر رفته به طور مجدد استفاده میکنند .و آب پاک به
سیستم برمیگردد .لوله هاي غشاي سراميك نانو متخلخل ،آب را از طريق مکانیزم چگالش مویینگی جذب مي كنند .جداسازی
در سراميك هاي نانومتخلخل راحت تر از ذخيره كننده هاي لوله های با پره هاي فوالدي معمولي اتفاق مي افتد .نتایج شبیهسازی
با دادههای آزمایشگاهی بدست آمده از مراجع مقایسه شدند و مقادیر محاسبه شده مقدار انحراف متوسط  6درصد را با مقادیر
آزمایشگاهی نشان داد .نتایج نشان داد ،اگر جریان گازهای هدررفت از صنایع حالت عادی داشته باشند (یعنی دمای بین  60تا
 90درجه سانتی گراد و رطوبت بین  10تا  20درصد) می توان با کاهش دما حدود  10درجه سانتی گراد  20درصد از آب هدر
رفته از صنایع را بازیابی کرد.
واژ گان كليدي :مبدل چگالندهی غشایی ،چگالش مویینگی ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،بخار آب
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بررسی مبدل های زمین به هوا و مطالعات تجربی و تحلیلی انجام شده
سمانه حمزه خانی :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ماهشهر ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
محمدرضا فردین پور :کارشناس سیاالت شرکت ملی حفاری ایران

در عمق حدود  2/5تا  4متری سطح زمین ،دمای زمین در طول سال تقریبا ثابت باقی می ماند که این درجه حرارت دمای دست نخورده
زمین نامیده شده است که باالتر از درجه حرارت سطح زمین در فصل زمستان و بالعکس در فصل تابستان کمتر از دمای سطح زمین
می باشــد .برای استفاده موثر از ظرفیت گرمایی زمین ،سیستم مبدل های حرارتی زمین به هوا ( )earth to air heat exchangerبه
عنوان یک رسانه موثر گرمایش /سرمایش برای ساختمان با منبع انرژی تجدید پذیر و عدم استفاده از مبردهای آالینده جوی و سادگی
سیســتم طراحی گردیده است .به گونه ای که اساسا یک سری از لوله های فلزی ،پالستیکی و یا بتنی زیرزمینی در یک عمق خاص به
خاک سپرده شده که از طریق آن جریان جوی تازه می شود و در فصل زمستان گرما ،و در فصل تابستان خنک سازی مورد نیاز ساختمان
را فراهم می سازد .در این مقاله به دلیل اهمیت منابع انرژی های پاک و تجدید ناپذیر و عملکرد مناسب این سیستم ها مطالعات تجربی
و تحلیلی انجام شده در سراسر جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی ،سیستم زمین به هوا ،انرژی تجدید ناپذیر
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کمینه سازی نرخ تولید آنتروپی در مبدل های حرارتی پوسته لوله ای با
استفاده از الگوریتم بهینه سازی کوچ پرندگان
صدیقه جلیلی راد :کارشناس ارشد مهندسی مکاترونیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،گروه مهندسی مکاترونیک ،تهران ،ایران
محمدحسن چراغعلی :دانشیار مدیریت صنعتی
حسین احمدی دانش آشتیانی :استادیار مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،گروه مهندسی مکانیک ،تهران ،ایران

در این مقاله به بررسی بهینه سازی ساختاری و فرآیندی مبدل های حرارتی پوسته لوله ای جهت کمینه سازی نرخ تولید آنتروپی پرداخته
می شود .معادالت حاکم بر رفتارهای ترمودینامیکی این نوع مبدل ها استخراج شده و تابع تبدیلی بر مبنای این رفتارهای ترمودینامیکی
و ساختار هندسی آنها توسعه یافته است .نقاط بهینه جهت کمینه سازی معادله نهایی که شامل پارامترهای مربوط به نرخ تولید آنتروپی
و مساحت سطح مبدل است با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کوچ پرندگان بدست آمده اند .این نقاط شامل مشخصات هندسی مبدل
پوسته لوله ای مانند قطر خارجی لوله ،آرایش لوله ها ،تعداد عبور لوله ،قطر پوسته ،فاصله بین بفل ها و برش بفل هاست .نتایج نشان می دهد
که الگوریتم بهینه سازی می تواند در عرض چند ثانیه با موفقیت بهترین طرح را از بین ده ها هزار طرح ممکن انتخاب نماید.
واژگان كليدي :مبدل های حرارتی ،بهینه سازی ،نرخ تولید آنتروپی.
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آنالیز سه بعدی الگوی جریان و انتقال حرارت در مبدل حرارتی
لوله مارپیچ با استفاده از تکنیک های CFD
طاهر عباسی اصل :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدهی مهندسی شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید قزل قشالقی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدهی مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران

مبدل های حرارتی لوله مارپیچ به علت داشــتن ســاختمان فشرده و افزایش انتقال حرارت به دلیل مارپیچ بودن آن ،امروزه در صنایع
مختلفی اســتفاده می شــوند .در برخی صنایع از مبدل حرارتی با جریان دوفازی استفاده می شــود .بررسی های تجربی زیادی بر روی
جریان های داخل لوله های مارپیچ و انتقال حرارت انجام شــده است .با این حال امروزه سعی می شود این کار با استفاده از تکنیک های
دینامیک سیاالت محاسباتی انجام شود .در این مطالعه سعی شده است جریان دوفازی هوا-آب در یک مبدل حرارتی لوله مارپیچ شبیه
ســازی شود .الگوی جریان داخل لوله و تغییرات دمای آب و هوا مشخص شده است .تأثیر قطر حباب های هوای ورودی بر تغییرات
دمای هوا و آب نیز ارائه شده است که با توجه به نتایج ،قطر حباب هوای ورودی بر دمای هوای خروجی خیلی مؤثر بوده ولی بر روی
دمای آب خروجی تأثیر قابل مالحظه ای ندارد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،لوله مارپیچ ،جریان و انتقال حرارت ،CFD ،دوفازی
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تحلیل ترموهیدرولیکی مولد بخار هستهای بوشهر با استفاده از
مدل شار رانشی
ولی اله غضنفری :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هستهای ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه اصفهان
محمدحسین استکی :استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
غالمرضا انصاری فر :استادیار دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه اصفهان

مولد بخار هستهای یکی از مهمترین اجزا نیروگاههای هستهای محسوب میشود که عالوه بر اینکه به عنوان مرز بين سيال آلوده
به مواد راديواكتيو وسيال عبوري از توربين ،نقش مهمي در امنيت نيروگاه دارد به عنوان مبدل حرارتی برای انتقال حرارت از
مدار اول به مدار ثانویه نیروگاه از آن استفاده میگردد .انتقال حرارت در جریانهای دو فازي در نیروگاههای هستهای آب سبك
يكي از مهمترین قسمتهای مهندسي هستهای است و اگر چه مطالعات عددي و آزمايشگاهي فرآيندهاي جريان دو فازي در
مولدهای بخار هستهای ،بيش از يك دهه است که اصالح شدهاند اما هنوز هم نیاز به یک مدل مطمئن و سریع با پایداری خوب
برای شبیهسازی و تحلیل ترموهیدرولیکی مولدهای بخار هستهای احساس میشود .در این مقاله مولد بخار هستهای نیروگاه بوشهر
با استفاده از مدل شار رانشی با استفاده از نرمافزار معتبر  Fluentشبیهسازی و تحلیل شده است .اعتبار و برتری مدل شار رانشی
نسبت به مدل های دو فازی دیگر در مسائل مختلف به اثبات رسیده است به همین دلیل برای تحلیل ترموهیدرولیکی و محاسبه
کسر حجمی بخار در مولد بخار از این مدل جدید استفاده شده است .نتایج حاصل از مدلسازی حاضر با نتايج معتبر آزمايشگاهي
مقايسه شده که بیانگر دقت بیشتر مدل شار رانشی نسبت به مدل های دیگر میباشد.
واژگان کلیدی :مولد بخارهستهای ،مدل شار رانشی ،انتقال حرارت ،کسر حجمی بخار ،جریان دوفازی
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مروری بر روش های مختلف اندازه گیری رسوب در مبدل های حرارتی
کوروش گودرزی :دکترای مکانیک ،استادیار ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج ،گروه مکانیک
علیرضا نامداری :دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج ،گروه مکانیک
رسول ایمنی :مشاور صنعتی شرکت گاز ایران

رســوب در مبدل های مورد استفاده در اغلب صنایع یک مسئله اساسی است زیرا انتقال گرما را کاهش می دهد و در نتیجه کیفیت و
ضریب اطمینان محصوالت کاهش می یابد .مصرف آب به عنوان سیال قابل استفاده در مبدل های حرارتی با توجه به ظرفیت حرارتی باال
و خواص منحصر به فردش بسیار باالست .از جمله مشکالت اصلی آب ،عالوه بر ایجاد خوردگی ،ایجاد رسوب روی سطوح انتقال حرارت
با ناخالصی های منابع آب موجود است .بنابراین رسوب یک مشکل جدی در بیشتر صنایع بویژه نفت ،شیر و لبنیات و دستگاه های آب
خنک کن است .فرآیند رسوب گیری مدت زمان کارکرد مبدل حرارتی با راندمان معقول را محدود می کند و همچنین هزینه و زمان
توقف کارخانه را افزایش می دهد .مشاهده رسوب و تمیز کاری آن نیاز به مطالعات زیادی برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل سیستم
دارد .این مقاله دید وســیعی از روش های مختلف مشاهده رسوب مانند روش آزمایشگاهی (افت فشار ،دما و پارامترهای انتقال گرما،
پارامترهای الکتریکی و روش های صوتی) و روش های محاسباتی به همراه مقایسه بین آنها در مبدل های حرارتی به ما می دهد.
واژگان کلیدی :رسوب ،مبدل حرارتی ،روش تشخیص
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بررسي علت و عوامل خوردگي تيوب هاي مبدل مورد استفاده در پااليشگاه نفت
محسن روحی :گروه خوردگي فلزات ،پژوهشكده حفاظت صنعتي ،پژوهشگاه صنعت نفت
علیرضا رحیمی زیناب :گروه الكتروشيمي و مواد بازدارنده ،پژوهشكده حفاظت صنعتي ،پژوهشگاه صنعت نفت

در اين تحقيق به بررسي علت و عوامل خوردگي تيوب هاي مبدل از جنس  SS 316مورد استفاده در پااليشگاه نفت پرداخته شده است.
دو قطعه بعنوان نمونه از تيوبهاي مبدل مربوط به يك تيوب و از قسمتهاي خورده شده (نمونه  )1و سالم (نمونه  )2آن تهيه شده و
جهت بررسي علت خوردگي مورد استفاده قرار گرفتند .جهت انجام مطالعات ،از تصاوير استريوگراف مربوط به سطح نمونهها ،بررسيهاي
متالوگرافي ،آناليز شيميايي ،تصاوير و آناليز  SEMو  EDXو همچنين آناليز  XRF , XRDاستفاده شد .بررسي هاي چشمي حفره هاي
متعددي را در سطح نمونه  1نشان دادند و در نمونه دوم خوردگي خاص يا آثار تخريب مكانيكي بر روي سطح آن به صورت چشمي
مشاهده نشد .همچنين در بازرسي چشمي به عمل آمده معلوم گرديد كه ظاهرا هيچگونه خوردگي در سطح داخلي تيوبها وجود ندارد.
ولي در بررسي به وسيله استريو ميكروسكوپ مشاهده گرديد كه در اين نواحي از تيوب خوردگي به صورت حفرهاي بوده و گاه ًا حفرههاي
عميق مشاهده شد .بررسيهاي متالوگرافي نشان دادند كه ريز ساختار آلياژ آستنيتي بوده و فاقد حساسيت ميباشد .بررسيهاي SEM
بر روي نمون ه خورده شده خراش هايي را در سطح نمونه نشان دادند كه نقاط مستعدي براي شروع خوردگيهاي موضعي در نظر گرفته
شدند .اناليز  XRFانجام شده بر روي رسوبات جمع آوري شده از روي سطح نمونه ها وجود سولفور عنصري( )Sبه مقدار زياد و يون
كلر( )-Clبه مقدار كم را در اين رسوبات نشان داد .در نهايت پيشنهادات مناسب براي كاهش ميزان خوردگي اين سيستم ها ارائه شدند.

واژگان كليدي :خوردگي ،مبدل حرارتي ،SEM، XRD، XRF ،آناليز شيميايي
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افزایش انتقال حرارت در مبدل های حرارتی خنک کننده روغن توربین با
استفاده از نصب بهبود دهنده های داخل لوله های مبدل
امیر اسمعیل کبیری حرمی :کارشناس مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت از دانشگاه کاشان ،شرکت کیانا پترو انرژی
تینا اردشیری نیا :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد تهران جنوب ،شرکت کیانا پترو انرژی

در این مقاله به بررسی یک مبدل حرارتی خنک کننده روغن توربین (از نوع کولر هوایی) و راه های بهبود انتقال حرارت آن پرداخته شده
اســت .به منظور مقابله با محدودیت های ابعادی از انواع مختلف بهبود دهنده های انتقال حرارت در داخل تیوبها برای کاهش ابعاد و
افزایش ضریب انتقال حرارت داخل لوله ها استفاده شده است .پس از طراحی با دو نوع مختلف از بهبود دهنده ها ،نواری تابیده و شبکه ای
سیمی ،و مقایسه آن با طرح قبلی بدون استفاده از بهبود دهنده ،مشخص شد که آنها به صورت قابل مالحظه ای قابلیت انتقال حرارتی
مبدل را افزایش می دهند .پس از بررسی نتایج معلوم گردید نوع نواری تابیده باعث افزایش شدید افت فشار در سیال لوله شده لذا برای
روغن مناسب به نظر نمی رسد همچنین ابعاد آنها تا حدود یک سوم کاهش یافت .در پایان اثرات عدد رینولدز ،لزجت و سایر پارامترها
با آن بررسی شد و برخی اثرات ابعاد هندسی بهبود دهنده ها تشریح گردید.
واژگان كليدي :بهبود دهنده های داخل لوله ،بهبود دهنده های نواری تابیده ،بهبود دهنده های شبکه ای سیمی ،رینولدز
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تحلیل ترموزیست محیطی مبدل حرارتی در سیکل گازی
غالمرضا صالحی :گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر
حسین خوش نظر :گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود تقوی :گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر

در این تحقیق از روش بهينه سازي ترمواكونوميكي  -زیست محیطی که ترکیبی از مفاهيم ترموديناميكي ،زیست محیطی و
بهينه سازي اقتصادي می باشد برای تحلیل یک نیروگاه با نگاه ویژه به مبدل آن استفاده شده است .بعد از تشکیل مسئله
بهینه سازی یعنی فرمول بندی مبدل ،تحلیل ترمودینامیکی ،اقتصادی و زیست محیطی ،بوسیله روش الگوریتمهای تکاملی که
جزء روش های فرا ابتکاری بسیار کارآمد در زمینه جستجوی پاسخ های بهینه یک یا چند هدفه می باشد بهینه سازی گردید و
پارامترهای ساختاری مبدل و ترمودینامیکی سیکل تعیین شد .برای بررسی این سیستم دو سناریو در نظر گرفته شد .در سناریوی
اول متغیرهای ترمودینامیکی شامل دمای خروجی از محفظه احتراق ،راندمان ایزنتروپیک توربین و کمپرسور ،نسبت فشار
کمپرسور و متغیرهای ساختاری که شامل قطر داخلی و خارجی لوله های مبدل ،طول لوله مبدل ،گام لوله ،قطر داخلی پوسته ،قطر
خارجي بافل ديسك شكل و قطر خارجي دسته لوله قطر داخلي بافل دونات شكل و قطر داخلي دسته لوله بهینه سازی گردید .در
این سناریو راندمان اگزرژتیک سیستم از  28/2به  36/9افزایش یافته و هزینه زیست محیطی از  50/26به  37/13و هزینه
محصول از  2262به  1936کاهش یافته است .در سناریوی دوم بعد از بهینه سازی متغیرهای تصمیم که شامل متغیرهای
ساختاری و عملکردی مبدل می باشد راندمان اگزرژتیک سیستم از  28/2به  29/2افزایش یافته و هزینه زیست محیطی از
 50/26به  48/385کاهش یافته است.
واژگان كليدي :بهينه سازي ،ترمواكونوميكي ،زیست محیطی ،مبدل حرارتی ،سیکل گازی ،ایزنتروپیک ،اگزرژی.
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مشکالت تشکیل رسوب در مبدل های صفحه ای و راهکارهای
جلوگیری و برطرف ساختن آن
علیرضا عروجی  ،سید سجاد حسینی نیا
کارشناس مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،مجتمع پتروشیمی پردیس ،عسلویه

مبدل های صفحه ای دارای برتری های عملیاتی و کاربری های گسترده ای در صنایع مختلف می باشند .یکی از عوامل تاثیرگذار اصلی در
کاهش عملکرد این گونه مبدل ها پدیده رسوب گیری و فولینگ این مبدل ها ناشی از مکانیسم های گوناگون می باشد .این نوع مبدل ها
در بیشتر موارد در کاربری های با سیال ورودی تمیز و امکان رسوب گذاری پایین مورد استفاده قرار می گیرند .شکل و نحوه چیدمان
صفحات این نوع مبدل ها به گونه ای است که اگر در سیال ورودی به آنها امکان رسوب گذاری وجود داشته باشد این مبدل ها به صورت
فیلتر عمل می نمایند و به دلیل رسوب گیری صفحات و مسیرهای اصلی ورودی و خروجی ،عملکرد آنها کاهش می یابد .لذا بررسی و
شناخت مکانیسم های ایجاد فولینگ در این مبدل ها و به کار بستن روش های مختلف جلوگیری از وقوع آن ها درحفظ راندمان آنها دارای
اهمیت بسزایی می باشد .در این مقاله به بررسی روش های اصلی جلوگیری از ایجاد رسوب بر روی صفحات این گونه مبدل ها پرداخته
شده است .همچنین روش های مکانیکی و شیمیایی رسوب زدایی از این مبدل ها بیان و مقایسه گردیده است.
واژگان کلیدی  :مبدل صفحه ای ،فولینگ ،استرینر ،شستشوی شیمیایی
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طراحی مبدلهای حرارتی صفحه ای
مقایسه روابط تئوری با نرم افزارهای کاربردی
حمیدرضا مزکی شیرازی :مهندس شیمی -صنایع گاز
فردیس بدر :مهندس شیمی -صنایع پتروشیمی

با توجه به اینکه به طراحی و ســاخت مبدلهای صفحه ای در کشــور توجه زیادی نشده است از طرفی مقاالت چاپ شده در مجالت
بین المللی در خصوص طراحی این نوع مبدل بســیار کم اســت ،نخســت طراحی حرارتی بهینه مبدلهای صفحه ای را توسط روابط و
فرمول های موجود در مراجع مختلف بررسی نموده سپس روابط تئوری با نرم افزارهای کاربردی مقایسه و بررسی می شود.
واژگان کلیدی :مبدل صفحه ای ،طراحی حرارتی ،نرم افزار
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طراحی و ساخت دستگاه کنترل دمای روغن با مبدل
لوله و پوسته و پمپ دور متغیر
قدرتا ...حمزهنوا :مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
احمد جواهری :دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

دســتگاه کنترل روغن موتور با اســتفاده از روش مبدل لوله و پوسته و پمپ دبی متغیر با درایو با ورودی آنالوگ و کنترلر  PIDبرای
آزمایشــگاه موتورهای احتراق داخلی ،طراحی ،ساخته و آزمایش شده است .در این دستگاه به جای استفاده از شیر کنترلی الکترو پنیو
ماتیک جهت کنترل مقدار خنککاری ســیال در مبدل از پمپ دور متغیر استفاده شده است .استفاده از این روش هزینه کمتر و طول
عمر بیشتر را نسبت به شیر کنترلی الکترو پنیو ماتیک دارا میباشد .این دستگاه در شرایط مختلف عملکردی ،مورد آزمون قرار گرفت
و پاسخ کنترلی آن به انواع شرایط کاری موتور بررسی و تجزیه و تحلیل شد .نتایج عملکرد این دستگاه با روشهای قبلی کنترل دمای
روغن موتور مقایسه و مزایا و معایب آن شرح داده شده است .تلرانس تغییرات دما نسبت به دمای خواسته شده در این دستگاه (کمتر
از  ۲درجه سانتی گراد) جوابگوی محدودیتهای تست در آزمایشگاههای مدرن امروزی میباشد.
واژگان كليدي :کنترل دما در مبدل لوله و پوسته ،کنترل دمای در خنک کاری روغن موتور ،آزمایشگاه تست موتور ،کنترلر  ،PIDشیر
کنترل الکترو پنوماتیک
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نقش ذرات نانو در افزايش ضريب انتقال حرارت سیاالت
حسین اسماعیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات فارس

یکی از مهمترین پارامترها بر عملکرد یک سیال در تجهیزات مربوط به انتقال حرارت ،ضریب انتقال حرارت می باشد .با توجه به باالتر
بودن ضریب انتقال حرارت رسانشی فلزات نسبت به مایعات ،می توان با استفاده از ذرات جامد فلزات ،میزان انتقال حرارت رسانشی را
افزایش داد .ولی با به وجود آمدن مشکالتی نظیر گرفتگی مسیرها ،سایش و رسوبگذاری ،نانوسیاالت مورد توجه بیشتری قرار گرفتند.
نانوســیاالت بیشــترین کاربرد را در مبدل های حرارتی دارند و در صورتی که به طور صحیح و در شرایط مناسب از آن استفاده شود،
می تواند باعث افزایش  50تا  60درصدی ضریب انتقال حرارت جابجایی و در مواردی تا دو برابر این مقدار در ضریب انتقال حرارت
هدایتی اثر بگذارد .در این مقاله هم چنین سعی شده است که یک مدل ریاضی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین نتایج بدست آمده از
بررسی تاثیر عدد رینولدز بر ضریب انتقال حرارت جابجایی مورد مطالعه قرار گیرد.

واژگان کلیدی :نانو سیال ،نانوذره ،ضریب انتقال حرارت جابجایی ،هدایت حرارتی
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طراحی کنترل کننده  PIDبه همراه کنترل کننده پیش خور برای کنترل دمای سیال خروجی
مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای
مسعود عابدینی فر :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
جعفر غفوری :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
الریسا خدادادی :مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

در فرآيندهاي شيميايي ،مهمترين بخشي كه مستقيم ًا با مصرف انرژي ارتباط دارد ،مبدلهاي حرارتي هستند .مبدل-های حرارتی به
طور گسترده در کارخانه های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند که هدف اصلی آن ها انتقال حرارت از سیال گرم به سیال سرد بدون
اختالط آن ها می باشد .انواع مختلفی از مبدل های حرارتی وجود دارد که یکی از رایج-ترین انواع آن در صنعت ،مبدل های حرارتی پوسته
و لوله ای هستند .در مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای یکی از سیاالت در لوله ها و دیگری در داخل پوسته در اطراف لوله ها در جریان
اســت .در این مبدل های حرارتی یکی از مسائل اصلی ،رساندن دمای سیال خروجی به دمای مورد نظر در کمترین زمان ممکن است
که برای این منظور برای رسیدن به یک نقطه مطلوب می توان از انواع معماری های کنترل بهره جست .در این مقاله برای کنترل دمای
ســیال خروجی مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای ،کنترل کننده  PIDبه همراه کنترل کننده پیش خور طراحی شده است .ابتدا ،مدل-
سازی ریاضی این فرآیند با استفاده از داده های تجربی موجود انجام می شود .پس از مدل سازی ریاضی ،هدف طراحی کنترل کننده است.
کنترل کننده طراحی شده ،دمای خروجی سیال گرم شونده را به یک نقطه مطلوب در کوتاه ترین زمان ممکن بدون در نظر غیر خطی
بودن فرآیند ،تنظیم می کند .در ادامه ،عملکرد کنترل کننده طراحی شده بر اساس تحلیل پاسخ پله واحد و شاخص های عملکرد مربوط
به سیستم کنترلی انجام می شود .مدل سازی تمامی فرآیند ها و طراحی کنترل کننده  ،در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام شده است.
واژگان كليدي :سیمولینک متلب ،کنترل کننده  ، PIDکنترل کننده پیش خور ،مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای.
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مطالعه تحلیلی زمان راه اندازی مبدل حرارتی ساده
با صفحات موازی
سوده مظهرمنش :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی سینا
محسن گودرزی :استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

یکی از مسائل مهم در عملکرد مبدل های حرارتی پیش بینی رفتار گذرایی است که این تجهیزات در طول روشن شدن ،خاموش شدن
و حالت غیر دائم از خود نشان می دهند .رفتار گذرای مبدل حرارتی بر عملکرد سایر قسمت های یک سیستم تأثیر می گذارد .بنابراین
مطالعه مبدل های حرارتی در حالت گذرا به یافتن راه کارهای مناسب جهت کنترل سیستم ها کمک می کند .در این تحقیق رفتار گذرای
مبدل حرارتی تک راهه به صورت تحلیلی مورد بررســی قرار گرفته اســت .این مبدل حرارتی تحت شار ثابت بوده و دمای کل سیال
درون آن  ،در لحظه  tبرابر صفر در دمای  Ttقرار دارد .بررسی های انجام شده نشان داد که به دلیل وجود نقاط منفرد در حل تحلیلی،
پاسخ های به دست آمده از این روش از مقدار حقیقی خود فاصله دارند .همچنین بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش عدد
گراتز زمان رسیدن به حالت پایا کاهش می یابد .لذا با توجه به حیطه کاربردی این نوع مبدل های حرارتی که نیازمند زمان راه اندازی
پایین می باشند ،استفاده از این نوع مبدل های حرارتی در اعداد گراتز باال مفید خواهد بود.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی ساده ،حل تحلیلی ،زمان راه اندازی
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بررسی تاثیر فاصله و هندسه پینها ،بر عملکرد مبدل حرارتی صفحهای
در محدوده جریان آرام تا درهم
حسین اباذری :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان رضوی

در کار حاضر که بررسی هندسه و فاصله پین ها توسط نرم افزار فلوئنت  14می باشد .از مبدل حرارتی فشرده صفحه ای با پین مخروطی
استفاده شده است که در ابتدای کار برای صحه گذاری بر حل نرم افزاری از یک مقاله استفاده شده که دارای داده های آزمایشگاهی
می باشــد .در ادامه کار و پس از صحه گذاری حل نرم افزاری ،به بررســی هندســه های مختلف پرداخته شده است .در ابتدا از پین
استوانه ای با قطر بزرگ مخروط و پین استوانه ای با قطر کوچک مخروط استفاده شده که استوانه با قطر بزرگ باعث افزایش افت فشار
بیش از حد مجاز در مبدل می شود و استوانه با قطر کوچک مخروط باعث کاهش انتقال حرارت و کاهش کارایی مبدل خواهد شد .این
دو نوع هندسه دارای شرایط مطلوبی برای مبدل مذکور نمی باشند .در مرحله بعدی و با جایگزینی پینی به شکل 250-65 AirFoil
مشاهده می شود که نسبت به ایرفویل با پین مخروطی هم از لحاظ دما و هم از لحاظ فشار دارای عملکرد بهتری می باشد .در ارتباط با
فاصله ایرفویل ها می توان گفت که در فاصله  ،7=Lمبدل با پین ایرفویلی دارای کارکرد بهتری می باشد.

واژگان کلیدی :مبدل حرارتی صفحه ای ،پین ،نرم افزار فلوئنت ،هندسه ،کارایی
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INFLUENCE OF DIAMOND/OIL NANOFLUID ON NATURAL
CONVECTION IN HEATED CYLINDRICAL ENCLOSURE
Mohamadreza Hosseini Moghadam
M.Sc. student of Islamic Azad University central Tehran Branch , Tehran - Iran
Kourosh Javaherdeh
Assistant professor of Guilan University

The objective of the present paper is to investigate diamond/oil nanofluid natural convection in partially heated
cylindrical enclosure numerically. For this purpose numerical simulation if natural convection in partially heated
cylindrical is carried out with pure oil and diamond/oil nanofluid.

Calculation is performed based on the finite volume technique for three different Grashof numbers ( Φ =0.04 )

and the volume fraction of 0.04 ( Φ =0.04 ). Results show that adding Nano diamond to pure oil not only changes
the temperature field, but also alters the flow field significantly. It is demonstrated that by adding Nano diamond
to the pure oil, thermal diffusion enhances to great extend which leads to the uniform radial distribution of
temperature throughout the nanofluid in comparison to the pure oil. Moreover, thermal diffusion augmentation
leads to the intensification of natural heat transfer and increasing of Nusselt number. It is also concluded that Nano
diamond increases the viscosity of the nanofluid that results in the reduction of the vertical velocity especially at
lower Grashof numbers.
Key words: diamond/oil nanofluid; natural convection heat transfer; numerical simulation; Grashof numbers
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Experimental study on heat transfer of water in tubes with V-shape
nozzle and helical-tape inserts in transient regime
A.R. Anvari: M.Sc student of Mechanical Eng- Buali Sina University
S.Sattari: Assistant Professor of Mechanical Eng. Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
A.M. Rashidi: Assistant Professor of Chemical Eng . Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)

Forced convective of water in horizontal tubes with V-shape nozzle and helical- tape tube inserts has been studied
experimentally. The transient flow regime has been used for the tests. Experimental results are validated with
existing well established correlation. The turbulators were placed in two different arrangements: converging
V-shape nozzle with helical-tape, referred to as (CR-H) array and diverging V-shape nozzle with helical-tape,
(DR-H) array. Two correlations for the Nusselt number based on the experiment are introduced for practical use.
It is found that the insertion of turbulators has enhancedt the Nusselt number for the (DR-H) arrangement up to
521%, and for the (CR-H) arrangement up to 355%, although using the turbulators cause a significant increase
in pressure drop.
KeyWords: Heat transfer enhancement, V-shape nozzle turbulator, Helical-tape, Nusselt number, Transient
regime, Pressure drop

55

5th National Conference on Heat Exchangers
Nov 2013, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
info@mobadel.ir

پنجمین همایش ملی مبدل های گرمایی
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Superchanger heat exchanger

Soroush Sharifnia: Petroleum Engineering Student, Islamic Azad University Quchan-Branch
Hamze Ali Tahmasebi: PhD in Chemical Engineering, Islamic Azad University Quchan-Branch
Omid Mahmoudi: Petroleum Engineering Student, Islamic Azad University Quchan-Branch

This paper contains a condensed description of recent developments in heat exchangers and improve efficiency
in heat transferring. The superchanger heat exchanger is designed to provide maximum efficiency in transferring
heat from one liquid to another or from steam to liquid.[2] Their applications are in Energy exchanges, Pulp &
Paper, Metals, Chemicals, Food & Beverage, Oil & Gas and Miscellaneous manufacturing. The refrigeration
processes can function as Flooded evaporators, Direct expansion evaporators, Liquid cooled condensers,
Desuperheated, Subcoolers and Oil coolers. We've discussed about every 6 cases in this paper. Efficiency,
Cost effectiveness, High performance, Minimal maintenance and Service are demanded by every industry and
commercial or governmental entity in today's highly competitive, technological world.plate and frame heat
exchangers have demonstrated their superiority in satisfying these demanding needs over other types of heat
exchangers – and the best of plate and frame are Tranter SUPERCHANGER units. Superchanger heat exchangers
are daily performing critical duties in a wide variety of applications around the world. Tranter's SUPERMAX and
MAXCHANGER welded heat exchangers offer distinct advantages of plate heat transfer efficiency, due in large
measure to the turbulent flow created by the corrugated patterns of their plates.[4] The SUPERMAX welded
plate heat exchanger handles liquids, gases and two-phases mixtures at perssures to 1,000-plus psig (68-plus
barg) and at very low and high tempretures. If prime application considerations include a variety of connection
locations, space and single-material design, the MAXCHANGER is extremely versatile.[4]
Keywords:Superchanger, Refrigeration, Transferring, Supermax, Maxchanger
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Numerical Study on the Effect of Perforated Vortex Generatoron
Heat Transfer and Pressure Drop
Mir HatefSeyyedvalilu: MSc Graduated Student, Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz
Seyed Mahdi Pesteei: Associate Professor of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Urmia.

Initially in the present paper, the effect of triangular-shaped or delta-shaped vortex generator was studied,on the
heat transfer and pressure drop by the numerical analysis. This work is done byfinite volume method. Throughout
the paper it will be shown that,the vortex generator increases the amount of local heat transfer coefficient 4.23
times higher than when there is no obstacle (vortex generator), however it should be noted that, this winglet will
have some negative and unpleasant impacts on hydrodynamic properties of heat exchanger (channel) such as
increasing of pressure drop and finally more pumping power. For this reason, it was tried to reduce the unpleasant
effect of vortex generator on pressure drop, so this goal was reached by perforating the vortex generator, and
then, the results of the rate of the convection heat transfer coefficient and pressure drop were compared with the
base case, without holes. Numerical results at Re=2738 show increase, up to 77% in the average heat transfer
coefficient. Finally by comparing between the perforated case and the state without hole, it is characterized that,
embedding hole in this vortex generators has positive impact on the increasing of B.C.R factor, which means
decreasing of pressure drop.
Keywords
Average heat transfer coefficient, B.C.R factor, perforated vortex generator, pressure drop, turbulent flow.
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مقاالت ارائه شده در
نخستین همایش مبدل های گرمایی
نام مقاله

نویسندگان

بررسي علت شکست مبدل حرارتي پنل کويل در واحد قلع اندود مجتمع فوالد مبارکه

حسن اسالمي ،احمد ساعتچي ،احمد پيشنمازي ،بهزاد شيراني،
جهاندار ايزدي

بررسی کاربرد سیال نانو به عنوان خنک کننده در مبدلهای صفحهای

لیلی آریان فر ،آبتین عطایی

بهينه سازي مصرف سوخت در مبدل گرمايي ايستگاههاي تقليل فشارگاز طبيعي بوسيله
شير سنولوئيدي و اصالح محفظه احتراق

رقيه رئوفي زاده ،علي رضايي

بررسي تأثير ركوپراتور بر افزايش راندمان و بازيافت تلفات حرارتي كورههاي پيشگرم
نورد گرم فوالد مباركه

علی کویتی

بررسی روش جدید بدست آوردن مصرف انرژی سرویسهای چندگانه در فنآوری پینچ

امیرحسین طریق االسالمی ،بهروز راعی
زهرا مغاره اصفهان

تخمین عدد ناسلت و افت فشار در مبدلهای حرارتی با کانال Corrugated
با استفاده از شبکه عصبی انتشار برگشتی

محمد حیدری

بررسي مكانيزم تشكيل رسوب و عملكرد بازدارندههاي رسوب در
مبدلهاي حرارتي با سيال آب

عليرضا ظهيري

تحلیل ترموهیدرولیکی جریان روی لولههای با مقطع بیضی شکل
در مبدلهای حرارتی فیلم ریزشی

سعید جانی ،میثم امینی

تحلیل اکسرژتیک احتراق در سامانههاي تبادل گرما و فرايندهای تبديل انرژي

علي اكبر جمالي ،محمدحسين بنياسدي

مطالعه اثر بکارگیری نانوسیال بر کارائی مبدلهای حرارتی و شبیهسازی عددی جریان نانو
سیال آب Al2O3-در یک لوله از مبدل حرارتی نمونه

هادی بتشکن آرتیجانی ،محمد حسین بهمنی ،قنبرعلی
شیخزاده

آناليز شبکه مبدلهای گرمايي با روش پينچ

بهروز راعی ،اميرحسين طريق االسالمی
فرهاد شهرکی

تحلیل اگزرژي سامانه رفع رطوبت از ذرات در خشک کنهاي بستر سيال

علي اكبر جمالي ،احد عبدیوش

مقایسه مبدلهای حرارتی صفحه  -واشردار و مبدلهای حرارتی پوسته  -لوله

محمد کالنتری ،کیخسرو کریمی

اثر استفاده از رینگ تقویتی برای عدسی توریسفریکال تحت فشار داخلی

آرش زمانی ،سید خلیل حسن دخت
سعید فاضلی ،سعید گالبی

روش استقرار فناوری بازرسی بر مبنای ریسک ( )RBIمختص تیوب باندل
مبدلهای حرارتی

محمدرضا شيشه ساز  ،عظيم کوشکی  ،نادر نبهانی ،هوشنگ
جزايری راد

مدلسازي رسوب مبدلهاي قاب و صفحهاي در صنايع غذايي

افسانهسادات بلورچي ،محمدرضا جعفری نصر

امکان سنجي استفاده از لولههاي تولیدی به روش جوشکاری مقاومتی در مبدلهاي حرارتي

حسن اسالمي ،آناهيتا دادگستر ،محسن غازي
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نام مقاله

نویسندگان

بررسی نسبت قطر پوسته به طول لولهها بر عملکرد مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای

علي فالوند جوزایی ،سید مهدی موسوی نوايي

كاهش قدرت رسوب گذاري آب در مبدلهاي حرارتي با استفاده از روش تصفيه
مغناطيسي

بيژن قنواتي

استفاده از متدلوژی  Pinchدر واحد توليد سولفور در مجتمع گاز پارس جنوبي

حسين نورالهي ،مژگان حسيني ،محمد حسيني

ارزيابي عملكرد مواد شيميايي شركتهاي معتبر در زمينه بهسازي آب خنك كننده جهت
استفاده در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان

مجتبی حامدیان مقدم ،الهه جلودار
غالمحسين هاشمي

شبیه سازی ریبویلر  Kettle Type Stabilizerتوسط نرم افزار Aspen B-Jac

محمدرضا کاظمی ،علی اعتمادی

بررسی فاصله مغشوش کنندهها ()Baffleبر عملکرد مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای

سید مهدی موسوی نوایی ،علي فالوند جوزایی

بهينه سازي رسوبزدايي مبدلهاي حرارتي با استفاده از روشهاي شيميايي و مكانيكي

حامد اسالمي نمين ،حميد رضا رشيدي

بررسی وقوع خوردگی در مبدلهای حرارتی لولهای پوسته ای
نیروگاه برق آبی سد کرخه

رضا طاهرزاده ،محمد حسن حجت زاده
اسماعیل حجاری

اثر موقعيت ديوار و باله بر روي انتقال حرارت جابجائي آزاد از يک استوانه افقي

اميرعباس رضائي ،مسعود ضياء بشرحق ،تورج يوسفي

شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدلهای گرمایی در صنایع

عرفان زیاری فر ،سروش زرین آبادی

شبیهسازی و تحلیل عددي مبدلهای موجود در ایستگاههای تقلیل فشار گاز

سید عبدالمهدی هاشمی ،رضا اشرفی ،قنبرعلی شیخزاده،
ناهيد زمان

قوانین و روشهای اتصال در جوشکاری لوله به ورق در مبدلهای حرارتی

نعمت اله عصـار

شناسایی آالیندهها و کنترل وضعیت سیستم انتقال حرارت از طریق آنالیز روغن

پریسا کرمانی

تاثیر زاویه پراکندگی بر عملکرد کولرهای هوایی

حسین نعمتی ،محمد علی لیاقت

بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی در فرایند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچ

محمد رضا جعفری نصر ،آبتین عطایی ،احمد خوشگرد،
پژمان دیلمی

طراحي ،ساخت و بررسي توان ميکرومبدل حرارتي

هادي کارگر شريف آباد ،عبدالرحيم کني

تعيين گام بهينه فين در سيستم گرمايش مخازن ذخيره سوخت مايع

احسان اله سعادتي ،علي رفيعي ،محمدرضا روشني

تحليل ارتعاشات آزاد پوستههای مرکب به روش  GDQRدر مبدلهاي حرارتي

شاپور مرادی ،رضا افضالن

بهينهسازي حرارتي در واحدآيزوماكس پااليشگاه اراك

منصور كلباسي ،امين احمدپور
محسن کیانی ده كياني

طراحی مبدلهاي گرمايي قاب و صفحه اي چندجرياني

امير حسين صبوري شيرازي ،مجید عمیدپور ،محمد رضا
جعفري نصر

تحليل مبدلهای حرارتي واحد تقطير شرکت پااليش نفت اراک
با استفاده از تکنولوژی پينچ

مهدی طالب بيگي ،سيد محسن حسيني ،عبدالرضا مقدسي،
بهزاد ياسيني

افزایش عملکرد کندانسورهای حرارتی پوسته و لوله فشار پایین با کنترل بهینه سطح موثر
انتقال حرارت (در واحدهای الفین)

امیر بارانی

بهینه سازی متغیرهای موثر در طراحی کولرهای هوایی

علی محمد کرمی ،فرزاد ویسی
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نویسندگان

نام مقاله
کاربرد تكنولوژي پينچ در بهینه سازی طراحي شبكه های مبدل حرارتي

60

خديجه سمندري

طراحی مدل بهینه مبدل گرمایی فشرده از دیدگاه انتقال حرارت
با استفاده از نرم افزار Matlab

حسنعلی ازگلی

مروري بر  34سال ثبت اختراعات در زمينه غلبه بر مشكل جرم گرفتگي در مبدلهاي
گرمايي در اياالت متحده آمريكا ( )1975-2009

علی داسمه

روشی جدید در طراحی مبدل گرمایی صفحه حلزوني با در نظر گرفتن ساختار

امير حسين صبوري شيرازي
محمدرضا جعفري نصر

نگرشهاي مرتبط با تكنولوژي پينچ در طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي

عبدالرحيم اسفندی

مروري مختصر بر روشهاي برآورد هزينه مبدلهاي گرمايي

امير حسين صبوري شيرازي

مقايسه انتقال حرارت از یک دسته لوله بادامکی و دايروي در جريان عرضي

آرش ميرعبداله لواساني ،حسين ترابيان

بهینه سازی كولر هوايي واحد تبخير آلوميناي جاجرم بوسيله طراحي و شبيه سازي مبدل
حرارتي بوسيلهي نرم افزار ASPEN

رضا سليمي ،حسن پهلوانزاده ،احمد فرزادگان ،جواد جويني

مروري بر انواع مبدلهای حرارتی مورد استفاده در صنعت

امين احمدپور ،سيمين عيديوند ،محمد حسين زادهمحسن
كياني ده كياني

ايجاد دانش فني ،طراحي و ساخت مبدل حرارتي پوسته – لولهاي با بافلهاي مارپيچ براي
اولين بار در ايران در پتروشيمي تبريز

رضا طسوجي آذر ،هادي وند تمدني محمد رضا جعفري نصر،
بهزاد موتابی ،مرتضی علیپور قوریچائی

ت اکسرژتيك لولههاي گرمايي با بکارگيری شبکه عصبی
بهينهسازي انرژي و مالحظا 
مصنوعی و آنالوژي شبه لويك

علي اکبر جمالي ،جليل باراندوست

طراحی بهینه مبدلهای حرارتی یک یخچال بازگشت ناپذیر به کمک الگوریتم ژنتیک

حمید صفاری نطنزی،کورش جواهرده
حمیدرضا طالش بهرامی

بررسي خوردگي ميكروبي در مبدلهاي حرارتي

امين احمدپور ،منصور جوهري ،محمد عنايت زاده

ط مرزي متنوع و كاربرد آن
تحليل توزيع دما در يک صفحه مسي پروانهاي شکل با شراي 
در سامانههاي تبادل گرما

علي اکبر جمالي ،ترانه سادات جانفدا

بهینه سازی نحوة تعیین پتانسیل یک کولر هوایی برای تولید آتش مخزنی

مهدیه احمدی ،هاجر الهوردی ،هما فردوسی

شبيهسازي عددي جريان تراكمناپذير همراه با انتقال گرما در اطراف دسته لوله

سيد اسماعيل رضوي ،محمدجعفر مهديزاده

بررسی تاثیر استفاده از نانو پوششها بر میزان انتقال حرارت در چگالندهها

عزتاهلل جودکی ،باقر ابارشی ،مصطفی دهقانیزاده

تعیین ترکیب بهینه مبرد در مبدلهایی با مبردهای مخلوط به کمک الگوریتم ژنتیک

حمید صفاری نطنزی ،حمید رضا طالش بهرامی

بهينه سازي انرژي در برج تقطير دياباتيک با استفاده از
مبدلهاي حرارتي روي هر سيني

سيد هادي سيدين  ،هادي صف شكن  ،بهنام خوش اندام

مزاياي نصب مبدلهاي صفحهايدر واحدهاي تبديل كاتاليستي

عليرضا جعفر پور بروجني

بازيافت حرارت از گاز خروجي توربين گازي بوسيله مبدلهاي حرارتي لوله گرمايي

فرزام باقرخانی ،رضا باهوش كازروني ،امین رضا نقره آبادی
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نام مقاله

نویسندگان

ساخت يك نمونه آزمايشگاهی لوله ترموسيفون به صورت قسمت مياني نمایشی

مجيد لطفي

محاسبه برآورد مصرف بخار و چگونگی تخلیه کندانس در مبدلهای حرارتی

سینا قمری

نقش بیو فیلمها در کنترل خوردگی مبدلهای صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

امیر خاکسار ،عیسی نویری  ،میثم تقی پور

بررسی دالیل خوردگی مبدلهای خنک کننده سکوی دریایی فاز یک عسلویه و راهکارهای
جلوگیری از آن

رضا قرباني  ،فاطمه رستمي

مدل سازی یک مبدل حرارتی پر شده از مواد با تغییر فاز

محمد رستمی زاده ،مهرداد خانلرخانی ،مجتبی نبی پور،
مجتبی صدرعاملی

سیستمهای خنک کننده مورد استفاده در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

علی زارع مهذبیه ،علی فاطمی

مدلسازی و مقایسه عملکرد انواع مبدلهای حرارتی در بخش رطوبتزدا و بازیاب
سیستم سرمایش دسیکنت

سپهر صنایع ،شهرام صدقی قادیکالیی

مقايسه تكنيكهاي بازرسي تيوبهاي مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله

مهدی محمدمهدی پور

تكنولوژي جريان گردابي جهت بازرسي تيوبهاي مبدلهاي حرارتي و ريبويلرها

مهدي محمد مهدي پور ،امير مختاري كرچگاني

شبيه سازي عددي انتقال حرارت نانو سيال در ميكرومبدل

هادي کارگر شريف آباد

تبدیل مولد مقیاس کوچک به تولید همزمان برق و حرارت با استفاده از مبدل گرمایی

جواد ابوالفضلی اصفهانی ،محمد جواد جزائری ،ایمان ویسی

افزايش انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي با استفاده از
لولههاي پليمري شكل دهي شده

علي ذاكري ،عباس جعفري جيد

Energy Analysis of bioethanol production pilot plant

Bahman Behzadi, Soheil Sarioletlagh Fard

Transient Thermal Behavior of a New Type of Multi-Layered Heat
Exchanger Using Porous Media

M. Marami Saran,M. Rezaee Alam, GH.
Ghezel Asheghi

Simulation of a Metal Foam Heat Exchanger
)Using Differential Evolution (DE

P. Setoodeh, P. Parvasi, D. Iranshahi, M.
Taheri

Applying Heat Pipes in Trough Solar Collectors to Supply
Consuming Energy of Absorption Chillers’ Generators

Khashayar Shakiby

Crude Oil Fouling in Shell and Tube Preheat-train Heat Exchangers:
a Review

Mohammad Reza Mozdianfard, Elaheh
Behranvand

Multiple Utility Targeting using Furnace Heating by Pinch Analysis

Hamid Reza Rashidi, Hamed Eslami Namin,
Alireza Toosi

;Heat Transfer in the Reboiler of MEA Stripping Column
Assessment of predictive correlations

S. M. Peyghambarzadeh, M. Jamialahmadi, S.
Azizi

Heat Transfer Analysis and Modeling of a Parabolic Trough Solar
collector, using a wicked heat pipe in focal line
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مقاالت ارائه شده در
دومین همایش مبدل های گرمایی

62

نام مقاله

نویسندگان

بهينه سازي مصرف انرژي در مبدل های گرمایی از طريق بهبود شرايط عملياتي در
پااليشگاه اراك با استفاده از روش الگوبرداري مقايسه اي

مرتضی فرامرز

اصالح شبكه مبدل هاي حرارتي توسط تكنولوژي پينچ

امين احمدپور  ،خشايار شكيبي
حسین حسینی

مروری بر افزایش انتقال حرارت در سمت پوسته مبدلهای حرارتی پوسته و لوله با استفاده
از بفل های مارپیچی

امیرحسین طریق االسالمی
بهروز راعی  ،عرفان زیاری فر

امکان سنجی استفاده از پديده تحریک الیه مرزی در افزایش راندمان مبدل های حرارتی
پوسته و لوله

علي قبادي  ،محمد حسين غفاری

محاسبه طول لوله و طول بهینه پره مبدل حرارتی با جریان عبوری گاز داغ از آن

علی یزدانیان  ،ابراهیم حاجی دولو

تحلیل عددی انتقال حرارت در مبدل حرارتی دوراهه با شار ثابت گرما

امیر فرزاد فروغی  ،محسن گودرزی

آشنايي با استاندارد  NACEو كاربرد آن در ساخت مبدل هاي گرمايي

نعمت اله عصـار

تحليل اکسرژی واحد بازيافت اورتوزايلن به منظور کاهش مصرف انرژی

بهروز راعی  ،امير حسين طريق االسالمی

بررسي مكانيزم شكست تيوب هاي اواپراتور متانول

دلير صوفي احمدي  ،بهنام باقری

طراحي بهينه مبدل بازياب حرارتي در سيستم هاي توليد همزمان حرارت و قدرت با
محرک اوليه ميکروتوربين گازي

الهام سهرابي زاده  ،داوود توکلي
محمدصادق قاضی زاده

مقایسه روش نوین رسوب زدایی هیدرومکانیک با واترجت

مهدی خانی مقانکی
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نام مقاله

نویسندگان

استفاده از لولههای حرارتی نوسانی بعنوان جایگزین مناسب فین در مبدل های گرمایی
پیشرفته

محمد بهشاد شفیعی  ،هادی کارگر شریف
آباد
محمدحسن طالبی

بررسی افزایش راندمان مبدل های حرارتی پوسته و لوله با ایجاد اغتشاش در سیال داخل
لوله ها

ایمان زینلی فامیله  ،سيد جواد ميررضايي
رودکی

ابداع روش نوين رفع نشتي از  PLUGكولرهاي هوايي در شرايط
کارکرد عادی

رضا حيدري  ،مازيار يوسف پور
ابوذر زارع

افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی با استفاده از نانو سیاالت

سید محسن پیغمبرزاده  ،میالد سیفی جمنانی
سید حسن هاشم آبادی  ،سید محسن حسینی

بررسی تجربی عملکرد مبدل گرمایی دولولهای با فین و محیط متخلخل

هادی کارگر شریف آباد

بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در فین مستطیلی

مرتضی حمیدی نیا  ،سید مهدی پسته ای

شناسايي و اندازه گيري غيرمخرب ترك هاي ناشی از خستگي در لبة قطعات فلزي
مبدل های گرمایی با روش اندازه گيري ميدان متناوب

رضا عباسي نژاد  ،سيد حسين صادقي
روزبه معيني مازندران

بررسي و پايش ميزان اكسيژن در بخارمصرفي مبدل هاي پااليشگاه پارس جنوبي بمنظور
جلو گيري از خوردگي اكسيژني

ندا دريس  ،رضا داناي مقدم

مقايسه و بررسي انواع سطوح انتقال حرارت و مواد مورد استفاده در صنعت ساخت
ريکوپراتورها

مهديه باغچه سرايي

تکنولوژی مبدل های حرارتی با تیوب های پیچیده

مهدي محمد مهدي پور

شبیه سازی کولر هوایی  E-2110پاالیشگاه اراک به منظور بررسی
تأثیر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد آن

رضا ابراهیمی ناغانی  ،حسین پاشا امیری
سامیارذبیحی  ،حمید عبدلی

بررسی خوردگی مبدل های پیش گرمکن آب خوراک واحد تولید بخار پاالیشگاه اول
پارس جنوبی

رضا حسینی پناه  ،سودابه نیکدل

امکان سنجي استفاده از مبدلهاي لوله گرمايي جهت بازيافت انرژي گرمايي اتالفي در
پااليشگاه گازي فازهاي 9و 10پارس جنوبي

صابر بالغي اينالو  ،بابك پوالدي برج

بررسي تاثير تغييرات لزجت سيال بر ميدان جريان و انتقال حرارت اطراف رديفی از
لوله های هم خط در یک مبدل حرارتی

قنبرعلی شیخ زاده  ،ابوالفضل فتاحی
محمد صادق صنايع پركار
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64

نام مقاله

نویسندگان

مشخصات حرارتي يك مبدل گرمايي جريان متقاطع با آرايش جريان جديد

علي اكبر جمالي  ،احد عبديوش

کاربرد الگوريتم ژنتيک در بهينه سازی چيدمان شبکه مبدل حرارتی

علی سوفسطائی

بررسی اثر سطح صفحه جدا کننده در مبدل حرارتی دو راهه تحت شار ثابت

سوده مظهرمنش  ،محسن گودرزی

شبیه سازی و بهینه سازی مبدل حرارتی واحد گاز و گاز مایع( )800 NGLاهواز

وحید ذبیحي ،نوید کاشانی زاده
ارشاد حبیب زارع  ،حسن طهماسبی دزفولی

تأثیر میزان جریان عبوری در راندمان یک مبدل و مدل آن

رضا احمدي نژاد  ،عرفان زیاری فر
امير حسين طريق االسالمی  ،بهروز رييسي

بررسي اثر ريكوپراتور بر راندمان سيكل توربين گاز و تعيين نرخ بازگشت سرمايه
سيكل هاي داراي ريكوپراتور

مهديه باغچه سرايي

مروری بر رسوب در مبدلهای نفتی

زهره قشالقی ،احسان سوری

طراحی مبدل حرارتی بازیاب به منظور افزایش راندمان حرارتي سیکل توربین های گازی
ایستگاه های تقویت فشار گاز

سعيد كريمي علويجه  ،كاظم كاشفی

مطالعه عددی تاثیر شکل مقطع و محل یک استوانه بر میدان جریان و انتقال حرارت در
یک مجرای دوبعدی از یک مبدل حرارتی

قنبرعلی شیخ زاده ،علیاکبر عباسیان
ابوالفضل فتاحی ،باقر پارسایی

تاثير رسوب بر روي ضريب انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي

عليرضا بزرگيان  ،معصومه زادسر
نويد مجدي نسب

بهینه سازی اثر مقاومت حرارتی در فینهای نوع دایرهای و چندوجهی (مستطیلی،
ششگوش) برای باال بردن راندمان در کولرهای هوایی

علي فالوند جوزایی  ،سید مهدی موسوی نوايی

ساخت مبدل خورشیدی با فین حرارتی  ،استفاده از انرژی های پاک به جای سوخت های
فسیلی

محمد ریاحین  ،غالمحسین منتظری بابک
جعفری باغنوی  ،فاطمه طلوع

مروری برمطالعات تجربی انتقال حرارت جابجایی نانو سیاالت

بتول آهن سازان ،علی اصغر حمیدی

بازيافت حرارت گازهاي حاصل از احتراق به کمک تبادلگرهاي لوله گرمايي در پااليشگاه
گاز بمنظور کاهش تلفات انرژي

محمد حسين صابر  ،مژگان حسينی
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نام مقاله

نویسندگان

نقش مبدل هاي حرارتي در امكان پذيري پروژه زيست محيطي بازيافت  CO2در
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

محمد رضا حامد غفاريان  ،مهدي پورافشاري
چنار
عليرضا نجومي  ،حسن زارع علي آبادی

بهینه سازی طراحی مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

وحید ویسی  ،عرفان زیاری فر
نوید ویسی  ،معین نادری  ،بهروز رييسی

تاثیر هندسه کانال بر میزان تبادل حرارت در مبدل های حرارتی صفحه ای از نوع چین دار

ملیحه تربت

تحليل شرايط خنکسازی میکروکانالها توسط جریان مایع

علي اكبر جمالي

ی نانو ذرات در سیال جاري در لولههاي افقي يك مبدل
بررسي تأثيرات حرارتي پراکندگ 
گرمايي

علي اكبر جمالي  ،مرجانسادات سيديپور

بررسي تاثيرتغيير قطر و تعداد تيغه فن بر عملكرد فن در مبدل هاي هوايي

حبيب كريمي

گرفتگي در مبدل ها در اثر خوردگي

سوسن خسرویار

کاهش هزینه ها با طراحی مبدل حرارتی نوین (موج دار)

شهاب شفائیان  ،رحمان آشنا  ،جمشید
مقدسی

مطالعه تطبیقی ریژنراتورهای درونگرمایی و بیدررو با دیسیکانت مایع

علي اكبر جمالي  ،جليل باراندوست

Removing Problems of Heat exchangers in stripping part of an olfin
plant

Erfan Ziarifar
Soroush Zarin Abadi
Bijan Ghanavati

Experimental study on thermal performance and pressure drop of a
cooling tower

Amir R. Maemoori
Hamid R. Goshayeshi
Amin Jodat

Comparison of fully welded plate heat exchangers to shell and tube
heat exchangers

Mohammadreza Malek
Alireza Mahootchi

Design of a gas to gas plate-fin heat exchanger with offset strip fins

Amir masoudi, hamid saffari
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مقاالت ارائه شده در
سومین همایش مبدل های گرمایی
نام مقاله

نویسندگان

شبیه سازی و بررسی سیستم کنترل مبدلهای فرآیند به فرآیند برای حداقل کردن اثر اختالالت دمای جریان ورودی به
راکتور

ابوالفضل جاوونی

شستشوي شيميايي مبدلهاي حرارتي

امين احمدپور
خشايار شكيبي

بررسي تصفیه فيزيكي و شيميايي آب جهت پیشگیری از تشکیل رسوب در دیگهاي بخار و مبدلهاي حرارتي

امين احمدپور
خشايار شكيبي

بررسی عددی میزان رسوبگیری انتقال گرما و جریان سیال
در مبدلهای گرمایی صفحهای تخت

زینب صادقی
علی عبدالخانی
عباسعلی چنگلوایی

بررسی عددی الگوی جریان در یک کانال مبدل حرارتی صفحهای
با صفحات شورون

هادی پاکدامن
ولی کالنتر

كاربرد نانو سياالت در طراحي گرمایی مبدل حرارتي فشرده

امير اكبري

مطالعه آزمایشگاهی عملکرد قطعاتی به شکل حلقههای پروانهای هم مرکز بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای
حرارتی لولهای

مح ّمد سمیعپور گیری
آرش اطمینان
نصراهلل مجیدیان

بررسي اثر دامنهموج برروي انتقالحرارت و افتفشار در مبدلهاي حرارتي فشرده صفحهاي
با پرههاي موجدار

سيده الهام حسينيراد
مرتضي خوشوقت علي آبادي
فرامرز هرمزي

مبدلهاي حرارتي لوله گرمايي حلقوي()LHP؛ ساختار ،کاربردها و تحليل فرآيند آنها

محمد حسین غفاری
محبوبه طاهری
محمد بهشاد شفیعی

مکانیزمهای رسوب گذاری حاصل از انجماد و مواد جامد بر کاهش راندمان مبدل  Cold Boxفازهای  10و  9مجتمع
پارس جنوبی

سید محمد جواد غریب
زاهدی
آرمان رشيدی

ترک برداشتن تیوبهای مبدل پیش گرم کننده آمونیاک ورودی به راکتور مالمین
در واحد مالمین پتروشیمی خراسان

غالم معزز  ،غالمحسين والي،
سيد جواد موسوي جراحي،
غالمرضا مرادي

بررسی تولید حرارت در مبدل حرارتی مورد استفاده
در خشک کن بستر سیال

مهدی ارجمند
سید هادی سیدین
جواد خدیوی
سید حسن الحسینی
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نام مقاله

نویسندگان

آناليز عددي شبكههاي فلزي به منظور استفاده در بازيابهاي حرارتي

حميدرضا مرتضوي بني

بررسی نقش نانو سیاالت بر روی ضریب انتقال حرارت مبدل حرارتی میکروکانال

مسعود صدقیان
مجید عابدی لنجی
امید محمد حسنی
رحیم آقا ابراهیمیان

پیشرفتها در زمینه مبدلهای حرارتی :بهبود انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی مختلف

مهدی محمد مهدی پور
مهدی ستاری منش

اهميت انتخاب موقعيت سيال در طراحي مبدلهاي حرارتي وتاثيرآن
بر وزن وابعاد

امير مرادي
مهدي مهديزاده كفاش

گزارش تخريب تيوب كولرهاي هوايي واحد فشرده سازي هوا در پااليشگاه چهارم
مجتمع گاز پارس جنوبي

محمد رضا حامد غفاريان
احمد كمالي
مجتبي زماني
محمد دليل كوهي
سيد محمدرضا خادم

بررسی اثر ماده شیمیایی ( En565فسفوناتهای دی و تری آمینی) نسبت به ( Polyphosphatesهگزامتافسفات سدیم)
درکاهش رسوبگذاری مبدلهای حرارتی  165و  185درجه سانتیگراد شرکت الستیک پارس (سهامی عام)

محسن یارمرادی
تیمور رحمانی
مراد حسنوند

طراحی و برآورد اقتصادی مبدلهاي حرارتي افزوده شده به سيستم آب صنعتی پاالیشگاه تهران جهت جلوگیری از اتالف
حرارت در مخزن آب صنعتی

مهرنوش محمدی
حامد وزوایی
سپیده اردیبهشتی
محمود نیکبخت

افزایش راندمان رسوب زدایی مبدلهای فرآیند بایر بوسیله محلول اسید سولفوریک
و سود کاستیک

مصطفی محمودیان
پرویز کلیدری
فاطمه صادقی
محمد رضایی راد
ناصر رنجبر

مطالعه میدانی جرمگرفتگی در مبدلهای پیشگرمکن واحد تقطیر نفت خام پاالیشگاه اصفهان

محمدرضا مزدیانفرد
الهه بهرانوند

مطالعه عددی اثر بکارگیری نانو سیال آب-اکسید آلومینیوم و آب-مس بر انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی پوسته-
لوله

نجمه حاجیعلیگل
قنبرعلی شیخزاده
معصومه ابراهیمقمی
رقیه حیدری

بررسي داليل خوردگي مبدلهاي خنك كننده سكوي دريايي فاز یک
و راهكارهای جلوگيري از آنها

رضا قرباني

بررسی اثر استفاده از یک محلول جدید رسوب زدای غیرخورنده در تاسیسات سرمایشی

محمد کجوری منش
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نام مقاله

نویسندگان

تحلیل عددی توزیع سرعت و کسرحجمی جریان دوفاز آب -هوا
درون کویل مارپیچ قائم

حمید صفاری
شهاب احسانفر

شبیهسازی عددی جریان دوفاز آب -هوا درون کویل مارپیچ قائم

حمید صفاری
شهاب احسانفر

مدلسازي فني و اقتصادي مبدلهاي آبي و هوايي مورد استفاده
در پااليشگاه گاز ترش

تکتم شنوايي زارع
اکبر شاهسوند
حسن زارع علي آبادي

شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب Al2O3/در کانال صفحه ای
به روش عددی لتیس بولتزمن

سهیل غنمی
علیرضا حسین نژاد

تخمین شار حرارتی روی جداره لولههای داخلی مبدلهای حرارتی با استفاده از روش معکوس

محمد حسن شجاعی فرد
وحید شجاعی

بررسی افت فشار جریان دوفازی آب و هوا در کویل مارپیچ عمودی

حمید صفاری
یحیی حقگو

تحلیل عددی هیدرودینامیک جریان حبابی در لوله مارپیچ عمودی

حمید صفاری
زاهد کریمی

بررسی عددی اثر افزودن نانوذرات به سیال پایه بر انتقال حرارت در هندسهی آشوبناک

سید مصطفی حسینعلی پور
امیر توحیدی
زهرا قاسمی منفرد
مهدی بحیرایی

بررسي عملكرد مبدلهاي پيشگرمكن مسير نفتخام واحدهاي تقطير پااليشگاه بندرعباس دراثر تغيير در نوع خوراك به
كمك نرم افزار اسپن پالس

محسن پيرزاده
اميرمحمد نصرآبادي
سيد مجتبي رضوي
افشين بهروزي

محاسبه مقاومت جرمگرفتگی در مبدلهای پیشگرمکن واحد تقطیر نفت خام
در یک صفحهگسترده

محمدرضا مزدیانفرد
الهه بهرانوند

انتقال حرارت آشفتگی در یک مبدل حرارتی با استفاده از لولۀ  Uشكل با شعاعهاي خم مختلف

شهاب شفائیان
تارا نادری

بازیابی حرارت و کاهش مصرف انرژی در واحد تولید آب صنعتی
پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهران

مهرنوش محمدی  -حامد
وزوایی
سپیده اردیبهشتی  -محمود
نیکبخت

تحلیل عددی انتقال حرارت در جریان دوفازی در کویل مارپیچ

حمید صفاری
یحیی حقگو

معرفي رويكرد سيستمي در مواجه با جرمگذاري مبدلهاي گرمايي پيشگرم كن
نفت خام پااليشگاهها

علي داسمه

5th National Conference on Heat Exchangers
Nov 2013, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
info@mobadel.ir

پنجمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1392  آبان30

نویسندگان

نام مقاله

محمود طاهري زاده

بررسي جرم گرفتگي در مبدلهاي گرمايي بخش صنعت و ساختمان

علي اكبر جمالي

تحليل پاسخ گذراي جریان متقاطع در تبادلگرهاي گرمايي با
چيدمان گوناگون دسته لوله و اشکال مختلف

علي اكبر جمالي

 نوسان جريان اطراف سازههاي موجودCFD بررسي
در مسير مجاري مبدلهاي حرارتي

، محمد فرامرزی،شهاب شفائیان
 محمد امین پشم،مهدی شکیبا
، سید محمد رضا حسینی،فروش
علیرضاممتاز

تقویت انتقال حرارت آشفتگی در یک مبدل حرارتی با استفاده از عملكرد لولههاي صاف

M. Akhtaria, M.
Haghshenas Farda
M.R. Talaie b

Heat Transfer Enhancement of AL2O3/Water Nanofluid in a Double Pipe Heat Exchanger

M.H.Shojaee fard
V.Shojaee

Numerical investigation of flow and heat transfer enhancement over a 2-D back-ward facing
step with a cylinder mounted near its top corner

Bakhshan and Ashouri

Thermal and Hydraulic Behavior fluid in the Rectangular Enclosures under the Effect of
Magnetic Field

Ehsan Rezaei ,
Alimohammad Karami
, Mohsen Shahhosseni
, Maziar Mahdipour
Jalilian

Genetic Algorithm for Optimizing of Thermal Performance of an Air Cooler Equipped with
Jagged Inserts

Alimohammad Karami
, Ehsan Rezaei ,
Mohsen Shahhosseni

Modeling of Heat Transfer in Air Cooler Equipped with Classic Twisted Tape Inserts Using
ANFIS

Ehsan Rezaei
Alimohammad Karami
Mohsen Shahhosseni
Masoud Esmaeli

Fuzzy Logic Modeling of Heat Transfer in Air Cooler Equipped with Jagged Twisted Tape
Inserts

Alimohammad Karami
Imperialist Competitive Algorithm to Optimize the Heat Transfer in Air Cooler Equipped with
, Ehsan Rezaei ,
Butterfly Inserts
Mohsen Shahhosseni
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Bahram Borooghani,
Sadeq Hooshmand
Zaeferani

Industrial techniques which used to eliminate erosion corrosion in heat exchanger tubes

Ali Samadiafshar

Increasing the Performance of
Shell-and-Tube Heat Exchangers
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مقاالت ارائه شده در چهارمین همایش مبدل گرمایی (آبان )1392
ردیف

نام مقاله

1

مطالعه عددي اثرات ضخامت و ضريب هدايت حرارتي
رسوب بر ميدان جريان و انتقال حرارت در يک مبدل
حرارتي دو لولهاي

احمد صابري :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک (تبديل انرژي) دانشکده مکانيک دانشگاه کاشان
قنبرعلي شيخزاده :دانشيار گروه مهندسي مکانيک دانشگاه کاشان
حسين خراساني زاده :استاديار گروه مهندسي مکانيک دانشگاه کاشان

2

بهبود ضريب انتقال حرارت داخل لولههاي مبدل
حرارتي گاز -مايع واحد تنظيم نقطه شبنم پااليشگاه گاز
سرخون به کمک تحريک اليه مرزي

علي قبادي :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك ،شركت پااليش گاز سرخون و قشم ،معاونت مهندسي
و توسعه
محسن کهرم ،سيد محمد جوادي مال آباد :دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد
امير رضا رشيد فرخي :رييس امور بازرسي فني ،شركت پااليش گاز سرخون و قشم
ابراهيم ترك زاده :رييس مهندسي عمومي و اجراي طرحها ،شركت پااليش گاز سرخون و قشم،
معاونت مهندسي و توسعه

3

علي خسروي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،گروه مکانيک ،مشهد ،ايران
حميدرضا گشايشي :استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،گروه مکانيک ،مشهد ،ايران
بررسي آزمايشگاهي اثر نانو سياالت آب  Al2O3 -و
هاشم ابراهيمي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،گروه مکانيک ،مشهد،
آب  CuO -بر افزايش انتقال حرارت در مبدل حرارتي
ايران
دولولهاي
مهدي عابدپور کاريزکي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،گروه
مکانيک ،سمنان ،ايران

4

بررسي مكانيزم خوردگي تيوبهاي كوره نفت خام و
راهكارهاي جلوگيري از آن

عليرضا رعيتي :رئيس مهندسي خوردگي فلزات شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران ،اداره
بازرسي فني و خوردگي فلزات
عنايت اله اسدپور :سرپرست پروژه هاي خوردگي فلزات شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران،
اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات
راضيه شهرياري فهلياني :كارشناس خوردگي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران ،اداره بازرسي
فني و خوردگي فلزات

5

بررسي ميداني وقوع آسيب ديدگي در مبدلهاي
واحدهاي آمونياک  1و  2مجتمع پتروشيمي پرديس

عليرضا عروجي :کارشناس مهندسي شيمي ،مهندس فرآيند ،مجتمع پتروشيمي پرديس ،منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس ،عسلويه
سيد سجاد حسيني نيا :کارشناس مهندسي شيمي ،مهندس فرآيند ،مجتمع پتروشيمي پرديس ،منطقه
ويژه اقتصادي انرژي پارس ،عسلويه

6

بررسي آزمايشگاهي اثر نانو سياالت آب SiO2-و
آب TiO2-در يک مبدل ترموسيفوني

علي خسروي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،گروه مکانيک ،مشهد ،ايران
حميدرضا گشايشي :استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،گروه مکانيک ،مشهد ،ايران
مهدي عابدپور کاريزکي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،گروه
مکانيک ،سمنان ،ايران
سعيد آذربراممان :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مشهد ،گروه مکانيک،
مشهد ،ايران

7

70

نویسندگان

تخمين عدد ناسلت سطح بيروني لوله و دماي سيال
داخل مخزن يک مبدل پوسته – لولهاي با لوله مارپيچ

الهه نشاط اسفهالني :دانشجوي دکتري مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند
سيامک حسين پور :دانشيار دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند

8

تحليل اگزرژي تاثير انواع مختلف زائده هاي توليد
گردابه روي عملکرد مبدلهاي حرارتي پره لولهاي
آب -هوا

عماد نوري فر :دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي گروه مهندسي مکانيک دانشگاه فردوسي
محسن قاضي خاني :دانشيار گروه مکانيک دانشگاه فردوسي
سعيد حنايي :دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي گروه مهندسي مکانيک دانشگاه فردوسي

9

بررسي تغييرات ضريب انتقال حرارت جابجايي آزاد
سطح بيروني لولههاي مارپيچ در راستاي طولي و شعاعي

الهه نشاط اسفهالني :دانشجوي دکتري مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند
سيامک حسين پور :دانشيار دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند
رضا تابع :کارشناس ارشد مکانيک ،دانشگاه صنعتي سهند
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ردیف

نویسندگان

نام مقاله

10

بررسي عددي و تحليلي تاثير ضديخ بر روي انتقال
حرارت در گرمکنهاي غير مستقيم

اسماعيل عاشوري :شرکت ماشين سازي اراک
فرزاد ويسي :استاديار ،دانشگاه رازي کرمانشاه
پيمان اعظمي :کارشناس شرکت گاز استان کرمانشاه

11

بهينه سازي انرژي واحد تصفيه اتان پااليشگاه گاز ايالم
با استفاده از تكنولوژي پينچ

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي
ايران ،مرکز آموزش  01شهداي نزاجا
حميدرضا کامروا :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

12

مطالعهي عددي جريان و انتقال حرارت در مبدلي با
تيوب فيندار حلقوي

حسين نعمتي :دکتري مهندسي مکانيک ،مهندس طراح ،بخش مکانيک شرکت طراحي و مهندسي
همپا انرژي ،شيراز
محمد مقيمي اردکاني :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک ،مهندس طراح ،بخش مکانيک شرکت
طراحي و مهندسي همپا انرژي ،شيراز

13

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي
كاهش مصرف انرژي برج بوتان زدايي پااليشگاه اصفهان ايران ،مرکز آموزش  01شهداي نزاجا
حميدرضا کامروا :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود
با استفاده از انتگراسيون حرارتي
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

14

تعيين مکانيسم و ارائه يک مدل تشکيل رسوب در
مبدل حرارتي پوسته و لوله  E-402Dدر شرکت
پااليش گاز سرخون و قشم

جمشيد خورشيدي :استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان -گروه مكانيك
مهدي ايزدي :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك شركت پااليش گاز سرخون و قشم

15

کاهش مصرف انرژي در واحد اتان زدايي پااليشگاه گاز
ايالم با استفاده از انتگراسيون حرارتي

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران،
مرکز آموزش  01شهداي نزاجا
مهدي جمشيدي :عسلويه ،پااليشگاه پنجم فاز 9و10
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

16

ارائه روشي با هدف کاهش مصرف انرژي در واحد
تقطير متانول پتروشيمي خارگ

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران،
مرکز آموزش  01شهداي نزاجا
جالل محمدي مهدي آبادي :شرکت ملي پخش و پااليش فراورده هاي نفتي ،منطقه شاهرود
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

17

ارائه روشي با هدف کاهش مصرف انرژي واحد تثبيت
ميعانات گازي گچساران

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش مهندسي محيط زيست
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود
حميدرضا کامروا :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

18

مدل سازي مبدلهاي حرارتي مويرگي بشقابي و حل
عددي معادالت

حميدرضا هوشنگي :مهندس مکانيک ،فارغ التحصيل دانشکده مکانيک دانشگاه اميرکبير ،دانشجوي
ارشد عمران دانشگاه کنکوردياي کانادا
يونس عليزاده وقاصلو :دانشيار ،هيات علمي دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي اميرکبير

19

آناليز عددي افت فشار و دما در مبدلهاي حرارتي
فشرده چند رديفه

حميدرضا مرتضوي بني
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ارسنجان ،دانشكده فني مهندسي ،گروه مكانيك ،ارسنجان ،ايران

20

تعيين ضريب رسوب و ارزيابي عملكرد مبدل حرارتي
پوسته و لوله ( )E-402Dدر شرايط طراحي و عملياتي

جمشيد خورشيدي :استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان ،گروه مكانيك
مهدي ايزدي :كارشناس ارشد مهندسي مكانيك شركت پااليش گاز سرخون و قشم
حيدر پروين :رئيس تعميرات پااليشگاه گاز سرخون و قشم
يونس بخشان :استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان ،گروه مكانيك
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21

پيشبيني عملکرد ترموهيدروليکي و تحليل عددي
سردکننده و کندانسور خشک و تبخيري در جريان
صليبي

مسعود آقارفيعي :کارشناس مکانيک دفتر فني مهندسي ،شرکت بهرهبرداري و تعميراتي مپنا ،نيروگاه
سيکل ترکيبي پرهسر
مظفرعلي مهرابيان :استاد بخش مهندسي مکانيک ،دانشگاه باهنر کرمان

22

ارائه روشي با هدف بهبود عملکرد واحد شيرين سازي
پااليشگاه گاز ايالم با استفاده از تکنولوژي پينچ

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران،
مرکز آموزش  01شهداي نزاجا
مهيار صالحي :کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،گرايش فرآيند
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

23

محاسبه بازده پره در مبدلهاي حرارتي پره و لوله در
شرايط خشک
بهينه سازي شبکه مبدلهاي حرارتي فرآيند تصفيه اتان
پتروشيمي اميرکبير با استفاده از فن آوري پينچ

مهدي مرزبان :دانشجوي کارشناسي ارشد مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
بروجرد
ابوالفضل احمدي :استاديار دانشکده مکانيک ،دانشگاه علم و صنعت اراک
عليرضا فضلعلي :دانشيار دانشکده شيمي ،دانشگاه اراک
ميثم فرنام :کارشناس ارشد مهندسي فرايند ،رييس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
حسين معيني :کارشناس ارشد مهندسي شيمي ،کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسي شرکت ملي
گاز ايران
ناهيد رضايي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،ترمو سنتيک ،دانشگاه آزاد ماهشهر

24

بهينه سازي راندمان حرارتي پرهحرارتي مخروطي و
مدلسازي توزيع دما براي با در نظر گرفتن انحناي
مخروط

محمدحسين رزاقي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش پديدههاي انتقال و فرآيندهاي
جداسازي ،دانشکده مهندسي شيمي و نفت ،دانشگاه صنعتي شريف
فرزاد داوردوست :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش پديدههاي انتقال و فرآيندهاي
جداسازي ،دانشکده مهندسي شيمي و نفت ،دانشگاه صنعتي شريف
فاطمه اويسي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش مهندسي شيمي پيشرفته ،دانشکده
مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي اميرکبير،
محمد احسان همزه ئي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش پديدههاي انتقال و
فرآيندهاي جداسازي ،دانشکده مهندسي شيمي و نفت ،دانشگاه صنعتي شريف

25

كاهش مصرف انرژي در واحد سنتز فرآيند مالئيک
انيدريد با استفاده از انتگراسيون حرارتي

غالمحسين حليمي فرد :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران،
مرکز آموزش  01شهداي نزاجا
سلطانعلي حبيب پور :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود
حميدرضا کامروا :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

26

آاليندههاي سيستم آمين در واحد شيرين سازي گاز
و تاثير آنها بر عملکرد مبدل حرارتي Lean/Rich
Amine

محمد شهرياري مزرعه شاهي :کارشناس مهندسي پااليش شرکت راهاندازي و بهرهبرداري صنايع
نفت ( ،)OICOپااليشگاه  NGLسيري
رامين شراهي جيريايي :کارشناس بهره برداري شرکت راهاندازي و بهرهبرداري صنايع نفت
( ،)OICOپااليشگاه  NGLسيري

27

بررسي انتقال حرارت در مبدل حرارتي دوراهه با محيط
متخلخل

محمد يونسي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تاکستان
محسن گودرزي :استاديار دانشکده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا

28

بهبود کارايي مبدل پوسته و لوله با بررسي متغيرهاي
طراحي سمت لوله به کمک نرمافزار Aspen
B-JAC

محمدرضا کاويان نژاد :کارشناس مکانيک گرايش حرارت و سياالت ،دانشکده مهندسي ،دانشگاه
شهيد چمران اهواز

29

شبيه سازي و بهينه سازي مبدل پيش گرمكن مسير
نفتخام واحد تقطير پااليشگاه بندرعباس

جمشيد خورشيدي :استاديار و عضو هيات علمي دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه هرمزگان
احمد رضازاده :مهندس ارشد واحد مهندسي مكانيك پااليشگاه بندرعباس
افشين بهروزي :رئيس اداره پژوهش و فناوري پااليشگاه بندرعباس
محسن پيرزاده :مهندس ارشد واحد مهندسي پااليش پااليشگاه بندرعباس

30

بررسي تأثير مبدل حرارتي بر روي انتقال حرارت و جرم مجتبي آقاجاني دالور :استاديار دانشکده مکانيک دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
محمد امين اكبري :دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي مالک اشتر اصفهان
در بستر جاذب حرارت خشك هيدريد فلزي
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31

بررسي اثر پارامترهاي طراحي بر عملکرد يک چگالنده
پوسته -لوله نيروگاه بخار با بافل نگهدارنده به کمک
نرمافزار Aspen B-jac

سيد مرتضي مسچي
دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي ،دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه کاشان

32

هزينه اتالف انرژي ناشي از جرم گرفتگي در مبدلهاي
پيشگرمکن واحد تقطير نفت خام
مطالعه موردي :پااليشگاه اصفهان

محمدرضا مزديانفرد :استاديار گروه مهندسي شيمي دانشگاه کاشان
الهه بهرانوند :دانشجوي دکتري مهندسي شيمي دانشگاه کاشان

33

بهبود انتقال حرارت همرفتي اجباري با استفاده از محيط
متخلخل

نسرين عليمرداني :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي
تاکستان
حسين شکوهمند :دکترا ،استاد دانشکده فني دانشگاه تهران
کاظم عليمرداني :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،مدرس دانشگاه پيام نور زنجان
سميه ذاکري ورجوي :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،مدرس دانشکده فني دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بناب آذربايجان شرقي ،مراغه

34

نسرين گوراني :شرکت پسمانداري صنعت هستهاي ايران
شبيه سازي سه بعدي رسوب مبدل قاب و صفحهاي در
محمدرضا جعفري نصر :دانشيار ،دکتري مهندسي شيمي (انرژي و حرارت)
صنايع لبني با استفاده از ديناميک محاسباتي سياالت
پدرام قاسمي نژاد :کارشناس ارشد مهندسي شيمي

35

الگوريتم عمومي براي مدلسازي مبدلهاي حرارتي
صفحهاي با انواع آرايشهاي مختلف

نيره السادات موسوي :مهندس ارشد فرايند
منوچهر نيك آذر :استاد تمام دانشگاه صنعتي امير کبير

36

جدايش آلياژ روي از تيوبهاي آلومينوم برنج در آب
شيرين کنهاي مجتمع گاز پارس جنوبي

ندا دريس :كارشناسي ارشد مهندسي بازرسي فني و ايمني ،مجتمع گاز پارس جنوبي -ادارة بازرسي
فني بخش خوردگي فلزات
رضا داناي مقدم :كارشناسي مهندسي شيمي -صنايع گاز ،مجتمع گاز پارس جنوبي -ادارة بازرسي فني
بخش خوردگي فلزات

37

بررسي تأثير صفحه جداکننده و تعيين رژيم مناسب
جريان در مبدل حرارتي دوراهه تحت دماي ثابت
ديوارهها

محسن گودرزي :استاديار گروه مکانيک دانشگاه بوعلي سينا
رضا کي منش :کارشناس مهندسي مکانيک از دانشگاه بوعلي سينا

38

طراحي و آناليز مبادله کن گرماي صفحهاي دو
مرحلهاي آب دريا براي سامانه خنک کاري موتور

شهرام خليل آريا :دانشيار ،عضو هيئت علمي گروه مکانيک دانشکده فني و رئيس دانشکده فني
دانشگاه اروميه
صمد جعفرمدار :دانشيار ،عضو هيئت علمي گروه مکانيک دانشکده فني و مديرگروه مکانيک دانشگاه
اروميه
رضاطسوجي آذر :دانشجوي دکتراي مکانيک ،تبديل انرژي ،دانشگاه اروميه
جواد خيراللهي :دانشجوي دکتراي مکانيک ،تبديل انرژي ،دانشگاه اروميه ،شرکت ديزل سنگين ايران
محسن شيرنژاد :دانشجوي دکتراي مکانيک ،تبديل انرژي ،دانشگاه اروميه
مهسا امير عابدي :دانشجوي دکتراي مکانيک ،تبديل انرژي ،دانشگاه اروميه

39

بررسي تاثير نانوذرات نقره بر افزايش انتقال حرارت در
لولههاي مارپيچ

صبا مصطفوي :دانشجوي کارشناسي مهندسي تبديل انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاکستان
محمداليقي :استاديار دانشکده منابع طبيعي و پرديس کشاورزي دانشگاه تهران
کمال عباسپورثاني :استاديار عضو هيات علمي دانشگاه آزاد تاکستان

40

بهينه سازي مبدل حرارتي پوسته لوله از ديدگاه انتقال
حرارت ،افت فشار و هزينه

سعيد صالحي پور باورصاد :کارشناس مکانيک ،دانشکده مهندسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
سالم بعنوني :استاديار گروه مکانيک دانشکده مهندسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

41

بررسي انتقال حرارت و افت فشار رادياتور اتومبيل در
حضور نانوسيال  60/40اتيلنگليکول -آب CuO/در
سه دماي ورودي به رادياتور

سميرا خانه ششدر :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
سعيد زينالي هريس :عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده مهندسي ،گروه مهندسي
شيمي ،مشهد
مطهره شکرگزار :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
حسين خانه ششدر :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
سيد حسين نوعي :عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده مهندسي ،گروه مهندسي
شيمي ،مشهد
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42

بررسي انتقال حرارت رادياتور اتومبيل در حضور
نانوسيال به عنوان سيال خنککننده

سميرا خانه ششدر :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
سعيد زينالي هريس :عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده مهندسي ،گروه مهندسي
شيمي ،مشهد
مطهره شکرگزار :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
حسين خانه ششدر :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد
سيد حسين نوعي :عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده مهندسي ،گروه مهندسي
شيمي ،مشهد مهندسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
سالم بعنوني :استاديار گروه مکانيک دانشکده مهندسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

43

کاربرد کنترل فازي در بهينه سازي يک مبدل حرارتي

حميدرضا ميرقادري :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي کنترل دانشگاه عالمه فيض کاشاني،
کارشناس ارشد ا بزار دقيق پتروشيمي مبين منطقه پارس جنوبي
ساناز مرداني :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي کنترل دانشگاه عالمه فيض کاشاني

44

مدلسازي خنککنهاي مياني پوسته – لولهاي،
کمپرسور سانتريفيوژ سه مرحلهاي همراه با خنککن
مياني به کمک شبکه عصبي

سيد ايمان علوي :کارشناس ناظر تعميرات ،شرکت پتروشيمي فجر ،منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر
شهاب غالمي :کارشناس ناظر تعميرات ،شرکت پتروشيمي فجر ،منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر
سيد احسان علوي :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شوشتر ،گروه مهندسي مکانيک ،شوشتر ،ايران
مجيد غالمي :دانشگاه فني و حرفهاي ،دانشکده فني شريعتي ،تهران ،ايران شيمي ،دانشگاه فردوسي،
مشهد

45

مطالعه رفتار نانوسيالها در يک حفره مستطيلي شکل
جهت باال بردن ضريب انتقال حرارت

يونس بخشان :دکتري مهندسي مکانيک ،دانشگاه هرمزگان ،گروه مکانيک
سيد حسين عمراني :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه هرمزگان ،گروه مکانيک
حيدر پروين :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه هرمزگان ،گروه مکانيک

46

بررسي تاثير پوشش نانوذرات روي انتقال حرارت
جابجايي اجباري لولههاي ساده و پره دار

سميه ذاکري ورجوي :فارغ التحصيل از دانشکده مکانيک دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاکستان
،تدريس در آموزشکده فني حرفه اي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سما بناب ،استان آذربايجان
شرقي،شهرستان مراغه
محمد اليقي :استاديار دانشکده منابع طبيعي و پرديس کشاورزي دانشگاه تهران
نسرين عليمرداني :دانشجوي دانشکده مکانيک دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاکستان فجر ،منطقه ويژه
اقتصادي ماهشهر

47

بررسي و طراحي بهينه مبدل حرارتي واحد يونيفاينر
پااليشگاه تهران براساس نقطه پينچ

زهرا حاج اميني :دانشجوي کارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت
احمد رهبر کليشمي :استاديار مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت
مهدي رازي فر :کارشناس ارشد پااليش پژوهشگاه صنعت نفت
محمد علي هاشمي :کارشناس ارشد مديريت انرژي پااليشگاه تهران

48

تحليل دو فازي نانوسيال آب -اکسيد آلومينيم
( )Al2O3در رژيم جريان توربوالنت درون لوله مدور

ابوالفضل احمدي :دکتري تخصصي مهندسي مکانيک ،استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه صنعتي اراک
سيدمجتبي موسوي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
کيانوش پارسا معين :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
ميالد مواليي نژاد :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
سجاد صادقي :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک ،مرکز آموزش علمي کاربردي درجه يک و تخصصي
اراک

49

بهينه سازي شبکه مبدلهاي حرارتي واحد بخار رقيق
کننده سازي پتروشيمي اميرکبير با استفاده از تکنولوژي
پينچ

ميثم فرنام :کارشناس ارشد مهندسي فرآيند ،رييس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
حسين معيني :کارشناس ارشد مهندسي شيمي ،کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسي شرکت ملي
گاز ايران
شهرام افراز :دانشجوي دکتري آموزش زبان انگليسي،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
قشم

50

طراحي مبدل حرارتي جهت افزايش راندمان کوره
 H-701پااليشگاه گاز سرخون و قشم

جمشيد خورشيدي :استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه هرمزگان ،عضو شوراي پژوهشي شرکت
پااليش گاز سرخون و قشم
بتول جهانشاهي :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک
علي قبادي :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک و معاونت مهندسي و تاسيسات شرکت پااليش گاز
سرخون و قشم
سعيد نيازي :استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه هرمزگان
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ردیف

نویسندگان

نام مقاله

51

بهينه سازي شبکه مبدلهاي هيتر  E-6111جريان
متان و کولر  E-4013جريان  C3+واحد الفين
پتروشيمي امير کبير با استفاده از آناليز پينچ

حسين معيني :کارشناس ارشد مهندسي شيمي ،کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسي شرکت ملي
گاز ايران
ميثم فرنام :کارشناس ارشد مهندسي فرايند ،رييس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
ناهيد رضايي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،ترمو سنتيک ،دانشگاه آزاد ماهشهر

52

طرحي نو براي استفاده از مبدلهاي حرارتي جذبي در
ايستگاههاي زمين گرمايي و تحليل اگزرژي آنها

ليال صفري ملك كاليي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي
مرتضي ياري :دانشيار گروه مهندسي مکانيک دانشگاه محقق اردبيلي

53

بررسي عددي ميزان انتقال حرارت نانو سيالها در
ميکرو کانال

ابوالفضل احمدي :دکتري تخصصي مهندسي مکانيک ،استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه صنعتي اراک
ميالد مواليي نژاد :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
سجاد صادقي :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک ،مرکز آموزش علمي کاربردي درجه يک و تخصصي اراک
سيد مجتبي موسوي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
مهدي شريفي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

54

طراحي شبکه مبدلهاي حرارتي واحدهاي تقطير
اتمسفريک و تقطير در خالء و رفع تنگناهاي فرايندي
موجود

سپيده حسينعليپور صبوري :دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاداسالمي ،واحد تهران جنوب
محسن پيرزاده :مهندس ارشد فرآيند واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي پااليشگاه بندرعباس
اميرمحمد نصرآبادي :مسئول مهندسي فرآيند واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي پااليشگاه
بندرعباس
ايرج ناصر :عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه آزاداسالمي ،واحد تهران جنوب

55

شبيهسازي جريان در مبدل سردكننده بخارات مخازن
اتيلن با استفاده از ديناميك سياالت محاسباتي ()CFD

مرتضي محمدي :كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،كارشناس واحد مهندسي فرايند شركت پتروشيمي
مرواريد
محمد منصف :كارشناس ارشد واحد مديريت انرژي شركت پتروشيمي مرواريد
بهزاد نشان :رئيس واحد خدمات فني شركت پتروشيمي مرواريد

56

شبيه سازي مبدل جوش آور برج تقطير واكنشي در
فرآيند تهيه اتيل استات

امين احمدپور :شرکت ملي صنايع پتروشيمي ،شرکت پتروشيمي بندر امام ،مرکز پژوهش
خشايار شکيبي :شرکت هم انديشان انرژي کيميا

57

بررسي خوردگي سايشي در تيوب مبدلهاي حرارتي

فهيمه شاهوران فرد :کارشناسي ارشد خوردگي و حفاظت از مواد دانشگاه شيراز ،شرکت کولر هوايي
آبان
نغمه سرفرازي :کارشناسي ارشد خوردگي و حفاظت از مواد دانشگاه شيراز

58

Heat Transfer between two V-Shaped
Plates with Constant Wall Temperature

Mohammad Eftekhari Yazdi , Ali Karbalaie Alilou, Arash Mir Abdolah
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59
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The effect of condenser parameters on the
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Engineering, University of Tehran.

61

Integrated Optimization of an Overhead
Air-Cooled Heat Exchanger: A Case Study
of Shiraz Refinery
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ششمین همایش ملی مبدلهای گرمایی

کولر هوایی آبان ،حامی همایش مبدلهای گرمایی

1

همایش ملی
ششمینگرمایی
ششمین همایش ملی مبدل های

مبدل های گرمایی
تهران 29آبان 1393

پس از برگزاري موفقيت آميز پنج دوره پیاپی همایش ملی مبدلهای
گرمایی ،ششمین دوره همايش فوق با هدف گسترش دانش فني،
اعتالي تحقيقات ،ارائه دستاوردهاي متخصصين صنعتي و دانشگاهي
و ايجاد محيطي براي تبادل اطالعات علمي و تجارب صنعتي ،توسط
شركت هم انديشان انرژي كيميا با مشاركت مستقيم نشريه مبدل
گرمايي ،برخی از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات مرتبط با
صنعت مبدل گرمایی،انجمن هاي صنفي  -توليدي و علمی مرتبط
با مبدل گرمایی ،نخبگان صنعتي و دانشگاهي ،پژوهشگران ،اساتيد
و عالقمندان كشور در  29آبان ماه سال  1393در تهران ،مرکز
همایشهای صدا و سیما برگزار گردید.
اين همايش شامل بخش هاي متنوعي از جمله ارائه مقاالت،
برگزاري جلسات پرسش و پاسخ ،برگزاري كارگاه هاي آموزشي
و  ...بود.
 اهداف كنفرانس:• شناسايي نقاط ضعف و قوت و چالش هاي توسعه صنعت مبدل
گرمايي كشور
• ايجاد فضاي الزم جهت بروز توانمندي هاي علمي و پژوهشي
صنعت مبدل گرمايي در كشور
• شناخت متقابل پتانسيل هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري
ارتباط مستقيم بين اين دو نهاد
• بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
• فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع
كشور به يكديگر
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های
گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آن ها
• شناسایی و رفع مشکالت فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش های انتگراسیون حرارتی و اصالح شبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت
برنامه همايش قرار داده شدند.

2

 مخاطبين كنفرانس:• اساتيد دانشگاه ،پژوهشگران و محققان صنعت مبدل گرمايي
كشور
• شركت هاي صنعتي فعال در حوزه ساخت و توليد ادوات تبادل
گرما
• مديران و مهندسين ،طراحان و دست اندركاران فعال در
پروژه هاي نفت و گاز و پااليشگاهي كشور.
• مهندسين و دست اندركاران فعال در حوزه عمليات و كاربري
دستگاه هاي تبادل گرما.
• شركت هاي مهندسين مشاور صنعتي و پيمانكاران فعال در
پروژه هاي صنعتی
• مديران و پرسنل واحدهاي تحقيق و توسعه صنعتي (،)R&D
بازرسی فنی و مهندسی و ...
• مديران و پرسنل واحدهاي تهيه كاالي مورد نياز پروژه ها
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آنها
• شناسایی و رفع مشکالت فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش های انتگراسیون حرارتی و اصالح شبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت
برنامه همايش قرار گرفت.
 جلسات پرسش و پاسخ :اين جلسات با حضور كارشناسان ،متخصصين و صاحبنظران از
دانشگاه ها ،نمايندگان انجمن هاي صنفي و علمي و سازمان هاي
دولتي به منظور بحث و تبادل نظر در موضوعات مرتبط با صنعت
مبدل گرمايي برگزار گردد.
 تماس با دبیرخانه همایش:تلفن09197556424 – 88671679 :
فکس88671680 :
ایمیلmobadelconf@yahoo.com :
وب سایتwww.mobadel.ir:
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ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 29آبان  - 1393مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

فهرست مقاالت
ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی
نام نویسنده

نام مقاله

صفحه

بازنگري فرآيند احياي آب ترش از ديدگاه مصرف انرژي
در پااليشگاه گاز خانگيران سرخس

عاصف پوروردي ،محمد حسن فيروزبخت

8

بررسي عملکرد مبدلهاي خط انتقال واحد الفين پتروشيمي

آزاده خليلي ،رامين حقيقي خوشخو

9

طراحي مبدل حرارتي جهت خنک کاري الکتروموتورهاي ايستگاه پمپاژ آب

حامد ناصرزشکي ،حامد مصلحي ،مرتضي تقواي ،علي اصغر
زمانيان

10

مبدلهاي حرارتي گرافيتي راهکاري مناسب در صنايع براي سياالتي
با خورندگي باال

مهرنوش محمدي ،پريسا مجدي کيا

11

مطالعه آزمايشگاهي زمان انتظار و زمان رشد حباب در فرآيند جوشش استخري در
محلولهاي الکتروليت

سميه تنسخ ،محمد جامي االحمدي

12

مقايسه فني و اقتصادي روشهاي خنكسازي گاز داغ خروجي از راكتور واحد پاكسازي گاز
پسماند

حميد رضا مهديپور ،اشرف دهقاني اشكذري ،رضا حياتي

13

بررسي اثر برش وفاصله بفل (مغشوش کننده) بر ضريب انتقال حرارت و افت فشار در
مبدلهاي حرارتي پوسته-لولهاي

جميل بريحي ،مصطفي کاله کج ،علي فالوند جوزاني

14

بررسي آزمايشگاهي تاثير پرشوندگي بر عملکرد لوله گرمايي با سيال عامل آب

محمد باقر شمسي ،سيد محسن پيغمبرزاده

15

بررسي اقتصادي کنترل فرايند كولرهوايي جهت كاهش مصرف انرژي

محمد زردشتي زاده يزدي ،حميدرضا جاودان ،مهدي گوگل

16

مطالعه انتقال حرارت اجباري جريان آرام نانوسيال آب-اكسيد مس در كانال مثلثي با منبع
حرارتي استوانهاي

محمدحسن پوراحمدي الهيجاني ،مانيسا فرخ دوست

17

بررسي عملکرد مبدل حرارتي تودرتو

محسن گودرزي ،عرفان نوري

18

مطالعه آزمايشگاهي اثر غلظت بر فرکانس توليد حباب در محلولهاي الکتروليت در فرآيند
جوشش استخري

سميه تنسخ ،محمد جامي االحمدي

19

بررسي آزمايشگاهي تاثير دماي چگالنده در درصدهاي مختلف پرشوندگي با سيال عامل آب
بر عملکرد لوله گرمايي

محمد باقر شمسي ،سيد محسن پيغمبرزاده
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نام نویسنده

نام مقاله

صفحه

امکان سنجي حذف عملياتي کوره گرمايش روغن با استفاده از گاز داغ خروجي از
توربين هاي گاز

مهدي گوگل ،حميدرضا جاودان

کاربرد پمپهاي حرارتي از ديدگاه كاهش مصرف انرژي با بررسي يك نمونه صنعتي

فاطمه گودرزوند چگيني ،مهدي گوگل ،حميدرضا جاودان

22

بهينه سازي شبکه مبدل حرارتي واحد تفکيک ميعانات گاز طبيعي پتروشيمي بندر امام با
استفاده از تکنولوژي پينچ

مهدي صحرايي ،سيد علي اشرفي زاده

23

شبيه سازي عددي تأثير فاصلهي بين فينها بر افت فشار و انتقال حرارت در فين تيوب هاي
دايرهاي و مربعي

ميالد مرداني ،محمدرضا نظري ،سيدعلي آقا ميرجليلي

24

ل حرارتي فشرده مناسب و کارآمد در صنعت
تحليل پارامترهاي موثر براي انتخاب مبد 

محمدجواد غالمي ،موسي فرهادي ،حميد حسن زاده افروزي

25

بررسي عملکرد مبدل حرارتي حلقوي باجريان دوسويه با شرط مرزي شار حرارتي ثابت

محسن گودرزي ،محمد عباسي

26

طراحي مکانيکي کالهک مبدل حرارتي خنک کننده گاز طبيعي با فشار باال و انطباق با
الزامات کد ASME

امير اسمعيل کبيري حرمي

27

مطالعه آزمايشگاهي فرکانس توليد حباب براي آب مقطر در فرآيند جوشش استخري

سميه تنسخ ،محمد جامي االحمدي

28

تحليل عددي ميدان جريان آشفته و انتقال حرارت در مبدل حرارتي صفحه پره ساده

سيد اديب طبا ،حميد صفاري

29

تحليل حرارتي دمندههاي هواي گرم با ديگ استوانهاي

علي باقري ،علياکبر دهقان

30

مروري بر انواع مبدلهاي حرارتي کرايوژنيک

علي صابري مقدم ،مريم تميمي ،فرزانه جعفري

31

بررسي اثر مدلهاي مختلف ضريب رسانايي حرارتي بر افت فشار و انتقال حرارت جريان
جابهجايي مغشوش نانوسيال در کانال افقي با سطح دندانهاي

قنبرعلي شيخزاد ،عليرضا آقايي ،احمد آبابايي ،فرزاد عابدي،
پويا محسني

32

مقايسه دو روش تحليل عددي در شبيه سازي مبدل گرمايي کوچک

امير امجدي منش

33

بررسي اثر ظرفيت گرمايي سيال و  NTUبر هر سه کارآيي مبدل انرژي غشايي چرخشي

اميرعلي کوهستاني ،سيد رضا صالح

34

تأثير دماي ديواره و طول لوله تخليه بر نوسانات کسر جرمي سوخت

آرمان اکبرزاده ،ايمان زحمتکش ،حميد ممهدي هروي

35

تأثير دماي ديواره و طول لوله تخليه بر تبادل حرارت در لوله تخليه

آرمان اکبرزاده ،ايمان زحمتکش ،حميد ممهدي هروي

36
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نام نویسنده

نام مقاله

صفحه

بررسي اثر نانو ذرات مغناطيسي اکسيدآهن بر راندمان مبدل حرارتي

محسن صادقي عمروآبادي ،محمدحسن وکيلي

37

بازسازي و ارتقاء شبکه مبدلهاي حرارتي واحد تقطير پااليشگاهي

حجت انصارينسب ،محمود افشار

38

مطالعه آزمايشگاهي رشد حباب در فرآيند جوشش استخري براي آب مقطر در شارهاي
حرارتي مشخص

سميه تنسخ ،محمد جامي االحمدي

39

جايگزيني مبدلهاي پوسته-لولهايي با هيترهاي مرسومدر ايستگاههاي تقليل فشار گاز دروازه
شهري

رضا حسيني پناه ،سودابه نيکدل

40

بهينهسازي اگزرژتيکي مبادلهکنهاي پوسته ولولهاي بر مبناي الگوريتم کلوني زنبور عسل

سيد فرامرز رنجبر ،صدف سالم زاد

41

ارائه يک روش جديد افزايش انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي دو لوله

حامد صديقي ديزجي ،صمد جعفرمدار

42

شبيه سازي انتقال حرارت در سمت لوله در مبدلهاي گرمايي پوسته -لوله حاوي نوارهاي
تابيده به کمک تحليل محاسباتي سياالت

عبداله صمدي ،مهدي ارجمند

43

بررسي تجربي آرايشهاي جديدي از لولههاي موجدار در يک مبدل حرارتي دو لوله

حامد صديقي ديزجي ،صمد جعفرمدار

44

طراحي شبکه مبدلهاي حرارتي واحد  HDPEپتروشيمي ايالم به روش تحليل پينچ

سامان ريزه بندي ،سيد علي اشرفي زاده

45

بهبود راندمان حرارتي تبادل گرهاي تبخيري با استفاده ازلولههاي پيچشي

محمدرضا جعفري نصر ،شيما جعفري فر

46

افزايش انتقال حرارت جابجايي از يک لوله غير دايروي با استفاده از نانو سيال نقره

ميثم بوالحسني ،مهرزاد شمس

47

اصول طراحي ،ارزيابي و انتخاب روش بهينه طراحي مبدلهاي حرارتي

محمدحسين چراغي ،رضا معين زاده

48

تاثير حالتهاي مختلف فينگذاري حلقوي در لول ه حاوي سيال مايع بر ضريب انتقال حرارت
جابجايي

مهران نصرت الهي ،جاماسب پيرکندي ،سميه دولتي ،صابره
نعمتي تحسين

49

ارزيابي كيفيت نفت خام خروجي واحد نمكزدايي ناشي از تشكيل رسوب درمبدل حرارتي
صفحهاي و راهكار بهينه تميزكاري

رضا معين زاده ،محمدحسين چراغي

50

اصول طراحي مبدلهاي حرارتي

مهران نصرت الهي ،سميه دولتي ،صابره نعمتي تحسين

51

کاربرد مبدل هاي حرارتي در صنعت هوافضا

مهران نصرت الهي ،صابره نعمتي تحسين ،سميه دولتي

52
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نام نویسنده

نام مقاله

صفحه

بررسي آزمايشگاهي روند تغييرات ضريب انتقال حرارتدر عملکرد لوله گرمايي با مقدار
پرشوندگي  25درصدي درمحلول گاليکول و آب

محمد باقر شمسي ،سيد محسن پيغمبرزاد

53

بررسي عددي افزايش انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي

سيد امير حسين پور شيراز ،محمد رضا نظري امينه

54

طراحي مبدلهاي حرارتي پوسته-لوله براي استفاده در خط توليد دي وينيل بنزن و ارتقاء
کارايي آنها با انتخاب گام لوله و صفحات نگهدارنده

اميرسهيل پيرايش فر ،محمد ابراهيم زينالي

55

بهينه سازي سيستمهاي تبريد جذبي با سه منبع حرارتي

آرمن آداميان ،ياسين خادم ابوالفضل

56

بررسي ورتکستيوب و عوامل موثر بر بهبود عملکرد آن

زهرا بديعي

57

بررسي عددي عملکرد حرارتي يک لوله دايروي با استفاده از نانو سيال TiO2

ميثم بوالحسني ،مهرزاد شمس

58

مدلسازي رسوب گرفتگي مبدلهاي حرارتي پوسته-لوله پااليشگاه گاز هاشمي نژاد

مسعود قيصري ،ابوذر گرامي ،پرويز درويشي

59

بررسي فرآيند جوشش استخري و عوامل موثر بر آن

سميه تنسخ ،محمد جامي االحمدي

60

بيان قابليت مغناطيسي آب جهت جلوگيرياز رسوب گذاري در لوله ها

محمد شايگان افضل ،عزتاله مظفري ،سميه عباسي،
مصطفي مافي

61

طراحي و شبيه سازي مبدل حرارتي پيش گرمکن هوائي جهت
کورههاي واحد الفين شرکت پتروشيمي مرواريد با هدف بهينه سازي مصرف انرژي

ايرج ناصر ،حامد نعمتي صياد

62

ميثم بوالحسني ،مهرزاد شمس

63

بهينه سازي عملکرد يک مبادله کن با استفاده از الگوريتم ژنتيک چند هدفه به منظور کاهش
توليد آنتروپي

احسان اکرمي ،سيد فرامرز رنجبر ،احسان غالميان

64

بررسي عددي تغيير چيدمان لولهها در مبدل پوسته  -لوله حاوي ماده تغيير فاز دهنده ،با
فرض محيط متخلخل

سارا بهاري ،حسين شکوهمند ،محمد نيکيان

65

تحليل عددي انتقال حرارت نانوسيال آب-اکسيد آلومنيوم  Al2O3درون لوله مدور تحت
رژيم جريان متالطم

سيد مجتبي موسوي ،ابوالفضل احمدي ،عليرضا فضلعلي،
سعيد جعفري آبادي

66

بررسي اثر نانو ذرات مغناطيسي اکسيدآهن بر راندمان مبدل حرارتي

محسن صادقي عمروابادي ،محمدحسن وکيلي

67

بررسي عددي عملکرد حرارتي هيدروليکي يک لوله تخت شده در جريان عرضي نانو سيال
آب-اکسيد مس در محدوده رينولدز پايين
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نام نویسنده

نام مقاله

صفحه

بررسي عددي جريان جابهجايي طبيعي نانوسيال آب-مس درون يك محفظه مربعي کج شده
با مانع عايق مركزي

قنبرعلي شيخزاده ،احمد آبابايي ،هادي فالح ،عليرضا آقايي

68

بررسي و رفع عيوب مبدل 2205-Eپتروشيمي شهيدتندگويان به کمک نرم افزار HTRI

مرتضي اصغري ،عباس مظفري

69

Effect of straight section length variations on performance of
serpentine–tube heat exchangers
Role of different insert shapes on performance of tubular heat
exchangers
Influences of different arrangements of delta-winglets on thermalhydraulic performance of vortex-generator insert

M.Khoshvaght-Aliabadi ,A.Alizadeh,O.
Sartipzadeh, H.Shabanpour, M.H.Akbari

70

M.Khoshvaght-Aliabadi, H.Shabanpour,
A.Alizadeh, O.Sartipzadeh, M.A.Akbari

71

M.Khoshvaght-Aliabadi, M.H.Akbari1,
O.Sartipzadeh1, A.Alizadeh1, H.Shabanpour1

72

M.Alikhani, A.Amini

73

A review study on modified twisted tape inserts on tubular heat
exchangers

همکاران علمی ششمین کنفرانس مبدلهای گرمایی
فاروق ابراهیم پور :مدیرعامل گروه فناوری آریوپایا
امین احمدپور :شرکت پتروشیمی بندرامام
حسناکبری :ریاست ارتباط صنعت و دانشگاه شرکت ملی پتروشیمی
زهرا بنی عامریان :دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش
مهدی پروینی :دانشکده شیمی دانشگاه سمنان
محمدرضا جعفری نصر :پژوهشگاه صنعت نفت
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علی اکبر جمالی :گروه مهندسی شیمی دانشگاه امام حسین (ع)
علی داسمه :پخش فرآوردههای نفتی هرمزگان
خشایار شکیبی :سردبیر نشریه تخصصی مبدل گرمایی
مهرنوش محمدی :گرو مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران جنوب
رامین مهدیپور :دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش
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بازنگري فرآيند احياي آب ترش از ديدگاه مصرف انرژي
در پااليشگاه گاز خانگیران سرخس
عاصف پوروردی :كارشناس فرآيند گاز ،سرخس ،معاونت مهندسي و توسعه شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد
محمد حسن فيروزبخت :رییس واحد مهندسی فرآیند ،سرخس ،معاونت مهندسي و توسعه شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

واحد احياي آب ترش از جمله واحدهاي عملياتي پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد مي باشد ،كه هم اكنون در آن از بخار  ،LPیا دمای
 148درجه سانتیگراد و فشار  450کیلوپاسکال جهت احياي آب ترش استفاده ميگردد .در اين طرح با طراحي و نصب يك ريبويلر
كتل در مسير بخار  ،LPضمن تامين حرارت الزم جهت جداسازی گاز هیدروژن سولفوره از آب ترش در برج استريپر ،از اتالف
حداقل  2/3تن بر ساعت بخار  LPدر برج استريپر جلوگيري بعمل خواهد آمد .جهت طراحي ريبويلر ابتدا با مشخص كردن دبي
آب ترش ورودي به واحد در فرآيند شبيه سازي شده با نرم افزار  ،Aspen Hysysظرفيت حرارتي ريبويلر محاسبه شده؛ سپس
و TASC
با داشتن اين مقدار و نيز شرايط دما و فشاري بخار  ،LPطراحي ريبويلر با استفاده از نرم افزارهاي
صورت گرفت .با انجام اين طرح ،ضمن جلوگيري از اتالف حداقل 2/3تن بر ســاعت بخار  LPدر برج اســتريپر ،منجر به كاهش
در ديگهاي هاي بخار فشار باال خواهد شد .همچنين از نقطه نظر اقتصادي كاهش مصرف
مصرف سوخت به ميزان
گاز سوخت بر اساس گاز بهاي گاز وارداتي (هر هزار مترمكعب حدود  300دالر) ،ماهانه حدود  36ميليون تومان سودآوري براي
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد (خانگیران) در پي خواهد داشت.
واژگان كليدي :آب ترش ،احيا ،ريبويلر ،بخار  ،LPاستریپر

8

6th National Conference on Heat Exchangers
Nov. 2014, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
mobadelconf@yahoo.com

ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 29آبان  - 1393مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی عملکرد مبدلهای خط انتقال واحد الفين پتروشیمی

آزاده خلیلی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،دانشکده مکانیک و انرژی
رامین حقیقی خوشخو :استادیار دانشکده مکانیک و انرژی دانشگاه شهیدبهشتی ،مدیر دفتر تحقیق و توسعه شرکت مهندسین مشاور موننکو

در فرآيند شكســت حرارتي درجه حرارت جريان خوراك در حين عبور از راكتورهاي شكست حرارتي تا حدود درجه سانتیگراد
 900افزايش مييابد .در اين شرايط پيوندهاي اوليه هيدروكربني شكسته شده و پيوندهاي جديدي جايگزين آن ميشود كه الفينها
يك نمونه از آنها ميباشند (واكنشهاي اوليه) .بدليل اينكه موادالفيني ساختار اوليه براي مواد پليمري هستند ،ايجاد زنجيره هاي
ســنگين هيدروكربني در ادامه عمل شكست حرارتي امري اجتناب ناپذير اســت (واكنشهاي ثانويه) .همين امر در كاهش توليد
محصوالت فرآيند اثر زيادي داشته و در ضمن مشكالت مربوط به نشت كك بر روي جداره خطي لولهها را نيز بدنبال دارد .جهت
جلوگيري از انجام واكنشهای ثانويه ،بايستي جريان خروجي از راكتور به تندي خنك شود و به دمايي كه از انجام واكنشهاي ثانويه
جلوگيري نمايد ،برسد .بههمين دليل استفاده از مبدلهاي خط انتقال( ،)TLEدر واحدهاي توليد الفين ضروري ميباشد.
مبدلهای خط انتقال معموال بهصورت دولولهای ســاخته میشــوند که گاز داغ در لوله داخلی و آب در لوله خارجی جریان دارد و
توسط حرارت گاز ،آب بخار شده و مخلوطی دوفاز از آب و بخار تولید میگردد .بنابراین کامال مشخص است که جریان حاکم بر
این دســته از مبدلها ،جریان دوفاز جوششی میباشد .در اثر بروز چنین پدیدهای ،برخی از رژیمهای جریانی قابل مشاهده خواهند
بود .در مرحله بعد ،مخلوط دوفاز خروجی از این مبدل ،برای جداسازی آب و بخار به درام فرستاده میشود.
واژگان كليدي :مبدل خط انتقال ،واحد الفین پتروشیمی ،دولولهای ،جریان دوفازی
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طراحی مبدل حرارتی جهت خنک کاری الکتروموتورهای ایستگاه پمپاژ آب
حامد ناصرزشکی :دانشجوی دکتری مهندسی مواد ،شرکت فنی مهندسی بهپویان
حامد مصلحی :کارشناس ارشد تبدیل انرژی ،شرکت فنی مهندسی بهپویان
مرتضی تقوایی :کارشناس برق ،شرکت فنی مهندسی بهپویان
علی اصغر زمانیان :کارشناس دفتر انرژی ،شرکت آب و فاضالب مشهد

یکی از عوامل مهم در کاهش راندمان و عمر مفید الکتروموتورها ،تولید حرارات بیش از حد در داخل الکتروموتور میباشد .این امر
در الکتروموتورهای ایستگاههای پمپاژ آب ،به ویژه هنگامی که موتور بیش از حد توان نامی در حال کار است ،هزینههای زیادی را
جهت تعمیر و یا خرید مجدد در بر دارد .لذا خنک کاری این الکتروموتورها از اهمیت ویژه برخوردار است.
در فعالیت حاضر ،با طراحی یک مبدل حرارتی مناسب ،از ظرفیت سرمایشی آب خط ورودی به ایستگاه پمپاژ جهت خنک کاری
الکتروموترها اســتفاده شــد .از دســتگاههای دوربین ترموگرافی ،ترمومتر لیزری ،انمومتر ،پاور آناالیزر و تاکومتر جهت برداشت
اطالعات حرارتی و الکتریکال اســتفاده شــد .عوامل مؤثر بر عملکرد مبدل حرارتی از نظر ميزان انتقال حرارت ،دمای بیشــینه و
همچنین افت فشارآب در آن ،مورد بررسي قرار گرفته است .در نهایت این مبدل توسط روشهای عددی مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفته و نتایج آن با شرایط واقعی ،مقایسه گردید .نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که با استفاده از مبدل حرارتی ،دمای
پوسته الکتروموتور به میزان 53درصد کاهش پیدا کرده است.
واژگان كليدي :خنککاری ،الکترو موتور ،مبدل حرارتی ،آب خنک ،تحلیل عددی
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مبدلهای حرارتی گرافیتی راهکاری مناسب در صنایع برای سیاالتی
با خورندگی باال
مهرنوش محمدی :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،دانشکده فنی و مهندسی ،گروه مهندسی شیمی
پریسا مجدی کیا :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

گرافیت یکی از آلوتروپهای پایدار کربن اســت که ماشــین کاری آن از دیگر غیر فلزات راحت تر است .خواص منحصر به فرد
گرافیت از جمله هدایت حرارتی باال و مقاومت عالی آن در برابر خوردگی باعث اســتفاده گسترده این ماده در تجهیزات از جمله
مبدلها شده اســت .مبدلهای حرارتی گرافیتی به سه دسته مبدلهای حرارتی گرافیتی پوسته و لوله ،مبدلهای حرارتی گرافیتی
مکعبی و مبدلهای حرارتی گرافیتی صفحهای تقسیم میشوند .مبدلهای حرارتی گرافیتی در تبخیر کنندهها ،کندانسورها ،محیطهای
اسید ،محیطهای آلی یا غیر آلی و ...کاربرد فراوان دارند.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،گرافیت ،خوردگی ،سیاالت خورنده
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مطالعه آزمایشگاهی زمان انتظار و زمان رشد حباب در فرآیند جوشش
استخری در محلولهای الکترولیت
سمیه تنسخ :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،دانشکده مهندسی شیمی ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
محمد جامی االحمدی :عضو هيئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

زمان انتظار و زمان رشد حباب از عوامل تاثیر گذار بر دینامیک رشد حباب میباشد .در این پژوهش جوشش استخری اشباع برای
محلول کلرید سدیم و سولفات سدیم در غلظتهای مختلف بر روی سطح افقی در فشار اتمسفری و دمای اشباع مورد بررسی قرار
گرفته است .دستگاه مورد آزمایش از یک هیتر مرکزی که به صورت استوانه از جنس استیل ضد زنگ  316و یک اتوترانس جهت
اعمال شار حرارتی و مخزن جوشش تشکیل شده است .آزمایشها برای غلظتهای متفاوت از محلول کلرید سدیم و سولفات سدیم
در شار حرارتی ثابت انجام شده است .در طول جوشش استخری ،در هر غلظت ،فیلم و عکس توسط دوربین فیلمبرداری با قدرت
 1200فریم گرفته شــده و پس از تحلیل و بررسی زمان انتظار و زمان رشد حباب ثبت گردیده است .نتایج نشان میدهد افزایش
غلظت باعث افزایش و افزایش شار حرارتی باعث کاهش زمان انتظار و زمان رشد حباب در محلولهای مورد آزمایش شده است.
واژگان کلیدی  :جوشش استخری ،زمان انتظار ،زمان رشد.
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مقايسه فني و اقتصادي روشهاي خنكسازي گاز داغ
خروجي از راكتور واحد پاكسازي گاز پسماند
حميد رضا مهديپور ،اشرف دهقاني اشكذري ،رضا حياتي
پژوهشكده مهندسي فرآيند و فناوري تجهيزات ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران

به منظور جلوگيري از آلودگي محيط زيست و همچنين توليد گوگرد ،گازهاي اسيدي خروجي از پااليشگاههاي نفت و گاز در واحد
بازيافت گوگرد ( )SRUتبديل به گوگرد ميگردد .به دليل پايين بودن راندمان واحدهاي بازيافت گوگرد ،از واحدهاي پاكسازي گاز
پسماند ( )TGTاستفاده ميشود تا با افزايش راندمان در خروجي  SRUاز حدود  96درصد به باالي  99درصد ،محدوديتهاي
زيست محيطي در زمينه انتشار گاز آالينده دياكسيد گوگرد رعايت گردد .دماي گاز داغ خروجي از راكتور  ،TGTپيش از ورود
به برج جذب ميبايســت به مقدار مناســبي كاهش يابد .بدين منظور ميتوان از يك سيكل آب در گردش و برج خنكسازي و يا
يك كولر هوايي اســتفاده نمود .در اين مقاله استفاده از هر يك از اين روشها در خنك سازي گاز داغ خروجي از راكتور  TGTاز
لحاظ فني و اقتصادي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و گزينه مطلوب معرفي ميگردد.
واژگان كليدي :واحدهاي پاكسازي گاز پسماند ( ،)TGTكولر هوايي ،برج خنكسازي
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بررسی اثر برش وفاصله بفل (مغشوش کننده) بر ضریب انتقال
حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی پوسته-لولهای
جمیل بریحی :کارشناس پتروشیمی امیر کبیر
مصطفی کاله کج :دانشجوی کارشناسی دانشگاه ازاد اسالمی اهواز
علی فالوند جوزانی :عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی اهواز

در این مقاله ابتدا به بررسی اثر برش و فاصله بفلها برروی ضریب کلی انتقال حرارت وافت فشار در مبدل حرارتی پوسته -لولهای
با بفل تک برشه پرداخته میشود .سپس با تحلیل نمودارهای ضریب انتقال حرارت و افت فشار بدست آمده که تابعی از فاصله و
برش بفلها میباشــند مقادیر مناسب برش و فاصله را برای حداکثر انتقال حرارت و حداقل افت فشار (کمتر از افت فشار مجاز)،
تعیین نمودهایم .مقادیر بدست آمده در واقع مقادیر بهینه برای این نوع مبدل میباشد که با تحلیل و بررسی این نمودارها میتوان
مقدار بهینه برش و فاصله بفل را برای تمام مبدلهای پوســته -لولهای بدســت آورد.در این مقاله همچنین به بررسی اثر سرعت
جریان پنجره بفل (جریان موازی تیوبها) وجریان بین دوبفل (جریان عمودبر تیوبها) پرداخته شــده و تفاوت مقدار این دو بیان
میشود .نمودارهای بدست آمده با استفاده از مدلهای تینکر و ویلس و جانستون برای محاسبه افت فشار و انتقال حرارت بدست
آمده است.
واژگان كليدي :مبدل حراتی پوسته – لوله ای ،ضریب انتقال حرارت ،افت فشار ،بفل
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بررسی آزمایشگاهی تاثیر پرشوندگی بر عملکرد
لوله گرمایی با سیال عامل آب
محمد باقر شمسی :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
سید محسن پیغمبرزاده :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران

مدیریت حرارتی یک چالش اساسی در بسیاری از صنایع است .زیرا صنایع همیشه متقاضی سرعت بیشتر و ابعاد فیزیکی کوچکترند.
با توجه به اینکه دستگاههای سرمایش و گرمایش با صرف انرژی و هزینه همراه می باشند و عالوه بر هزینه اولیه ،هزینههای جاری
نیز به دنبال دارند ،بنابراین لوله گرمایی میتواند جایگزین مناسبی برای این تجهیزات باشد .زیرا عالوه بر سازگاری با محیط زیست
و هزینههای پایین ،وســیله مناسبی برای بهینه سازی مصرف انرژی نیز میباشــد .از این نظر یک لوله گرمایی از نظر ابعاد و هم
بازدهی و مهمتر ,مصرف انرژی شرایط بسیار بهینهای ارائه میکند .کاربردهای لوله گرمایی در سیستمهای الکترونیکی ،سیستمهای
تبدیل انرژی ،ســیتمهای ذخیره انرژی ،سیستمهای فضایی و سیســتمهای خانگی میباشد .در این مقاله تاثیر میزان پرشوندگی بر
عملکرد لولهی گرمایی مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان كليدي :لوله گرمایی ،مصرف انرژی ،بهینه سازی.
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بررسي اقتصادي کنترل فرايند كولرهوايي جهت كاهش مصرف انرژي
محمد زردشتي زاده يزدي :پژوهشكده توسعه و بهينهسازي فناوريهاي انرژي ،پژوهشگاه صنعت نفت
حميدرضا جاودان :پژوهشكده توسعه و بهينهسازي فناوريهاي انرژي ،پژوهشگاه صنعت نفت
مهدي گوگل :پژوهشكده توسعه و بهينهسازي فناوريهاي انرژي ،پژوهشگاه صنعت نفت

يكي از موارد مهم در عمليات كولر هوايي كنترل دماي ســيال فرايندي خروجي ميباشــد .در اين مقاله عملكرد دو كولر هوايي در
شــرايط مختلف محيطي و فرايندي بررسي شده است .كولرهاي هوايي مورد بررسي داراي فرايندهاي متفاوتي هستند ،يكي وظيفه
چگالش پروپان مايع و ديگري براي خنك نمودن گاز مايع ميباشــند .جهت پيشبيني عمليات و چگونگي آن ،شبيهســازي توسط
نرم افزار  HTRIانجام گرفته است .نتايج حاصل از شبيهسازي جهت برآورد اقتصادي و عملياتي سيستم كنترلي كولرهوايي استفاده
شده است .در اين مقاله دو روش روشن -خاموش نمودن فنها و محرك با دور متغيير بررسي شده است .در نهايت مناسبترين
روش براي صرفهجويي در مصرف انرژي و هم چنين كنترل دماي خروجي پيشــنهاد شــد .كولر هوايي چگالش پروپان با فنهاي
متعدد مساعد براي به كارگيري كنترل به روش روشن -خاموش نمودن ميباشد ،در حاليكه كنترل خنك كننده گاز مايع كه تعداد
فن كمتري دارد با استفاده از دو محرك دور متغيير اقتصادي ارزيابي شده است و زمان بازگشت سرمايه آن منطقي ميباشد.
واژگان کليدي :كولر هوايي ،شبيهسازي ،اقتصاد طرح ،كنترل
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مطالعه انتقال حرارت اجباري جريان آرام نانوسيال آب-اكسيد مس در كانال مثلثي با
منبع حرارتي استوانهاي
محمدحسن پوراحمدي الهيجاني :دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر مجلسي ،دانشكده مهندسي مكانيك ،اصفهان
مانيسا فرخ دوست :دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي علوم و تحقيقات آيت اهلل آملي ،آمل

در اين مقاله در نظر است انتقال حرارت اجباري نانوسيال آب -اكسيدمس در يك كانال با سطح مقطع مثلثي كه لوله توپر در مركز
آن قرار داشــته و به عنوان منبع انرژي گرمايي عمل نموده و شــار حرارتي ثابت در طول آن به سيال منتقل ميگردد ،به صورت
عددي مورد بررســي قرار گيرد .بدين منظور معادالت انرژي مومنتوم و پيوســتگي براي ســيال به صورت تك فاز و در شرايطي
كه ديواره تحتاني كانال مثلثي عايق و دو ديواره ديگر در دماي ثابت قرار دارد ،حل مي شــوند و با تغيير در عدد رينولدز ،غلظت
نانوســيال از  1تا  4درصد و نيز تغيير قطر نانوذره از  30تا  100نانومتر ،خواص انتقال حرارتي و عدد ناســلت براي آن محاسبه
ميگردد .روش انجام پژوهش شبيه سازي عددي به كمك روش حجم محدود و الگوريتم سيمپل بوده و براي اثبات صحت شبيه
سازي عددي نتايج حاصله براي حالت آب خالص با نتايج موجود در كتاب شاه و لندن مورد مقايسه قرار گرفته و نتايج قابل قبولي
حاصل شــده است .نتايج حاصل از اين پژوهش نشــان ميدهند كه عدد ناسلت در كانال با افزايش غلظت ،كاهش قطر نانوذره و
افزايش عدد رينولدز باال ميرود.
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بررسی عملکرد مبدل حرارتی تودرتو
محسن گودرزی :دکترای مکانیک و دانشیار دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکدهی فنی و مهندسی ،گروه مهندسی مکانیک
عرفان نوری :کارشناس مکانیک و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکدهی فنی و مهندسی ،گروه مهندسی مکانیک

در این پژوهش انتقال حرارت در مبدل حرارتی تودرتو که به وســیلهی قرار دادن دو صفحهی نفوذ ناپذیر بین دیوارههای مبدل
حرارتی تک راهه ساخته میشود ،مورد مطالعه قرار گرفته است .جریان سیال تراکم ناپذیر درون مبدل حرارتی ،آرام ،توسعه یافته
و در حالت دائم در نظر گرفته شده است ،و دیوارههای مبدل حرارتی تحت شار حرارتی ثابت قرار دارند .تحلیل این مسئله به روش
عددی و با اســتفاده از الگوریتم  SIMPLEصورت گرفته و محاســبات مربوطه ،با کمک نرم افزار  Fluentانجام شده است .در
این پژوهش عملکرد مبدل حرارتی تودرتو با مبدلهای حرارتی تک راهه و دو راهه که از مقایسه شده است .هر سه نوع مبدلهای
حرارتی ذکر شــده دارای ابعاد یکسان هستند .با استناد به جوابهای به دست آمده میتوان نتیجه گرفت ،که برای گراتزهای باال
دمای دیوارهی مبدل حرارتی تودرتو نســبت به دمای دیوارهی مبدل های حرارتی تک راهه و دو راهه کمتر و یکنواختتر شــده
اســت ،و همچنین بازدهی انتقال حرارت و توان مصرفی در مبدل حرارتی تودرتو نسبت به مبدلهای حرارتی تک راهه و دو راهه
افزایش یافته اســت ،اما در مجموع ضریب عملکرد مبدل حرارتی که به صورت نسبت بازدهی انتقال حرارت به نمو توان مصرفی
تعریف شــده است ،برای مبدل حرارتی تودرتو نســبت به دو نوع دیگر مبدل حرارتی افزایش پیدا کرده و در نتیجه عملکرد این
دستگاه بهبود یافته است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،تودرتو ،حل عددی
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مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت بر فرکانس تولید حباب در محلولهای الکترولیت
در فرآیند جوشش استخری
سمیه تنسخ :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،دانشکده مهندسی شیمی ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
محمد جامی االحمدی :عضو هيئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

یکی از پارامترهای کلیدی و تاثیرگذار بر نرخ انتقال حرارت فرکانس جدایی حبابها از ســطح میباشد که رابطه تنگاتنگی با قطر
حباب و مکانیســمهای حاکم بر نحوه رشد حباب داراســت .در این پژوهش جوشش استخری اشباع برای محلول کلرید سدیم و
سولفات سدیم در غلظتهای مختلف بر روی سطح افقی در فشار اتمسفری و دمای اشباع مورد بررسی قرار گرفته است .دستگاه
مورد آزمایش از یک هیتر مرکزی که به صورت استوانه از جنس استیل ضد زنگ  316و یک اتوترانس جهت اعمال شار حرارتی
و مخزن جوشش تشکیل شده است .آزمایشها برای غلظتهای متفاوت از محلول کلرید سدیم و سولفات سدیم در شار حرارتی
ثابت انجام شــده است .در طول جوشش اســتخری ،در هر غلظت ،فیلم و عکس توسط دوربین فیلمبرداری با قدرت  1200فریم
گرفته شــده و پس از تحلیل و بررســی فرکانس تولید حباب ثبت گردیده است .نتایج نشان میدهد افزایش غلظت باعث کاهش
فرکانس تولید حباب در محلولهای مورد آزمایش شده است.
واژگان کلیدی :جوشش استخری ،فرکانس تولید حباب.

www.mobadel.ir
mobadelconf@yahoo.com

6th National Conference on Heat Exchangers
Nov. 2014, Tehran, IRAN

19

ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 29آبان  - 1393مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر دمای چگالنده در درصدهای مختلف
پرشوندگی با سیال عامل آب بر عملکرد لوله گرمایی
محمد باقر شمسی :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
سید محسن پیغمبرزاده :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران

مکانیزمهای معمول و مرسوم انتقال حرارت در مهندسی به منظور ایجاد سرمایش و گرمایش ،نیاز به توان خارجی ،صرف هزینه
جاری عالوه بر هزینه ســاخت اولیه و در اغلب موارد دارای قطعات متحرک هســتند .در اين پژوهش به منظور مطالعهي تاثير
استفاده از مبدلهاي حرارتي لوله گرمايي و نانوسيال بركاهش مصرف انرژِي يك سيستم تهويه مطبوع ،دستگاهي طراحي و ساخته
شــد .از سال  1942لولههاي گرمايي به روشهاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفتهاند .بسته به زمينه مورد نظر ،لولههاي گرمايي
ميتوانند در يك گســتره دمايي وســيع از  4تا  3000كلوين كاربرد داشته باشند .لوله هاي حرارتي از وسيلههاي انعطاف پذير در
كنترل مؤثر حرارت هستند .آنها ميتوانند به راحتي در هر نوع وسيله انتقال حرارت نقش مبدل گرمايي بازي كنند و باعث ميشود
مبدل گرمايي داراي سطح كوچكتر و جرم كمتر باشد .در این پژوهش عملکرد لوله گرمایی در میزان پرشوندگیهای مختلف بررسی
شده است.
واژگان كليدي :لوله گرمایی ،مبدل حرارتی ،مصرف انرژی ،نانو سیال.
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امکان سنجي حذف عملياتي کوره گرمايش روغن با استفاده از
گاز داغ خروجي از توربين هاي گاز
مهدي گوگل :پژوهشكده توسعه و بهينهسازي فناوريهاي انرژي ،پژوهشگاه صنعت نفت
حميدرضا جاودان :پژوهشكده توسعه و بهينهسازي فناوريهاي انرژي ،پژوهشگاه صنعت نفت

گاز داغ خروجي از کورهها و توربينهای گاز يکي از منابع اصلي اتالف حرارت در واحدهای پااليشــي ميباشــد .بازيافت حرارت
اتالفي توربينهاي گاز جهت توليد بخار در بويلرهاي بازيافت حرارت کام ٌ
ال غير عملياتي ميباشــد زيرا  Back Pressureناشــي
از چنين پروژههائي ســبب توقف اضطراری توربينها خواهد شــد .بطوريکه عمدت ًا ســازندگان يا توربينهاي مستقل ميسازند يا
براساس درخواست مشتری توربين مجهز به بويلرهاي بازيافت حرارت را ارائه ميدهند .همچنين از نظر اطمينان مهندسي و دانش
عملياتي ،حذف کورهها از جريانهای ريبويلر یا پیش گرمايش برجهای جداسازي بمنظور جايگزيني با مبدلهای حرارتی در تبادل با
گاز داغ خروجی از توربينهاي گاز امکانپذير نخواهد بود .زيرا عالوه بر تغيير ليســانس پااليشــگاه موجب پائين آوردن احتمال در
دسترس بودن ســايت ( )Availabilityو پيچيدگي راه اندازی خواهد شد .اما گرمايش جريان روغن گردشي با گاز داغ خروجی
از توربين هاي گاز و حذف عملياتي کورههاي گرمايش روغن پس از راه اندازي ســايت مقدور خواهد بود .در اين مقاله نشان داده
ميشود که با اجراي اين راهكار جهت حذف کوره گرمايش روغن عالوه بر کاهش هزينههاي تعمير و نگهداري کوره معادل 705
کیلوگرم بر ساعت در مصرف سوخت صرفه جوئي خواهد شد .پروژه از ميزان  IRRمعادل 37درصد و زمان بازگشت سرمايهاي
معادل  2سال برخوردار خواهد بود.
واژگان کليدي :کوره گرمايش روغن ،بازيافت حرارت اتالفی ،اقتصاد طرح ،امکانسنجي
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کاربرد پمپهای حرارتی از ديدگاه كاهش مصرف انرژي با بررسي يك نمونه صنعتي
فاطمه گودرزوند چگيني :پژوهشكده توسعه و بهينهسازي فناوريهاي انرژي ،پژوهشگاه صنعت نفت
مهدي گوگل :پژوهشكده توسعه و بهينهسازي فناوريهاي انرژي ،پژوهشگاه صنعت نفت
حميدرضا جاودان :پژوهشكده توسعه و بهينهسازي فناوريهاي انرژي ،پژوهشگاه صنعت نفت

پمپ حرارتي وسيلهاي است كه با دريافت مقداري انرژي توانايي جذب حرارت از يك منبع دما پايين و باز پس دادن آن در دمايي
پ حرارتی صنعتي
باالتر را دارد ،بطوريکه حرارت بازيابيشده بيشتر از انرژي مورد نياز جهت راهاندازي دستگاه ميباشد .بنابراين پم 
بعنوان يک دســتگاه بازيافت حرارت ،امكان تبديل يك حرارت اتالفی دما پايين به حرارتي مفيد با دمای باالتر را فراهم ميآورد.
شــرط سودمندي پمپ حرارتي در اين اســت كه هزينه انرژی مورد نياز جهت عملکرد پمپ حرارتی از ارزش انرژی صرفهجويی
شــده در آن بخش از فرآيند ،کمتر باشد .هدف از اين مقاله بررسي انواع پمپهای حرارتی و چگونگي کاربرد آنها در فرآيندهاي
صنعتی است ،ضمن آنكه با بررسي يك نمونه صنعتي در يكي از شركتهاي پااليشي كشور امكانسنجي فني و اقتصادي جهت بررسي
و شناســايي پتانســيلهاي موجود در فرآيند جهت نصب و بكارگيري پمپهاي حرارتي ارائه ميشود .نتايج حاصل از اين پژوهش،
كاهش  18درصدي مصرف انرژي را در اين فرآيند نمونه نشان دادهاست.
واژگان كليدي :پمپ حرارتي ،کاهش مصرف انرژي ،حرارت اتالفي دما پايين ،فرآيند.
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بهینه سازی شبکه مبدل حرارتی واحد تفکیک میعانات گاز طبیعی پتروشیمی
بندر امام با استفاده از تکنولوژی پینچ
مهدی صحرایی :گروه کارشناسی ارشد تبدیل انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ،دزفول ،ایران،
تکنسین ارشد تعمیرات مکانیک شرکت پاالیش گاز بیدبلند
سید علی اشرفی زاده :استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ،دزفول ،ایران

در این مقاله به بهینه سازی انرژی در شبکه مبدل حرارتی با استفاده از تکنولوژی پینچ در واحد تفکیک میعانات گاز طبیعی شرکت
پتروشیمی بندرامام پرداخته شده است .بهینه سازی انرژی با استفاده از محاسبات دستی و نرم افزار ASPEN HX-NET 2006.5
انجام شده است .در ابتدا اطالعات فرایندی از PFDواحد و همچنین فلو دیاگرام مبدلها استخراج شد .حداقل بار گرمایشی و
سرمایشی مورد نیاز در حالت ایده آل با استفاده از نمودار آبشاری ( )cascadeبهازای  ∆TMIN=10دستی محاسبه و با نتایج نرم
افزار چک شده و نتیجه آن با میزان بارگرمایشی و سرمایشی مورد نیاز شبکهی موجود ،مقایسه گردید و همچنین نقطه پینچ بصورت
دستی و نرم افزاری محاسبه گردید .بازای  ∆TMIN=5.8و  ∆TMIN=12حداقل بار گرمایشی و سرمایشی در حالت ایده آل با نرم
افزار محاسبه و با بار گرمایشی و سرمایشی شبکه موجود مقایسه و نقاط پینچ مربوطه مشخص گردید .سپس هر دو روش تحلیل
پینچ یعنی طراحی از پایه ( )GRASS ROOTو همچنین طراحی اصالحی ( )RETROFITبازای سه حداقل اختالف دمایی (
 )∆TMIN=5.8 , 10 , 12انجام شد .محاسبات اقتصادی مربوط به هزینههای عملیاتی (انرژی) ،هزینه ساخت ،هزینه کل و دوره
بازگشت سرمایه انجام گردید.
واژگان كليدي :شبکه مبدل حرارتی ،انرژی ،تکنولوژی پینچ ،طراحی پایه ،طراحی اصالحی.
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شبیه سازی عددی تأثیر فاصلهی بین فینها بر افت فشار و انتقال
حرارت در فین تیوب های دایرهای و مربعی
میالد مردانی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی ،دانشگاه علوم و تحقیقات یزد ،شرکت ملی حفاری ایران ،اهواز
محمدرضا نظری :دکتری تخصصی مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی
سیدعلی آقا میرجلیلی :دکتری تخصصی مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی

در این مقاله شبیه سازی عددی سه بعدی بر روی فین تیوبهای دایره ای و مربعی شکل با استفاده از نرم افزار دینامیک سیاالت
محاســباتی ،فلونت انجام گرفته اســت .تأثیر افت فشــار و انتقال حرارت بر روی این نوع فینها در دو آرایش مثلثی و مستطیلی
در دســتهای  4ردیفه مورد تحقیق قرار گرفت .مدل کار شــده بر مبنای مدل توربوالنسی  k-εبرای پیش بینی جریان غیردائم و
همچنین انتقال حرارت بکار گرفته شد .نتایج افت فشار و انتقال حرارت در سه رینولدز مختلف  8600،17000و 43000بر حسب
نســبت  s/hfمورد بررسی قرار گرفت .دو پارامتر مورد اشــاره مستقیم ًا به فاصلهی بین فینها ،ارتفاع فین و همچنین میزان عدد
رینولدز وابســته میباشند .نتایج عددی با روابط موجود مقایسه شــد .نتایج نشان میدهد .روابط بریگ و یانگ ،اشمیت برای کار
حاضر مطلوب نمیباشند .نتایج گرفته شده از مدل با دیگر تحقیقاتی اعتبار سنجی شد .نتایج موجود از مدل ارائه شده تطابق خوبی
با دیگر نتایج ارائه شده دارد.
واژگان کلیدی ،CFD:انتقال حرارت ،فین تیوب ،افت فشار ،انتقال حرارت
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ل حرارتی
تحلیل پارامترهای موثر برای انتخاب مبد 
فشرده مناسب و کارآمد در صنعت
محمدجواد غالمی :کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه تربیت مدرس تهران ،کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بابل
موسی فرهادی :دکترا مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی
حمید حسن زاده افروزی :دکترا مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی

در کار حاضر به شکلی کامال دقیق به تعریف مبدلهای حرارتی و کاربردهای متنوع آنها اشاره شده است و با توجه به کاربردهای
ویژه مبدلهای حرارتی فشــرده در صنایع هوایی ،دریایی ،فضایی و الکترونیــک از کوچکترین آنها که برای مصارف الکترونیکی
فوق هادی تا بزرگترین آنها برای هدایت موشکهایی که بهوسیله منبع حرارتی کنترل میشوند و ظرفیتهایی باالتر از 1000
مگاوات دارند ،نگارندگان برآن شــدند که به تحلیل و بررســی ویژگیهایی که باعث تمایز این دســته از مبدلهای گرمایی شده،
حجم این شاخه از مبدلهای
بپردازند .درحین انجام این تحلیل و بررسیها ،پارامترهای موثر درتمرکز سطح و تراکم سطح بر واحد
ِ
گرمایی مشــخص شده و همچنین ،با بررســی آینده مبدلهای حرارتی سعی شده است بهروند رشد و توسعه مطالعات و بازاریابی
مهمترین شاخههای انتقال حرارت نیز توجه شود و با توجه به نظرسنجیهای معتبر از مهندسین و صاحبنظران رشتههای مختلف
بصورت تخصصی وارد نوع خاصی از مبدلهای حرارتی – مبدلهای حرارتی فشرده  -شده و با ارائه جدولهای مقایسهای براساس
محدوده دما و فشار کاری و کارایی نوع پرههای بکار رفته ،پارامترها و عوامل موثر در خرید و انتخاب مبدل حرارتی فشرده مشخص
شده است و در نهایت با طبقهبندی منحصربهفرد مبدلهای حرارتی فشرده توانستیم الگوی کارآمدی برای انتخاب مناسب ترین
مبدل حرارتی فشرده در اختیار صنعتگران و پژوهشگران عزیزمان قرار دهیم.
واژگان كليدي :مبدل گرمایی ،مبدل حرارتی فشــرده ،تمرکزســطح ،مبدلهای صفحهای ،مبدلهای مارپیچی ،مبدلهای ماربوند،
تحلیل پره.
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بررسی عملکرد مبدل حرارتی حلقوی باجریان دوسویه با شرط مرزی شار
حرارتی ثابت
محسن گودرزی :دانشیار گروه مکانیک دانشگاه بوعلی سینا
محمد عباسی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا

ســاده ترین مبدل حرارتی شامل دوصفحه موازی است که ســیال خنک کاری داخل آن جریان دارد .برای سرد کردن دو دیواره
موازی موجود در یک مبدل حرارتی صفحهای از دو جریان ســرد مخالف جهت هم استفاده میشود .با این آرایش دو راهه جریان
خنــک کننده انتظار میرود که نرخ جذب گرما از دیوارههای مبدل حرارتی صفحهای و همچنین ضریب انتقال گرما افزایش یابد.
در مبدلهای صفحهای که امروزه استفاده میشود چه در حالت جریان یک بار گذر و چه در حالتی که جریان دو بار گذر میکند.
افزایــش دما در جریان مایع خنک کن باعث کاهش نرخ انتقال حرارت در پایین دســت جریــان و در نتیجه موجب توزیع غیر
یکنواختتری از دما و افزایش دمای متوسط دیواره میشود .در این پژوهش هدف اصلی دست یابی به یک توزیع دمای یکنواخت تر
روی دیوراه بیرونی و کاهش دمای متوســط آن میباشــد چرا که در بسیاری از کاربردهای عملی موجود در صنایع این امر بسیار
حائز اهمیت میباشد .به همین منظور در این پژوهش نوعی از آرایش جریانی پیشنهاد و ارزیابی میشود که به واسطه آن جریان
سردی که در مجرای میانی و در خالف جهت جریان خنک کن اصلی گذر میکند باعث کاهش دمای آن جریان شده و در نتیجه
موجب افزایش نرخ انتقال حرارت و کاهش متوسط دمای دیواره میشود .این نوع مبدل حرارتی برای نخستین بار پیشنهاد و ارزیابی
میشود و در تمامی صنایع میتواند بکار گرفته شود.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی تک راهه ،مبدل حرارتی دو راهه حلقوی ،دمای بی بعد ،عدد گراتز ،دمای متوسط دیواره.
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طراحی مکانیکی کالهک مبدل حرارتی خنک کننده گاز طبیعی با فشار باال و
انطباق با الزامات کد ASME
امیر اسمعیل کبیری حرمی :کارشناس مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت از دانشگاه کاشان ،شرکت کیانا پترو انرژی

در این مقاله به بررسی مراحل طراحی مکانیکی و شبیه سازی کالهک یک مبدل حرارتی لوله پوستهای خنک کننده گاز طبیعی و
راهکارهای بهبود ابعاد هندســی آن مطابق الزامات کد  ASMEو استانداردTEMAپرداخته شده است .به منظور طراحی بهینه
و اســتفاده بیشینه از شرایط بازار داخلی ومحصوالت فوالدی موجود از انواع روشهای طراحی و بررسی گروههای مختلف تنش با
در نظر گرفتن معیارهای معتبر طراحی اســتفاده شده است.پس از طراحیهای اولیه ،کالهک در نرم افزار  ANSYSمدل شده و
تنشها در کلیه نقاط مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن آورده شده است.

واژگان كليدي :کالهک مبدل حرارتی ،استاندارد  ،TEMAاستاندارد  ،ASMEصفحه لولهها  ، Tube Sheetتنش ون میزز
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مطالعه آزمایشگاهی فرکانس تولید حباب برای آب مقطر در فرآیند
جوشش استخری
سمیه تنسخ :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،دانشکده مهندسی شیمی ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
محمد جامی االحمدی :عضو هيئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

یکی از پارامترهای کلیدی و تاثیرگذار بر نرخ انتقال حرارت فرکانس جدایی حباب ها از سطح می باشد که رابطه تنگاتنگی با قطر
حباب و مکانیســم های حاکم بر نحوه رشد حباب داراست .در این پژوهش جوشش استخری اشباع برای آب مقطر بر روی سطح
افقی در فشــار اتمسفری و دمای اشــباع مورد بررسی قرار گرفته است .دستگاه مورد آزمایش از یک هیتر مرکزی که به صورت
اســتوانه از جنس استیل ضد زنگ  316و یک اتوترانس جهت اعمال شار حرارتی و مخزن جوشش تشکیل شده است .آزمایشها
برای آب مقطر و از شار حرارتی  1800تا  15000وات بر مترمربع انجام شده است .در طول جوشش استخری ،در هر شار حرارتی،
فیلم و عکس توســط دوربین فیلمبرداری با قدرت  1200فریم گرفته شــده و پس از تحلیل و بررسی فرکانس تولید حباب ثبت
گردیده اســت .همچنین مقایسه بین نتایج تجربی و مدل های تئوری پیش بینی فرکانس تولید حباب انجام شده است .نتایج نشان
میدهد با افزایش شار حرارتی فرکانس تولید حباب آب مقطر افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :جوشش استخری ،فرکانس تولید حباب.
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تحلیل عددی میدان جریان آشفته و انتقال حرارت در مبدل حرارتی
صفحه پره ساده
سید ادیب طبا :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران
حمید صفاری :دانشیار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران

در اين مقاله ميدان جريان و انتقال حرارت ســيال آشــفته در مبدل حرارتی صفحه پره با اســتفاده از نرم افزار فلوئنت تحليل شده
است .بدين منظور با احتساب هدایت حرارتی در پره و بکارگيری مدل آشفتگی  k-ωاستاندارد ،حل معادالت بقاء بهکمک الگوریتم
سیمپلســی ،با شرط مرزی مدل پریودیک برای حالت توســعهیافته و محدوده عدد رینولدز جریان از  3000تا  12000و لحاظ دو
نوع مبدل با مشــخصات هندسی و جنس متفاوت ،ضرايب اصطکاک فانینگ و ضریب انتقال حرارت کلبرن محاسبه شده است .در
شبیهســازی سیال کاری هوا در نظر گرفته شده است و خصوصیات فیزیکی آن ثابت فرض شده است .در محاسبات ،فقط یک الیه
پره مدلسازی شده است و صفحهها بهصورت دما ثابت در نظر گرفتهشدهاند که برابر با دمای چگالش سیال در طرف دیگر صفحه
میباشــد و همچنین از مقاومت گرمایی صفحه به دلیل قابلیت هدایت حرارتی باالی صفحه صرفنظر میشود .نتایج عددی حاصل
تطبیق قابل قبولی با نتایج آزمایشــگاهی نشان ميدهد و اکثر خطاها کمتر از  20درصد هستند .البته در رینولدزهای باال ،دقت نتایج
بیشتر شده است بهطوریکه در بازه رینولدز  6000تا  12000خطاها برای ضریب اصطکاک کمتر از  15درصد و برای ضریب انتقال
حرارت کمتر از  6درصد میباشــد .همچنین از مقایسه دو مبدل ،مشاهده گرديد که در مبدل با قطر هیدرولیکی کوچکتر افت فشار
بیشتری را تجربه خواهیم کرد و نیز افزایش انتقال حرارت در مبدلها همراه با افزایش افت فشار خواهد بود.
واژگان كليدي ،CFD :مبدلهای حرارتی ،مبدلهای حرارتی فشرده ،مبدلهای حرارتی صفحه پره ،جریان پریودیک
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تحلیل حرارتی دمندههای هوای گرم با دیگ استوانهای
علی باقری :دانشجوی کارشناسی ارشد ،یزد ،دانشگاه یزد ،دانشکده مهندسی مکانیک
علیاکبر دهقان :دانشیار ،دانشگاه یزد ،دانشکده مهندسی مکانیک

ساالنه کشور ایران هزینه زیادی در جهت تأمین سوخت برای گرمایش میپردازد .از آنجا که ایران دارای منابع عظیم نفت و گاز
میباشد انتظار میرود که تا چند دهه دیگر نیز سوختهای فسیلی رتبه نخست در زمینه تأمین انرژی حرارتی را بر عهده داشته
باشــد .دمندههای هوای گرم ( )Heaterیکی از پرکاربردترین تجهیزات در زمینه گرمایش سالنها ،سولهها ،ادارات و  ...میباشد.
هیتر شــامل کوره و مبدل حرارتی میباشد .در قســمت کوره انتقال حرارت عمدت ًا از نوع تابشی ( )Radiationاست در حالی که
انتقال حرارت در قسمت مبدل حرارتی از نوع همرفتی ( )Convectionاست .پس از انجام عمل احتراق در کوره (به وسیله مشعل)
ســطوح کوره و مبدل حرارتی داغ میشــود .در ادامه یک فن هوای بیرون را گرفته و وارد هیتر میکند ،این هوا پس از برخورد با
سطوح داغ گرم شده و از سمت دیگر هیتر خارج میشود .محصوالت احتراق نیز پس از عبور از کوره و مبدل حرارتی از دودکش
خارج میشود.
در این مقاله به بررسی دمندههای هوای گرم با دیگ استوانهای میپردازیم .برای این کار از یک نمونه از هیترهای شرکت کوالک
گستر یزد (هیتر سری )KGاستفاده شده است .برای آنالیز حرارتی این هیتر ابتدا آزمایشهایی برای تعیین میزان مصرف سوخت،
میزان دمای کانال خروجی ،میزان دمای دودکش ،دبی هوای خروجی کانال و دبی هوای مشعل انجام شده اند .سپس با ساخت یک
مدل کامپیوتری و تطابق آن با آزمایشهای صورت گرفته گامی برای پیشبینی رفتار حرارتی هیتر برداشته شده است.
واژگان كليدي :دمندههای هوای گرم ،مدلسازی احتراق ،کورههای استوانهای
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مروری بر انواع مبدلهای حرارتی کرایوژنیک
علی صابری مقدم :دانشیار گروه مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی مالک اشترتهران.
مریم تمیمی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران.
فرزانه جعفری :کارشناس ارشد مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران.

مبدلهای حرارتی یکی از تجهیزات حیاتی در واحدهای فرآیندی تولید مواد کرایوژنیک میباشــند که کارکرد مناســب آنها نقش
تعیین کنندهای در بازده تولید دارد .راندمان باالی مبدلهای حرارتی در فرآیند تولید ماده کرایوژنیک بر ســودآوری و اقتصادی
شــدن فرآیند تولید ،تأثیر بسزایی دارد .در تحقیق حاضر انواع مبدلهای حرارتی به عنوان یکی از اصلیترین تجهیزات در فرآیند
تولید مواد کرایوژنیک معرفی شــده و عملکرد آنها بر اساس معیارهایی همچون دما و فشار عملیاتی ،سطح تبادل حرارت ،مقیاس
تولید ،هزینه ســاخت و  ...مورد ارزیابی قرار گرفته اســت .با توجه به بررسیهای صورت گرفته ،مبدل زوج لوله لینده ،زوج لوله با
جداکننده ســیمی ،لولهای چندگانه و دستهلولهای از جمله مبدلهای مورد استفاده در واحدهای تولیدی در مقیاس کوچک هستند.
انواع دیگری از مبدل نظیر مبدل لولهای کالینز ،پارکینسون ،جیاک هامپسون و صفحهای پرهدار اغلب در واحدهای تولیدی مقیاس
بزرگ کاربرد دارند.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی ،کرایوژنیک ،مبدل جیاک هامپسون ،مبدل صفحهای پره دار.
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بررسی اثر مدلهای مختلف ضریب رسانایی حرارتی بر افت فشار و انتقال
حرارت جریان جابهجایی مغشوش نانوسیال در کانال افقی با سطح دندانهای
قنبرعلی شیخزاده :دانشیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان
علیرضا آقایی:دانشجوی دکترا ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان
احمد آبابایی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان
فرزاد عابدی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان
پویا محسنی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان

در این مقاله ،اثر مدلهای مختلف پیشبینی کننده ضریب رسانایی حرارتی بر میدان جریان وانتقال حرارت در جابهجایی اجباری
جریان مغشــوش نانوسیال در کانالي افقی با ســطحی دندانهایبهصورت عددی بررسی شده است .براي تحليل جابهجايي اجباری
جریان مغشــوش نانوسیال از روش  k-ωو الگوريتم ســيمپل استفاده شده است .مطالعه برای کسر حجمی  0تا  0/04نانوذرات،
عدد رینولدز  20000تا  60000انجام شــده است .نتایج عددی نشان میدهد که برای همهی مدلهای هدایت حرارتی استفاده
شده با افزایش کسرحجمی نانوذرات عدد ناسلت متوسط افزایش مییابد .همچنین همهی مدلهای انتخابی در این مطالعه نشان
میدهند که برای یک کسر حجمی ثابت با افزایش عدد رینولدز نرخ حرارت منتقل شده بیشتر میشود.افت فشار جریان نانوسیال
با افزایش عدد رینولدز و همچنین با افزایش کسرحجمی نانوذرات زیاد میشود .در کسر حجمی ثابت با زیاد شدن عدد رینولدز
از  20000تــا  40000ضریب اصطکاک تغییری محسوســی ندارد ولی با افزایش عــدد رینولدز از  40000به  60000ضریب
اصطکاک کاهش مییابد.
واژگان كليدي :نانوسيال،جریان مغشوش ،جابجايي اجباری،مدلهای تخمین ضریب رسانایی حرارتی ،روش ،k-ωحل عددی.
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مقایسه دو روش تحلیل عددی در شبیه سازی مبدل گرمایی کوچک
امیر امجدی منش :مهندس طراح ارشد ،شرکت طراحی مهندسی همپا انرژی (هدکو) ،شیراز

با توجه به اینکه مبدلهای حرارتیمصارف گسترده و فراوانی در صنعت دارند ،مدلسازی سریع و دقیق این مبدلها میتواند موجب
مشاهده نحوهی شکل گیری جریان در این مبدل و بهبود طراحی مبدل (بدون تقبل هزینههای ساخت و آزمایش) گردد .لذا در این
مقالــه یک فــن گریز از مرکز رو به جلو با پرههایی از نوع ایرفویل NACA4412که به عنوان یک مبدل حرارتی کوچک بمنظور
خنک کاری رایانه استفاده میشود ،بوسیله کد تجاری فلوئنت و به روش عددی حجم محدود و بصورت سه بعدی شبیه سازی شده
است .در شبکه بندی حتی االمکان از شبکه سازمان یافته استفاده شده است .این مبدل با دو روش موجود در نرم افزار فلوئنت (مدل
صفحات اختالطی و دســتگاه چندگانه مرجع چرخان ) و با اســتفاده از مدل توربوالنسی  k-eشبیهسازی شده است و نتایج مربوط
به بازده و منحنی عملکرد فن برای هر دو حالت ارائه گردیدهاست .جهت بررسی صحت و اعتبار سنجی کار ،نتایج عددی با نتایج
تجربی مربوط به این فن مقایسه شده است که نشان از تطابق قابل قبول آنها نیز دارد .در نهایت بررسی نتایج نشان داد که روش
دستگاه چندگانه مرجع چرخان ضمن داشتن دقت قابل قبول ،کم هزینهتر از روش صفحات اختالطی نیز می باشد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،فلوئنت ،دستگاه چندگانه مرجع چرخان ،صفحات اختالطی.
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بررسی اثر ظرفیت گرمایی سیال و  NTUبر هر سه کارآیی
مبدل انرژی غشایی چرخشی
امیرعلی کوهستانی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
سید رضا صالح :استادیار گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

امروزه بهینه ســازی مصرف انرژی در ساختمانها ســخن اصلی محافل علمی میباشد .در مطالعه حاضر به تأثیر نسبت ظرفیت
گرمایی و همچنین تعداد واحدهای انتقال حرارت ( )NTUبر کارآیی محســوس ،نامحســوس و کل مبدل انرژی غشایی چرخشی
( )RAMEEبه عنوان تجهیزاتی جهت کاهش مصرف انرژی پرداخته گردیده است .با فرض آرام بودن جریان در کد نوشته شده
از مقایسه نتایج عددی حاضر با دادههای آزمایشگاهی فهمیده میشود که کارآیی محسوس آزمایشگاهی به اندازه نتایج عددی به
تغییر  NTUحســاس نیست .با توجه به نتایج بهدست آمده با افزایش  NTUکارآیی کل ،محسوس و نهان مبدل انرژی غشایی
افزایش مییابد .همچنین با افزایش نسبت ظرفیت گرمایی کارآیی به ماکزیمم مقدار خود در حال صعود میباشد.
واژگان كليدي :جریان متقاطع  -معکوس ,LAMEE, RAMEE , NTU
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تأثیر دمای دیواره و طول لوله تخلیه بر نوسانات کسر جرمی سوخت
آرمان اکبرزاده :دانشجوی کارشناسی ارشد سیستمهای انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران
ایمان زحمتکش :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران
حمید ممهدی هروی :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران

استفاده از احتراق ضربانی مزایای بسیاری دارد که از آن جمله میتوان به بازده گرمایی باال ،سرعت باالی انتقال حرارت و تولید کم
آالیندهها اشاره کرد .یک محفظه احتراق ضربانی دارای ساختاری ساده ،قابلیت راهاندازی توسط انواع مختلف سوختها (گاز ،مایع
و جامد) و هزینه کارکرد بسیار پایین است.در این مقاله به شبیهسازی عددی فرآیند احتراق ضربانی سوخت پروپان پرداخته شده
است.تاکید اصلی بر روی بررسی تأثیر دمای دیواره و طول لوله تخلیه بر نوسانات کسر جرمی سوخت در محفظه احتراق میباشد.
برای این منظور ،نتایج محفظههایی با دمای دیواره  1000 ،600 ،400و  1400کلوین با یکدیگر مقایسه شده است .عالوه بر این،
تأثیر طول لوله تخلیه با مقایسه نتایج لولههای تخلیهای با طولهای  1150 ،940 ،738و  1440میلیمتر مورد بررسی قرار گرفته
است .حل معادالت با روش رانگ-کوتا مرتبه  4بوده که در نرمافزار متلب انجام شده است .مطالعه نوسانات کسر جرمی سوخت
در محفظه احتراق نشــان میدهد که با افزایش دمای دیواره ،مقدار کســر جرمی سوخت کاهش مییابد و همچنین نوسانات کسر
جرمی سوخت با لوله تخلیه  1440میلیمتر بیش از نوسانات کسر جرمی سوخت با لوله تخلیه  738میلیمتر است.
واژگان كليدي :احتراق ضربانی ،لوله تخلیه ،انتقال حرارت ،حل عددی ،مبدل
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تأثیر دمای دیواره و طول لوله تخلیه بر تبادل حرارت در
لوله تخلیه
آرمان اکبرزاده :دانشجوی کارشناسی ارشد سیستمهای انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران
ایمان زحمتکش :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران
حمید ممهدی هروی :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،گروه مکانیک ،مشهد ،ایران

اســتفاده از احتراق ضربانی مزایای بسیاری دارد که از آن جمله میتوان به بازده گرمایی باال ،سرعت باالی انتقال حرارت و تولید
کم آالیندهها اشــاره کرد .یک محفظه احتراق ضربانی دارای ساختاری ساده ،قابلیت راهاندازی توسط انواع مختلف سوختها (گاز،
مایع و جامد) و هزینه کارکرد بسیار پایین است.در این مقاله به شبیهسازی عددی فرآیند احتراق ضربانی سوخت پروپان پرداخته
شده است.تاکید اصلی بر روی بررسی تأثیر دمای دیواره و طول لوله تخلیه بر نوسانات تبادل حرارت در لوله تخلیه میباشد.برای
این منظور ،نتایج محفظههایی با دمای دیواره  1000 ،600 ،400و  1400کلوین با یکدیگر مقایســه شده است .عالوه بر این ،تأثیر
طول لوله تخلیه با مقایسه نتایج لولههای تخلیهای با طولهای  1150 ،940 ،738و  1440میلیمتر مورد بررسی قرار گرفته است.
حل معادالت با روش رانگ-کوتا مرتبه  4بوده که در نرمافزار متلب انجام شده است .مطالعه تبادل حرارت در لوله تخلیه نشان
میدهد که با افزایش طول لوله تخلیه یا دمای دیواره محفظه احتراق نرخ انتقال حرارت افزایش مییابد.
واژگان كليدي :احتراق ضربانی ،لوله تخلیه ،انتقال حرارت ،حل عددی
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بررسی اثر نانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن بر راندمان مبدل حرارتی
محسن صادقی عمروآبادی :دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی,دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات فارس
محمدحسن وکیلی :استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

در این پژوهش به مطالعه آزمایشگاهی روی خواص انتقال حرارت نانوسیال آب  -اکسید آهن با تراکمهای حجمی 1و 2و  3درصد
در مبدل حرارتی دو لوله تحت شرایط جریان رژیم متالطم پرداخته شده است به منظور آماده سازی نانو سیال بعنوان سیال کاری
نانو ذرات اکســید آهن به روش ســل ژل با قطر متوسط  50nmتهیه شد بر اساس نتایج حاصله افزودن نانوذرات اکسیدآهن به
سیال پایه باعث افزایش ضریب انتقال حرارت در مبدل میشود دلیل این امر در اثر حضور نانو ذرات در الیه مرزی حرارتی سمت
دیواره ناشی از پدیده مهاجرت ذرات می باشد که احتمال برخورد بین نانو ذرات و دیواره افزایش مییابد و باعث باال رفتن ضریب
کلی انتقال حرارت و افزایش راندمان حرارتی می شــود .هچنيــن ضريب انتقال حرارت با افزایش درصد تراكم نانوذرات افزايش
یافت .در این حین استفاده از نانو ذرات با اندازه قطر کوچکتر نتایجی به مراتب بهتری بر روی راندمان مبدل ایفا کرد.
واژگان كليدي :نانوسیال ،ضريب انتقال حرارت ،سل ژل ،مبدل حرارتی ،اکسید آهن
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بازسازی و ارتقاء شبکه مبدلهای حرارتی واحد تقطیر پاالیشگاهی
حجت انصارینسب :کارشناس ارشد سیستمهای انرژی ،دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده علوم دریایی محمودآباد ،گروه انرژی
محمود افشار :استادیار،گروه انرژی ،دانشگاه صنعت نفت

در این پژوهش بازسازی و ارتقاء ( )Retrofitشبکه مبدلهای حرارتی واحد تقطیر پاالیشگاهی به منظور بهینهسازی مصرف انرژی این
واحد ارائه میگردد .پاالیشگاهها یکی از صنایع بشدت انرژیبر هستند و لذا هر اقدامی در جهت کاهش مصرف انرژی آنها ضروری
است .پاالیشگاه آبادان قدیمیترین پاالیشگاه ایران است که در زمان طراحی و راه اندازی آن توجه کافی به ضرورت بهینهسازی مصرف
انرژی صورت نپذیرفته اســت .به منظور توجیه فنی -اقتصادی بازسازی و ارتقاء شبکه مبدلها ،کاهش مصرف انرژی در واحد 100
تقطیر پاالیشگاه آبادان با استفاده از تکنولوژی پنیچ بررسی شده است .در ابتدا طراحی بر اساس حداقل انرژی مورد نیاز()MER Design
انجام گردید که نشان دهنده امکانپذیری کاهش مصرف یوتیلیتی نسبت به شرایط طراحی بود .سپس به منظور کاهش همزمان هزین ه
ســرمایهگذاری و مصرف انرژی ،بهینهسازی طراحی حداقل انرژی مورد نیاز انجام گردید .بهینهسازی جریانهای فرآیندی و حذف
مبدلهای غیر ضروری ،منجر به طراحی شبکه مبدلهای حرارتی شده است که عالوه بر کاهش  3/7درصد مصرف انرژی نسبت به
شرایط طراحی ،سطح مورد نیاز مبدلهای حرارتی را نیز به میزان  2732/1مترمربع ( 5/68درصد) و هزینههای سرمایهگذاری را به
میزان  8درصد کاهش داده است .با توجه به اینکه بهرهوری شبکه مبدلها ،نسبت به شرایط طراحی اولیه بسیار کاهش یافته است،
بدون شک صرفه جوئی در مصرف واقعی انرژی به مراتب بیشتر از مقادیر اعالم شده میباشد.
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مطالعه آزمایشگاهی رشد حباب در فرآیند جوشش
استخری برای آب مقطر در شارهای حرارتی مشخص
سمیه تنسخ :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،دانشکده مهندسی شیمی ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
محمد جامی االحمدی :عضو هيئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

جوشــش یکی از کاربردهای انتقال حرارت میباشد و دارای زیر فرآیندهای متعدد است که موضوع بسیاری از مطالعات میباشد
که منجر به نتایج تجربی زیادی شده است .در اکثر سیستمهای تبدیل انرژی و مبدلهای حرارتی از انتقال حرارت جوشش ،جهت
راندمان باال اســتفاده میشود .این زیر فرآیندها در قالب دینامیک حباب مطرح میباشد .در این پژوهش جوشش استخری اشباع
برای آب مقطر بر روی سطح افقی در فشار اتمسفری و دمای اشباع مورد بررسی قرار گرفته است .دستگاه مورد آزمایش از یک
هیتر مرکزی که به صورت اســتوانه از جنس اســتیل ضد زنگ  316و یک اتوترانس جهت اعمال شار حرارتی و مخزن جوشش
تشــکیل شــده است .آزمایشها برای آب مقطر و در شــار حرارتی  1800تا  15000وات بر مترمربع انجام شده است .در طول
جوشش استخری ،در هر شار حرارتی ،فیلم و عکس توسط دوربین فیلمبرداری با قدرت  1200فریم گرفته شده و پس از تحلیل و
بررسی رشد حباب ثبت گردیده است .همچنین مقایسه بین نتایج تجربی و مدلهای تئوری پیش بینی رشد حباب انجام شده است.
نتایج نشان میدهد با افزایش شار حرارتی قطر حباب آب مقطر افزایش می-یابد.
واژگان کلیدی :جوشش استخری ،رشد حباب
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جایگزینی مبدلهای پوسته-لولهایی با هیترهای مرسومدر ایستگاههای
تقلیل فشار گاز دروازه شهری
رضا حسینی پناه:کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،شرکت گاز استان تهران
سودابه نیکدل:کارشناس مهندسی شیمی ،شرکت گاز استان تهران

در ایســتگاههای تقلیل فشار گاز دروازه شــهری جهت جلوگیری از تشکیل هیدرات به دلیل افت دمای ناشی از افت فشار نیاز به
استفاده از هیتر جهت افزایش دمای گاز میباشد .در این ایستگاهها از هیترهای نوع حمام آبی که در آن گاز در لولههای مارپیچی
(کویل) غوطه ور در آب داغ عبور میکند اســتفاده میشود .استفاده از این هیترها همواره با مشکالتی همچون مصرف زیاد انرژی
همراه بوده اســت .استفاده از مبدلهای پوسته لولهایی در ایســتگاههای تقلیل فشار گاز شهری به عنوان جایگزینی برای هیترهای
مرســوم در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته شده است .به دلیل دور بودن گاز از شعله آتش در ترکیب بندی مبدلهای پوسته
لوله ایی این نوع مبدلها از لحاظ ایمنی ارجحیت دارند .همچنین ایســتگاه-های تقلیل فشار گاز با مبدلهای برخط انرژی کمتری
مصرف می کنند.در این ایســتگاهها به دلیل عدم نیاز به لوله کشــی رفت و برگشت گاز به سمت هیتر ،میزان لوله کشی گاز و نیز
اتالف حرارتی به محیط کاهش مییابد.عالوه براین به دلیل بسته بودن چرخه آب ،تبخیر آب بسیار ناچیز خواهد بود و در فواصل
زمانی بیشــتر و با آب جبرانی کمتری نسبت به هیترهای مرســوم مورد بهره برداری قرار می گیرند .همچنین نصب و تعمیرات
مبدلهای پوسته-لولهایی به همراه جوش آور ساده تر می باشد.
واژگان كليدي :ایستگاه تقلیل فشار گاز ،مبدل برخط ،هیتر
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بهینهسازی اگزرژتیکی مبادلهکنهای پوسته ولولهای بر مبنای
الگوریتم کلونی زنبور عسل
سید فرامرز رنجبر :استادیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز
صدف سالم زاده :دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز

هدف از مطالعه حاضر بهینهسازی مقدار اگزرژی گرمایی مبدل حرارتی از نوع پوسته و لوله با کمینه کردن هزینه کل سالیانه است.
عمل بهینهســازی به کمک برنامه کامپیوتری و الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی انجام شده است .همچنین ،تابع تعریف شده،
یک مســاله بهینهسازی غیرخطی تشــکیل شده از متغیرهای گسسته و پیوسته است که تمام دامنه جزو اعداد صحیح است .نتایج
حاصل نشانگر این است که الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی ،الگوریتم مناسبی جهت تخمین مقادیر قابل قبول برای متغییرهای
پیوسته و گسسته و مدل بهینه برای مبدل پوسته و لولهای است.
واژگان كليدي :مبادله کن حرارتی ،بهینه سازی اگزرژی ،الگوریتم کلونی زنبور عسل
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ارائه یک روش جدید افزایش انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی دو لوله
حامد صدیقی دیزجی :کارشناس ارشد ،دانشکده فنی و مهندسی،گروه مکانیک دانشگاه ارومیه
صمد جعفرمدار :عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه ارومیه

در این مقاله ،تزریق حباب هوا به عنوان یک روش افزایش سطح توربوالنس و در نتیجه افزایش انتقال حرارت در مبدل حرارتی
دولوله به صورت تجربی و برای اولین بار مورد مطالعه قرار گرفته است.حبابها با تکنیکهای منحصر بفرد و در شرایط مختلف
به داخل مبدل حرارتی دولوله در دو حالت افقی و عمودی تزریق شدند .هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تزریق حباب هوا در
افزایش انتقال حرارت ،افت اگزرژی و افزایش واحدهای انتقال حرارت ( )NTUمبدل حرارتی دو لوله میباشد .نتایج بدست آمده
از آزمایشات ،حاکی از تاثیر چشمگیر تزریق حباب هوا در افزایش انتقال حرارت این نوع مبدل حرارتی دارد .بسته به مقدار عدد
رینولدز و شرایط تزریق حباب هوا ،این روش توانست عدد نوسلت را حداکثر به میزان 35 %در مبدل حرارتی دو لوله افقی ،و به
میزان %52در حالت عمودی نسبت به حالت بدون تزریق حباب افزایش دهد.
واژگان کلیدی :تزریق حباب هوا ،مبدل حرارتی دو لوله ،عدد نوسلت ،افزایش انتقال حرارت
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شبیه سازی انتقال حرارت در سمت لوله در مبدلهای گرمایی پوسته -لوله
حاوي نوارهای تابیده به کمک تحليل محاسباتي سياالت
عبداله صمدی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،فرایند
مهدی ارجمند :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه مهندسی شیمی

اســتفاده از قطعات تعبیه شده درون لولهها به عنوان یکی از ابزارهای بهبود انتقال حرارت در مبدلها میتوانند بسیار موثر باشند.
در این تحقیق با استفاده از روش دینامیک سیاالت محاسباتی ،تاثیر به کارگیری نوار تابیده در افزایش میزان انتقال حرارت و افت
فشــار در داخل ســمت لوله در یک مبدل دو لولهای مورد بحث و بررســی قرار گرفته است .شبیه سازی با استفاده از نرم افزار
 ANSYS FLUENT 14.0برای لوله حاوی نوار تابیده با ســه نسبت پیچش  3/127 ،4/705و  2/149با لوله بدون افزاینده
مورد مقایسه قرار گرفت .همچنین برای ایجاد مش نیز از نرم افزار  GAMBITاستفاده شد .با بررسی نتایج مشخص گردید که
در یک دبی ثابت با کاهش نسبت پیچش میزان انتقال حرارت و افت فشار بیشتر می شوند که تاثیر نسبت پیچش بر میزان انتقال
حرارت در مقایسه با افت فشار بیشتر است.در واقع با افزایش میزان پیچش (یا کاهش نسبت پیچش) آشفتگی و درهم بودن سیال
و در نتیجه افت فشار بیشتر شده و الیه مرزی حرارتی در اطراف دیواره لوله جاروب می شود و بدین ترتیب نوار تابیده با بر هم
زدن الیه مرزی به افزایش انتقال حرارت کمک میکند.
واژگان کلیدی :نوار تابیده ،بهبود انتقال حرارت ،مبدل پوسته و لوله ،نسبت پیچش،دینامیک سیاالت محاسباتی
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بررسی تجربی آرایشهای جدیدی از لولههای موجدار در یک مبدل حرارتی دو لوله
حامد صدیقی دیزجی :کارشناس ارشد ،دانشکده فنی و مهندسی،گروه مکانیک دانشگاه ارومیه
صمد جعفرمدار :عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه ارومیه

اگرچه موجدار کردن لوله داخلی مبدلهای حرارتی دو لوله ،به عنوان تکنیکی جهت افزایش انتقال حرارت ،توســط برخی محققان
مورد بررسی قرار گرفته است ،اما مطالعهای در مورد استفاده همزمان از لولههای موجدار به عنوان لولههای داخلی و خارجی مبدل
حرارتی دو لوله انجام نشده است .بنابراین هدف اول این مقاله موجدار کردن لوله خارجی مبدل عالوه بر لوله داخلی آن و بررسی
تجربی تاثیر آن ،بر روی افزایش انتقال حرارت ،ضریب اصطکاک و ضریب عملکرد گرمایی یک مبدل حرارتی دو لوله میباشــد.
همچنین در این مقاله،آرایشهایجدیدی از لولههای موجدار مقعر و محدب مطالعه شده است که این آرایشها تاکنون مورد بررسی
قرار نگرفتهاند .عالوه بر آنها ،روابط جدیدی برای عدد نوسلت و ضریب اصطکاک برای حالتی که هر دو لوله ی خارجی و داخلی
موجدار باشند ارائه شده است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی دو لوله ،لولههای موجدار ،ضریب اصطکاک ،انتقال حرارت ،ضریب کارایی حرارتی
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طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد  HDPEپتروشیمی ایالم
به روش تحلیل پینچ
سامان ریزه بندی :گروه تبدیل انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول.دزفول،ایران
سید علی اشرفی زاده :استادیار گروه تبدیل انرژی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

در این تحقیق واحد تولید پلی اتیلن سنگین پتروشیمی ایالم از دیدگاه بهینه سازی انرژی مورد مطالعه قرار گرفت .به این منظور از
تحلیل پینچ استفاده شد و محاسبات به کمک نرمافزار اسپن انجام گرفت .با استفاده از نمودارهای جریان فرایند ،مبدلهای حرارتی و
جریانهای فرایندهای موثر در تولید شناسایی شدند .مشخصات هر جریان اعم از جریانهای سرد و گرم استخراج گردید .با استفاده
از تحلیل پینچ امکان بهینه ســازی و حداکثر بازیافت انرژی مورد مطالعه قرار گرفت .طراحی شــبکه در اختالف دمای  10درجه
سانتیگراد صورت گرفت .در نهایت با ایجاد اصالحاتی در شبکه مبدلهای حرارتی سه طرح پیشنهادی برای کاهش مصرف انرژی
واحد تولید پلی اتیلن ســنگین پتروشیمی ایالم ارائه گردید .در نتیجه انجام اصالحات ساالنه در حدود  250هزار دالر صرفهجویی
در هزینههای جاری قابل دسترسی است .دوره بازگشت سرمایه برای ایجاد اصالحات کمتر از دو سال تخمین زده میشود.
واژگان کليدي :تحلیل پینچ ،پلی اتیلن سنگین ،شبکه مبدلهای حرارتی ،بازیافت انرژی،طراحی
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بهبود راندمان حرارتی تبادل گرهای تبخیری با استفاده ازلولههای پیچشی
محمدرضا جعفری نصر :دکترای مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي (دانشيار) ،دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت
شیما جعفری فر:کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ( گروه مهندسی شیمی)

استفاده از لولههای پیچشی یکی از روشهای نوین به منظور باال بردن راندمان حرارتی در مبدلها به خصوص تبادلگرهای تبخیری
میباشد .در مقاله پیش رو به تحلیل حرارتی تبادلگرهای تبخیری لوله پیچشی با سیکل بسته پرداخته شده است .در واقع با
استفاده از الگوريتم طراحي سريع اثرات جايگزيني لولههاي پيچشي به جاي لولههاي صاف در تبادلگرهاي تبخيري از نظر ضرايب
انتقال حرارت ،ضریب انتقال جرم وديگر پارامترهاي حرارتي بررسي شده است .مهم ترين پارامتر به دست آمده با روش طراحي
الگوريتم سريع ,سطح انتقال حرارت مورد استفاده در تبادلگر تبخيري مذکور است .به دليل استفاده از حداکثر افت فشار مجاز
اين ميزان در مقايسه با لوله صاف به حداقل ميرسد .استفاده از روش الگوريتم طراحي سريع و همچنين استفاده از لوله پيچشي
به عنوان يکي از روشهاي بهبود انتقال حرارت منجربه افزايش 45درصدي در ميزان ضريب انتقال حرارت سمت لوله وافزايش
چشم گير در ميزان ضريب انتقال حرارت فيلم آب اسپري به ميزان دو و نيم برابردر مقايسه با لوله صاف شده است .به دليل
استفاده از لوله پيچشي و استفاده از حداکثر افت فشار مجاز در روش الگوريتم سريع کاهش سطح انتقال حرارت به ميزان 80
درصد مشاهده شده و در نتیجه اين کاهش چشم گير در ابعاد طراحي منجر به کاهش هزينهها ميگردد.
واژگان کلیدی:تبادلگر تبخیری ،لوله پیچشی ،الگوریتم طراحی سریع
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افزایش انتقال حرارت جابجایی از یک لوله غیر دایروی با
استفاده از نانو سیال نقره
میثم بوالحسنی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
مهرزاد شمس :دانشیار گروه مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

طول جریان پایا و انتقال حرارت از یک لوله تخت شــده درجریان عرضی با دو شــکل هندســی متفاوت با استفاده از نانو سیال به
منظور کاهش افت فشار و افزایش انتقال حرارت ،بطور عددی بررسی شده است .معادالت حاکم با استفاده از روش حجم محدود
در عدد رینولدز در محدودهی  10تا  40حل شــده اســت .نانو ذره نقره با کسر حجمی  1تا  10درصد به آب خالص افزوده شده
است .نتایج نشان میدهد افزودن  Agتاثیر ناچیزی بر مقدار ضریب درگ دارد ،در حالیکه باعث افزایش انتقال حرارت به مقدار
 2تا  26درصد نسبت به آب خالص میشود .همچنین با توجه به کمتر بودن ضریب درگ این لوله نسبت به لوله دایروی عملکرد
حرارتی هیدرولیکی این لوله تا  2/3برابر بیشتر از لوله دایروی با قطر معادل است.
واژگان كليدي:نانوسیال ،انتقال حرارت ،جریان پایا،لوله غیر دایروی ،جریان عرضی.
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اصول طراحي ،ارزيابي و انتخاب روش بهينه طراحی مبدلهای حرارتی
محمدحسين چراغي :كارشناس ارشد فرآورش شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران ،اداره مهندسي فرآورش
رضا معين زاده :مسئول واحد نمكزدايي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران ،اداره مهندسي فرآورش

طراحی كامل یک سیستم مهندسی ،بخشی از آن و یا تنها یک مؤلفه از سیستم ،در جایگاه بسیار باالیی قرار دارد .توصیف یک
سیستم مهندسی بیانگر مشخصات مهم ساختار سیستم ،اندازه سیستم ،عملکرد سیستم و سایر مشخصاتی است که برای ساخت
و بهره برداری بسیار مهم میباشد كه این موضوع میتواند با استفاده از روش بهينه و اصول طراحی محقق گردد .در اين مقاله
ضمن توصيف سيستم مهندسي و ارائه انواع مبدل حرارتي و اصول طراحي آنها ،سازگاري روش طراحی مبدلهاي حرارتی بعنوان
یک مؤلفه،با طراحی چرخه عمر یک سیستم بيان ميگردد .اين طراحی شامل مواردي از قبيل :فرمول بندی مسئله ،توسعه مفهوم،
طراحی دقیق مبدل ،ساخت و تولید و مالحظات بهره برداری ميباشد .مهندس طراح با تعیین مشخصات تجهیزات و اهداف کلی
طراحی سیستم ميبايستي بر اساس نیازهای مشتری اقدام نمايد .چنانچه موضوع توسط مهندس طراح به درستی فرموله شده و
تمامي مؤلفهها در طراحی سیستم ارزیابی شود .با درنظر گرفتن یک یا چند راه حل طراحی عملی ،مي بايستي اندازه گیریهای
دقیق ،برآورد هزینه و بهینه سازیها توسط او انجام گيرد که این کار باعث میشود بهترین گزينه طراحی پیشنهاد گردد .بطور
مشابه ،مالحظات مهندسی پروژه اعم از ساخت و تولید ،موارد مربوط به راه اندازی ،حمل و نقل ،کارکرد در شرایط پایدار و
نهایتا" فرسوده شدن و بازیافت هم ميبايستي مد نظر مهندس طراح قرار گیرند .تیم طراحی با در نظر گرفتن كليه موارد همه
محدودیتهای احتمالی را شبیه سازیو چندین بار مراحل گوناگون را تکرار میکند تا اینکه هيچگونه مشکل و يا ابهامي باقی نمانده
و تمامي خواستههاي متقاضي برآورده شوند .بطور كلي و با قاطعيت ميتوان گفت كه تنها در چارچوب این فعالیتهاست كه
اصول و روش بهينه طراحی ایجاد میگردد.
واژگان كليدي :طراحی،سیستم مهندسی ،مبدل حرارتي،مهندس طراح،بهینه سازی

48

6th National Conference on Heat Exchangers
Nov. 2014, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
mobadelconf@yahoo.com

ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 29آبان  - 1393مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

تاثیر حالتهای مختلف فینگذاری حلقوی در لول ه
حاوی سیال مایع بر ضریب انتقال حرارت جابجایی
مهران نصرت الهی :استادیار هوافضا ،گرایش مهندسی فضایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
جاماسب پیرکندی :استادیار هوافضا ،گرایش مهندسی فضایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
سمیه دولتی :دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا ،گرایش مهندسی فضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
صابره نعمتی تحسین :دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا ،گرایش مهندسی فضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

در این پژوهش تاثیر حالتهای مختلف فینگذاری حلقوی در لوله حاوی سیال مایع بر روی ضریب انتقال حرارت جابجایی مورد
بررســی قرار گرفته و نتایج با حالت بدون فین مقایســه شده است .نتایج به دست آمده گویای این است که تغییر فاصله و تعداد
فینها در کارایی سیستم اثر مستقیم دارد .با افزایش تعداد فینها ،جریان سیال و میدان دما بسته به ارتفاع نسبی و گام فینها پس
از  5تا  7فین ،به حالت توســعه یافتگی تناوبی میرســند .همچنین چنین هندسهای به دلیل کاهش دادن سطج مقطع واقعی عبور
جریان و بوجود آمدن نواحی چرخشی بسیار زیاد انتقال حرارت را افزایش نمیدهد .نتايج نشان میدهد که برای قرار دادن فینها
باید معیارهای مناسب طراحی به دست آورده شود تا شرایط بهینه انتقال حرارت و افت فشار در آن ایجاد گردد.
واژگان کلیدی :فینگذاری حلقوی ،ضریب انتقال حرارت جابجایی ،افت فشار
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ارزيابي كيفيت نفت خام خروجي واحد نمكزدايي ناشي از تشكيل
رسوب درمبدل حرارتي صفحهاي و راهكار بهينه تميزكاري
رضا معين زاده :مسئول واحد نمكزدايي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران ،اداره مهندسي فرآورش
محمدحسين چراغي :كارشناس ارشد فرآورش شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران ،اداره مهندسي فرآورش

پديده رســوب گذاري در مبدلهاي حرارتي واحدهاي صنعتي عالوه بر ايجاد مشــكالت بسيار زياد عملياتي و فرآيندي،تأثير فوق
العادهاي نيز بر روي ميزان انتقال حرارت دستگاههاي تبادل حرارت و در نهايت افزايش مصرف انرژي آن واحدها دارد .رسوب در
واقع انباشته شدن مواد غير مطلوب بر روي سطوح مبدل حرارتي است .اين مواد ممكن استاز نوع شن ،ماسه ،كريستال ،تركيبات
آلي و يا تركيبات معدني باشد كه همگي بر انتقال حرارت تأثير نامطلوبي ميگذارند .رسوب نتيجه پديدههاي انتقال حرارت ،انتقال
جرم و انتقال مومنتم در شرايط گذراست كه بر روي سطوح مبدل حرارتي ايجاد شده و باعث كاهش بازده عملياتي مبدل حرارتي
ميشــود.ظهور همه اين پديده-هاعالوه بر افزايش هزينههاي تميــزكاري و افت كيفيت محصول در واقع باعث پايين آمدن بازده
حرارتي ،افزايش افت فشــار و درنهايت كاهش و از بين رفتن محصول نهاييميگردد .پديده رســوب گذاري ميتواند باعث بروز
خوردگي و يااز كار افتادگي مبدل حرارتي شــود .خوردگي در واقع خراب شــدن مكانيكي مواد سازنده مبدل حرارتي در اثر سيال
در جريان و محيط زيســتي است كه با آن سر و كار دارد.در حال حاضر يكي از مسائل مهم،ايجاد وقفه ويا توقف در هر مرحله از
فرايند توليد نفت خام براي كاهش رسوب است.ممكن است بيشتر راههاي كاهش رسوب هزينههاي سنگينياز قبيل :مواد افزاينده
و يا آزمونهاي الزم براي جريان نفت در هر واحد خاص رابه دنبال داشته باشند.از طرف ديگر ممكن است هزينههاي سرمايهاي
از جمله استفاده از آلياژهاي گرانتر ويا بهبود برخي از واحدها افزايش يابند.بنابراين گروههايي در زمينه مختلف فني در واحدهاي
باالدست وپايين دست مشغول ارائه راه حلهاي جديد براي كاهش رسوب ونيزبررسي مزايا ومعايب آن هستند .در اين مقاله ابتدا
تأثيرافت فشار و كاهش بازده حرارتي مبدل حرارتي نوع صفحهاي كه براي تبادل حرارتي نفت – نفت يك واحد نمكزدايي به كار
ميرود،بر روي كيفيت نفت خام و ميزان نمك همراه آن مورد بررسي قرار گرفت .سپس با نمونهگيري و استفاده از آناليز رسوب
تشكيل شده بر روي مبدل حرارتي،نوع و ميزان مواد جامد تشكيل دهنده درون سيال ورودي به مبدل حرارتي (نفت)ارزيابي شد و
در نهايت راهكار بهينه تميزكاري مبدل حرارتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
واژگان كليدي :رسوب،مبدل حرارتي،افت فشار،بازده حرارتي،تميزكاري
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اصول طراحی مبدلهای حرارتی
مهران نصرت الهی :استادیار هوافضا ،گرایش مهندسی فضایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
سمیه دولتی :دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا ،گرایش مهندسی فضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
صابره نعمتی تحسین :دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا ،گرایش مهندسی فضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

مبدل فرایند انتقال حرارت بین دو ســیال با دماهای متفاوت است که توســط دیوارهی جامدی از هم جدا شدهاند .در بسیاری از
کاربردهای مهندســی روی میدهد که از مبدلهای حرارتی برای این تبادل حرارت استفاده میکنند .مبدلهای حرارتی به منظور
خنک کردن سیال گرم و یا گرم کردن سیال با دمای پایینتر و یا هر دو مورد استفاده قرار میگیرند و تقریب ًا پرکاربردترین عضو
در فرآیندهای شــیمیاییاند و میتوان آن ها را در بیشتــر واحدهای صنعتی مالحظه کرد .در این مقاله انواع مبدل های حرارتی
وکاربرد آن ها ذکر گردیده است و در ادامه به اصول طراحی مبدلهای حرارتی و برآورد هزینه و حالت بهینه پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،انواع مبدل حرارتی ،اصول طراحی مبدل حرارتی ،آرایش مبدل حرارتی
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کاربرد مبدل های حرارتی در صنعت هوافضا
مهران نصرت الهی :استادیار هوافضا ،گرایش مهندسی فضایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
صابره نعمتی تحسین :دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا ،گرایش مهندسی فضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
سمیه دولتی :دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا ،گرایش مهندسی فضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

مبدلهای حرارتی در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارند .این کاربردها شــامل نیروگاه ها ،پاالیشــگاه ها ،صنایع پتروشیمی،
صنایع ســاخت و تولید ،صنایع فرآیندی ،صنایع غذایی و دارویی ،صنایع ذوب فلز ،گرمایش ،تهویه مطبوع ،سیســتم های تبرید و
کاربردهای فضایی میباشند .در این مقاله ابتدا مختصری از کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع گوناگون ازجمله صنعت خودرو،
نیروگاه ،صنایع دریایی و ..شرح گردیده و سپس کاربرد مبدل های حرارتی در صنعت هوافضا به طور کامل ذکر گردیده است.
واژگان کلیدی :مبدل های حرارتی ،صنعت هوافضا،کاربرد مبدل حرارتی
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بررسی آزمایشگاهی روند تغییرات ضریب انتقال حرارتدر عملکرد لوله
گرمایی با مقدار پرشوندگی  25درصدی درمحلول گالیکول و آب
محمد باقر شمسی :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی،واحد ماهشهر،دانشکده مهندسی شیمی،گروه مهندسی شیمی،ماهشهر،ایران
سید محسن پیغمبرزاده :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ماهشهر ،دانشکده مهندسی شیمی ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران

لولههای گرمایی وسایلی با قابلیت انتقال حرارت باال هستند که غالباموارد استفاده زیادی در سیستمهای حرارتی دارند .مزیت این
وســایل ،انتقال حرارت از محیط گرم به محیط ســرد بدون صرف انرژی است .از کاربردهای عملی لوله گرمایی میتوان به موارد
اســتفاده آنها در کورهها ،مبدلهای حرارتی ،بازیافت حرارتی در دودکشها و بســیاری از موارد اشــاره کرد.لوله گرمایی میتواند
جایگزین مناسبی برایبســیاری از تجهیزات باشد .زیرا عالوه بر سازگاری با محیط زیست و هزینههای پایین ،وسیله مناسبی برای
بهینه ســازی مصرف انرژی نیز میباشــد .اســتفاده از لوله گرمایی یک فرایند در حال تکامل و رشد است به عالوه ساده بودن و
در دســترس بودن مواد اولیه ،پتانسیل قوی برای پیشرفت این فناوری فراهم نموده است .در این پژوهش عملکرد لوله گرمایی با
مقدار پرشوندگی ثابت و مقادیر مختلف دمای ورودی کندانسور بررسی شده است که مشاهده شده است با افزایش دمای ورودی
کندانسور ،ضریب انتقال حرارت افزایش پیدا کرده است.
واژگان كليدي :لوله گرمایی ،انتقال حرارت ،مصرف انرژی ،بهینه سازی
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بررسی عددی افزایش انتقال حرارت در مبدل های حرارتی
سید امیر حسین پور شیراز  :دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک  ،گرایش تبدیل انرژی ،دانشگاه یزد
محمد رضا نظری امینه :دانش یار مکانیک ،گرایش تبدیل انرژی ،دانشگاه یزد

در تحقیق حاضر به مطالعه عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در جریان نانو ســیال از ذرات اکســید آلمینیوم( )AL2o3با
قطر متوســط  28نانومتر در سیال پایه آب در داخل لوله ساده و لوله مارپیچ پرداخته شده است که افزایش انتقال حرارت و افت
فشار در این دو لوله مورد تحلیل قرر گرفته و با یکدیگر مقایسه شده است .شبیه سازی عددی برای جریان آشفته و حالت پایا در
محدوده رینولدز بین 10000تا  40000و برای مقادیر کسر حجمی  2%و  4%انجام شده است .نتایج نشان می دهد که با افزایش
نانو ســیال ،ناســلت افزایش یافته است و این افزایش در لوله مارپیچ نسبت به لوله ساده بسیار بیشتر بوده است .اضافه کردن 2%
و  4%ذرات نانو به ســیال پایه آب  ،تقریبا انتقال حرارت به ترتیب  21%و  60در صد برای لوله های مارپیچ و برای لوله ســاده به
ترتیب  10%و  21%بوده است.همچنین افت فشار بیشتری در لوله های مارپیچ نسبت به لوله ساده مشاهده می شود .افزایش فشار
تقریبا در لوله های مارپیچ  55%افزایش یافته است.
واژگان كليدي:نانو سیال ،لوله مارپیچ ،انتقال حرارت جابه جایی اجباری

54

6th National Conference on Heat Exchangers
Nov. 2014, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
mobadelconf@yahoo.com

ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 29آبان  - 1393مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

طراحی مبدلهای حرارتی پوسته-لوله برای استفاده در خط تولید دی وینیل
بنزن و ارتقاء کارایی آنها با انتخاب گام لوله و صفحات نگهدارنده
امیرسهیل پیرایش فر :کارشناس نخبه مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
محمد ابراهیم زینالی :دکتری مهندسی شیمی ،هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،پژوهشکده پتروشیمی ،گروه سنتز مواد پتروشیمیایی

واکنش تولید دی وینیل بنزن با مشکالت زیادی روبرو میباشد که با توجه به اینکه هم خوراک و هم محصول این واکنش به دما
حساس میباشد .،این موضوع منطقی است .بنابراین طراحی مبدلهای حرارتی مورد استفاده در این فرآیند با باالترین دقت اهمیت
خاصی دارد .در بین انواع مبدلهای حرارتی قابل اســتفاده ،باتوجه به اینکه مبدلهای پوسته-لوله راحتتر و با سرعت باالیی قابل
کنترل میباشــند برای استفاده معموال در این فرآیند انتخاب میشــوند .برای طراحی این نوع مبدلها پارامترهای اصلی که باید
مشــخص شــوند عبارتند از گام لولههای داخل پوسته ،فاصله صفحات نگهدارنده و افت فشار داخل پوسته برای تعین قطر داخلی
بهینه پوســته .بهرحال ازآنجائیکه حفظ پایداری حرارتی خوراک تا رسیدن به راکتور اهمیت دارد ،تعین سطح انتقال حرارت بهینه
برای لوله و پوسته اهمیت پیدا میکند .باتوجه به اینکه در محاسبه هریک از این پارامترها عوامل متعددی ایجاد خطا میکنند ،برای
کاهش خطا در محاسبات و افزایش دقت طراحی مبدل در این مقاله روشی ارائه شده است که در آن خطای استخراج دیتاهای اولیه
از نمودارها و جداول برای انجام محاسبات به حداقل رسانده شده است .استفاده از یک فاکتور تصحیح لگاریتمی در محاسبه سطح
انتقال حرارت کلی و تعین تعداد و فاصله صفحات نگهدارنده لوله از روی افت فشــار کلی داخل لوله و پوسته از جمله ویژگیهای
این روش محاسباتی میباشد.
واژگان كليدي :ضریب انتقال حرارت کلی ،سطح انتقال حرارت ،لوله تمیز ،لوله کثیف ،فاصله صفحات نگهدارنده
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بهینه سازی سیستمهای تبرید جذبی با سه منبع حرارتی
آرمن آدامیان  ،یاسین خادم ابوالفضل
دپارتمان مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ،تهران ،ایران

در این مقاله بررســی بر روی سیســتمهای تبرید جذبی غیرقابل برگشت براساس برگشــت ناپذیری داخلی و خارجی با توجه به
ظرفیتهای حرارتی محدود مخازن خارجی ارائه میشــود .شامل دو تابع هدف ،به حداکثر رساندن ضریب عملکرد زیست محیطی
 ECOPو به حداقل رســاندن نرخ تولید آنتروپی ویژه به طور همزمان میباشد .الگوریتمهای تکاملی چند هدفه ( )MOEAsبر
مبنای الگوریتم  NsGA-IIاســتفاده شده است در حالی که دمای ســیال کاری در ژنراتور ( ،)T1دمای سیال کاری در اواپراتور
()T2و دمای سیال کاری در کندانسور و دمای سیال کاری در جذب کننده ()T3به عنوان متغیرهای تصمیم گیری در نظر گرفته
شده است .مرز مطلوب پارتو انجام شده است و یک راه حل بهینه نهایی با استفاده از روش تصمیم گیریهای مختلف مثل روش
 LINMAPو روش  TOPSISانتخاب شده است.
واژگان کلیدی:سیستم تبرید جذبی ،نرخ تولید آنتروپی ویژه ،ضریب زیست محیطی عملکرد ،بهینه سازی
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بررسی ورتکستیوب و عوامل موثر بر بهبود عملکرد آن
ی مکانیک دانشگاه کاشان
زهرا بدیعی :دانشجوی کارشناسی مهندس 

ورتکستیوب یا رانکیو هیلش تیوب یک وسیله مکانیکی است با هندسهای نسبتا ساده و بدون پیچیدگی در اجزای تشکیل دهنده که
قادر است هوای فشرده ورودی بهآن را به دو بخش مجزای سرد و گرم تبدیل کند .عدم وجود قطعات متحرک در داخل دستگاه
و عدم وابستگی به انرژیهای الکتریکی و مکانیکی و سیال مبرد از مزایای این وسیله میباشد در ورتکستیوب جریان هوای فشرده
به صورت مماسی از طریق یک یا چند نازل به داخل محفظه لوله وارد میشود و بعد از پدیده جدایش ،دو جریان مجزای سرد و
گرم ایجاد میکند که بســته به نیاز میتوان از هریک از این جریانها اســتفاده نمود .در این مطالعه با استفاده از روش جمعآوری
اطالعات سعی شده است مطالب جامعی در مورد ورتکستیوب ،نحوه عملکرد آن ،موارد مورد استفاده و چگونگی بهینهسازی این
دستگاه ارائه شود و کمیتهای مختلف ورتکستیوب و مطالعات گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است و در آخر نتیجهگیری کلی
برای عملکرد بهتر ورتکس تیوب ارائه شده است
واژگان کلیدی :ورتکستیوب ،حل عددی ،جریان آشفته ،جدایش انرژی
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بررسی عددی عملکرد حرارتی یک لوله دایروی با
استفاده از نانو سیال TiO2
میثم بوالحسنی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
مهرزاد شمس :دانشیار گروه مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

جریان پایا و انتقال حرارت از یک لوله دایروی درجریان عرضی ،بطور عددی بررسی شده است .معادالت حاکم با استفاده از روش
حجم محدود در عدد رینولدز در محدودۀ  10تا  40حل شده است .نانو ذره TiO2با کسر حجمی  1تا  10درصد به آب خالص
افزوده شــده است .نتایج نشــان می دهد افزودن TiO2تاثیر ناچیزی بر مقدار ضریب درگ دارد ،در حالیکه باعث افزایش انتقال
حرارت به مقدار  2تا  14درصد نســبت به آب خالص می شــود .همچنین عملکرد حرارتی هیدرولیکیبا افزودن نانو سیال تا 1/2
برابر افزایش می یابد.
واژگان كليدي :جریان پایا ،انتقال حرارت ،لوله دایروی ،نانو سیال ،جریان عرضی
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مدلسازی رسوب گرفتگی مبدلهای حرارتی پوسته-لوله
پاالیشگاه گاز هاشمی نژاد
مسعود قيصري :مدير پژوهش و فناوري شركت فيرمكو پارس
ابوذر گرامي :كارشناس برنامه ريزي شركت گاما
پرويز درويشي :هيات علمي دانشگاه ياسوج ،گروه مهندسی شیمی

در این تحقیق چندین مدل برای رسوب گرفتگی یکی از مبدلهای واحد تصفیه گاز شرکت نفت و گاز سرخس بررسی شده است.
رســوب نفت در سمت لوله صورت میگیرد .در ابتدا با استفاده از دادههای گرفته شده از واحد صنعتی مورد نظر ،میزان مقاومت
رســوب در زمانهای مختلف با استفاده از دماهای ورودی و دبی ورودی محاســبه میشود .الزم به ذکر است دماهای ورودی و
دبی ،یک مقدار ثابت در طول زمان ندارد و همچنین یک سیر نزولی یا افزایشی منظم بر اساس زمان ندارد و به همین دلیل میزان
تغییرات مقاومت رســوب نســبت به زمان به صورت دندان ه ارهای میباشد .به همین دلیل مدل خطی رسم شده علیرغم تطابق با
دادهها در برخی موارد ،برای طراحی دقیق کاربرد ندارد.در مدل غیر خطی به دست آمده از موازنه رسوب ،میزان افزایش و کاهش
نســبتا با میزان محاسبه شده تطابق دارد .در انتها مدل آستانه رسوبی که برای نفت ایران صادق است مورد بررسی قرار گرفت و
در اینجا میزان انرژی اکتیواسیون ناشی از واکنش شیمیایی که در محدودهی دمای سطح مورد نظر انجام میگیرد محاسبه میشود
و منحنیهای آستانه برای این نوع مبدل رسم و تحلیل شد.
واژگان كليدي:مبدل حرارتی،رسوب گرفتگی،مدل آستانه رسوبی،واحد تصفیه گاز
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بررسی فرآیند جوشش استخری و عوامل موثر بر آن
سمیه تنسخ :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،دانشکده مهندسی شیمی ،گروه مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
محمد جامی االحمدی :عضو هيئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

بســیاری از مسائل مهندسی شــیمی دارای فرآیند جوشش میباشند .برای مثال ،در فرآیند سیکلهای قدرت با تغییر فاز مایع به
بخار روبرو هســتیم .در یک سیکل قدرت مایع تحت فشار در دیگ بخار به بخار تبدیل میشود .تبخیر کننده که فرآیند جوشش
در آن رخ میدهد از اجزای اصلی سیکل قدرت به حساب میآید .طراحی صحیح این اجزا ایجاب میکند که فرآیندهای تغییر فاز
به خوبی شناخته شوند .نرخ باالی انتقال حرارت معموال در جوشش مطرح میگردد و این حقیقت طراحان را به طراحی مبدلهای
حرارتی فشرده رهنمون میکند تا از این پدیده برای مقاصد گرمایش استفاده کنند که الزاما همراه با سیکلهای قدرت نیستند .در
این مقاله به بیان کلیاتی درباره جوشــش پرداخته میشــود تا عالوه بر آشنایی با جوشش و انواع آن و پارامترهای موثر بر جوشش
استخری و منحنی جوشش یک دیدگاه کلی از این فرآیند به دست آورده شود.
واژگان کلیدی :جوشش استخری ،انتقال حرارت
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بیان قابلیت مغناطیسی آب جهت جلوگیریاز رسوب گذاری در لوله ها
محمد شایگان افضل :دانشجوی کارشناسیارشد فرآوری مواد معدنی ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
عزتاله مظفری :استادیار گروه مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
سمیه عباسی :دانشجوی کارشناسیارشد فرآوری مواد معدنی ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
مصطفی مافی :استادیار گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)

در چند دهه اخیر تکنولوژی سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی در صنایع مختلف و به خصوص در حرارت و برودت جایگاه
مناسبی پیدا کرده است به طوریکه دربسیاری از موارد جایگزین روشهای دیگر که عمدتا شیمیایی هستند ،شده است .در این مقاله
ســعی شده است تا مزایای این روش همچون جلوگیری از تشکیل رســوب ،افزایش بازدهی مبدلهای حرارتی و نصب و نگهداری
آسانبیان گردید .از سوی دیگر ،به مسایل و کمبودها از جمله کمبود نتایج مستدل حاکی از کاربرد تکنولوژی سختی گیری و رسوب
زدایی مغناطیسی در حوزه حرارتی برودتیاشاره شده است .پیشنهاد شده است تا با اجرای یک آزمایش نیمه صنعتی در سیستمهای
برودتی مسئله پایداری و کاربری آن مورد ارزیابی قرار گیرد .این کار میتواند با هماهنگی سازندگان دستگاه مغناطیس کننده آب
با مشارکت واحد تحقیقاتی همکار صورت گیرد.
واژگان کلیدی :رسوب ،آب مغناطیسی ،مبدل حرارتی
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طراحی و شبیه سازی مبدل حرارتی پیش گرمکن هوائی جهت
کورههای واحد الفین شرکت پتروشیمی مروارید با هدف بهینه سازی مصرف انرژی
ایرج ناصر :دکتری مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
حامد نعمتی صیاد :کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،طراحی فرآیندهای نفتی

امروزه مقادیر بســیاری گاز گرم حاصل از احتراق سوخت توســط بویلرها و انواع متنوع کورهها در صنایع مختلف تولید میشود،
بازیافت انرژی موجود در این گازها این امکان را فراهم میســازد که مقادیر بسیاری از انرژی اولیه مصرفی کاهش یابد" .کیفیت
حــرارت" در کنار کمیت انرژی موجود در جریان خروجی ،یکی از متغیرهای اصلی تأثیر گذار روی میزان توجیهپذیری اقتصادی
طرحهای بازیافت حرارت میباشــد .کاهش هزینههای انرژی مصرفی به طور مستقیم و کاهش آلودگیهای زیست محیطی ،اندازه
تجهیزات و مصرف انرژی تجهیزات جانبی همگی از مزایای غیر مســتقیم بازیافت حرارت از جریانهای خروجی میباشــد .حتی
در برخــی از کاربردهــا بازیافت حرارت از جریانهای خروجی منجر به افزایش ظرفیت تولید در واحد صنعتی میشــود .برخی از
سیستمهای بازیافت حرارت متداول عبارتند از مبدلهای پیش گرمکن ،بویلرهای بازیافت حرارتی ،لولههای حرارتی ،اکونومایزرها
و بازیافت متناوب حرارت .مبدلهای پیش گرمکن مبدلهای حرارتی میباشند که با استفاده از انرژی حرارتی گازهای خروجی از
دودکش کوره ( )Flue gasجهت پیش گرم نمودن هوای احتراق ورودی به کوره مورد بهره برداری قرار میگیرند .استفاده از این
سیستم سبب میگردد عالوه بر افزایش دمای شعله به مقدار قابل توجهی نیز در مصرف سوخت کوره صرفه جوئی حاصل گردد،
لذا میتوان بیان نمود به کارگیری صحیح این نوع مبدلها عالوه بر اینکه نوعی بهینه سازی مصرف انرژی محسوب میشود سبب
افزایش کارائی کوره مورد نظر نیز میگردد .در این مقاله پس از اینکه مبدلهای پیش گرمکن و انواع آن به اختصار مورد بررسی
قرار میگیرد ،با استفاده از آنالیز گازهای خروجی از کوره 101واحد کراکینگ پتروشیمی مروارید طراحی و شبیه سازی مبدل پیش
گرمکن حرارتی جهت کوره مذکور صورت میپذیرد .طراحی با اســتفاده از محاسبات ریاضی و بر مبنای قوانین انتقال حرارت در
مبدلهای حرارتی و نیز بهره گیری از اســتانداردهای جهانی موجود (استاندارد  ،)TEMAقابل اجرا میباشد و شبیه سازی نیز با
بکارگیری نرم افزار  Aspen Hetranکه از زیر مجموعههای  +Aspen HTFSاست ،صورت میپذیرد .نتایج حاصل از طراحی
و شبیه سازی در جداولی جداگانه تهیه و ارائه گردیده است که امکان مقایسه آنها را نیز فراهم می-سازد.
واژگان کلیدی :بازیافت انرژی ،مبدلهای پیش گرمکن حرارتی ،مبدل پوسته لوله ،طراحی ،شبیه سازی
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بررسی عددی عملکرد حرارتی هیدرولیکی یک لوله تخت شده در
جریان عرضی نانو سیال آب-اکسید مس در محدوده رینولدز پایین
میثم بوالحسنی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
مهرزاد شمس :دانشیار گروه مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

در این مقاله ،جریان پایا و انتقال حرارت از یک لوله تخت شده در جریان عرضی ،بطور عددی بررسی و معادالت حاکم با استفاده
از روش حجم محدود در عدد رینولدز در محدودۀ  10تا  40حل شده است .نانو ذره اکسید مس با کسر حجمی  1تا  10درصد
به آب خالص افزوده شــده است .نتایج نشــان میدهد افزودن  CuOتاثیر ناچیزی بر مقدار ضریب درگ دارد ،در حالیکه باعث
افزایش انتقال حرارت به مقدار  2تا  25درصد نسبت به آب خالص میشود .همچنین با توجه به کمتر بودن ضریب درگ این لوله
نسبت به لوله دایروی عملکرد حرارتی هیدرولیکی این لوله تا  4برابر بیشتر از لوله دایروی با قطر معادل است.
واژگان كليدي :نانوسیال ،انتقال حرارت ،جریان پایا ،لوله غیر دایروی ،جریان عرضی.
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بهینه سازی عملکرد یک مبادله کن با استفاده از الگوریتم ژنتیک
چند هدفه به منظور کاهش تولید آنتروپی
احسان اکرمی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز
سید فرامرز رنجبر :استادیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز
احسان غالمیان :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز

در مطالعه حاضر اثبات شــده اســت که تولید آنتروپی حین فرآیند انتقال گرما زمانی کمترین مقدار خود را داراســت که تولید
آنتروپی محلی در هر نقطه از سیستم مقداری ثابتی باشد .حل مقدار کمینه ،مستقل از ضریب انتقال گرما است .کمینه سازی تولید
آنتروپیای که با اســتفاده از سهم یکسان نیروها ،مینیمم آنتروپی را پیش بینی میکند به صورت تفصیلی آورده شده است .شرایط
بهینه مبادله کن حرارتی در عمل با مبادله کن غیر همسو تقریب زده شده است میدانیم که ناحیه تولید آنتروپی مینیمم در مورد
گفته شــده تقریبا صاف است .با استفاده از روش حســاب تغییرات  ،توزیع دمایی بهینه ارائه شده است .با استفاده از مقایسههای
انجام شــده و الگوریتم بهینه ســازی ژنتیک چند هدفه نشان داده شده است .در ناحیهای که بتوان تولید آنتروپی در مبادله کن را
کمینه فرض کرد ،ناحیهای است که نمودار تولید آنتروپی در آنجا صاف میشود و تابع هدف به مقدار  0/0088همگرا میشود.
واژگان كليدي :مبادله کن حرارتی ،بهینه سازی ،تولید آنتروپی ،جریان غیر همسو
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بررسی عددی تغییر چیدمان لولهها در مبدل پوسته  -لوله حاوی ماده
تغییر فاز دهنده ،با فرض محیط متخلخل
سارا بهاری :دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي
حسین شکوهمند :دكترا ،استاد دانشكده فني دانشگاه تهران.
محمد نیکیان :دكترا ،استاد دانشگاه آزاد تاکستان.

زندگی روزمره بشر وابسته به تولید و مصرف انرژی است ،با کاهش سوختهای فسیلی در سالهای اخیر توجه محققین به استفاده
از انرژیهای جدید جلب شدهاســت .مواد تغییر فاز دهنده از جمله این منابع جدید انرژی هســتند که کاربرد آنها در مبدلها
میتواند ســبب بهبود کارایی سیستم شود .در این مقاله مبدل پوســته -لوله حاوی مواد تغییر فاز دهنده با فرض محیط متخلخل
شــبیه ســازی شدهاست .ماده تغییر فاز دهنده در فضای بین پوســته و لوله قرار گرفته است .پدیده تغییر فاز جامد-مایع بوسیله
تئوری آنتالپی تخلخل حل شــده و تحلیل با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی صورت گرفته است .به دلیل تفاوتهای عمده
در مشــخصههای ترموفیزیکی مبدل پوســته–لوله و ماده تغییر فاز دهنده از فرض عدمتعادل گرمایی محلی اســتفاده شدهاست.
اعتبارسنجی با یک نمونه آزمایشگاهی فوم فلزی حاوی ماده تغییر فاز دهنده صورت گرفتهاست .اثر تغییر آرایش لولهها در محیط
متخلخل بر انتقال حرارت مبدل و ذوب ماده تغییر فاز دهنده بررســی شــدهاند .نتایج حاصل از حل عددی بهدســت آمده نشان
میدهد که محیط متخلخل با ضریب تخلخل کمتر سبب کاهش لختی حرارتی در سیستمهای ذخیرهسازی گرمای نهان میگردد.
واژگان كليدي :مبدل پوسته -لوله ،محیط متخلخل ،مواد تغییر فاز دهنده.
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تحلیل عددی انتقال حرارت نانوسیال آب-اکسید آلومنیوم Al2O3
درون لوله مدور تحت رژیم جریان متالطم
سید مجتبی موسوی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی آزاد اراک
ابوالفضل احمدی :استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اراک
علیرضا فضلعلی :استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اراک
سعید جعفری آبادی :استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اراک

در این مطالعه ،رفتار گرمایی و هیدرودینامیکی یک نانو سیال (آب و اکسید آلومینیوم) در یک لوله مستقیم افقی به صورت عددی
مورد بررســی قرار گرفته است .جریان نانوســیال به صورت توربوالنت در نظر گرفته شده است .از مدل دوفازی مخلوط و روش
حجم محدود برای این مطالعه استفاده شده است .برای مدل سازی عددی از نرم افزار تجاری  ANSYS-FLUENT14استفاده
شــده است .اثرات افزوده شــدن نانوذرات اکسید آلومینیوم با درصدهای حجمی مختلف به ســیال پایه بر روی رفتار حرارتی و
هیدرودینامیکی جریان در رژیم جریان آشفته مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزایش درصد
حجمی نانوذرات اکســید آلومینیوم در ســیال پایه برای جریان با رینولدز ثابت ،مقدار گرمای انتقال یافته به سیال جاری افزایش
مییابد .همچنین افزودن نانوذرات موجب افزایش ضریب انتقال حرارت متوسط و عدد ناسلت و بهبود انتقال حرارت میشود که
میزان افزایش ضریب انتقال حرارت برای نانوسیال با کسر حجمی باالی نانوذرات بیشتر است.
واژگان کلیدی :نانوسیال ،مدل دوفازی مخلوط ،انتقال حرارت ،آلومینیوم اکسید ،جریان آشفته
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ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 29آبان  - 1393مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی اثر نانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن بر راندمان مبدل حرارتی
محسن صادقی عمروابادی :دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات فارس
محمدحسن وکیلی :استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

در این پژوهش به مطالعه آزمایشــگاهی روی خواص انتقال حرارت نانوســیال آب  -اکســید آهن با تراکمهای حجمی 1و 2و 3
درصد در مبدل حرارتی دو لوله تحت شرایط جریان رژیم متالطم پرداخته شده است به منظور آماده سازی نانو سیال بعنوان سیال
کاری نانو ذرات اکسید آهن به روش سل ژل با قطر متوسط  50nmتهیه شد .بر اساس نتایج حاصله افزودن نانوذرات اکسیدآهن
به ســیال پایه باعث افزایش ضریب انتقال حرارت در مبدل میشود .دلیل این امر در اثر حضور نانو ذرات در الیه مرزی حرارتی
ســمت دیواره ناشی از پدیده مهاجرت ذرات میباشد که احتمال برخورد بین نانو ذرات و دیواره افزایش مییابد و باعث باال رفتن
ضریب کلی انتقال حرارت و افزایش راندمان حرارتی میشــود .هچنين ضريب انتقــال حرارت با افزایش درصد تراكم نانوذرات
افزايش یافت .در این حین استفاده از نانو ذرات با اندازه قطر کوچکتر نتایجی به مراتب بهتری بر روی راندمان مبدل ایفا کرد.
واژگان كليدي :نانوسیال ،ضريب انتقال حرارت ،سل ژل ،مبدل حرارتی ،اکسید آهن
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ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 29آبان  - 1393مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی عددی جريان جابهجايي طبیعی نانوسيال آب-مس درون
يك محفظه مربعي کج شده با مانع عايق مركزی
قنبرعلی شیخزاده :دانشیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان
احمد آبابایی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان
هادی فالح :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان
علیرضا آقایی :دانشجوی دکترا ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان

در این مقاله جابهجايي طبیعی جريان و انتقال گرماي نانوسيال آب-مس درون يك محفظه مربعي کج شده با يك مانع عايق مربعي
در مركز آن با استفاده از نرم افزار انسیس سیافایکس بررسي شده است .اثر زاویه محفظه ،عدد رایلی و همچنین کسر حجمی
نانوذرات بر میدانهای جریان و دما مورد بررسی قرار گرفتهاند .مطالعه برای شیب محفظه از منفی  45درجه تا مثبت  45درجه
نسبت به راستای افق ،کسر حجمی نانوذرات از  0تا  5درصد و عدد ریلی از هزار تا یک میلیون انجام شده است .در اعداد ریلی
پایین بهعلت غالب بودن انتقال گرمای رسانشی ،شیب محفظه تاثیری بر انتقال گرما ندارد .در اعداد ریلی باال اثر شیب بر انتقال
گرما شدیدتر شده به نحوی که در شیب مثبت  45درجه انتقال گرما افزایش یافته ولی در شیب منفی  45درجه انتقال گرما
کاهش مییابد.
واژگان كليدي :انسیس سیافایکس ،جابهجايي طبیعی ،نانوسیال ،حل عددی ،محفظه شیبدار
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ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 29آبان  - 1393مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی و رفع عیوب مبدل  E-2205پتروشیمی شهید تندگویان
به کمک نرم افزار HTRI
مرتضی اصغری :استادیار گروه مهندسی شیمی ،آزمایشگاه پژوهشی فرآیندهای جداسازی  ،SPRGدانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان
عباس مظفری :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

در این مقاله سعی شد مشکالت مبدل مذکور در طراحی جدید به وسیله نرم افزار  HTRIبه حداقل برسد .به دلیل آنکه سیال در
حال ورود به پوسته حاوی مقداری اسید بوده و همچنین تعداد بیش از حد لولهها ،سیال که به صورت بخار میباشد باسرعت زیاد
به سطح لولهها برخورد و باعث فرسایش آنها شده است که در طراحی جدید با تغییر اندازه پوسته و تغییر نوع پوسته و استفاده از
پخش کننده سیال ،این مشکل کام ٌ
ال برطرف گردید.
واژگان کلیدی :مبدل ،فرسایش ،دسته لوله ،نرم افزار HTRI
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ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1393  آبان29

Effect of straight section length variations on performance of
serpentine–tube heat exchangers
M.Khoshvaght-Aliabadi ,A.Alizadeh,O.Sartipzadeh, H.Shabanpour, M.H.Akbari
Department of Chemical Engineering, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

Indirect channels like the serpentine tubes are widely utilized in many engineering applications such as
chemical and petrochemical industries, air conditioning and refrigeration systems, and modern energy
conversion, etc. In the present work, the effect of straight section length variations on the performance of
serpentine–tube heat exchangers is experimentally investigated. To obtain accurate results, a highly precise
test loop with the ability to produce a constant wall temperature condition is designed and fabricated.It is
found that creating short straight section lengths at the beginning of the serpentine tubes enhancesboth the
heat transfer coefficient and pressure drop values. However, this technique improves the overall thermalhydraulic performance of the serpentine tubes about 10%.
Keywords:Heattransfer enhancement, Serpentine tube, Straight section length variations, Experimental
study

www.mobadel.ir
mobadelconf@yahoo.com

6th National Conference on Heat Exchangers
Nov. 2014, Tehran, IRAN

70

ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1393  آبان29

Role of different insert shapes on performance of tubular heat
exchangers
M.Khoshvaght-Aliabadi, H.Shabanpour, A.Alizadeh, O.Sartipzadeh, M.A.Akbari
Department of Chemical Engineering,Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.

An experimental assessment on heat transfer enhancement inside a circular straight tubular heat exchanger
equipped with different insertsis presented. The investigated parameters are (1) six different shapes of
inserts: perforated-tape, jagged-tape, twisted-tape, helical-screw, vortex-generator, and offset-strip (2) seven
volumetric flow rates: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, and 5.0 lit/min. Test results indicate that the thermalhydraulic performance of the heat exchanger is strongly related to the shape of inserts. The tube fitted with the
vortex-generator insert offers the highest values of the heat transfer coefficient and pressure drop compared
to the other studied inserts.
Keywords:Heat transfer enhancement, Experimental assessment, Different inserts; Nanofluid, Vortexgenerator
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ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1393  آبان29

Influences of different arrangements of delta-winglets on
thermal-hydraulic performance of vortex-generator insert
M.Khoshvaght-Aliabadi, M.H.Akbari1, O.Sartipzadeh1, A.Alizadeh1, H.Shabanpour1
Department of Chemical Engineering, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.

Heat transfer enhancement in a tube using the vortex-generator (VG) insert with different arrangements
of delta-winglets is investigatedin the current study.Fourteen VG insertswith the longitudinaland forward
arrangementof delta-wingletsare made from thealuminum sheets with length of 350 mm, width of 14.5
mm, and thickness of 0.6 mm.The heat transfer and pressure drop results achieved from the use of VG
insertsinside the tube are compared with those obtained for the plain tube.It is found that at the transitional
flow through the plain tube, Notter-Rouse equation predicts the current experimental Nusseltnumber better
than Gnielinski equation.Also, the experimental results reveal that the use of VG inserts inside the tube
yields higher heat transfer coefficient and pressure drop than the plain tube, and these parameters augment
with increasing the number of delta-winglet. The appropriate tradeoff between the enhanced heat transfer
and the friction is found by using a special arrangement of delta-winglets on the VG insert which presents
the highest heat transfer coefficient as well as the maximum values of considered performance evaluation
criterion (PEC). The maximum PEC of 1.41 is found for this VG insert atthe maximum Reynolds number.
Keywords:Heat transfer enhancement; Vortex-generator insert; Delta-winglet; Different arrangement.
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ششمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1393  آبان29

A review study on modified twisted tape inserts on tubular
heat exchangers
M.Alikhani: Msc of chemical engineering, Iran University of Science and Technology (IUST)
A.Amini: Msc of Mechanical Engineering,Tarbiat Modares

Enhancing heat transfer mechanisms are used in many industrial applications like heat exchanger, air
conditioning, chemical reactors and refrigeration systems. Therefore several techniques have been promoted
to enhance heat transfer rate and to decrease the size and cost of equipments especially the heat exchangers.
In this present study, attempts were made to review experimental and numerical researches done in recent
years to investigate the heat transfer characteristics of a heat exchanger. For the purpose of heat transfer
enhancement, the configuration of heat exchangers was improved through the installation of different devices
for example twisted tape inserts. The results of heat transfer show that the shell – side and tube - side heat
transfer coefficient of the heat exchanger increased. But at any time the use of twisted tape inserts can be
caused decisive effect on pressure drop and pumping power consumption can be increased. So that any
augmentation used into the heat exchanger should be optimized among the benefits of heat transfer and the
higher pumping cost rate.
Keywords: Shell-and-tube heat exchangers, twisted tape inserts, Heat transfer, friction factor.
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کولر هوایی آبان ،حامی همایش مبدلهای گرمایی

1

همایش ملی
هفتمینگرمایی
هفتمین همایش ملی مبدل های

مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر 1394

پس از برگزاري موفقيت آميز شش دوره پیاپی همایش ملی مبدلهای
گرمایی ،هفتمین دوره همايش فوق با هدف گسترش دانش فني،
اعتالي تحقيقات ،ارائه دستاوردهاي متخصصين صنعتي و دانشگاهي
و ايجاد محيطي براي تبادل اطالعات علمي و تجارب صنعتي ،توسط
شركت هم انديشان انرژي كيميا با مشاركت مستقيم نشريه مبدل
گرمايي ،برخی از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات مرتبط با
صنعت مبدل گرمایی،انجمن هاي صنفي  -توليدي و علمی مرتبط
با مبدل گرمایی ،نخبگان صنعتي و دانشگاهي ،پژوهشگران ،اساتيد و
عالقمندان كشور در  5آذر  1394در تهران ،مرکز همایشهای صدا
و سیما برگزار گردید.
اين همايش شامل بخش هاي متنوعي از جمله ارائه مقاالت،
برگزاري جلسات پرسش و پاسخ ،برگزاري كارگاه هاي آموزشي
و  ...بود.
 اهداف كنفرانس:• شناسايي نقاط ضعف و قوت و چالش هاي توسعه صنعت مبدل
گرمايي كشور
• ايجاد فضاي الزم جهت بروز توانمندي هاي علمي و پژوهشي
صنعت مبدل گرمايي در كشور
• شناخت متقابل پتانسيل هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري
ارتباط مستقيم بين اين دو نهاد
• بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
• فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع
كشور به يكديگر
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های
گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آن ها
• شناسایی و رفع مشکالت فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش های انتگراسیون حرارتی و اصالح شبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت
برنامه همايش قرار داده شدند.

2

 مخاطبين كنفرانس:• اساتيد دانشگاه ،پژوهشگران و محققان صنعت مبدل گرمايي
كشور
• شركت هاي صنعتي فعال در حوزه ساخت و توليد ادوات تبادل
گرما
• مديران و مهندسين ،طراحان و دست اندركاران فعال در
پروژه هاي نفت و گاز و پااليشگاهي كشور.
• مهندسين و دست اندركاران فعال در حوزه عمليات و كاربري
دستگاه هاي تبادل گرما.
• شركت هاي مهندسين مشاور صنعتي و پيمانكاران فعال در
پروژه هاي صنعتی
• مديران و پرسنل واحدهاي تحقيق و توسعه صنعتي (،)R&D
بازرسی فنی و مهندسی و ...
• مديران و پرسنل واحدهاي تهيه كاالي مورد نياز پروژه ها
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آنها
• شناسایی و رفع مشکالت فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش های انتگراسیون حرارتی و اصالح شبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت
برنامه همايش قرار گرفت.
 جلسات پرسش و پاسخ :اين جلسات با حضور كارشناسان ،متخصصين و صاحبنظران از
دانشگاه ها ،نمايندگان انجمن هاي صنفي و علمي و سازمان هاي
دولتي به منظور بحث و تبادل نظر در موضوعات مرتبط با صنعت
مبدل گرمايي برگزار گردد.
 تماس با دبیرخانه همایش:تلفن09197556424 – 88671679 :
فکس88671680 :
ایمیلmobadelconf@yahoo.com :
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فهرست مقاالت هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی
نویسنده

عنوان مقاله

صفحه

مقايسه عملکرد يک نوع خاص مبدل حرارتي تودرتو با تغيير جهت جريان در آن

محسن گودرزي
عادل عليپور

8

شــبيه سازي و بهينه ســازي مبدل پيش گرمکن هوائي جهت کوره ( )H-104-101واحد آب گيري از گاز
مجتمع گاز پارس جنوبي با استفاده از نرم افزار Aspen Hetran

سامان خادم حسيني
ايرج ناصر

9

شبيه سازي و بهينه سازي مبدل پوسته -لوله  EA-308واحد استخراج آروماتيک پتروشيمي بندر امام خميني
و بررسي اثر تغيير پارامترهاي مکانيکي بر ميزان هزينه

علي آشنا
ايرج ناصر

10

ي آبگرد کورههاي قوس الکتريک و جايگزيني نمونه جديد پانلهاي آبگرد
تحليل عددي انتقال حرارت پانلها 

کاظم آخوندي ،نورالدين رئيس زاده ،علي
نظري ،فاطمه فريدوني

11

مدلسازي عددي جريان متالطم نانوسيال آب  Al2O3-در يک مبدل حرارتي دو لولهاي با آرايش موازي و
استفاده از خواص حرارتي متغير

علي اکبر شفيعي ،حميد طالبي ،محسن ناظمي،
قنبرعليشيخزاده

12

مدل سازي ترموهيدروليکي مبدل بخار  OTSGبا استفاده از کد THERMIT_UTSG

علي ضيغمي ،محمد ره گشاي ،مهدي هاشمي
تيله نوئي،

13

بهينهسازي ترمواکونوميک ،تحليل اگزرژي و زيست محيطي سيکل تبريد تراکمي به کمک الگوريتم ژنتيک

عليرضا شيباني ،محمد مهدي کشتکار

14

بهينه سازي طراحي مبدل حرارتي پوسته و لوله با هدف کنترل افت فشار

آرش اسفندياري

15

روشهاي تعمير و بازسازي رادياتورهاي برج خنك كن اصلي نيروگاهها

ابراهيم اميني

16

تحليل و بررسي مبدل حرارتي صفحه اي با استفاده از نرم افزار فلوئنت

ابراهيم گلعلي پور ،مارال عنايتي ارزفوني ندسي

17

بررسي تجربي اثر توليدکننده هاي گردابه بر افزايش انتقال حرارت روي صفحه تخت

احســان ايزدپناه ،محمود شــرافي کده ،علي
سعيدي نژاد ،مرضيه بابايي ربيعي

18

تاثير شدت جريان گاز بر شرايط رژيم جريان دو فازي در خط لوله  32اينچي

بهادر اکبري ،هجير کريمي

19

شــبيه سازي و بهينه ســازي مبدل پيش گرمکن هوائي جهت کوره ( )H-104-101واحد آب گيري از گاز
مجتمع گاز پارس جنوبي با استفاده از نرم افزار Aspen Hetran

سامان خادم حسيني ،ايرج ناصر ناسي

20

شبيهســازي سه بعدي الگوي جريان ناپايا و بررســي انتقال حرارت در مبدل حرارتي لوله پرهاي با روشهاي
CFD

حسن انصاريفر ،مهرزاد شمس

21

مدل سازي رياضي و شبيه سازي  CFDانتقال حرارت سيال غير نيوتني در مبدل حرارتي دولولهاي

جالل جهان کهن ،مريم حيدري

22

طراحي دستي پيش گرمکن هوائي جهت کوره ( )H-104-101واحد
آب گيري از گاز مجتمع گاز پارس جنوبي

سامان خادم حسيني ،ايرج ناصر

23

آناليز انتقال حرارت سيال غير نيوتني با استفاده از مدل سازي رياضي و شبيه سازي  CFDدر مبدل حرارتي
دو لولهاي

جالل جهان کهن ،مريم حيدري

24

بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسياالت در کانال غير دايروي با مدل تک فازي

کامبيز باباعلي حقيقي ،رامين هاشمي

25

بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسياالت در کانال غير دايروي با مدل دو فازي

کامبيز باباعلي حقيقي ،رامين هاشمي
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نویسنده

عنوان مقاله
افزايش کارايي يک مبدل حرارتي خاص در سيستم روانکاري توربين نيروگاه رامين

ميثم ديناروند ،ابراهيم حاجي

27

افزايش کارايي سيستم روانکاري توربين نيروگاه رامين

ميثم ديناروند ،ابراهيم حاجي

28

بهينه سازي يک مبدل حرارتي پوسته لوله بدون تغيير فاز به روش آناليز اگزرژي

محمد هادي کتولي ،مختار بيدي

29

بررسي ضريب انتقال حرارت جابجايي نانو سيال مغناطيسي داراي نانولوله کربني نسبت به سيال پايه آب مقطر
در مبدل حرارتي پوسته-لوله تحت جريان مغشوش

محمدحسين آقابزرگ ،عليمراد رشيدي

30

بررسی تاثیر فاکتور دما بر روی برنامه ریزی فرایند کک زدایی مبدل های خط انتقال ()ELT

حسین اشتیاقیان ،آریا ناصری

31

شبيه سازي مبدل حرارتي پوسته لوله توسط نرم افزار Aspen Plus,HTFS
به منظور افزايش نرخ انتقال حرارت

عليرضا باهري ،مجتبي کمال

32

بررسي عددي انتقال حرارت و افت فشار در مبدل حرارتي صفحهاي روغن توربينهاي گازي V94.2

مجتبي نادري

33

بهينهسازي مبدلهاي جريان متقاطع در خنککنندههاي تبخيري غيرمستقيم

مجتبي طالعزاري ،فرشاد کوثري

34

بررسي عددي انتقال حرارت وافت فشار در مبدلهاي حرارتي دو لولهايي با توربوالتورهاي مارپيچ سوراخ دار

نعمت مشغوفي ملکي ،سيد مهدي پستهايي

35

رسوب زدايي و احياء مبدلهاي حرارتي به وسيله امواج التراسونيک

سينا مهرپويان

36

بررسي عملکرد حرارتي و هيدروليکي بستر سيال با هندسه مخروطي

سيد علي آقايان ،مرتضي خوشوقت عليآبادي،
زهره چمن روي اسالمي

37

مطالعه عددي اثرات سرعت سيال و رسانش حرارتي مانع داغ برانتقال حرارت جابجايي ترکيبي در کانال

مجتبــي وکيليــان ،زهرا خيرانديش ،ســيد
عبدالرضا گنجعليخان نسب

38

شبيه سازي و تحليل عددي مبدل حرارتي مياني كمپرسورهاي واحد هواي پتروشيمي فجر جهت تعيين زاويه
برخورد بهينه جريان

مهدي حمزهاي ،ناهيد طاهريان خوارزمي،
عظيم مجرد ،محسن ابطحي

39

بررسي و طراحي بهينه مبدل حرارتي واحد يونيفاينر
پااليشگاه تهران براساس نقطه پينچ

زهرا حاج اميني ،احمد رهبر کليشمي ،محمد
علي هاشمي

40

بهينهسازي مبدل حرارتي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده

سهيال بيگدلي ،علي کشــاورزوليان ،علياکبر
رنجبر

41

مهدي حمزهاي ،ناهيد طاهريان ،عظيم مجرد،
محسن ابطحي

42

بررسي اثر نسبت منظري بر ميدان جريان و انتقال حرارت جابهجايي ترکيبي نانوسيال در محفظه ذوزنقهاي

علي عارفمنش ،عليرضا آقايي ،محمود نادري

43

آناليز اکسرژي واحد تقطير نفت خام پااليشگاه تبريز و راهکارهاي بهبود آن

الهام حاجي قاسم شــربت دار ،مير اسمعيل
معصومي

44

استفاده از مبدل با درز انبساطي ،کالهک ثابت يا کالهک شناور؟
مقايسه آنها در مبدل حرارتي گرمکن سوخت فشار باال

امير اسمعيل کبيري حرمي

45

محمدرضا دلواري ،مهدي حمزهاي

46

مدلسازي كامپيوتري به روش ديناميك سياالت محاسباتي خنك كن مياني كمپرسور هوا جهت ريشه يابي علل
خرابي پرهها و ارائه راهكار جهت رفع آن

اســتفاده از تکنولوژي پينچ براي بهينه ســازي مصرف انرژي در واحد تصفيه آب نمک کارخانه کلرآلکالي
پتروشيمي اروند

4

صفحه
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نویسنده

عنوان مقاله

صفحه

توصيف فرآيند  Clausو مکانيسم واکنش اکسيداسيون آاليندههاي موجود در خوراک گاز ورودي به فرآيند

آرش رجب زاه ،اصغر حائري مقدم

47

بررسي تاثير انتقال جرم بر شبيه سازي عملکرد و پيش بيني آالينده ها در موتور HCCI

الهه نشاط اسفهالني ،رحيم خوشبختي سراي

48

پيشبيني اثر دماي شروع پاشش آب روي زمان خنککاري در فرآيند آنيل هيدروژني

بابک برادران نقشــينه ،علي کياني ،مرتضي
اکبري ،سيد مرتضي نوابي ،سعيد حسن پور

49

مطالعه آزمايشگاهي خنک کاري زاويه دار هيت سينکهاي مستطيلي کامپيوتر به روش انتقال حرارت جابجايي
توأم به منظور يافتن بهينه ترين حالت

حميد ايزدي ،حميدرضا گشايشي

50

مدلسازي و بهينه سازي برج تقطير پيوسته مخلوط متانول -آب

بهادر ابول پور ،زهرا کريمي

51

بررســي آزمايشگاهي اعداد ناسلت و رايلي هيت سينکهاي مستطيلي شکل کامپيوتر به روش انتقال حرارت
جابجايي توأم و يافتن بهينه ترين حالت

حميد ايزدي ،حميدرضا گشايشي

52

شبيه سازي عددي اثرات قطر خروجي بر ميدان جريان آيروسيکلون

فرزاد پرواز ،روح اله رفعي

53

بررسي انتقال حرارت سه بعدي در مبدل حرارتي صفحهاي مورد استفاده در هواپيما

يحيي شيخ نژاد ،ظهير کريمي ،حسين جوپايي
قهرودي ،محمد هادي عبدالهي

54

بررسي انتقال حرارت ترکيبي براي جريان آرام درون دو لوله ي قائم هم محور

سويل حديثي ،مصطفي رحيمي

55

شبيه سازي جريان آرام نانوسيال آب  Al2O3-در يک مبدل حرارتي دو لولهاي با آرايش موازي

علي اکبر شفيعي ،حميد طالبي ،محسن ناظمي،
قنبرعلي شيخزاده

56

اثر عدد رينولدز بر پارامترهاي حرارتي و هيدروديناميکي جريان مغشوش در يک لوله زبر

محمود مشايخي ،فرهاد وحيدينيا ،محدثه
ميري

مدلسازي وتحليل نرم افزاري كورههاي واحد ريفرمينگ شرکت پتروشيمي شهيد نوري به منظور بهينه سازي
مصرف انرژي و کاهش تلفات حرارتي

مهدي حمزهاي ،ناهيد طاهريان ،عبدالمجيد
خاكسار

58

مدلسازي ترمواکونوميک ،تحليل اگزرژي و زيست محيطي سيکل تبريد تراکمي و بهينه سازي به کمک الگوريتم
ژنتيک

عليرضا شيباني ،محمد مهدي کشتکار

59

بررسي آخرين تکنولوژي جداسازي و بازيابي آمونياک از خروجي دودکشهاي واحدهاي اوره

سيد سجاد حسيني نيا ،عليرضا عروجي

60

بررسي عملكرد سيكل توليد بخار و شناسايي عوامل موثر بر لزوم تصفيه آب كندانس در پااليشگاه اول مجتمع
گاز پارس جنوبي

محمد مســعود عاطف ،عبداله سليمي ،هاشم
خدادادي

61

محاسبهي تنش مرجع خزشــي براي مخازن استوانهاي جدار ضخيم تحت بار ترکيبي ناشي از دوران و فشار
داخلي

فريد وکيلي تهامي ،سيد سعيد شريفي ،پيمان
مجنون ،افشين عباسي

62

بررسي ايمني سيستم هاي ايستگاه هاي تقويت فشار گاز

روزبه جوکار ،مهدي ارجمند

63

ساخت و تعيين مشخصات غشاء ماتريس مخلوط پلي سولفون  /نانو سيليکا براي جداسازي گازها

خديجه آذرپيک ،علي کارگري

64

ساخت و ارزيابي غشاء ماتريس مخلوط پلي اترسولفون  /نانو سيليکا براي جداسازي گازها

خديجه آذرپيک ،علي کارگري

65

ارزيابي روشهاي شستشوي اسيدي جهت بازيابي آمونياک به روش پاشش

سيد سجاد حسيني نيا ،عليرضا عروجي

66
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عنوان مقاله

6

نویسنده

صفحه

اثر غلظت پليمر بر عملکرد غشاءهاي ماتريس مخلوط پلي سولفون /نانو سيليکا براي جداسازي گازها

خديجه آذرپيک ،علي کارگري

67

مدلسازي و شبيه سازي پيامد انفجار گاز هيدروژن در يک واحد شيميايي

محمد رضا کاظمي ،حميدرضا مقدم زاده

68

فن آوري و اقتصاد انرژي در پروژههاي فرايندي
(مورد کاوي در يک پروژه فرا ساحل)

آرش بناساز

69

شبيه سازي  CFDجذب دي اکسيد کربن از  CO2/CH4با حالل هاي آلکانول آميني ترکيبي

مهسا پورغالم ،بيژن هنرور

70

مدلسازي شيرينسازي گاز طبيعي با حالل مونواتانول آمين توسط
تماس دهندهي غشائي الياف توخالي

مهسا پورغالم ،بيژن هنرور

71

پيشبيني دماي ذوب ترکيبات آلي با استفاده از روش QSPR

مائده اسداهلل پور ،حســين قنادزاده گيالني،
کاميار موقر نژاد

72

بررسي در دسترس بودن يک ايستگاه تقويت فشار گاز با استفاده از شبيه سازي توسط مدل مارکوف

روزبه جوکار ،مهدي ارجمند

73

مدلسازي و شبيهسازي CFDجريان دو فازي همراه با واکنش در داخل ميکرو راکتور

علي عزيززاده ،ســيد محمــود ارزيده ،مريم
اشتهاردي

74

اثر سرعت سيال سازي بر بستر سيال همراه با نازل هاي پخش کننده  :شبيه سازي

علي عزيززاده ،ســيد محمود ارزيده ،حسين
بهروان

75

معرفي فرآيند جديد توليد اتيل بنزن و تحليل اقتصادي برجهاي جداسازي در واحدهاي پتروشيمي

مهدي حسننيا آهنگري ،حجت عليزاده ،سيد
احمد جعفري

76

بررسي تغيير نوع حالل شيرينسازي در کارخانه گاز و گاز مايع  1200به آمينهاي توسعه يافته

علي محمد مطيع شــيرازي ،پيمان کشاورز،
شادي حسن آجيلي

77
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حجت عليزاده ،مهدي حسن نيا آهنگري ،سيد
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رسوبات هيدرات گازي

فاطمه الســادات موســوي کاکاوند ،ريحانه
عصاچي

82
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محدود
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توحيد زراسوند اسدي ،اکبر علي بيگلو
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محسن عباسي
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1394  آذر5 ،تهران
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Amin Ahmadpour ,Shahin
Khosharay
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69

Mohammad reza mirani، farshad
rahimpour,
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79
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89
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99
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 دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش:رامین مهدیپور
 شرکت ملی پتروشیمی:مهدی حمزه ای
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 پخش فرآوردههای نفتی هرمزگان:علی داسمه

7th National Conference on Heat Exchangers
26 Nov. 2015, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

مقایسه عملکرد یک نوع خاص مبدل حرارتی تودرتو با تغییر
جهت جریان در آن
●●محسن گودرزی :دانشیار ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشکده مهندسی ،دپارتمان مکانیک
●●عادل علیپور :کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا همدان

با توجه به کاربرد وســیع مبدلهای حرارتی در صنعت و دســتگاههای مختلف جهت انتقال حرارت ،تالش در راستای افزایش بازده
مبدلهای حرارتی امری ضروری به نظر میرسد .یکی از راههای موجود برای افزایش بازده انتقال حرارت در یک مجرا با جریان آرام
قرار دادن صفحههایی نفوذ ناپذیر در میان مجرا و تبدیل آن به چند مجرا میباشــد .در این پروژه با در نظر گرفتن دمایی ثابت برای
دیوارههای مبدل حرارتی و قرار دادن دو صفحه نفوذ ناپذیر بین دیوارههای مبدل ،مقادیر انتقال حرارت و افت فشــار آن در نرم افزار
 Fluentبررسی شده و با حالت تکراهه مقایسه شده است .بررسیهای انجام شده نشان میدهد که تودرتو کردن مبدل حرارتی تکراهه
در گراتزهای باال باعث افزایش بازده انتقال حرارت و جذب بیشتر حرارت از دیوارهها و همچنین باعث افزایش توان مصرفی میشود.
همچنین عملکرد کلی مبدل یعنی نسبت بازده انتقال حرارت به افزایش توان مصرفی در گراتزهای باال بهبود مییابد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی ،تودرتو ،گراتز
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

شبیه سازی و بهینه سازی مبدل پیش گرمکن هوائی جهت کوره ( )101-H-104واحد آب گیری از گاز
مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از نرم افزار Aspen Hetran
●●سامان خادم حسینی :دانشــجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (گرایش ترمودینامیک و سینتیک) ،گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
جنوب .تهران  ،ایران
●●ایرج ناصر :دکتری مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب .تهران  ،ایران

امروزه مقادیر بســیاری گاز گرم حاصل از احتراق سوخت توســط بویلرها و انواع متنوع کورهها در صنایع مختلف تولید
میشــود ،بازیافت انرژی ( )Waste Heat Recoveryموجود در این گازها این امکان را فراهم میسازد که مقادیر بسیاری
از انــرژی اولیه مصرفی کاهش یابد" .کیفیت حرارت" در کنار کمیت انرژی موجود در جریان خروجی ،یکی از متغیرهای
اصلی تأثیر گذار روی میزان توجیهپذیری اقتصادی طرحهای بازیافت حرارت میباشد.کاهش هزینههای انرژی مصرفی به
طور مستقیم و کاهش آلودگیهای زیست محیطی ،اندازه تجهیزات و مصرف انرژی تجهیزات جانبی همگی از مزایای غیر
مستقیم بازیافت حرارت از جریانهای خروجی میباشد .حتی در برخی از کاربردها بازیافت حرارت از جریانهای خروجی
منجر به افزایش ظرفیت تولید در واحد صنعتی میشود .برخی از سیستمهای بازیافت حرارت متداول عبارتند از مبدلهای
پیش گرمکن ،بویلرهای بازیافت حرارتی ،لولههای حرارتی ،اکونومایزرها و بازیافت متناوب حرارت .مبدلهای پیش گرمکن
مبدلهای حرارتی میباشند که با استفاده از انرژی حرارتی گازهای خروجی از دودکش کوره ( )Flue gasجهت پیش گرم
نمودن هوای احتراق ورودی به کوره مورد بهره برداری قرار میگیرند .استفاده از این سیستم سبب میگردد عالوه بر افزایش
دمای شعله به مقدار قابل توجهی نیز در مصرف سوخت کوره صرفه جوئی حاصل گردد ،لذا میتوان بیان نمود به کارگیری
صحیح این نوع مبدلها عالوه بر اینکه نوعی بهینه سازی مصرف انرژی محسوب میشود سبب افزایش کارائی کوره مورد
نظر نیز میگردد.
در مقاله پیش روی ابتدا جهت کوره ( )101-H-104واحد آب گیری از گاز مجتمع گاز پارس جنوبی رکوپراتور حرارتی شبیه
سازی میگردد سپس بهینه سازی مبدل مذکور صورت میپذیرد ،جهت انجام این امر ابتدا تک تک اجزای مهم ساختاری
مبدل (نظیر قطر پوسته ،تعداد لوله ،طول لوله و  )...به صورت مجزا و مفصل از لحاظ اقتصادی و شرایط عملیاتی مورد بررسی
قرار گرفته و سپس با توجه به میزان تاثیر هر جزء ،مبدل حرارتی جدیدی طراحی و شبیه سازی میگردد .با تعیین قیمت
مبدل بهینه سازی شده مشخص
میگردد هزینه ساخت رکوپراتور حرارتی نسبت به مبدل موجود با  30درصد کاهش کاهش مواجه میگردند ،این کاهش
هزینه در حالی رخ میدهد که عالوه بر اینکه دمای خروجی سیاالت گرم و سرد با تغییر قابل مالحظهای مواجه نگردیده
و مبدل بهینه سازی شده قادر به تامین دماهای خروجی مورد نظر میباشد ،مبدل (رکوپراتور) پیشنهادی از لحاظ شرایط
عملیاتی نیز نظیر افت فشار هر دو سمت ،ضریب انتقال حرارت ،ارتعاشات و  ...مشكلي نداشته و امكان ساخت آنها ميسر
ميباشد.
واژگان کلیدی :رکوپراتور حرارتی  ،شبیه سازی ،بهینه سازی.Aspen Hetran ،
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

شبیه سازی و بهینه سازی مبدل پوسته -لوله  EA-308واحد استخراج آروماتیک
پتروشیمی بندر امام خمینی و بررسی اثر تغییر پارامترهای مکانیکی بر میزان هزینه
● علی آشنا :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (صنایع گاز) ،گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه
● ایرج ناصر :دکتری مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

مبدلهای حرارتی یکی از اجزا مهم سیستمهای تبدیل انرژی در صنعت از قبیل صنایع نفت ،پتروشیمی ،نیروگاههای تولید برق ،فوالد،
چوب و کاغذ ،صنایع غذایی ،سیستم های تهویه مطبوع ،سردخانه و  ...میباشند .لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از اتالف
آن و همچنین توجه به مسائلی از قبیل آلودگی محیط زیست ،اهمیت نقش طراحی مبدلهای حرارتی را روشنتر میسازد .یکی از انواع
پر کاربرد مبدلها ،مبدل حرارتی پوسته -لوله میباشد ،این مبدلها بصورت گسترده بعنوان خنک کنهای روغن و چگالندهها و پیش
گرمکنها در نیروگاه و به عنوان مولدهای بخار در نیروگاههای هستهای و در صنایع فرآیندی و شیمیایی استفاده میشوند .در مقاله پیش
روی ابتدا مبدل پوسته -لوله  EA-308واحد استخراج آروماتیک پتروشیمی بندر امام خمینی شبیه سازی میگردد سپس بهینه سازی
مبدل مذکور صورت میپذیرد ،جهت انجام این امر ابتدا تک تک اجزای مهم ساختاری مبدل (نظیر قطر و نوع پوسته ،نوع هدها ،آرایش
لوله ها ،جنس قسمتهای مختلف و  )...به صورت مجزا و مفصل از لحاظ اقتصادی و شرایط عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته و سپس
با توجه به نوع بهینه هر جزء ،مبدل حرارتی جدیدی طراحی و شبیه سازی میگردد .با تعیین قیمت مبدل بهینه سازی شده مشخص
میگردد هزینه ساخت مبدل پوسته-لوله نسبت به مبدل موجود با  22درصد کاهش کاهش مواجه میگردند .این کاهش هزینه در حالی
رخ میدهد که عالوه بر اینکه دمای خروجی سیاالت گرم و سرد با تغییر قابل مالحظهای مواجه نگردیده و مبدل بهینه سازی شده قادر
به تامین دماهای خروجی مورد نظر میباشد .مبدل پیشنهادی از لحاظ شرایط عملیاتی نیز نظیر افت فشار هر دو سمت ،ضریب انتقال
حرارت ،ارتعاشات و  ...مشکلي نداشته و امکان ساخت آنها میسر ميباشد.
واژگان كلیدي :شبیه سازی ،بهینه سازی ،EA-308 ،پارامترهای مکانیکی ،پوسته-لوله

10

7th National Conference on Heat Exchangers
26 Nov. 2015, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

تحلیل عددی انتقال حرارت پانلهای آبگرد کورههای قوس الکتریک و جایگزینی
نمونه جدید پانلهای آبگرد
● کاظم آخوندی :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (مهندس فرآیند سیاالت ناحیه فوالدسازی)
● نورالدین رئیس زاده :کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات (مسئول فنی تعمیرات و نگهداری قطعات کوره ناحیه پساب صنعتی)
● علی نظری :کارشناسی مهندسی مکانیک سیاالت (مسئول فنی نظارت سایت تعمیراتی معدن شماره  1گل گهر سیرجان)
● فاطمه فریدونی :کارشناسی مهندسی مکانیک سیاالت (دانشجوی دانشگاه صنعتی سیرجان و مشاور فنی اخذ گواهینامه ایزو)

در کورههای قوس الکتریک ،برای جلوگیری از تخریب پوستهی فوالدی و همچنین خنک کاری ،از پانلهای آبگرد به جای
آســتر نسوز در باالی سطح مذاب استفاده میشــود .تحلیل حرارتی و توزیع دما در سطح لولهها از بابت تلفات حرارتی و
افزایش راندمان سرعت سیال اهمیت باالیی دارد .هدف از ارائهی این تحقیق ،معرفی طرح پانلهای آبگرد با سطح مقطع
مربعی به منظور راندمان کاری باال و بهینهی مصرف انرژی میباشد .به منظور تحلیل حرارتی -سیاالتی ،ابتدا پانل با سطح
مقطع دایرهای و مربعی بهصورت مجزا با نرمافزار انسیس ( )ANSYSطراحی و سپس با نرمافزار فلوئنت ( )Fluentحل
و تحلیل گردید .این مدل شــامل پانل فوالدی و سیال گذرنده از پانل میباشد که توزیع شار حرارتی ،فشار استاتیکی ،دما
و ســرعت سیال در آن محاسبه و مورد بررســی قرار گرفته است .پس از اعتبار سازی مدل ،جهت ارزیابی طرح با سطح
مقطع مربع ،مطالعات متعددی انجام گرفته است که نهایت ًا با شرایط مرزی مشخص ،مقایساتی با طرح قدیم با سطح مقطع
دایرهای از بابت افزایش طول عمر پانلها ،کاهش تلفات انرژی در کورههای قوس الکتریک برای پانلهای آبگرد ،افزایش
سرعت گردش جریان سیال و کاهش توقفات کورههای قوس الکتریک در اثر سوراخ شدن پانلهای آبگرد انجام شد که
تثبیت اجرای امر بوده و در این مقاله ارائه گردیده است .بررسی تأثیر پارامترهایی چون دبی حجمی سیال و تغییرات سایر
پارامترهای سیاالتی دیگر نشان میدهد که دبی آب ورودی به پانل تأثیر بسزایی بر پارامترهای سیاالتی و سرعت گردش
جریان ســیال در لولهها دارد .ازاینرو با معرفی طرح نوپای پانلها با ســطح مقطع مربع در صنعت فوالد مبارکه اصفهان،
بهترین راه کاهش شار حرارتی معین گردید ،که درنتیجه ،درصد انرژی تلفشده برای پانلها بهطور قابلتوجهی کاهش و
همچنین طول عمر پانلهای آبگرد کورههای قوس الکتریک افزایش مییابد.
واژگان كلیدي :کوره قوس الکتریک ،پانل آبگرد ،خنک کاری ،مقطع مربع ،بازدهی ،انرژی تلفشده ،طول عمر.
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مدلسازی عددی جریان متالطم نانوسیال آب  Al2O3-در یک مبدل حرارتی دو لولهای با آرایش موازی
و استفاده از خواص حرارتی متغیر
●●علی اکبر شفیعی :دانشجوی دکتری ،نوبتکار ارشد بهرهبرداری پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی
●●حمید طالبی :رییس عملیات تصفیه آب و تولید برق و بخار پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی
●●محسن ناظمی :کارشناسی ارشد مکانیک
●●قنبرعلی شیخزاده :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

مبدلهاي حرارتي از تجهيزات بسيار مهم تاسيسات نفت و گاز و ساير صنابع بهشمار ميروند .از كاربردهاي خاص مبدلها بازيافت افت
حرارتي در فرآيند شــيميايي ميباشــد كه از طريق حرارت بين سيالهاي داخل لوله و پوسته جهت افزايش يا كاهش دماي سيالها در
محيطهاي عادي يا خورنده انجام ميپذيرد .در این مطالعه میدان جریان و انتقال حرارت ،جریان متالطم نانوسیال آب Al2O3-در یک
مبدل دولولهای با استفاده از ضریب انتقال حرارت هدایتی و ویسکوزیته متغیر ،مورد بررسی قرار گرفتهاست .معادالت حاکم با استفاده
از یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن با اســتفاده از الگوریتم ســیمپلر حل شدهاست .در این مدلسازی از روش حجم محدود با به
کارگیری طرح پیوندی استفاده شده است .برای مدل سازی نانوسیال از مدل تک فازی استفاده شدهاست .سیال داخلی نانوسیال (گرم) و
سیال خارجی سیال پایه (سرد) در نظر گرفته شده است .در این شبیهسازی نتایج حاصل از مدلسازی با استفاده از خواص حرارتی متغیر
نسبت به حالتی که از خواص حرارتی ثابت استفاده میشود ،مقادیر بیشتری میباشند .بر اساس نتایج عددی مشاهده شد که با افزایش
کسر حجمی نانوذرات و عدد رینولدز سیال ،عدد ناسلت ،ضریب انتقال حرارت جابجایی و بازده حرارتی افزایش مییابد.
واژگان كليدي :نانوسیال ،مبدل حرارت دولولهای ،ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط ،عدد ناسلت متوسط ،جریان متالطم.
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مدل سازی ترموهیدرولیکی مبدل بخار  OTSGبا استفاده از کد
THERMIT_UTSG

●●علی ضیغمی :کارشناسی ارشد مهندسی هستهای از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
●●محمد ره گشای :عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران (استاد راهنمای پروژه)
●●مهدی هاشمی تیله نوئی :عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول (مشاور پروژه)

مبــدل بخار از لحاظ ایمنی در یک راکتور نقش مهمی را ایفا نموده و به عنوان مبدل حرارتی بین ســیکل اولیه وســیکل ثانویه عمل
میکند .جهت آنالیز حالت پایدار و گذرای یک مبدل بخار داشتن یک مدل ترموهیدرولیکی مطمئن از مبدل بخار ضروری است .کد
 (U_TUBE STEAM GENERATOR)THERMIT-UTSGبه طور گسترده جهت محاسبات ترموهیدرولیکی مبدل های بخار
عمودی در حالت پایدار و گذرا استفاده می شود.
در ایــن پروژه به آنالیز و بررســی مبدل بخــار (  OTSG (ONCE TROUGH STEAM GENERATORبا اســتفاده از کد
 THERMIT-UTSGپرداخته میشود و همین طور با نتایج موجود مقایسه میگردد تا بتوان صحت مدل سازی را اثبات نمود .با توجه
به اینکه این کد جهت مدل سازی مولدهای بخار با لولههای یو شکل میباشد ،نگارندگان با تغییرات در هندسه و نوع مش بندی این
کد را جهت مدل سازی مبدل بخار  OTSGاستفاده نمودند که امر جدید و قابل بحثی میباشد .با توجه به اینکه مدل سازی مبدل
بخار توسط کد مذکور تا به حال در ایران انجام نشده ،اثبات و صحت مدل سازی بسیار حائز اهمیت است و باعث پیشرفت و ساده
سازی کار در جهت مدل سازی مبدل بخار چه از نظر هزینه و چه از نظر زمان میباشد.
واژگان کلیدی :مبدل بخار  ،OTSGکد  ،THERMIT_UTSGمدل سازی مبدل بخار
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بهینهسازی ترمواکونومیک ،تحلیل اگزرژی و زیست محیطی
سیکل تبرید تراکمی به کمک الگوریتم ژنتیک
●●علیرضا شیبانی :سرپرست تعمیرات پاالیشگاه دوم ,شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
●●محمد مهدی کشتکار :دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرمان
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ,پاالیشگاه دوم

هدف در این مقاله بهینهسازی چند هدفهی سیکل تبرید تراکمی به کمک بهینه کردن اجزای سیکل و تمامی مبدلهای حرارتی آن ،اعم
از کندانسور ،اواپراتور و سوپرهیتر است .سیکل تبرید مورد بررسی ،سیکل آب خنک کن واحد  132پاالیشگاه دوم پارس جنوبی است
که این واحد وظیفهی تامین آب ســرد خنک کنندهی تجهیزات پاالیشگاه را بر عهده دارد .بهینهسازی سیکل توسط الگوریتم ژنتیک
انجام خواهد شد .هدف ترمودینامیکی سیکل در غالب مینیمم سازی تخریب اگزرژی یا ماکزیمم سازی ضریب عملکرد سیکل ،هدف
ترمواکونومیکی در غالب مینیمم سازی هزینهی جاری سیکل اعم از هزینهی خرید تجهیزات ،تعمیر و نگهداری و سوخت مصرفی (خرید
برق) و هدف زیست محیطی در غالب مینیمم سازی تولید آالیندههای منوکسید کربن ،دیاکسید کربن و ناکس بیان میشوند .با اعمال
توابع هدف و متغیرهای تصمیم مناسب به همراه محدودیتهای آنها بهینهسازی در نرم افزار  EESصورت میگیرد .بهینهسازی در چهار
مرحله صورت میگیرد که مرحلهی اول بهینهسازی تک هدفهی ترمودینامیکی ،مرحلهی دوم بهینهسازی تک هدفهی ترمواکونومیکی،
مرحلهی سوم بهینهسازی تک هدفهی زیست محیطی ناشی از مصرف برق سیکل و مرحلهی چهارم بهینهسازی چند هدفه با ترکیب
اهداف سه مرحلهی اول به صورت همزمان است.در بهینهسازی تک هدفه ،نقطهی بهینه نهایی یکتاست اما در بهینهسازی چندهدفه،
نقاط بهینهی نهایی در قالب جبههی بهینهی پارتو آورده میشــود و نقطهی بهینهی نهایی از مالکهای تصمیم ســازی  TOPSISو
 LINMAPانتخاب میشود .در نهایت با مقایسهی نتایج بهینهسازیهای مختلف در هر دو سناریو ،بهینهسازی چندهدفه جامعترین و
بهترین نتایج را ارائه داده و در سناریوی بهینهسازی سیکل ،منجر به افزایش ضریب عملکرد سیکل از  3/872به  ، 7/088کاهش تخریب
اگزرژی کل از  264/8به  127/6کیلووات ،که کاهشی  53/23درصدی است ،کاهش هزینهی کلی محصول از  117/5دالر بر ساعت
به  87/19دالر بر ساعت و کاهش تولید ناکس از  4958به  2645کیلوگرم در سال میشود.
واژگان كليدي :سیکل تبرید تراکمی ،اگزرژی ،الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی چند هدفه ،ترمواکونومیک

14

7th National Conference on Heat Exchangers
26 Nov. 2015, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بهینه سازی طراحی مبدل حرارتی پوسته و لوله با هدف
کنترل افت فشار
●●آرش اسفندیاری :طراح مبدلهای حرارتی ،شرکت کولر هوایی آبان

از عوامل بســیار مهم و تاثیرگذار در طراحی و انتخاب مبدلهای حرارتی میزان افت فشاری است که این تجهیزات بر خط فرآیندی
تحمیل میکنند ،تاثیر میزان پدیدهی افت فشــار در انتخاب پمپ مناســب و بعضا تحمیل هزینههای مربوطه ما را بر آن داشت تا به
بررسی عوامل موثر بر این پدیده بپردازیم .در این پژوهش در ابتدا به بررسی تاثیر قطر تیوب بر افت فشار در سمت لولهها در مبدلهای
حرارتی پوسته و لوله به کمک نرمافزار  +HTFSو روابط مربوطه پرداخته ،سپس به روشهای جایگزین برای جبران افت فشار بوجود
آمده در مبدل حرارتی اشاره شده است .در بررسی انجام شده سیال فرآیندی در هر دو سمت پوسته و لوله آب و در یک پاس در نظر
گرفته شده است ،دبی و دمای ورودی و خروجی سیال و همچنین میزان انتقال حرارت و سطح مبدل حرارتی در تمامی مثالهای حل
شده یکسان در نظر گرفته شده تا تاثیر عوامل تغییر کرده در مثالهای مختلف به خوبی مشخص شوند .نتیجهی حاصل از این بررسی
همانند آنچه انتظار میرفت روند منطقی تغییر افت فشار بر اثر تغییر قطر را نشان میدهد همچنین با مطالعه در نتیجهی بدست آمده
میتوان مشاهده نمود که افزایش انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی با افزایش افت فشار همراه است ،این موضوع از میزان سطح مورد
نیاز برای انجام انتقال حرارت مدنظر قابل درک است ،با این حال با توجه به آنکه عوامل بسیاری عالوه بر قطر تیوبها در میزان افت
فشار دخیلاند میتوان با تغییر سایر عوامل میزان افت فشار کلی مبدل را کنترل نمود.
واژگان کلیدی :افت فشار ،مبدلهای حرارتی ،پوستهی مبدل حرارتی ،لولههای مبدل حرارتی ،سطح انتقال حرارت
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روشهاي تعمير و بازسازي رادياتورهاي برج خنك كن اصلي نيروگاهها
●●ابراهيم اميني :رئيس اداره تجهيزات كمكي مكانيك نيروگاه حرارتي شازنداراك

در نيروگاهها جهت خنك كردن آب خروجي از كندانسور نياز به سيستم خنك كاري ميباشد تا آب گرماي خود را در تبادل با سيال
ديگر از دست داده و وارده چرخه توليد شود كه اين كار در نيروگاههاي بخاري و سيكل تركيبي با استفاده از رادياتورهايي كه در برج
خنك كن نصب شده اند انجام ميگيرد .در اين رادياتورها آب خروجي از كندانسور به وسيله پمپهاي سيركوله در تماس غير مستقيم با
هوا حرارت خود را از دست داده و جهت پاشش در كندانسور مورد استفاده قرار ميگيرند .بنابراين آماده به كار بودن رادياتورها برج از
اهميت ويژهاي برخوردار است و در صورتي كه به هر دليلي تعدادي از اين رادياتورها در مدار قرار نگيرند راندمان برج كاهش يافته و در
نتيجه امكان حداكثر توليد واحد به مخاطره ميافتد .اين رادياتورها در فصول سرد سال احتمال يخ زدن و تركيدن و يا نشتي از قسمتهاي
مختلف آن وجود دارد .بنابراين نياز به انجام تعميرات و در مدار قرار دادن هر چه سريعتر اين تجهيز از اهميت بااليي برخوردار است.
هدف از ارائه اين مقاله توضيح روشهاي تعمير رادياتورها ميباشد كه به دو روش تعمير در محل و تعمير در كارگاه تشريح شده است.
واژگان كليدي :برج خنك كن ،سكتور،دلتا ،رادياتور ،المنت ،تعمير ،تيوپ
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تحليل و بررسی مبدل حرارتي صفحه اي با استفاده از نرم افزار فلوئنت
●●ابراهیم گلعلی پور :دانشجوی رشته ی مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ،گلستان ،گرگان ،دانشکده فنی مهندسی دانشگاه گلستان واحد علی آباد کتول
●●مارال عنایتی ارزفونی :دانشجوی رشته ی مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ،گلستان ،گرگان ،دانشکده فنی مهندسی دانشگاه گلستان واحد علی آباد کتول

استفاده از مبدل های حرارتی صفحه ای به دلیل مزایای بیشتر آن ها نسبت به مبدل های پوسته لوله ای رایج،روز به روز در حال افزایش
است و با توجه به اینکه بررسي اكسرژي و ذخيره سازي انرژي از پارامترهاي مهم در طراحي مبدل هاي حرارتي هستند،در این مطالعه
سعی بر این بوده است که تاثيرات هندسه ي سطح روي انتقال حرارت و اتالف اکسرژی به صورت تحليلي براي مبدل ها ي حرارتي
صفحه اي صاف با استفاده از نرم افزار فلوئنت مورد بررسي قرار بگیرد .تحليل انجام شده براي مبدل حرارتي با گذر  1به 1تحت شرايط
جريان موازي و نا هم ســو ،در جريان آشــفته (متالطم)صورت گرفت .الزم به ذکر است که هر دو سيال مبدل حرارتي آب بوده اند و
دريافتيم كه اتالف اكسرژي با افزايش دبي جرمي افزايش مي يابد هم چنین افت فشار به طور چشمگيري باعث افزايش هزينه ها ميشود
در حاليكه انتقال حرارت تاثير بيشتري روي اكسرژي دارد .براي بهينه كردن انتقال حرارت بين صفحات و كمينه كردن مقدار اتالف
اكسرژي  ،تحليل به كمك نرم افزار ميتواند در انتخاب پارامتر هاي موثر در مبدل هاي حرارتي صفحه اي بسيار مفيد كارامد باشد که
در این مقاله به بحث و بررسی آن می پردازیم.
واژگان كليدي :مبدل حرارتي صفحه اي،اكسرژي،مدلسازي،فلوئنت.
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بررسی تجربی اثر تولیدکننده های گردابه بر افزایش انتقال حرارت روی صفحه تخت
●●احسان ایزدپناه :استادیار ،دانشگاه خلیج فارس ،دانشکده مهندسی ،گروه مکانیک
●●محمود شرافی :کارشناس ارشد ،شرکت نفت و گاز پارس ،عسلویه
●●علی سعیدی نژاد :دکتری مکانیک
●●مرضیه بابایی ربیعی :استادیار ،دانشگاه خلیج فارس ،دانشکده مهندسی ،گروه مکانیک
دانشگاه خلیج فارس ،دانشکده مهندسی ،گروه مکانیک

اســتفاده بهینه از انرژی حرارتی و باال بردن راندمان وسایل حرارتی یکی از مسائل مهم در علم مهندسی به شمار می-رود و تحقیقات
زیادی در این زمینه صورت گرفته است .امروزه یکی از کارآمدترین روشهای افزایش انتقال حرارت ،تحریک الیه مرزی و برهم زدن
الگوی جریان روی سطح با استفاده از روشهای مختلف مانند نصب تولیدکنندههای گردابه بر روی سطح جسم میباشد .در این مقاله
بصورت تجربی و عددی تاثیر استفاده از تولید کنندههای گردابه بر افزایش انتقال حرارت از صفحه تخت مورد بررسی قرار گرفته است.
برای انجام آزمایشهای تجربی از یک تونل باد با اتاق آزمونی به ابعاد  183×35×35ســاتیمتر اســتفاده شده که صفحه شار ثابت در
باالی اتاق آزمون تونل نصب شده است .برای تحریک الیه مرزی روی این سطح از تولیدکنندههای گردابه از نوع بالچه و در دو نوع
هندسه مثلثی و مستطیلی با زوایای  30و  45درجه در دو آرایش تکی و جفتی استفاده شده است .دادههای تجربی در حالتهای مختلف
ثبت شده و نمودارهای بیبعد ضریب انتقال حرارت جابجایی ترسیم شدهاند .همچنین جهت شبیهسازی عددی از روش حجم محدود و
مدل توربوالنس  realizable kاستفاده شده است .نتایج نشان میدهد که عملکرد بالچههای جفتی به مراتب از حالت تکی بهتر بوده و
با افزایش عدد رینولدز میزان افزایش انتقال حرارت توسط بالچه ها بیشتر میشود.
واژگان كليدي :تولیدکننده گردابه ،افزایش انتقال حرارت ،صفحه تخت ،تحریک الیه مرزی
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تاثیر شدت جریان گاز بر شرایط رژیم جریان دو فازی در خط لوله  32اینچی
●●بهادر اکبری :دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج
●●هجیر کریمی :دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی ،معاونت پژوهشی دانشگاه یاسوج

در این مقاله هدف اصلی بررسی تغییرات و نوسانات شدت جریان گاز بر روی شرایط رژیم جریان دو فازی در یک خط لوله  32اینچی
گاز همراه با میعانات در پاالیشگاه دوم گاز پارس جنوبی ،به طول  105کیلومتر از سکو تا خشکی میباشد .نتایج حاصل از محاسبات بیانگر
یک رژیم جریان دو فازی از نوع جداشده ( ،)segregatedدر خط لوله میباشد .با توجه به اینکه این رژیم جریان به سه شکل الیهای،
حلقوی و موجی می-باشد ،لذا نوسانات و شرایط موجود در این خط لوله بیانگر موثر بودن رژیم جریان جداشده از نوع حلقوی و بعضا
موجی شکل میباشد .با توجه به نوسانات باالدستی حاصل از تعداد چاهها و نحوه تصفیه و تولید در بخش خشکی واحدهای فرآیندی،
شرایط در حاالت مختلف عملیاتی از حداقل جریان خوراک تا ظرفیت طراحی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .بنابراین در این
مطالعه از یک سو تاثیر نوسانات شدت جریان گاز بر روی سرعتهای ظاهری گاز و مایع مورد بررسی قرار گرفته است و از سویی با
توجه به ماندگی مایع به شکل-های مختلف در لوله و همراه با جریان گاز ،نقش شدت جریان بر کسر ماندگی مایع ،سرعت سیالبه مایع،
همچنین طول سیالبه مایع و طول حبابهای بهم پیوسته گاز ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .نتایج حاصل از بررسیها به کمک
روابط و تئوریهای مختلف ،بیانگر واقعی بودن این نوع تغییرات و تاثیرپذیری آن بر نوع و کیفیت محصول ،میزان و کمیت تولید میباشد.
واژگان كليدي :رژیم جریان ،ماندگی ،شدت جریان ،سيالبه مايع
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شبیه سازی و بهینه سازی مبدل پیش گرمکن هوائی جهت کوره ( )101-H-104واحد
آب گیری از گاز مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از نرم افزار Aspen Hetran
●●سامان خادم حسینی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (گرایش ترمودینامیک و سینتیک) ،گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب .تهران  ،ایران
●●ایرج ناصر :دکتری مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب .تهران  ،ایران

امروزه مقادیر بسیاری گاز گرم حاصل از احتراق سوخت توسط بویلرها و انواع متنوع کورهها در صنایع مختلف تولید میشود ،بازیافت
انرژی ( )Waste Heat Recoveryموجود در این گازها این امکان را فراهم میسازد که مقادیر بسیاری از انرژی اولیه مصرفی کاهش
یابــد" .کیفیت حرارت" در کنار کمیت انرژی موجود در جریان خروجی ،یکی از متغیرهای اصلی تأثیر گذار روی میزان توجیهپذیری
اقتصادی طرحهای بازیافت حرارت میباشد.کاهش هزینههای انرژی مصرفی به طور مستقیم و کاهش آلودگیهای زیست محیطی ،اندازه
تجهیزات و مصرف انرژی تجهیزات جانبی همگی از مزایای غیر مستقیم بازیافت حرارت از جریانهای خروجی میباشد .حتی در برخی
از کاربردها بازیافت حرارت از جریانهای خروجی منجر به افزایش ظرفیت تولید در واحد صنعتی میشود .برخی از سیستمهای بازیافت
حرارت متداول عبارتند از مبدلهای پیش گرمکن ،بویلرهای بازیافت حرارتی ،لولههای حرارتی ،اکونومایزرها و بازیافت متناوب حرارت.
مبدلهای پیش گرمکن مبدلهای حرارتی میباشند که با استفاده از انرژی حرارتی گازهای خروجی از دودکش کوره ( )Flue gasجهت
پیش گرم نمودن هوای احتراق ورودی به کوره مورد بهره برداری قرار میگیرند .استفاده از این سیستم سبب میگردد عالوه بر افزایش
دمای شعله به مقدار قابل توجهی نیز در مصرف سوخت کوره صرفه جوئی حاصل گردد ،لذا میتوان بیان نمود به کارگیری صحیح این
نوع مبدلها عالوه بر اینکه نوعی بهینه سازی مصرف انرژی محسوب میشود سبب افزایش کارائی کوره مورد نظر نیز میگردد.
در مقاله پیش روی ابتدا جهت کوره ( )101-H-104واحد آب گیری از گاز مجتمع گاز پارس جنوبی رکوپراتور حرارتی شــبیه سازی
میگردد سپس بهینه سازی مبدل مذکور صورت میپذیرد ،جهت انجام این امر ابتدا تک تک اجزای مهم ساختاری مبدل (نظیر قطر
پوسته ،تعداد لوله ،طول لوله و  )...به صورت مجزا و مفصل از لحاظ اقتصادی و شرایط عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه
به میزان تاثیر هر جزء ،مبدل حرارتی جدیدی طراحی و شبیه سازی میگردد .با تعیین قیمت مبدل بهینه سازی شده مشخص
میگردد هزینه ســاخت رکوپراتور حرارتی نسبت به مبدل موجود با  30درصد کاهش کاهش مواجه میگردند ،این کاهش هزینه در
حالی رخ میدهد که عالوه بر اینکه دمای خروجی سیاالت گرم و سرد با تغییر قابل مالحظهای مواجه نگردیده و مبدل بهینه سازی شده
قادر به تامین دماهای خروجی مورد نظر میباشد ،مبدل (رکوپراتور) پیشنهادی از لحاظ شرایط عملیاتی نیز نظیر افت فشار هر دو سمت،
ضریب انتقال حرارت ،ارتعاشات و  ...مشكلي نداشته و امكان ساخت آنها ميسر ميباشد.
واژگان کلیدی :رکوپراتور حرارتی  ،شبیه سازی ،بهینه سازی.Aspen Hetran ،
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شبیهسازی سه بعدی الگوی جریان ناپایا و بررسی انتقال حرارت
در مبدل حرارتی لوله پرهای با روشهای CFD
●●حسن انصاریفر :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
●●مهرزاد شمس :دانشیار مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

امروزه شبیهســازی رایانهای در بررسی سیســتمهای حرارتی از جایگاه ویژهای برخوردار است .در این مقاله مدل سه بعدی مبدل
حرارتی لول ه پرهای با نرم افزار فلوئنت شبیهسازی شده است .در این مبدلها با توجه به محدودهی ضریب انتقال حرارت هوا ،پرهها به
صورت موازی و عمود بر مجموعهی لولهها برای گسترش سطح انتقال حرارت با هوا قرار گرفتهاند .تأثیر تغییر گام پره و اثر سرعت هوا
در محدودهی ( 1تا سه متر بر ثانیه) بر پارامترهای افت فشار ،متوسط ضریب انتقال حرارت جابهجایی و متوسط عدد ناسلت در جریان
ناپایا بررســی شده است .نتایج نشان میدهد افزایش سرعت هوای ورودی و جدایش مداوم گردابهها در پشت لولهها سبب ناپایداری
جریان اصلی و بهبود انتقال حرارت میشــود .متوســط ضریب انتقال حرارت جابهجایی به علت طوالنیتر شدن طول توسعه یافتگی و
آشفتگی جریان افزایش مییابد .از طرفی افزایش سرعت و نوسان جریان موجب افزایش افت فشار سیال میشود .با تغییر گام پره به
علت افزایش فاصله بین پرهها و افزایش ضریب انتقال حرارت ،متوسط عدد ناسلت نیز افزایش مییابد .نتایج حاصل از این شبیهسازی
مطابقت قابل قبولی با دادههای تجربی دارد .اعتبار نتایج عددی نشان میدهد استفاده از تکنیکهای  CFDبه عنوان روشی مؤثر به درک
بیشتر رفتار جریان و انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی واقعی کمک میکند.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی لوله پرهای ،گام پره ،متوسط ضریب انتقال حرارت جابهجایی ،افت فشارCFD ،
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مدل سازی ریاضی و شبیه سازی  CFDانتقال حرارت
سیال غیر نیوتنی در مبدل حرارتی دولولهای
●●جالل جهان کهن :شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده مهندسی شیمی ،کارشناسی ارشد
●●مریم حیدری :شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده مهندسی شیمی ،عضو هیئت علمی

مدل ســازی ریاضی و شبیه سازی  CFDانتقال حرارت سیال غیر نیوتنی در مبدل حرارتی دولولهای ارائه گردیده است .فرایند انتقال
حرارت سیاالت غیر نیوتنی ویسکوز در بخشهای مختلف صنعتی ،شامل صنایع شیمیایی ،پتروشیمی ،غذایی ،پلیمرها و صنایع دارویی
وجود دارد .مقاله حاضر برای ارزیابی انجام انتقال حرارت به هر دو صورت هم جهت و غیر هم جهت با به دست آوردن عدد ناسلت
در محدوده وسیعی از عدد گراتز و عدد رینولدز در غلظت های متفاوتی از سیال غیر نیوتنی عامل توسط آنالیز  CFDانجام شده است
و توافق خوبی بین نتایج عددی و مقادیر تجربی گزارش شده حاصل شد.
واژگان کلیدی :مدل سازی ریاضی ،شبیه سازی  ، CFDمبدل حرارتی دولولهای
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طراحی دستی پیش گرمکن هوائی جهت کوره ( )101-H-104واحد
آب گیری از گاز مجتمع گاز پارس جنوبی
●●سامان خادم حسینی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (گرایش ترمودینامیک و سینتیک) ،گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب .تهران ،ایران
●●ایرج ناصر :دکتری مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب .تهران ،ایران

چکیده
امروزه مقادیر بسیاری گاز گرم حاصل از احتراق سوخت توسط بویلرها و انواع متنوع کورهها در صنایع مختلف تولید میشود ،بازیافت
انرژی ( )Waste Heat Recoveryموجود در این گازها این امکان را فراهم میسازد که مقادیر بسیاری از انرژی اولیه مصرفی کاهش
یابــد" .کیفیت حرارت" در کنار کمیت انرژی موجود در جریان خروجی ،یکی از متغیرهای اصلی تأثیر گذار روی میزان توجیهپذیری
اقتصادی طرحهای بازیافت حرارت میباشــد .کاهش هزینههای انرژی مصرفی به طور مستقیم و کاهش آلودگیهای زیست محیطی،
اندازه تجهیزات و مصرف انرژی تجهیزات جانبی همگی از مزایای غیر مستقیم بازیافت حرارت از جریانهای خروجی میباشد .حتی در
برخی از کاربردها بازیافت حرارت از جریانهای خروجی منجر به افزایش ظرفیت تولید در واحد صنعتی میشود .برخی از سیستمهای
بازیافت حرارت متداول عبارتند از مبدلهای پیش گرمکن ،بویلرهای بازیافت حرارتی ،لولههای حرارتی ،اکونومایزرها و بازیافت متناوب
حرارت .مبدلهای پیش گرمکن مبدلهای حرارتی میباشند که با استفاده از انرژی حرارتی گازهای خروجی از دودکش کوره ()Flue gas
جهت پیش گرم نمودن هوای احتراق ورودی به کوره مورد بهره برداری قرار میگیرند .اســتفاده از این سیستم سبب میگردد عالوه بر
افزایش دمای شعله به مقدار قابل توجهی نیز در مصرف سوخت کوره صرفه جوئی حاصل گردد .لذا میتوان بیان نمود به کارگیری صحیح
این نوع مبدلها عالوه بر اینکه نوعی بهینه سازی مصرف انرژی محسوب میشود سبب افزایش کارائی کوره مورد نظر نیز میگردد .در این
مقاله پس از اینکه مبدلهای پیش گرمکن (رکوپراتور) و انواع آن به اختصار مورد بررسی قرار گرفت ،با استفاده از آنالیز گازهای خروجی
از کوره ( )101-H-104واحد آب گیری از گاز مجتمع گاز پارس جنوبی طراحی مبدل پیش گرمکن حرارتی جهت کوره مذکور صورت
میپذیرد .طراحی با استفاده از محاسبات ریاضی و بر مبنای قوانین انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی و نیز بهره گیری از استانداردهای
جهانی موجود (استاندارد  ،)TEMAقابل اجرا میباشد .قابل ذکر است در این طراحی دبی هوا  33/3کیلوگرم بر ثانیه و دمای هوا از 36
به حدود  158درجه سانتیگراد پیش گرم میگردد .مبدل طراحی شده پوسته لوله و از نوع  Split backing floating headبا تعداد لوله
 ،2747طول لوله  3/048متر ،قطر خارجی لوله  15/88میلیمتر و قطر داخلی پوسته 1143میلیمتر طراحی و پیشنهاد میگردد.

واژگان کلیدی :بازیافت انرژی ،مبدلهای پیش گرمکن حرارتی ،استاندارد  ،TEMAطراحی دستی.
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آنالیز انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی با استفاده از مدل سازی
ریاضی و شبیه سازی  CFDدر مبدل حرارتی دو لولهای
●●جالل جهان کهن :شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده مهندسی شیمی ،کارشناسی ارشد
●●مریم حیدری :شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده مهندسی شیمی ،عضو هیئت علمی

آنالیز انتقال حرارت ســیال غیر نیوتنی با استفاده از مدل ســازی ریاضی و شبیه سازی  CFDدر مبدل حرارتی دو لولهای برای هر دو
جریان همسو و ناهمسو انجام گرفته است .انتقال حرارت سیاالت ویسکوز در جریان آرام فرآیندی است که همواره با آن روبرو میشویم.
سیاالت مورد نظر نیوتنی یا غیر نیوتنی میباشند .ویژگی برجسته بسیاری از سیاالت ویسکوز این است که ویژگیهای رئولوژیکی آنها
نســبت به درجه حرارت بسیار حساس میباشند .مقاله حاضر برای بررسی انجام انتقال حرارت به هر دو صورت هم جهت و غیر هم
جهت با به دست آوردن عدد ناسلت در محدوده وسیعی از عدد گراتز در غلظتهای متفاوتی از سیال غیر نیوتنی عامل توسط آنالیز
 CFDانجام شده است.
واژگان کلیدی :سیال غیر نیوتنی ،شبیه سازی  ، CFDمبدل حرارتی دولوله ای
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تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیاالت در کانال غیر دایروی
با مدل تک فازی
●●کامبیز باباعلی حقیقی :کارشناس ارشد مکانیک ،مدرس دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
●●رامین هاشمی :دکترای مکانیک ،استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان آرام نانوسیاالت آب -آلومینا در لولههای با قطر هیدرولیکی یکسان و شکل مقطع متفاوت با شرط
مرزی دما ثابت روی دیواره به صورت عددی بررسی شده است .اثر هندسه سطح مقطع ،عدد رینولدز ،نوع و غلظت حجمی نانوذرات،
روی رفتار حرارتی نانوسیاالت مطالعه شده است .نیاز به محدودیتهای افت فشاری نیازمند استفاده از کانالهای غیر دایروی دارد که
برای جبران کاهش انتقال حرارت از نانو سیال استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که این نانوسیاالت ضریب انتقال حرارت بیشتری
نسبت به آب خالص دارند.
واژگان كليدي :نانوسیال ،جابجایی اجباری ،ضریب انتقال حرارت،کانال غیر دایروی ،دما ثابت ،مدل تک فازی

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

7th National Conference on Heat Exchangers
26 Nov. 2015, Tehran, IRAN

25
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بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیاالت در کانال غیر
دایروی با مدل دو فازی
●●کامبیز باباعلی حقیقی :کارشناس ارشد مکانیک ،مدرس دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
●●رامین هاشمی :دکترای مکانیک ،استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان آرام نانوسیاالت آب -آلومینا در لولههای با قطر هیدرولیکی یکسان و شکل مقطع متفاوت با شرط
مرزی دما ثابت روی دیواره به صورت عددی بررسی شده است .اثر هندسه سطح مقطع ،عدد رینولدز ،نوع و غلظت حجمی نانوذرات،
روی رفتار حرارتی نانوسیاالت مطالعه شده است .نیاز به محدودیتهای افت فشاری نیازمند استفاده از کانالهای غیر دایروی دارد که
برای جبران کاهش انتقال حرارت از نانو سیال استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که این نانوسیاالت ضریب انتقال حرارت بیشتری
نسبت به آب خالص دارند.
واژگان كليدي :نانوسیال ،جابجایی اجباری ،ضریب انتقال حرارت،کانال غیر دایروی ،دما ثابت ،مدل دو فازی
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افزایش کارایی یک مبدل حرارتی خاص در سیستم
روانکاری توربین نیروگاه رامین
●●میثم دیناروند :دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز
●●ابراهیم حاجی دولو :استاد ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز

مبدل حرارتی پوسته-لولهای سیستم روانکاری توربین نیروگاه رامین اهواز دارای طراحی منحصر به فردی میباشد .در این مقاله عملکرد
ی نیروگاه رامین بررسی شده و راه حلهای علمی و کاربردی برای افزایش بازده ،جهت کاهش دمای روغن تا حد مجاز آن
مبدل حرارت 
مورد مطالعه قرار گرفت .دو روش برای افزایش کارایی آن شامل بهسازی و تشدید انتقال حرارت و تاثیر آنها بر میزان انتقال حرارت،
دمای خروجی سیاالت و افت فشار مد نظر قرار گرفت .مقایسهی دادههای تجربی با استاندارد  TEMAو سپس ارزیابی آن به روش
تحلیلی صورت گرفت .با استفاده از نتایج استخراج شده در ادامه شبیهسازی برای دما ،انتقال حرارت و افت فشار سیاالت در خروجی
مبدل حرارتی در طول یک سال به کمک نرم افزار  B-JACصورت گرفت .نتایج روش بهسازی نشان دهندهی افزایش  4/26درصد
انتقال حرارت ،کاهش  23/19درصد و  20/01درصد افت فشار سمت پوسته و لوله میباشد .نتایج روش تشدید انتقال حرارت باعث
کاهش دمای روغن تا حد مجاز ،افزایش  25/06درصد انتقال حرارت ،کاهش  25/08درصد و افزایش  171/55درصد افت فشــار
سمت پوسته و لوله میشود.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی پوسته-لولهای ،بهسازی ،تشدید ،جایگزینیB-JAC ،
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افزایش کارایی سیستم روانکاری توربین نیروگاه رامین
●●میثم دیناروند :دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز
●●ابراهیم حاجی دولو :استاد ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز

مبدل حرارتی پوسته-لولهای سیستم روانکاری توربین نیروگاه رامین اهواز دارای طراحی منحصر به فردی میباشد .در این مقاله عملکرد
ی و سیستم روانکاری نیروگاه رامین بررسی شده و راه حلهای علمی و کاربردی برای افزایش کارایی مبدل حرارتی و ایجاد
مبدل حرارت 
شــرایط اســتاندارد در جهت کاهش دمای روغن تا حد مجاز آن مورد مطالعه قرار گرفت .دو روش برای افزایش کارایی کل سیستم
روانکاری شامل بهرهگیری از سیستم تبرید و جایگزینی مبدل حرارتی و تاثیر آن بر میزان انتقال حرارت ،حداکثر دمای خروجی روغن
و افت فشار مد نظر قرار گرفت .مقایسهی دادههای تجربی با استاندارد  TEMAو سپس ارزیابی آن به روش تحلیلی صورت گرفت .با
استفاده از نتایج استخراج شده در ادامه شبیهسازی برای انتقال حرارت و افت فشار سیاالت در خروجی مبدل حرارتی در طی یک سال
به کمک نرم افزار  B-JACصورت گرفت .نتایج روش جایگزینی نشان دهندهی افزایش  8/01درصد انتقال حرارت ،کاهش 36/95
درصد و افزایش  103/24درصد افت فشار سمت پوسته و لوله میباشد .نتایج روش بهرهگیری سیستم تبرید برای حذف اختالف دمای
اضافهی آب ورودی یا روغن خروجی از مبدل حرارتی حاکی از نیاز  234و  185تن بردتی برای نوع  M-540و  M-dinaبود.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی پوسته-لولهای ،جایگزینی ،سیستم تبریدM-540 ، B-JAC ،
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بهینه سازی یک مبدل حرارتی پوسته لوله بدون تغییر فاز به روش
آنالیز اگزرژی
●●محمد هادی کتولی :دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی
●●مختار بیدی :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

مبدلهای حرارتی یکی از پرکاربردترین وسایل در زندگی امروز به شمار میروند .با توجه به بحث کمبود انرژی ،بشر مدت هاست که
به فکر بهینه سازی وسایل موجود جهت کاهش مصرف انرژی میباشد .از جمله روشهای موجود برای بهینه سازی مبدلهای حرارتی،
روش اگزرژی میباشد .در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از مقاالت مختلف ،معادالت الزم جهت تحلیل اگزرژی مبدل پوسته
لوله به دست آمده و سپس با استفاده از این معادالت به تحلیل اگزرژی یک نمونه مبدل خاص پرداخته شود .ابتدا با وارد کردن دادههای
طراحی در نرم افزار  Aspen b-jackو با استفاده از معادالت آنالیز اگزرژی به دست آمده برای تحلیل مبدل پوسته لوله در نرم افزار
 ،EESاتالف اگزرژی برای یک نمونه مبدل پوسته لوله با ابعاد مشخص به دست آمده است و سپس برای بررسی این که مبدل در کدام
حالت بهینه میباشد ،تحلیل و بهینه سازی مبدل پوسته لوله انجام شده است .نتایج نشان میدهد که در قسمت پوسته ،اتالف اگزرژی بر
حسب طول لوله افزایش مییابد و در قسمت لوله نیز با افزایش توان عبوری از مبدل ،اتالف اگزرژی در مبدل افزایش مییابد .بنابراین
میتوان با در نظر گرفتن طول بهینهای که برای این مبدل تعیین شده است ،از اتالف اگزرژی بیش از حد در این مبدل جلوگیری کرد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی پوسته لوله ،بهینه سازی ،آنالیز اگزرژی
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بررسی ضریب انتقال حرارت جابجایی نانو سیال مغناطیسی دارای نانولوله کربنی نسبت
به سیال پایه آب مقطر در مبدل حرارتی پوسته-لوله تحت جریان مغشوش
●●محمدحسین آقابزرگ :کارشناسی ارشد ،گروه مکاترونیک ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
●●علیمراد رشیدی :دکتری گروه مکاترونیک ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران

هدف از این تحقیق مقایسه افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی نانو سیال مغناطیسی دارای نانو لوله کربنی نسبت به سیال پایه آب
مقطر تحت رژیم جریان مغشوش بود .درصدهای وزنی  0/10درصد و 0/20درصد تهیه شدند و تست پایداری زتا بر روی نانو سیال
مغناطیسی انجام گرفت .بعد از این مراحل اندازه گیری و مقایسه افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی نانوسیال مغناطیسی توسط
مبدل حرارتی پوسته -لوله انجام گرفت .نتایج نشان دادند برای درصدهای وزنی آماده شده در جریان مغشوش ،با افزایش دما و درصد
وزنی این ضریب افزایش محسوســی می یابد .ضریب انتقال حرارت جابجایی نانو ســیال مغناطیسی نسبت به سیال پایه آب مقطر با
درصد وزنی 0/20درصد به میزان 37/50درصد افزایش یافت که با توجه به درصد های وزنی بســیار کم (زیر 1درصد افزایش قابل
مالحظه ای داشت.
واژگان کلیدي :نانوسیاالت مغناطیسی ،ضریب انتقال حرارت جابجایی  ،جریان مغشوش ،نانوذرات هیبرید آهن اکسید ،مبدل حرارتی.
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بررسی تاثیر فاکتور دما بر روی برنامه ریزی فرایند کک زدایی مبدلهای خط انتقال ()TLE
●●حسین اشتیاقیان :کارشناس مکانیک حرارت و سیاالت ،شرکت فاتح صنعت کیمیا ،اداره مهندسی ،شهرک بزرگ صنعتی شیراز ،ایران
●●آریا ناصری :کارشناس مکانیک حرارت و سیاالت ،شرکت فاتح صنعت کیمیا ،اداره مهندسی ،شهرک بزرگ صنعتی شیراز ،ایران

محصوالت الفینی نظیر اتیلن و پروپیلن از شکست حرارتی هیدروکربنهای گازی یا مایع ،تولید میشوند .این فرایند شامل حرارت دهی
هیدروکربنها در کویلهای تابشی کوره تا دمای حدود  800درجه سانتیگراد و سپس سرد کردن ناگهانی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه
تا دمای حدود  650درجه سانتیگراد میباشد .این فرایند سرد کردن ناگهانی در مبدلهای خط انتقال ( )TLEصورت میپذیرد.
تشکیل و رسوب گذاری کک در کورههای شکست صنایع اتیلنی ،فرایندی اجتناب ناپذیر بوده و همچنان به عنوان یکی از معضالت بهره
برداری و سرویس اینگونه تجهیزات به شمار میرود .از آنجا که تشکیل و رسوب گذاری کک ،زمان کارکرد موثر کوره را تحت تاثیر
قرار میدهد ،عم ً
ال زمان خروج از سرویس این کورهها تابعی از میزان و شرایط کک تشکیل شده در کویلهای تابشی و مبدلهای خط
انتقال ( )TLEپایین دستی آن میباشد .در مقیاس صنعتی ،ضخامت سنجی کک رسوب گذاری شده در دیوارههای مبدل  ،TLEاز طریق
روشهای تجربی دشوار و تقریب ًا غیر ممکن به نظر میرسد ،با این وجود ،از آنجا که تجمع کک در این تجهیزات ،تاثیر به سزایی در دمای
خروجی مبدل دارد ،این دما به صورت غیر مستقیم بیانگر خصوصیات کک تشکیل شده در مبدل است .بنابراین دمای خروجی مبدل
 TLEبه عنوان یک فاکتور تاثیر گذار در برنامه ریزی و زمان بندی خروج کوره از سرویس به منظور کک زدایی تجهیز شناخته میشود.
این مقاله در فاز نخست به بررسی اجمالی پدیده ی کک و مکانیزمهای تشکیل آن پرداخته و سپس در فاز دوم ،دمای خروجی مبدل
 ،TLEبر اســاس یک تحلیل عددی ،تئوری و با کمک مدلی پارامتریک تعیین و در نهایت با مقایســهی نتایج پارامتریک با دادههای
برداشت شده از پتروشیمی امیرکبیر به ارائهی ضریب تصحیحی در راستای پیش بینی دمای خروجی  TLEپرداخته می-شود.
واژگان کلیدی :تشکیل کک ،کورههای شکست اتیلنی ،مبدلهای خط انتقال ،کویلهای تابشی ،دمای خروجی
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شبیه سازی مبدل حرارتی پوسته لوله توسط نرم افزار Aspen Plus,HTFS

به منظور افزایش نرخ انتقال حرارت

●●علیرضا باهری :عضو هیئت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول (مربی)
●●مجتبی کمال :دانشجوی مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی دزفول
●●محمد نور محمدی :دانشجوی مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی دزفول

در این مقاله با شبیه سازی یک مبدل حرارتی در نرم افزار  aspen plusو بررسی عوامل خارجی بر این مبدل سعی در انتقال حداکثر
حرارت شده به طوریکه عواملی از قبیل دبی جریانها ،دمای جریانها و  ....در شرایط بهینهای باشد .این کار به منظور صرفه جویی در
مصرف انرژی اســت .در این مقاله با بررســی نمودارها و جداول حرارت انتقال یافته بدست آمده در نتایج مقدار بهینه این متغیرهای
ورودی را مشخص کرده و حداکثر مقدار بهینه را که مبدل قادر به انتقال آن است مشخص میشود .پس از آن با استفاده از نرم افزار
 HTFSبهینه سازی هندسی مبدل را انجام شده و مقادیر بهینه (از قبیل طول ،بفلها و  )...را بدست آورده میشود .مقادیر بدست آمده
با یک نمونه صنعتی مورد بررسی قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی پوسته لوله ،شبیه سازی  ،نرم افزار  ، HTFSنرم افزار aspen plus
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بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در مبدل حرارتی
صفحهای روغن توربینهای گازی V94.2
●●مجتبی نادری :کارشناس مکانیک امور مهندسی نیروگاه گلستان ،شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

یکی از مبدلهای حرارتی که در توربینهای گازی  V94.2بهعنوان مبدل حرارتی خنککننده روغن روان کاری استفاده میشود ،مبدل
حرارتی صفحهای مدل  FPساخت کارخانه  Funkeکشور آلمان هست که در آن روغن بهعنوان سیال خنک شونده و آب دمین بهعنوان
سیال خنککننده میباشد .هدف از انجام پژوهش ارزیابی کارایی این نوع مبدل حرارتی هست ،توضیح بیشتر اینکه عالوه بر روشهای
تجربی میتوان از روشهای شبیهسازی نیز استفاده نمود تا با مشخص نمودن متغیرهاي تأثیرگذار و پیشگویی مناسب رفتار مبدلهای
حرارتی صفحهای ،هزینه آزمایشها تجربی را کاهش داد و دقت آن را باال برد .شبیهسازی عددی در نرمافزار رایانهای فلوئنت تحت
دینامیک ســیاالتی محاسباتی انجام پذیرفت .شبیهسازی بهصورت سهبعدی صورت گرفت و در حل عددی از مدل اغتشاشی  K-εو
الگوریتم  Simpleبرای گسسته سازی معادالت استفادهشده است .معادالت بکار رفته ،معادالت معادله پیوستگی و معادله ناویراستوکس
و معادله انرژی هســت و فرض بر این اســت که سیال نیوتنی و تراکم ناپذیر و نیروی حجمی در معادله ناویراستوکس ناچیز و تلفات
ویســکوز در معادله انرژی نیز ناچیز باشــد .در شبیهسازی انجامشده به ازای نرخ جریانهای مختلف ،توزیع افت فشار و توزیع درجه
حرارت در کانال سرد و گرم محاسبهشده است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی صفحهای ،شبیهسازی عددی ،فلوئنت
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بهینهسازی مبدلهای جریان متقاطع در خنککنندههای تبخیری غیرمستقیم
●●مجتبی طالعزاری :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
●● فرشاد کوثری :استاد دانشکده مهندسی مکانیک ،گرایش تبدیل انرژی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

خنککنندههای تبخیری غیرمستقیم ( ،)Indirect evaporative coolerبه دلیل مصرف پایینتر برق و بازده حباب تر باالتر در سالهای
اخیر مورد توجه قرارگرفتهاند [ .]1در این مقاله تحلیل عددی یک مبدل جریان متقاطع که با سیکل مایسوسنکو ()Maisotsenko cycle
عمل میکند ،مورد بررسی قرار گرفته است .نمونه عددی مبدل به وسیلهی حل معادالت انتقال جرم و حرارت بین دو جریان هوای اولیه
و ثانویه و سطح مرطوب مبدل به روش المان محدود تهیه شده است .با حل همزمان این معادالت تأثیر پارامترهای مختلف هندسی بر
عملکرد این مبدلها مشخص می شود .عرض و ارتفاع سطح مقطع کانالها ،تعداد کانالهای جریان اولیه و ثانویه و تأثیر همزمان تعداد
و عرض کانال ها در شرایطی که حجم مبدل ثابت باشد ،برای دما و رطوبت هوای ورودی مختلف پارامترهای هندسیای هستند که
در این مقاله بررسیشدهاند .در نهایت مشخص شد با ثابت نگهداشتن عرض کانال و کاهش ارتفاع آن ،بازده حباب تر افزایش مییابد
طوری که ارتفاع بهینه کانال  4میلیمتر است .با ثابت نگهداشتن ارتفاع کانال و افزایش عرض آن ،بازده حباب تر افزایشیافته و بهینه
ضریب عملکرد در عرض  3/2سانتیمتری رخ میدهد .در حجم ثابت مبدل ،با افزایش تعداد کانالها و در نتیجه کاهش عرض آنها
و ثابت نگهداشــتن بقیه پارامترها ،بازده حباب تر کاهش و دمای خروجی افزایش مییابد .ظرفیت خنکسازی مبدل افزایشیافته اما
همزمان با افزایش ظرفیت خنکسازی ،افت فشار با شدت بیشتری افزایش مییابد که منجر به کاهش ضریب عملکرد مبدل میشود.
پارامتر دیگری که مورد بررسی قرار گرفت ،تأثیر طول کانال خشک و مرطوب مبدل است .با ثابت نگهداشتن تعداد کانالهای مرطوب
( 6عدد) و افزایش تعداد کانالهای خشــک که همزمان منجر به افزایش طول کانالهای مرطوب میشــود ،بازده حباب تر و ضریب
عملکرد کاهش مییابد.
واژگان كليدي :سیکل مایسوسنکو ،خنککننده تبخیری غیرمستقیم ،بازده حباب تر ،ضریب عملکرد

34

7th National Conference on Heat Exchangers
26 Nov. 2015, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی عددی انتقال حرارت وافت فشار در مبدلهای حرارتی دو لولهایی با
توربوالتورهای مارپیچ سوراخ دار
●●نعمت مشغوفی ملکی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
●●سید مهدی پستهایی :دانشیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه

در این تحقیق اثر افزودن توربوالتور مارپیچ سوراخ دار در مبدلهای حرارتی دو لولهایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .انواع سوراخها
با قطرهای مختلف و در مکانهای هندســی مختلف توربوالتور جاســازی شده و با مدل سازی و حل عددی توسط نرم افزار Ansis fluent
جوابها مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است .طول مبدل  2100میلیمتر ،قطر لوله خارجی  22میلیمتر و قطر داخلی لوله داخلی 8/1
میلیمتر و قطر خارجی لوله داخلی  9/54میلیمتر است .ضخامت توربوالتور مارپیچ یک میلیمتر بوده و طول آن نیز  2100میلیمتر و ارتفاع
آن  7میلیمتر است .دمای ورودی جریان آب گرم برای لوله داخلی چهل درجه سانتیگراد و با دبیهای در بازه  1/053تا  0/16کیلوگرم بر
ثانیه وارد میشــود .جریان آب ســرد برای لوله خارجی که به صورت ناهمسو با جریان گرم وارد میشود با دبی ثابت  0/03کیلوگرم بر ثانیه و
دمای  15درجه سانتیگراد وارد لوله میشود .دماهای خروجی و افت فشار نسبت به حالت لوله بدون توربوالتور و با توربوالتور مارپیچ مقایسه
و مطالعه شده و به این نتیجه رسیدهایم که حالت شکافدار و حالتهای سوراخ در وسط توربوالتور باعث افت فشار کمتری در حدود 20
درصد میشود .در حالی که انتقال حرارت به صورت نامحسوسی کاهش میابد که در حالت کلی بازده مبدل افزایش میابد.
واژگان کلیدی :انتقال حرارت ،افت فشار  ،مارپیچ سوراخ دار
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رسوب زدایی و احیاء مبدلهای حرارتی به وسیله امواج التراسونیک
●●سینا مهرپویان
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،کارشناس مهندسی پزشکی ،مدیربازرگانی و فروش شرکت مهندسی فراصوت صنعت

تمیز کردن مبدلهای حرارتی آلوده اغلب چالش بزرگی برای صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده است .با وجود
تمامی تالشهای صورت گرفته در طراحی فرآیندها و ســخت افزارها برای به حداقل رساندن رسوبات در مبدلهای حرارتی ،همواره
بدلیل سطوح پیچیده داخلی این مبدلها نیاز به تمیز کردن و بازگرداندن آنها به راندمان کاری مطلوب مورد نیاز است .در حال حاضر
از روش شستشوی شیمیایی و یا پاششی جهت احیا مبدلها استفاده میشود که در روش شستشوی شیمیایی همواره نیاز به درک دقیق
از خواص رسوبات میباشد .در انتها پروسه نیز ممکن است سطوح پیچیده مبدل به طور کامل تمیز نگردد؛ روش ناکارآمد دیگر پاشش
آب با فشار باال است که عالوه بر آنکه تضمینی برای احیای صد در صدی مبدلها ارائه نمیکند ،نیازمند زمان و نیروی انسانی بسیار
باال و استفاده از حجم بسیار زیادی از آب میباشد .در حالیکه شستشوی قطعات صنعتی به روش حمام التراسونیک بیش از چندین دهه
است که مورد استفاده قرار میگیرد .هدف از این مقاله بررسی جزئیات فرآیند تمیز کاری با کمک امواج التراسونیک و استفاده از این
تجهیزات در مقیاس بزرگ و ارائه مثالها و نتایج آزمایشات انجام شده بر روی آن است .تستهای به عمل آماده تاکنون روی رنج و
سیعی از مبدل های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با آلودگیهای متفاوت که با روشهای مرسوم ،پاکسازی آنها ناکار آمد بوده ،انجام
گرفته است .به طوریکه نتایج این آزمایشها نشان میدهد ترکیبی از امواج التراسونیک و محلولهای شیمیایی ،روش جایگزین سریع،
ایمن موثر و سازگار با محیط زیست را در مقایسه با روشهای سنتی ارائه میکند.
واژگان کلیدی :رسوب زدایی ،احیاء مبدلهای حرارتی ،التراسونیک کلینر ،شستشو.
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بررسی عملکرد حرارتی و هیدرولیکی بستر سیال با هندسه مخروطی
●● سید علی آقایان :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،دانشکده علوم ،شاهرود ،ایران
●●مرتضی خوشوقت علیآبادی :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی،واحد شاهرود ،گروه مهندسی شیمی ،شاهرود ،ایران
●●زهره چمن روی :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی،واحدشاهرود،گروه مهندسی شیمی،شاهرود،ایران

امروزه بسترهای سیال و کاربردهای وسیع و قابل توجهی در صنعت بخصوص در صنایعشیمیایی و پتروشیمی ،صنایعغذایی ،بیوتکنولوژی
و منجله خشک کنهای مواد غذایی پیدا نموده اند .انتقال حرارت این بسترها در محیط چند فازی و همینطور رفتار هیدرودینامیکی این
بسترها از نقطه نظر مصرف بهینه انرژزی مورد توجه است بدلیل رفتار پیچیده این بسترها بیشتر مطالعات در این زمینه به صورت
تجربی میباشد .اما مطالعات  CFDروش مفیدی برای آنالیز رفتار جریان سیال و در این هندسهها میباشد .درمطالعه حاضر هم روش
آزمایشــگاهی و هم شبیهسازی  CFDبرای بررسی تاثیر سرعت گاز ،زاویه بســتر و ارتفاع بستر بر روی هیدرودینامیک بستر سیال
مخروطی مورد استفاده قرار گرفته است .ابتدا روش شبیهسازی  CFDبا نتایج عملی در تحقیقات پیشین اعتبارسنجی شده است .سپس
نتایج عملی در دستگاه ساخته شده به صورت کامل با شبیه-سازی  CFDمورد ارزیابی قرار گرفت .تاثیر سرعت گاز ورودی ،زاویه بستر
و میزان ذرات اولیه بارگذاری شده در رفتار هیدرودینامیک بسترسیال مخروطی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است .نهایتا" در فاز بعدی
نیز پردازش تصویر برای مقایسه توزیع ذرات جامد درون بستر با استفاده از نتایج عملی و شبیهسازی  CFDانجام گرفته شده است .نتایج
نشان میدهد که با افزایش زاویه بستر توزیع ذرات درون بستر بهتر میشود .در شرایط مشابهای ارتفاع بستر کاهش کمی پیدا میکند.
همچنین با افزایش ارتفاع اولیه بستر افتفشار بیشتری مشاهده شد .به عنوان مثال در سرعت گاز ورودی برابر با  6/35متر بر ثانیه و
زاویه مخروطی  5درجه با افزایش ارتفاع بستر از  3به  7سانتیمتر یک افزایش افت فشاری را در حدود 100درصدی خواهیم داشت.
عالوه بر این سرعت گاز ورودی به صورت معکوس برافت فشار در بستر تاثیر میگذارد.
واژگان کلیدی :بستر سیال ،بسترسیال مخروطی ،مطالعه تجربی ،شبیه سازی عددی ،هیدرودینامیک ،افت فشار
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مطالعه عددی اثرات سرعت سیال و رسانش حرارتی مانع داغ برانتقال حرارت
جابجایی ترکیبی در کانال
●●مجتبی وکیلیان :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ،بخش طراحی مهندسی شرکت فاتح صنعت کیمیا
●● زهرا خیراندیش :دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ،دانشگاه صنعتی شیراز
●●سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب :عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،گروه مهندسی مکانیک ،گرایش تبدیل انرژی

در این مطالعه جابجایی اجباری جریان آرام در کانال دو بعدی حاوی مانع داغ با اشکال مختلف به صورت عددی بررسی شده است.
موانع مســتطیلی و دایروی بر روی دیواره پایینی کانال قرار داده شــده و حرارت با دمای ثابت به کف مانع وارد گردیده است .انتقال
حرارت ترکیبی ،هدایت در مانع جامد و جابجایی اجباری در ســیال به صورت عددی حل شــده و پس از به دست آمدن میدانهای
دما و سرعت به بررسی تاثیر عدد رینولدز بر میدان دما و عدد ناسلت و همچنین تاثیر نسبت رسانش حرارتی بر عدد ناسلت پرداخته
شد و شار حراراتی پرداخته محاسبه گردید .برای رسیدن به این هدف مجموعه معادالت حاکم از جمله انرژی و ممنتوم با استفاده از
تکنیکهای دینامیک سیاالت محاسباتی حلگردیده و رفتار هیدرودینامیکی و ترمودینامیکی سیال در اطراف مانع بدستآمده است.
در این تحقیق نشان داده شد که مانع دایره ای شکل میزان تبادل حرارت بیشتری نسبت به مانع مستطیل شکل دارد .همچنین مشاهده
گردید همخوانی خوبی بین نتایج عددی به دست آمده و نتایج مطالعات دیگر محققان وجود دارد.
واژگان کلیدی :انتقال حرارت ترکیبی ،رینولدز ،ناسلت ،جریان آرام ،مانع.
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شبيه سازي و تحليل عددي مبدل حرارتي مياني كمپرسورهاي واحد
هواي پتروشيمي فجر جهت تعيين زاويه برخورد بهينه جريان
●●مهدي حمزهای :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
●●ناهيد طاهريان :دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر ،دانشگاه خوارزمي
●●عظيم مجرد :شركت پتروشيمي فجر
●●محسن ابطحی :شركت پتروشيمي فجر

خنککنهای میانی در کمپرسورهای چند مرحلهای ،مبدلهایی هستند که با کاهش دمای هوای بین مرحلهای ،بر روی راندمان کمپرسور
تأثیر بهسزایی دارند و باعث کاهش کار مصرفی کمپرسور میشوند .براي اين منظور زواياي مختلف برخوردي بررسي و شبیهسازی زاويه
بهينه و موارد موثر در جريان سيال در خنککن میانی ،یک کمپرسور سانتریفیوژ سه مرحلهای که از نوع پوسته و لوله فشرده و مجهز
به پرههای پیوسته موجیشکل میباشد تعيين گردید .مدلسازی توسط نرمافزارهای گمبیت و سالیدورک انجام شد .زاویه موج بهینه
برای این مبدل 22/5 ،درجه بدست آمد که ،از مقدار واقعی  5درجه بیشتر است .زاویه موج اندازهگیری شده در این مبدل و در حالت
واقعی 17/5 ،درجه میباشد .ضمنا نتیجه مدلسازی با دادههای تجربی مقایسه گردید .با مقایسه اختالف دمای ورودی و خروجی بین
مدل شبیهسازی شده و مدل واقعی از طریق محاسبه میزان شار عبوری از مبدل ،خطای شبیهسازی  5/6درصد محاسبه گردید .تحليل
نرم افزاري به روش ديناميك سياالت محاسباتي براي زواياي مختلف برخوردي و با دادههاي صنعتي اخذ شده انجام تا بهترين زاويه
مشخص گردد .از نتايج مدلسازي و شبيه سازيهاي مختلف نرم افزاري مشخص گرديد كه مشكل اصلي شكست و خرابي فينها در
اين مبدلهاي حرارتي ،زاويه برخورد نامناسب جريان هوا به فينها ميباشد ،به طوري كه اگر جريان با كمترين زاويه برخورد در راستاي
كانال فينها هدايت گردد بهترين حالت كاركردي را خواهد داشت.
واژگان كليدي :خنك كن مياني ،كمپرسور ،پرههایموجی ،شبیهسازی ،زاويه برخورد بهينه ،مدلسازي عددي
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بررسی و طراحی بهینه مبدل حرارتی واحد یونیفاینر
پاالیشگاه تهران براساس نقطه پینچ
●●زهرا حاج امینی :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسی شیمی
●●احمد رهبر کلیشمی :استادیار مهندسی شیمی تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسی شیمی
●● محمد علی هاشمی :کارشناس ارشد مدیریت انرژی پاالیشگاه تهران

نظر به افزایش روز افزون ارزش انرژی و اهمیت بازیافت انرژی حرارتی در صنایع مختلف ،انتخاب نقطه پینچ بهینه و همچنین انتخاب
بهترین و کم هزینهترین نوع مبدل بسیار پراهمیت میباشد .در این مقاله ضمن معرفی نقطه پینچ بهینه و بیان نقاط ناقض آن در واﺣﺪ
یونیفاینر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬران به طراحی بهینه مبدل حرارتی برای ناحیه باال و پایین نقطه پینچ توســط
نرم افزار قدرتمند  +HTFSپرداخته میشود .همچنین در حین طراحی بهینه به مقایسه ساختارهای مختلف مبدل حرارتی پوسته -لوله
پرداخته میشود که در نهایت نتایجی برای انتخاب بهترین مبدل حرارتی بدست میآید .از نتایج پر اهمیت بدست آمده این است که
استفاده از پوسته نوع  Fبه جای پوسته نوع  Eبه خصوص هنگام تغییر فاز در مبدلها ،کاهش زیادی را در هزینه کل ایجاد میکند .با
وجود مزایای زیادی که پوسته  Fایجاد میکند ،اما در ایران به ندرت از این ساختار استفاده میشود .با اجرای این طرح میتوان به نتایج
مطلوبی در کاهش هزینهها در صنعت دست یافت .از نتایج دیگر میتوان به این مهم اشاره نمود که آرایش مثلثی برای لولهها معموال
نسبت به آرایش مربعی هزینه کمتری را ایجاد میکند و این تفاوت در سیستمهای دو فازی بسیار ملموستر میباشد.
واژگان کلیدی :نقطه پینچ ،نرم افزار  ،+HTFSطراحی مبدل حرارتی ،پوسته نوع F
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بهینهسازی مبدل حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده
●●سهیال بیگدلی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،بابل ،دانشگاه نوشیروانی بابل ،دانشکده مکانیک
●●علی کشاورزولیان :دانشیار دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی
●●علیاکبر رنجبر :استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشکده مکانیک

در اکثر سیستمهای گرمایشی رایج ،گرما به روش الکتریکی و یا از طریق آب گرم یا هوای گرم فراهم میشود .سیستمهای گرمایش
خورشیدی که با هوای گرم کار میکنند دارای مزایای خاصی هستند .در این سیستمها میتوان با فراهم کردن هوای تازه و عبور آن از
کلکتور هوایی خورشــیدی جهت تهویه مطبوع در ساختمان بهره برد .یکی از مشکالت استفاده از هوا بعنوان واسطه انتقال حرارت این
است که هوا بخاطر ظرفیت حرارتی پایین قادر به ذخیرهسازی مقدار بسیار کمی انرژی در خود میباشد .از سوی دیگر اختالف زمانی
بین مصرف گرما و انرژی حرارتی خورشیدی در دسترس در سیستمهای مذکور یک مشکل جدی محسوب میشود .استفاده از مواد
تغییر فاز دهنده بخاطر چگال ذخیره انرژی حرارتی باال و اثر کنترلکننده دمای هوا مورد استفاده در چنین سیستمهایی بسیار امیدبخش
است و این امر در بسیاری از پروژههای تحقیقاتی شرکتهای تولیدکننده سیستمهای گرمایشی خورشید مورد توجه است .میدانیم که
نياز به انرژی از ديرباز تاکنون به عنوان اصلیترين نياز روزمره بشر بحساب میآید و آنچه همواره با واژه انرژی همراه است ،سیستم
ذخیرهساز انرژی است .مواد تعییر فاز دهنده دارای پتانسیلهای کاربردی گوناگونی در صنایع مختلف میباشند و ذخیرهسازی گرما و
سرما را به منظور مصرف در زمانهای بعدی فراهم میکنند .با توجه به اهمیت این موضوع ،در این مطالعه یک سیستم ذخیره کننده
انرژی حرارتی بصورت عددی ،با استفاده از نرم افزار فلوئنت با روش المان محدود در یک مبدل حرارتی پوسته لوله ،مورد بررسی قرار
گرفته است .اثر اضافه کردن یک ردیف لوله درونی ،در دو چیدمان مختلف و تغییر فاصلهی بین لولهها بر انتقال حرارت را ،در فرآیند
شارژ بررسی میکند .افزودن تعداد ردیف لوله از یک به دو در مبدل حرارتی ،تاثیرگذاری لولههای گرمایی در تقویت عملکرد حرارتی
مواد تغییر فاز دهنده را ،نشان میدهد.
واژگان كليدي :بهینهسازی مبدل حرارتی ،سیستمهای گرمایش خورشیدی ،دخیره انرژی حرارتی ،ماده تغییر فاز دهنده ،گرمای نهان
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مدلسازي كامپيوتري به روش ديناميك سياالت محاسباتي خنك كن مياني
كمپرسور هوا جهت ريشه يابي علل خرابي پرهها و ارائه راهكار جهت رفع آن
●●مهدي حمزهای :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
●●ناهيد طاهريان :دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر ،دانشگاه خوارزمي
●●عظيم مجرد :شركت پتروشيمي فجر
●●محسن ابطحی :شركت پتروشيمي فجر

در این پژوهش ،به تعیین و ريشه يابي علل خرابي فينهاي خنککنهای میانی در کمپرسورهای چند مرحلهای ،که با کاهش دمای هوای
بین مرحلهای ،بر روی راندمان کمپرسور تأثیر بهسزایی دارند و باعث کاهش کار مصرفی کمپرسور میشوند پرداخته شده است .جهت
تعیین و ريشه يابي علل خرابي فينهاي اين مبدلها ،پارامترهای هندسی و موارد موثر در جريان سيال در خنککن میانی ،یک کمپرسور
سانتریفیوژ سه مرحلهای که ،از نوع پوسته و لوله فشرده و مجهز به پرههای پیوسته موجیشکل میباشد ،شبیهسازی گردید .مدلسازی
توسط نرمافزارهای گمبیت و سالیدورک انجام شد .زاویه موج اندازهگیری شده در این مبدل و در حالت واقعی 17/5 ،درجه میباشد.
با افزایش زاویه موج پره ،ارتفاع موج پره نیز افزایش مییابد و میزان خنکســازی مبدل بهبود پیدا میکند .ضمنا نتیجه مدلسازی با
دادههای تجربی مقایسه گردید .با مقایسه اختالف دمای ورودی و خروجی بین مدل شبیهسازی شده و مدل واقعی ،خطای شبیهسازی
قابل قبول مي باشد .از نتايج مدلسازي و شبيه سازيهاي مختلف نرم افزاري مشخص گرديد كه مشكل اصلي شكست و خرابي فينها
در اين مبدلهاي حرارتي ،زاويه برخورد نامناسب جريان هوا به فينها مي باشد ،لذا با توجه به نتايج حاصل از مدلسازيهاي نرم افزاري،
عرض صفحه نگهدارنده ورودي به اندازه  3سانتيمتر افزايش يافت تا جريان در راستاي كانال فينها هدايت گردد و مشكل خرابي مكرر
پرهها و انتقال ذرات به مراحل بعدي كمپرسورها جلوگيري گردد .ضمنا با اعمال اين تغيير به دليل توزيع بهتر و كاملتر جريان بين لولهها
و فينها ،راندمان مبدل نيز بهبود مييابد.
واژههاي كليدي :مبدلحرارتیفشرده ،اينتر كولر كمپرسور ،پرههایموجی ،شبیهسازی دینامیک سیاالت محاسباتی
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بررسی اثر نسبت منظری بر میدان جریان و انتقال حرارت
جابهجایی ترکیبی نانوسیال در محفظه ذوزنقهای
●●علی عارفمنش :دانشیار ،دانشگاه کاشان ،دانشکده مهندسی مکانیک
●●علیرضا آقایی :دانشجوی دکتری ،دانشگاه کاشان ،دانشکده مهندسی مکانیک
●●محمود نادری :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه کاشان ،دانشکده مهندسی مکانیک

در این تحقیق اثر نســبت منظری بر میدان جریان و انتقال حرارت جابهجایی ترکیبی نانوســیال آب-مس با لحاظ اثر حركت براوني
نانوذرات در محفظهی ذوزنقهای مطالعه شده است .دیوارههای جانبی محفظه عایق ،دیوارهی باالیی سرد و متحرک به سمت راست و
دیوارهی پایینی گرم است .زوایهی دیوارههای جانبی با افق  15تا  60درجه است است .مطالعه در گراشف  10هزار ،برای اعداد رینولدز
 300 ،100 ،30و  1000و کسر حجمیهای صفر تا  0/04از نانوذرات انجام شده است .معادالت حاكم با روش حجم محدود و الگوريتم
سيمپلر بهصورت عددي با استفاده از يك برنامه كامپيوتري به زبان فرترن حل شدهاند .نتایج نشان دادند كه با افزایش نسبت منظری
( )sθدر همه اعداد رینولدز مورد بررســی تابع جریان کاهش مییابد .همچنین در همه اعداد رینولدز مورد بررســی با افزایش نسبت
منظری عدد ناسلت متوسط زیاد میشود.
واژگان كليدي :نانوسیال ،نسبت منظری ،محفظه ذوزنقهای ،خواص متغیر
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آنالیز اکسرژی واحد تقطیر نفت خام پاالیشگاه تبریز و
راهکارهای بهبود آن
●●الهام حاجی قاسم شربت دار :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
●● میر اسمعیل معصومی :استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

واحد تقطیر اتمسفریک در پاالیشگاه بیشترین مصرف کننده انرژی میباشد و بهینه سازی این بخش تاثیر مستقیم بر عملکرد پاالیشگاه
و کیفیت محصوالت دارد .آنالیز اکسرژی نقاط اتالف و ناکارآمدی سیستم را با بررسی قانون اول و دوم ترمودینامیک مشخص میکند.
در این مقاله واحد تقطیر نفت خام پاالیشگاه تبریز با استفاده از نرم افزار  Aspen Plusشبیه سازی شده است و مشخص شد که برج
تقطیر اتمسفریک و برج جداسازی گاز مایع و نفتا کمترین بازده اکسرژی را دارند .همچنین معلوم شد که برج تقطیر اتمسفریک بیشترین
پتانســیل بهبود اکسرژی را داراست.لذا راهکارهایی برای افزایش راندمان اکسرژی پیشنهاد شد که از آن جمله میتوان به تأثیر ورود
مســتقیم بخار تولید شده از ظرف پیش جداسازی به برج اتمسفریک ،کاهش افت فشار کوره و افزایش فشار ورودی به مخزن تبخیر
ناگهانی ،افزایش نرخ جریان پمپ های برگشتی میانی برج اتمسفریک و تغییر محل ورود جریان پمپهای برگشتی میانی برج اتمسفریک
اشــاره کرد.همچنین تأثیر آنها در کاهش اتالف انرژی و مصرف ســوخت کوره های واحد نیز بررسی گردید .در نتایج بدست آمده
حداکثر  1/6درصد افزایش و  20/03درصد کاهش و حداقل  0/1درصد افزایش و  0/65درصد کاهش به ترتیب در بازده اکسرژی
و مصرف سوخت کورهها ،نسبت به حالت پایه مشاهده شد .همچنین بهترین راهکار پیشنهادی ترکیب افزایش  15درصد نرخ جریان
پمپ های برگشتی میانی برج تقطیراتمسفریک به همراه افزایش دمای خوراک و کاهش بار حرارتی کندانسور آن میباشد که منجر به
بیشترین کاهش اتالف انرژی به میزان  3/22درصد میگردد.
واژگان کلیدی :کاهش مصرف انرژی ،آنالیز اکسرژی ،واحد تقطیر اتمسفریک نفت خام ،بازده اکسرژی
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استفاده از مبدل با درز انبساطی ،کالهک ثابت یا کالهک شناور؟
مقایسه آنها در مبدل حرارتی گرمکن سوخت فشار باال
●●امیر اسمعیل کبیری حرمی :کارشناس مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت از دانشگاه کاشان ،شرکت کیانا پترو انرژی

یکی از عوامل مهم در انتخاب نوع و طراحی مبدلهای لوله پوسته ای اثر اختالف دما میان سیال پوسته و لوله میباشد .در این مقاله به
مقایسه استفاده از درز انبساطی ()Expansion Jointو استفاده از کالهک شناور ()Floating Headو ثابت ( )Fixed Headدر یک
مبدل حرارتی لوله پوسته ای گرمکننده سوخت با روغن داغ و مزایا و معایب هر کدام از آنها مطابق الزامات کد  ASMEو استاندارد
 TEMAپرداخته شده است .بدین منظور مبدل با سه طرح BEMو  AES, BEUمورد بررسی قرارگرفته و مزایا و معایب هر کدام
از آنها بیان شده است .به جهت انجام مطلوب محاسبات مورد نظر نرم افزار  Aspen B-Jacمورد استفاده قرار گرفته است .الزم به
ذکر است دلیل بررسی این مبدل در این مقاله ،امکان صرف نظر کردن از اثرات رسوب در هر دو سمت سوخت و روغن تحت شرایطی
میباشد.
واژههاي كليدي :درز انبساطی ،کالهک شناور ،کالهک ثابت ،استاندارد  ، TEMAصفحه لولهها Tube Sheet
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استفاده از تکنولوژی پینچ برای بهینه سازی مصرف انرژی در واحد تصفیه آب
نمک کارخانه کلرآلکالی پتروشیمی اروند
●●محمدرضا دلواری :دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ،گرایش تبدیل انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
●●مهدی حمزهای :استادیار گروه مکانیک (مهندسی مکانیک) ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران

تکنولوژی پینچ به عنوان ابزاری برای کاهش مصرف انرژی به خصوص برای طراحی شبکههای پیشگرمکن منظور شده و مورد توجه
قرار گرفته است .منظور از انتگراسیون فرآیند ،چیدن و قرار دادن تجهیزات فرآیندی در واحد به نحوی که شرایط بهینه حاصل گردد،
است .هدف از انتگراسیون فرآیندها در درجه نخست طراحی بهتر فرآیند و در درجه دوم کاهش هزینههای منابع حرارتی گرم و سرد
خارجی و کاهش اتالف انرژی است .در این پژوهش سعی شده است یکی از واحدهای پتروشیمی اروند توسط فناوری پینچ با اسفاده از
نرم افزار  ASPEN PINCHاز لحاظ انرژی بهینه شود .شبیهسازی و طراحی شبکه مبدل حرارتی این واحد توسط نرم افزار انجام شد.
با استفاده از اطالعات جریانهای گرم و سرد نمودار شبکه مرکب جریانها رسم میشود .نقطه پینچ توسط یک خط چین به دو قسمت
تقسیم می گردد .سمتی را که جریانهای سرد به آن ختم می شود ،باالی پینچ و سمت دیگر که جریانهای گرم به آن ختم می گردند
پایین پینچ می نامند .در باالی پینچ تنها یوتیلیتی گرم و در پایین پینچ فقط یوتیلیتی سرد مورد نیاز خوهد بود .در پایان مشخص شد که
استفاده از این فناوری توانست میزان انرژی واحد را تا حدود  60درصد کاهش دهد.
واژههاي كليدي :انتگراسیون حرارتی ،فناوری پینچ ،بهینه سازی انرژی ،مبدل حرارتی
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توصیف فرآیند Claus

و مکانیسم واکنش اکسیداسیون آالیندههای موجود در
خوراک گاز ورودی به فرآیند

●●آرش رجب زاه :کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،عسلویه ،شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
●●اصغر حائری مقدم :کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،عسلویه ،شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

فرایند کالس شامل یک بخش دمایی و کاتالیستی میباشد که بمنظور بازیابی گوگرد از گاز سولفید هیدروژن موجود در جریان گاز طبیعی
در پاالیشــگاههای گازی مورد استفاده قرار میگیرد .سولفید هیدروژن موجود در جریان گازی معموال همراه با مواد آالیندهی دیگری
همچون بنزن ،تولوئن ،اگزالین (که مجموعهی آنها را  BTXمینامیم) ،هیدروکربنها ،آمونیاک ،دی اکسید کربن ،نیتروژن و ترکیبات
گوگردی دیگر یافت میشــود .در این میان از آنجایی که  BTXســبب تولید هیدروکربنهای گوگردی شده و باعث تخریب سطح
کاتالیست و کاهش فعالیت آن میشود ،مورد توجه و بررسی بسیاری از محققان قرار گرفته است .در این تحقیق به بررسی روش حذف
و اکسیداسیون  BTXتوسط دی اکسید گوگرد پرداخته شده است .این واکنش در داخل واحدی که در بین بخش حرارتی فرایند کالس
و بخش کاتالیستی آن قرار گرفته است انجام میشود .بمنظور تعیین میزان اثر از بین برندگی  BTXتوسط دی اکسید گوگرد ،به بررسی
مکانیسم واکنش اکسیداسیون با استفاده از تئوری تابع چگالی پرداخته شده است .همچنین مقادیر ثوابت واکنش اکسیداسیون با استفاده از
تئوری حالت گذرا محاسبه شدهاند .بررسی مکانیسم واکنشها نشان میدهد که استفاده از این روش منجر به تولید  COو  SOمیشود.
واژگان كليدي :فرایند کالس ،سولفید هیدروژن ،دی اکسید گوگرد ،جداسازی گوگرد ،کاتالیست
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بررسی تاثیر انتقال جرم بر شبیه سازی عملکرد و
پیش بینی آالینده ها در موتور HCCI
●●الهه نشاط اسفهالنی :استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشکده صنعتی سهند ،تبریز ،ایران
●●رحیم خوشبختی سرای :دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشکده صنعتی سهند ،تبریز ،ایران

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر انتقال جرم بر عملکرد و آالیندههای موتورهای  HCCIاست .برای نیل به هدف مذکور از یک مدل
چند منطقهای که قبال صحت نتایج آن سنجیده شده است استفاده شده است .در مدل چند منطقهای ،محفظه احتراق به چند منطقه با
دما و حجم مشخص تقسیم شده و از یک زیر مدل برای محاسبه انتقال جرم بین نواحی استفاده شده است .مدل چند منطقهای شامل
چهار نوع منطقه است که عبارتند از :منطقه هسته که همان منطقه وسط محفظه احتراق میباشد .مناطق میانی اطراف هسته .منطقه الیه
مرزی و منطقه درزها .از دو سوخت متان و هپتان نرمال به عنوان سوخت مورد استفاده موتور استفاده شده و تاثیر انتقال جرم بر پیش
بینی آالیندهها در هر دو سوخت بررسی شده است .استفاده از زیر مدل انتقال جرم سبب میشود تا ذرات گوناگون در حین فرایندهای
تراکم و احتراق از منطقه هسته و مناطق میانی خارج شده و به منطقه الیه مرزی و سپس منطقه درزها رانده شوند .این ذرات در حین
فرایند انبساط مناطق مذکور را ترک کرده و به مناطق پیشین بازمیگردند .نتایج به دست آمده نشان میدهد که استفاده از زیر مدل
انتقال جرم سبب افزایش دقت مدل در پیش بینی آالیندهایی چون گاز مونوکسیدکربن و هیدروکربنهای نسوخته میشود .عالوه بر این
انتقال جرم میتواند سبب بهبود نتایج مدل در پیش بینی زمان آغاز احتراق و فشار داخل محفظه احتراق شود.
واژگان کلیدی :موتور  ،HCCIانتقال جرم ،مدل چند منطقهای ،آالیندگی
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پیشبینی اثر دمای شروع پاشش آب روی زمان
خنککاری در فرآیند آنیل هیدروژنی
●● بابک برادران نقشینه :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،شرکت رایان تحلیل سپاهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
●●علی کیانی :مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
●●مرتضی اکبری :مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
●●سید مرتضی نوابی :مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
●●سعید حسن پور :دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ،شرکت رایان تحلیل سپاهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

خنککاری معموال کندترین مرحله سیکل آنیل است .بنابراین کاهش زمان خنککاری تا جای ممکن ،اهمیت فوق العادهای دارد .در
صورت در دسترس بودن آب خنککن در واحد ،خنککاری به کمک پاشش آب یکی از رایجترین روشها جهت کاهش زمان است.
در صورت اســتفاده از این روش ،یکی از پارامترهای تاثیرگذار دمای شروع پاشش آب است ،که در این مقاله اثر این پارامتر بر زمان
خنککاری با استفاده از یک مدل ریاضی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد که با افزایش جزئی در دمای شروع پاشش
آب زمان خنککاری افزایش نسبتا زیادی خواهد داشت .به عنوان نمونه ،با افزایش  30درجه سانتیگراد در دمای شروع پاشش آب
زمان خنککاری حدود  40دقیقه کاهش خواهد یافت.
واژگان کلیدی :فرآیند آنیل هیدروژنی ،سیکل خنککاری ،پاشش آب ،مدل ریاضی ،کالف ورق
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مطالعه آزمایشگاهی خنک کاری زاویه دار هیت سینکهای مستطیلی کامپیوتر به روش انتقال
حرارت جابجایی توأم به منظور یافتن بهینه ترین حالت
●●حمید ایزدی :دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان رضوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه مکانیک ،نیشابور ،ایران
●●حمیدرضا گشایشی :دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

در این مقاله ،بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت جابجایی توأم (ترکیب جابجایی آزاد و اجباری) در چشمههای حرارتی (معموال بصورت
آرایش پرهها-هیت ســینک -ساخته میشوند) مورد مطالعه قرار گرفته است .از اهداف مورد نظر در این بررسی میتوان به شناسایی
عوامل تاثیر گذار بر بازدهی پره ،تغییر پارامترهای موثر در بازدهی و بهینه سازی پره ،افزایش نرخ انتقال حرارت و خنک سازی بوردهای
الکترونیک نام برد .روشهای آزمایشــگاهی متفاوتی برای تعیین عملکرد دفع حرارتی و ارزیابی بهترین نوع پره مســتطیلی با توجه به
هندسه ،جنس ،نحوه قرارگیری در حالتهای عمودی پره در هردو حالت جابجایی آزاد و اجباری استفاده شده ولیکن ادغام این دو نوع
از انتقال حرارت به ندرت با هم بررسی شده است که مشاهده گردید هیت سینک مستطیلی  19پره با برخورد مستقیم (بدون زاویه)
بهترین راندمان حرارتی را دارد.
واژگان كليدي :آرایش پره ،انتقال حرارت جابجایی توأم ،هیت سینک ،جابجایی آزاد و اجباری
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مدلسازی و بهینه سازی برج تقطیر پیوسته مخلوط متانول -آب
●●بهادر ابول پور :دانشجوی دکتری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،گروه مهندسی شیمی
●●زهرا کریمی :دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

در اين نوشته با استفاده از روش آنتالپي -غلظت ،تقطير پيوسته مخلوط متانول -آب مدلسازي شده است .اين تحقيق شامل سه مرحله
ميباشــد :اوالً كدنويسي مدل ستون تقطير با اســتفاده از نرم افزار  ،7.6.Matlab vثاني ًا شبيه سازي برج با استفاده از نرم افزار 3.2.v
 Hysisو در نهايت محاسبه نسبت جریان برگشتي بهينه به منظور به حداقل رساندن هزينههاي عملياتي .براي برجهای تقطيري مشابه
با برج جدا كننده متانول -آب كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته ،درجه آزادي جهت كاهش هزينههاي عملياتي ،كم ميباشد.
نســبت جریان برگشتي ميتواند بر روي نقطه عملياتي پايا و در نتيجه هزينههاي روزانه تأثير گذار باشد .در اين بررسي به رابطه بين
نسبت جريان برگشتي و هزينههاي عملياتي پرداخته شده است .رابطهاي به منظور تعريف مقدار بهينه نسبت جریان برگشتي به صورت
تابع تواني از يك پارامتر اقتصادي از هزينههاي انرژي و استهالك تعريف شده است .همانطور كه نشان داده ميشود زمانيكه هزينههاي
انرژي كم و يا هزينههاي استهالك باال ميباشد ،نسبت بهینه جريان برگشتي باید زیاد باشد.
واژگان كليدي :مخلوط متانول -آب ،ستون تقطير ،نسبت جریان برگشتی بهينه ،هزينههاي عملياتي
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بررسی آزمایشگاهی اعداد ناسلت و رایلی هیت سینکهای مستطیلی شکل
کامپیوتر به روش انتقال حرارت جابجایی توأم و یافتن بهینه ترین حالت
●●حمید ایزدی :دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان رضوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه مکانیک ،نیشابور ،ایران
●●حمیدرضا گشایشی :دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

در این مقاله ،بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت جابجایی توأم (ترکیب جابجایی آزاد و اجباری) در چشمههای حرارتی (معموال بصورت
آرایش پره ها-هیت ســینک -ساخته میشوند) مورد مطالعه قرار گرفته است .از اهداف مورد نظر در این بررسی میتوان به شناسایی
عوامل تاثیر گذار بر بازدهی پره ،تغییر پارامترهای موثر در بازدهی و بهینه سازی پره ،افزایش نرخ انتقال حرارت و خنک سازی بورد
های الکترونیک نام برد .روشهای آزمایشگاهی متفاوتی برای تعیین عملکرد دفع حرارتی و ارزیابی بهترین نوع پره مستطیلی با توجه به
هندسه ،جنس ،نحوه قرارگیری در حالتهای عمودی و افقی پره در هردو حالت جابجایی آزاد و اجباری استفاده شده ولیکن ادغام این دو
نوع از انتقال حرارت به ندرت با هم بررسی شده است و در واقع با بکارگیری این روش میتوان انواع مختلف آرایش پره (هیت سینک)
مقایسه و متناسب با شرایط کاری مورد نیاز ،پرهی مناسب را جهت خنک کاری انتخاب نمود.
واژگان كليدي :آرایش پره ،انتقال حرارت جابجایی توأم ،هیت سینک،جابجایی آزاد و اجباری
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شبیه سازی عددی اثرات قطر خروجی بر میدان جریان آیروسیکلون
●●فرزاد پرواز :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه سمنان
●●روح اله رفعی :استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

در این پژوهش تعدادی از ســیکلونها را با تغییر قطر خروجی آن به کمک دینامیک ســیاالت محاسباتی شبیه سازی میشود .نتایج
نشان میدهند که مقدار سرعت تحت تاثیر تغییر قطر خروجی نمیباشد .بلکه بر رفتار و شکل پروفیلهای سرعت داخل سیکلون موثر
میباشند .با مشاهده پروفیلهای سرعت محوری میتوان دید که مقدار ماکزیمم و مینیم در پروفیلهای بدست آمده به قطر خروجی
وابسته میباشد .از طرفی اگر قطر خروجی کوچک باشد نمودار سرعت محوری آن شبیه جت میباشد و برعکس با بزرگتر شدن قطر
خروجی سرعت محوری خط مرکزی به سمت پایین حرکت میکند .با بررسی آن بر روی سرعت مماسی میتوان به این نتیجه رسید
که با کاهش قطر خروجی سرعت مماسی افزایش مییابد و همین باعث افزایش بازدهی سیکلون میباشد.
واژگان کلیدی :سیکلون ،قطر خروجی ،دینامیک سیاالت محاسباتی
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بررسی انتقال حرارت سه بعدی در مبدل حرارتی صفحهای
مورد استفاده در هواپیما
●●یحیی شیخ نژاد :دکتری مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مکانیک
●●ظهیر کریمی :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،ساخت و تولید ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مکانیک
●●حسین جوپایی قهرودی :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،ساخت و تولید ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مکانیک
●●محمد هادی عبدالهی :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مکانیک

مبدل حرارتی مورد نظر که جهت خنککاری تجهیزات الکتریکی هواپیما استفاده میشود جزو مبدلهای صفحهای دسته بندی میشود.
هوای خروجی از کمپرســور هواپیما که نزدیک به  800درجه کلوین میباشــد را گرفته و توسط هوای سرد محیط در ارتفاع پروازی
 20000پا ،که دمای آن  250کلوین ( -23/15درجه سانتیگراد) است ،به هوای معتدل تبدیل نماید .این مبدل در سمت راست هواپیما
و جلوی بال قرار داشته و هواپیما به واسطه سرعت باالی خود توسط کانالی با سطح مقطع  0/0128متر مربع هوا را با دبی  2/56متر
مکعب در ثانیهوارد مبدل میسازد .در این پژوهش به بررسی سه بعدی انتقال حرارت جابجایی اجباری در مبدل حرارتی صفحهای سه
الیهای بصورت عددی پرداخته شد .معادالت حاکم بر جریان سیال شامل پیوستگی ،ممنتم و انرژی با روش حجم محدود گسستهسازی
شد و با الگوریتم سیمپل پاتانکار برای بدست آوردن مشخصات جریان در شبکهی جابجا شده حل گردید .حل عددی به روش تکراری
تا رسیدن به همگرایی در شرایطی که مجموع خطاهای تمام سلولها برای هر معادله کمتر از  10به توان منفی سه باشد ،انجام شد .با
توجه به امکانات موجود حداکثر تعداد کانال و سلول برای ساخت هندسه مورد بررسی در نظر گرفته شد و معادالت حاکم بر جریان
پایا ،آرام و سه بعدی سیال تکفاز نیوتنی و تراکمناپذیر و با خواص ثابت ،شامل پیوستگی ،ممنتم و انرژی همزمان با معادله هدایت در
محیط جامد در تماس با سیال با الگوریتم پاتانکار بصورت عددی در  10000تکرار برای رسیدن به همگرایی حل شد .نتایج حاصل از
این پژوهش جهت برطرف نمودن عیوب احتمالی که در طراحی اولیه وجود داشته استفاده میشود و میتواند نقاط بحرانی را در ساختار
هندسی این مبدل حرارتی مشخص نموده و آنها را در ساخت مجدد و همچنین ارتقا و بهینه سازی این مبدل لحاظ نماید.
واژگان كليدي :انتقال حرارت سه بعدی ،جابجایی اجباری ،مبدل حرارتی صفحهای ،روش حجم محدود ،الگوریتم سیمپل پاتانکار.
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بررسی انتقال حرارت ترکیبی برای جریان آرام درون دو لوله ی قائم هم محور
●●سویل حدیثی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیلی
●●مصطفی رحیمی :دانشیار گروه مهندسی مکانیک ،اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیلی

در این تحقیق انتفال حرارت ترکیبی برای جریان هوا که در فضای بین دو لوله قائم هم محور و نیز در درون لوله داخلی بصورت طبیعی
و بر اثر انتقال حرارت از جدارههای لوله داخلی صورت میگیرد ،بررسی شده است .برای لولهی خارجی ،جدارهای از جنس شیشه و برای
لولهی داخلی از فلزی با ضریب جذب و ضریب انتقال حرارت استفاده شده است .این لولههای هم محور در معرض تابش خورشید
قرار دارند و علت جریان هوا در درون لو لهها نیروی شناوری است که با دریافت حرارت ناشی از انرژی تابشی خورشید ،در دیوارهی
لولهی داخلی حاصل میشــود .تحلیل انتقال حرارت و جریان هوا بصورت عددی و با اســتفاده از نرم افزار فلوئنت انجام شده و جریان
سیال عبوری از لولهها ،در محدودهی جریان آرام در نظر گرفته شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که با تغییر قطر لوله داخلی
که بصورت هیتر حرارتی عمل مینماید .مقادیر متفاوتی از دبی هوا به ازای مقدار معینی از شدت انتقال حرارت حاصل میگردد .نتایج
این تحقیق در مسائل تهویه مطبوع و دودکش خورشیدی ،میتواند مفید باشد.
واژگان كليدي :انتقال حرارت ترکیبی ،کنوکسیون طبیعی ،لوله ی قائم ،جریان آرام
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شبیه سازی جریان آرام نانوسیال آب  Al2O3-در یک مبدل
حرارتی دو لولهای با آرایش موازی
●●علی اکبر شفیعی :دانشجوی دکتری ،نوبتکار ارشد بهرهبرداری ،مجتمع گاز پارس جنوبی ،پاالیشگاه هفتم ،واحد تصفیه آب و تولید برق و بخار
●●حمید طالبی :رییس عملیات تصفیه آب و تولید برق و بخار پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی
●●محسن ناظمی :کارشناسی ارشد مکانیک
●● قنبرعلی شیخزاده :دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان

مبدلهاي حرارتي از تجهيزات بسيار مهم تاسيسات نفت و گاز و ساير صنابع بهشمار ميروند .از كاربردهاي خاص مبدلها بازيافت افت
حرارتي در فرآيند شيميايي ميباشد كه از طريق حرارت بين سيالهاي داخل لوله و پوسته جهت افزايش يا كاهش دماي سيالها در
محيطهاي عادي يا خورنده انجام ميپذيرد .در این مطالعه میدان جریان و انتقال حرارت ،جریان آرام نانوسیال آب  Al2O3-در یک
مبدل دولولهای با استفاده از ضریب انتقال حرارت هدایتی و ویسکوزیته متغیر ،مورد برسی قرار گرفتهاست .معادالت حاکم با استفاده
ازیک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن بااستفاده از الگوریتم سیمپلر حل شدهاست .در این مدلسازی از روش حجم محدود استفاده شده
است .برای مدل سازی نانوسیال از مدل تک فازی استفاده شدهاست .سیال داخلی نانوسیال (گرم) و سیال خارجی سیال پایه (سرد) درنظر
گرفته شده است .بر اساس نتایج عددی مشاهده شد که با افزایش کسر حجمی نانوذرات و عدد رینولدز سیال ،عدد ناسلت و ضریب
انتقال حرارت جابجایی و بازده حرارتی افزایش مییابد.
واژگان كليدي :نانوسیال ،مبدل حرارت دولولهای ،ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط ،عدد ناسلت متوسط ،جریان آرام.
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اثر عدد رینولدز بر پارامترهای حرارتی و هیدرودینامیکی جریان
مغشوش در یک لوله زبر
●●محمود مشایخی :دانشگاه زابل
●●فرهاد وحیدینیا :دانشگاه زابل ،دانشکده فنی و مهندسی ,گروه مکانیک
●●محدثه میری :دانشگاه زابل ،دانشکده فنی و مهندسی ,گروه مکانیک

یکی از پارامترهای بســیار مهم در بررســی انتقال حرارت جابجایی عدد رینولدز میباشد .در این مقاله اثر این پارامتر بر ضریب انتقال
حرارت جابجایی و ضریب اصطکاک سطحی در یک لوله زبر با شار حرارتی ثابت در دیواره به صورت عددی بررسی شده است .زبری
سطح لوله به صورت منظم و توسط نیمکرههایی به صورت برجستگی و فرو رفتگی ایجاد گردیده است .برای گسسته سازی معادالت
حاکم از روش حجم محدود و طرح اختالف باال دست مرتبه دوم استفاده شده است .پس از بررسی نتايج ،مشاهده شد که در یک لوله
زبر با افزایش عدد رینولدز ضریب انتقال حرارت جابجایی و تنش افزایش مییابد .از طرفی دیگر ضریب اصطکاک ســطحی دیواره با
افزایش عدد رینولدز کاهش مییابد.
واژگان کلیدی :عدد رینولدز ،لوله زبر ،ضریب انتقال حرارت جابجایی ،ضریب اصطکاک سطحی دیواره
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مدلسازي وتحليل نرم افزاري كورههاي واحد ريفرمينگ شرکت پتروشیمی شهید
نوری به منظور بهينه سازي مصرف انرژي و کاهش تلفات حرارتي
●●مهدی حمزهای :استاديار و پژوهشگر گروه پژوهشهاي فني شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي ،شركت ملي صنايع پتروشيمي
●●ناهید طاهریان :استاديار دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
●●عبدالمجيد خاكسار :دانشجوي دكترا و رئيس تحقيق و توسعه شركت پتروشيمي نوري (برزويه)

با نظر به اهميت بهينه ســازي و كاهش مصرف انرژي در تجهيزات مختلف صنعتي به ويژه كوره كه به عنوان يكي از اجزاي مهم و
مصرف كننده انرژي ،اين تحقيق انجام شــده است .هدف از انجام اين پژوهش صنعتي ،بررسی راههای مختلف کاهش تلفات حرارتي،
افزایش راندمان و بهينه سازي مصرف انرژي در دو كوره واحد ريفرمينگ شركت پتروشيمي برزويه ميباشد .لذا براي اين منظور اقدام
به مدلســازي عددي و شــبيه سازي نرم افزاري كورههاي سري  250واحد ريفورمينگ پرداخته و با تحليلهاي متعدد  CFDو انتقال
حرارت ،توزيع دما در سطوح مختلف كوره و لولههاي آن در شرايط بهره برداري و عملياتي بدست آمده است .از طرفي با انجام اندازه
گيري دما از سطوح مختلف كوره و كويلهاي حرارتي ،نتايج حل عددي مورد ارزيابي قرار گرفته است .همچنين با نظر به اهميت نقش
مشعل در كورههاي صنعتي در مصرف انرژي ،با اندازه گيري و آناليز گازهاي خروجي اقدام به تعيين شرايط بهينه كاركرد مشعلها در
وضعيتهاي مختلف شده است و براي هر كوره ،نتايج نهايي و راه كارهايي جهت بهبود كارائي مشعلها ارائه شده است.
واژگان كليدي :مدلسازي نرم افزاري ،تحليل عددي ،اندازه گيري ،كوره ،بهينه سازي انرژي ،تلفات حرارتي
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مدلسازی ترمواکونومیک ،تحلیل اگزرژی و زیست محیطی سیکل تبرید
تراکمی و بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک
●●علیرضا شیبانی :سرپرست تعمیرات پاالیشگاه دوم ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ،عسلویه
●●محمد مهدی کشتکار :دانشیار بخش مکانیک دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرمان

هدف در این مقاله بهینهسازی چند هدفهی سیکل تبرید تراکمی به کمک بهینه کردن اجزای سیکل و تمامی مبدلهای حرارتی آن ،اعم
از کندانسور ،اواپراتور و سوپرهیتر است .سیکل تبرید مورد بررسی ،سیکل آب خنک کن واحد  132پاالیشگاه دوم پارس جنوبی است
که این واحد وظیفهی تامین آب ســرد خنک کنندهی تجهیزات پاالیشگاه را بر عهده دارد .بهینهسازی سیکل توسط الگوریتم ژنتیک
انجام خواهد شد .هدف ترمودینامیکی سیکل در غالب مینیمم سازی تخریب اگزرژی یا ماکزیمم سازی ضریب عملکرد سیکل ،هدف
ترمواکونومیکی در غالب مینیمم سازی هزینهی جاری سیکل اعم از هزینهی خرید تجهیزات ،تعمیر و نگهداری و سوخت مصرفی(خرید
برق) و هدف زیست محیطی در غالب مینیمم سازی تولید آالیندههای منوکسید کربن ،دیاکسید کربن و ناکس بیان میشوند .با اعمال
توابع هدف و متغیرهای تصمیم مناسب به همراه محدودیتهای آنها بهینهسازی در نرم افزار  EESصورت میگیرد .بهینهسازی در چهار
مرحله صورت میگیرد که مرحلهی اول بهینهسازی تک هدفهی ترمودینامیکی ،مرحلهی دوم بهینهسازی تک هدفهی ترمواکونومیکی،
مرحلهی سوم بهینهسازی تک هدفهی زیست محیطی ناشی از مصرف برق سیکل و مرحلهی چهارم بهینهسازی چند هدفه با ترکیب
اهداف سه مرحلهی اول به صورت همزمان است.در بهینهسازی تک هدفه ،نقطهی بهینه نهایی یکتاست اما در بهینهسازی چندهدفه،
نقاط بهینهی نهایی در قالب جبههی بهینهی پارتو آورده میشــود و نقطهی بهینهی نهایی از مالکهای تصمیم ســازی  TOPSISو
 LINMAPانتخاب میشود .در نهایت با مقایسهی نتایج بهینهسازیهای مختلف در هر دو سناریو ،بهینهسازی چندهدفه جامعترین
و بهترین نتایج را ارائه داده و در ســناریوی بهینهسازی سیکل ،منجر به افزایش ضریب عملکرد سیکل از  3/872به  ، 7/088کاهش
تخریب اگزرژی کل از  264/8به  127/6کیلووات ،که کاهشی  53/23درصدی است ،کاهش هزینهی کلی محصول از  117/5دالر
بر ساعت به  87/19دالر بر ساعت و کاهش تولید ناکس از  4958به  2645کیلوگرم در سال میشود.
واژگان كليدي :سیکل تبرید تراکمی ،مدل سازی اگزرژی ،الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی چند هدفه ،ترمواکونومیک
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بررسی آخرین تکنولوژی جداسازی و بازیابی آمونیاک از خروجی دودکشهای
واحدهای اوره
●●سید سجاد حسینی نیا :کارشناس مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،مجتمع پتروشیمی پردیس ،عسلویه
●●علیرضا عروجی :کارشناس مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،مجتمع پتروشیمی پردیس ،عسلویه

گاز آمونیاک یکی از آالیندههای محیط زیست بوده که انتشار آن در جو دارای محدودیتهای زیست محیطی میباشد که در خروجی
واحدهای تولید کوده اوره وجود دارد .باتوجه به رشد روز افزون جمعیت و نیاز بیشتر به تولیدات کشاورزی ،تولید کود اوره در اولویت
کشورهای جهان قرار گرفته است .جمهوری اسالمی ایران با دارا بودن ذخایر عظیم گاز طبیعی و با داشتن واحدهای تولیدی در شهرهای
مختلف ایران مانند بجنورد ،شیراز ،ماهشهر ،عسلویه ،کرمانشاه ،زنجان ،گلستان ،چهارمحال وبختیاری و چابهار به عنوان یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان آمونیاک و اوره در خاورمیانه مطرح میباشد .کنترل این آالینده در خروجی گرانولیتورها ،برجهای پریل واحدهای اوره
ایران در این تحقیق مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و طرحهای موجود در ایران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .ضمنا آخرین
دستاوردها و طراحیهای شرکتهای صاحب لیسانس اوره مورد بررسی و تشریح قرار میگیرد و دستگاههایی که دراین زمینه طراحی و
ساخته شده است معرفی میگردد .نحوه استفاده از تکنولوژی غشاهای الکترو دیالیز دو قطبی در این فرآیند تشریح خواهد شد.
واژگان کلیدیAmmonia emission,Scrubber : , Stacks, EDBM :
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بررسي عملكرد سيكل توليد بخار و شناسايي عوامل موثر بر لزوم
تصفيه آب كندانس در پااليشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي
●●محمد مسعود عاطف ،عبداله سليمي ،هاشم خدادادي
عسلويه ،مجتمع گاز پارس جنوبي ،پااليشگاه اول واحد آزمايشگاه

در اين مقاله به تشريح چرخه توليد بخار و جريان كاندنس برگشتي ،منابع ايجاد ناخالصي در جريان كندانس و مزاياي بكارگيري سيستم
تصفيه در اين واحد پرداخته ميشــود .در پااليشــگاه اول از اب دريا جهت توليد اب بدون امالح و در ادامه جهت توليد بخار استفاده
ميشود .غالب بخار توليد شده جهت مصرف واحدهاي احياء آمين ،گاليكول ،تثبيت ميعانات گازي و واحد توليد گوگرد ميگردد .پس
از انتقال حرارت بخار در واحدهاي مذكور بخش زيادي از ان به مايع تبديل مي-گردد كه مجددا وارد چرخه توليد بخار ميگردد .هدف
از بكارگيري سيستم تصفيه كندانس در پااليشگاهها ،ثابت نگه داشتن كيفيت اب ورودي به بويلرها ميباشد .ناخالصيهاي موجود ناشي
از عواملي نظير سوراخ شدن لولههاي كندانسور ،تغليظ ناخالصيهاي جزئي اب ورودي به بويلر و همچنين محصوالت ناشي از خوردگي و
نمكهاي تنظيم كننده  ،pHميباشند .با توجه به راندمان و محدوده دماي عملياتي ،سيستم تصفيه پيش اندوده نسبت به ساير سيستمهاي
تصفيه ،مناسبتر ميباشد .سيستمهاي تصفيه پيش اندوده ،قابليت تصفيه فيزيكي و شيميايي را بصورت همزمان و عدم نياز به احياء
دارند .اصول كلي اين نوع تصفيه كنندهها بر اساس رزينهاي تعويض يون ميباشد .انتخاب اين نوع رزينها بستگي به اناليز اب و شرايط
بهرهبرداري دارد .از مهمترين مزاياي استفاده از سيستم تصفيه پيش اندوده ميتوان به حفاظت از بويلر در برابر خوردگي ،كاهش دفعات
تميزكاري شيميايي و رسوب زدايي ،كاهش قابل توجه زمان آغاز بكار واحد و كاهش ميزان زيراب و اب جبراني سيستم توليد بخار نام
برد .با توجه به بازرسيهاي صورت گرفته و نتايج آزمايشگاهي ،عدم تصفيه كندانس برگشتي با مقدار كل امالح محلول حدود  5ميليگرم
بر ليتر ،منجر به ترسيب امالحي از قبيل سديم ،سولفات ،فسفات و اكسيدهاي اهن در تيوبهاي بويلر ،خواهد شد.
واژگان كليدي :رزين پيش اندوده ،خوردگي ،بويلر ،تصفيه كندانس ،رسوبات نمكي
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

محاسبهی تنش مرجع خزشی برای مخازن استوانهای جدار ضخیم تحت بار
ترکیبی ناشی از دوران و فشار داخلی
●●فرید وکیلی تهامی :دانشیار گروه مهندسی مکانیک ،دانشکدهی فنی مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز
●●سید سعید شریفی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشکدهی مکانیک ،دانشگاه تبریز
●● پیمان مجنون :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشکدهی مکانیک ،دانشگاه تبریز
●● افشین عباسی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشکدهی مکانیک ،دانشگاه تبریز

به دلیل کاربرد وسیع مخازن تحت فشار در صنایع مختلف ،از جمله صنایع نفت و گاز و تولید نیرو ،بررسی رفتار مکانیکی آنها سرلوحهی
بسیاری از تحقیقات علمی و مهندسی است .ازآنجا که این مخازن اکثرا ً در درجه حرارت و فشار باال و در عین حال در حال دوران کار
میکنند ،مطالعهی رفتار خزشی این مخازن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است ولی به دلیل پیچیدگی و غیرخطی بودن معادالت حاکم
در پدیدهی خزش ،حل عددی این معادالت بسیار طوالنی و نیازمند امکانات سختافزاری و نرمافزاری پیشرفته است .به همین دلیل،
در کدهای استاندارد صنعتی از جمله کد  R5و نیز بسیاری از کارهای تحقیقاتی ،از روشهای تخمینی که برمبنای تنش مرجع استوار
هستند ،استفاده میشود .از این رو ،محاسبهی تنش مرجع ،اولین و اصلیترین گام در این روشها است .تعیین تنش مرجع در شرایطی که
سازه تحت بارهای ترکیبی است ،بسیار پیچیده میشود .به همین منظور ،در این تحقیق ،روشی برای تعیین تنش مرجع و نقطهی مرجع
برای مخازن استوانهای جدار ضخیمی که تحت بارگذاری ترکیبی ناشی از فشار داخلی و دوران محوری میباشند ارائه شده است .ابتدا با
استفاده از نتایج حاصل از حل عددی و حل تحلیلی ،مقدار تنش مرجع و نقطهی مرجع برای مخزن تحت بارگذاری ترکیبی تعیین شده
است .سپس برای هر کدام از حالتهای فشار داخلی و دوران محوری ،به طور جداگانه نتایج به کمک حل عددی و حل تحلیلی بدست
آمده و با مقدار محاسبه شده با رابطهی پیشنهادی مقایسه شده است و دقت این رابطه برای پیشبینی تنشهای مرجع در بارگذاری
ترکیبی بررسی شده است.
واژگان كليدي :خزش ،تنش مرجع ،استوانهی جدار ضخیم ،فشار داخلی ،چرخش محوری
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی ایمنی سیستم های ایستگاه های تقویت فشار گاز
●●روزبه جوکار :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشکده فنی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
●●مهدی ارجمند :هیات علمی (دانشیار) گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

تئوري احتماالت به تنهايي قادر به پيشبيني ايمني يك سيســتم نيست و بايد درك كاملي از سيستم ،طرح آن ،طريقه عمل و از كار
افتادن آن ،محيط عمل و تنشهايي كه تحت آن شرايط واقع ميشود ،در اختيار داشت .ایمنی ،يك مشخصه ذاتي از هر سيستم است و
لذا يكي از پارامترهاي طراحي محسوب ميشود كه همواره بايد در طي فرآيند طراحي به عنوان يكي از معيارهاي مهم آن مورد توجه
قرار گيرد .در این تحقیق محاسبات ایمنی يك واحد تقويت فشار انتقال گاز با استفاده از استفاده از مدل مونت کارلو ،انجام شده است.
بدین منظور یک آرایش جدید برای سیستمهای موجود در ایستگاههای تقویت فشار گاز تعریف شده است و با آرایش متداول موجود
مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته است .پارامترهایی همچون عدم اطمینان ،تعداد خرابیها ،ایمنی سیستم ،در دسترس بودن و کاهش
ظرفیت سیستم مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان از بهبود همه این پارامترها در آرایش جدید داشتند؛ بطوریکه نتایج شبیهسازی
توسط نرمافزار به ترتیب براي حالت آرايش جديد و قدیم در كل مقدار ميانگيني برابر با  88/45درصد و  94/51برای در دسترس
بودن ايستگاه را نشان داد .همچنین  20/8درصد خرابيها در آرايش قدیمی و  26/5درصد در آرایش جدید موجب كاهش ظرفيت یا
از کارافتادگی کامل شدهاند و به ترتیب  79/2درصد از خرابيهاي سيستم در آرایش قدیمی و  73/5درصد در آرایش جدید با حضور
تجهيزات يدكي آماده به كار رفع شدهاند.
واژگان كليدي :ايستگاه تقويت فشار گاز ،عدم اطمینان ،ایمنی سیستم ،در دسترس بودن
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

ساخت و تعیین مشخصات غشاء ماتریس مخلوط پلی سولفون  /نانو سیلیکا برای
جداسازی گازها
●●خدیجه آذرپیک :ایران ،ماهشهر ،واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده مهندسی شیمی.
●●علی کارگری :ایران ،تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ،دانشکده مهندسی شیمی ،آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای غشایی (.)MPRL

در این مطالعه غشاء ماتریس مخلوط از پلیمر پلیسولفون و ذرات نانوسیلیکا تهیه شد و خواص جداسازی گاز در آن بررسی گردید.
غلظت پلیمر در محلولهای تهیه شده 15درصد وزنی و غلظت ذرات نانو سیلیکا صفر 10 ،5 ،و  20درصد وزنی انتخاب گردید .تراوایی
غشاءهای ماتریس مخلوط در مقابل گازهای خالص  Ar، CH4 ،N2و  H2اندازهگیری گردید و گزینشپذیری / H2 ،CH4 / H2
 Arو  N2 / H2در فشار  6بار و دمای محیط بدست آمد .نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش درصد نانو سیلیکا به طور قابل
توجهی تراوایی گاز در غشاءهای پلیسولفون افزایش یافته و گزینشپذیری ابتدا افزایش و پس کاهش مییابد .غشاءها با استفاده از آنالیز
وزنســنجی حرارتی ( ،)TGAمیکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEMمورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل نشان داد که غشاءهای
ماتریس مخلوط خواص پایداری حرارتی باالتری نســبت غشاء پلیمری خالص دارند و همچنین عکسهای  SEMوجود توزیع نسبت ًا
یکنواخت نانو ذرات سیلیکا در ماتریس پلیمر را نشان داد.
واژگان كليدي :بازیابی هیدروژن ،جداسازی گازی ،غشاء ماتریس مخلوط ،پلی سولفون ،تراوایی،گزینش پذیری
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

ساخت و ارزیابی غشاء ماتریس مخلوط پلی اترسولفون  /نانو سیلیکا
برای جداسازی گازها
●●خدیجه آذرپیک :ماهشهر ،واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده مهندسی شیمی.
●●علی کارگری :تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ،دانشکده مهندسی شیمی ،آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای غشایی (.)MPRL

در این پژوهش ،غشاء پلیمری از جنس پلیاترسولفون و ذرات معدنی نانوسیلیکای آبگریز ساخته شده و برای جداسازی گازی مورد
آزمــون قــرار گرفت .غلظت پلیمر تمامی محلولهای پلیمری برابر  17درصد وزنی و غلظت وزنی ذرات نانو ســیلیکا صفر 10 ،5 ،و
 20درصد انتخاب گردید .تراوایی غشــاءهای ماتریس مخلوط در مقابل گازهای خالص  Ar، CH4 ،N2و  H2اندازهگیری گردید و
گزینشپذیری  Ar / H2 ،CH4 / H2و  N2 / H2در فشــار  6بار و دما ی محیط بدســت آمد .نتایج بدست آمده نشان داد که با
افزایش درصد نانو سیلیکا به طور قابل توجهی تراوایی گاز در غشاءهای پلیاتر سولفون افزایش یافته و گزینشپذیری در ابتدا افزایش
و سپس کاهش مییابد .غشاءها با استفاده از آنالیز وزن سنجی حرارتی ( ،)TGAمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمورد بررسی
قرار گرفتند .نتایج حاصل نشان داد که غشاءهای ماتریس مخلوط خواص پایداری حرارتی باالتری نسبت غشاء پلیمری خالص دارند و
همچنین عکسهای  SEMوجود توزیع نسبت ًا یکنواخت نانو ذرات سیلیکا در ماتریس پلیمر را نشان داد.
واژگان كليدي :جداسازی گازی ،غشاء ماتریس مخلوط ،پلی اتر سولفون ،تراوایی،گزینش پذیری.
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

ارزیابی روشهای شستشوی اسیدی جهت بازیابی آمونیاک به روش پاشش
●●سید سجاد حسینی نیا :کارشناس مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،مجتمع پتروشیمی پردیس ،عسلویه
●●علیرضا عروجی :کارشناس مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،مجتمع پتروشیمی پردیس ،عسلویه

گاز آمونیاک یکی از فراوانترین گازهای قلیایی در اتمسفر می باشد .به عالوه این ماده یکی از ترکیبات مهم در مجموعه ترکیبات نیتروژن
که در چرخه تولید صنعتی نیز میباشد .بزرگترین منابع آزاد کننده در محیط زیست صنایع کشاورزی شامل کودهای حیوانی و کودهای
سنتزی خانواده اوره میباشد .از دیگر منابع آلوده کننده صنایع تولید اوره ،منابع وابسته به حملونقل و سوخت فسیلی و تبخیر از خاک و
اقیانوسها میباشد .به دلیل اهمیت باالی حضور گاز آمونیاک در تولید  PM2.5که منجر به کاهش دید در شهرها و مناطق منتشر شده
میگردد ،بررسی کنترل و کاهش رها سازی این گاز در اتمسفر در مقیاسهای مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است .تنها روش
تایید شده در دنیا جهت کاهش آمونیاک گازی ،انجام عملیات شستشوی اسیدی می-باشدکه توسط برجهای پرشده صورت میپذیرد.
در این صورت ماده تولید شده که سولفات آمونیوم میباشد ،به عنوان کود به چرخه مصرف بر میگردد .به دلیل گرفتگیهای مکرر
پرکن در اجرای عملیات شستشو که منجر به توقف برج و اجرای عملیات تمیز کاری میگردد ،تمرکز بر روی اجرای عملیات شستشوی
اسیدی بدون بسترهای پرکن معطو ف گردیده است .در این تحقیق اجرای یک مدل سازی و اجرای تست میدانی و بدست آوردن روابط
محاسباتی جذب آمونیاک به بحث گذاشته شده است.
واژگان کلیدی,Ammonia emission,Acid Scrubber : , Stacks,ammonium sulfate PM2.5 :
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

اثر غلظت پلیمر بر عملکرد غشاءهای ماتریس مخلوط پلی سولفون /نانو
سیلیکا برای جداسازی گازها
●●خدیجه آذرپیک :ایران ،ماهشهر ،واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده مهندسی شیمی.
●●علی کارگری :ایران ،تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ،دانشکده مهندسی شیمی ،آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای غشایی (.)MPRL

در این مطالعه ،اثر غلظت پلیمر بر رفتار غشاء ماتریس مخلوط پلی سولفون  /نانو سیلیکا برای جداسازی گازها بررسی شده است .سه
غلظت متفاوت پلی ســولفون در محلول ریختهگری ( 10 ،5و  15درصد وزنی( و چهار غلظت مختلف نانو ســیلیکا (صفر 10 ،5 ،و 20
درصد وزنی براساس وزن پلیمر) مورد بررسی قرار گرفته است .تراوایی گازهای خالص  Ar، CH4 ،N2و  H2در غشاءهای تهیه شده
در فشار خوراک  6بار و دمای آزمایشگاهی بدست آمد .اثر غلظت پلیمر بر تراوایی و دانسیته غشاءهای ساخته شده مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج به دســت آمده نشان داد که با افزایش غلظت پلیمر ،دانسیته غشاء افزایش یافته و به دلیل کاهش حجم آزاد ماتریس
پلیمر ،تراوایی کاهش مییابد .تصاویر  SEMگرفته شده از سطح این غشاءها نشان داد که با افزایش غلظت پلیمر سطح غشاء صاف و
هموارتر شده ولی با افزایش درصد نانو سیلیکا تجمعات ذرات در سطح و سطح مقطع غشاءها مشاهده گردید که نشاندهندهی کلوخه
شدن ذرات در درصدهای باالی نانو ذرات میباشد.
واژگان كليدي :غلظت پلیمر ،تراوایی ،دانسیته ،غشاء ماتریس مخلوط ،پلی سولفون ،نانو سیلیکا ،جداسازی گاز.
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

مدلسازی و شبیه سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی
●●محمد رضا کاظمی :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
●●حمیدرضا مقدم زاده :هیات علمی گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

در این مقاله اثرات نشت احتمالی گازهیدروژن برای پیشگیری از وقوع حادثه ،در یک پلنت تولید گاز هیدروژن مورد مطالعه قرار گرفته
است .برای شبیهسازی از نرمافزار  PHASTنسخه  6.53.1استفاده شده و به بررسی پدیدهها انفجار ابر بخار (وی سی ای) و موج ناشی
از انفجار (مولتی انرژی) که در صورت انفجار هیدروژن رخ میدهد ،پرداخته شده است .این تحقیق با میزان ضریب مرگ و میر(100
درصد) و سطح پایداری جوی ( )B, D, Eو در سه سرعت مختلف باد  )2،3،5( m/sهم جهت با فوران انجام شده است .نتایج نشان
داد موج ناشی از انفجار ابر گاز هیدروژن داخل کوره تا فاصله  20متری از آن  psi 5/73-3می باشد که پس از ارزیابی نتایج با جدول
اســتاندارد ،این موج انفجار باعث تخریب کامل کوره و آسیب به ماشین آالت  ،ادوات و تجهیزات فرایندی با وزن  1500کیلوگرم و
همچنین سبب تخریب سازههای فلزی ساختمانها و از جا در آمدن آنها میشود.
واژگان کلیدی :ارزیابی پیامد خطر ،انفجار ،شعاع انفجار ،موج ناشی از انفجار و ایمنی.
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فن آوری و اقتصاد انرژی در پروژههای فرایندی
(مورد کاوی در یک پروژه فرا ساحل)
●●آرش بناساز :مهندس ارشد پروژه ،شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک) ،شیراز ،ایران

در این خالصه مقاله به شرح مختصری از پروژه سکوهای دریایی  NGLمنطقه خارگ که در قالب کنسرسیومی بینالمللی و بصورت
 EPCCانجام گردیده است میپردازیم .این پروژه دارای فازهای مهندسی اصولی (پایه) ،مهندسی تفصیلی و شامل تدارکات و همچنین
نصب و ســاختمان و پیش راهاندازی و همچنین راهاندازی میباشــد .از لحاظ فرآیندی با توجه ســوختن گازهای جدا شده از نفت در
مشعلهای فرا ساحلی در منطقه دریایی عالوه بر هرز رفتن انرژی و سرمایه دارای تبعات زیاد زیستمحیطی میباشد از اینرو به منظور
جمع آوری این گازها و هدایت آنها به منطقه خشکی جزیره خارگ و استفاده در تأسیسات پاییندستی این پروژه تعریف گردید بدین
منظور با احداث دو سکوی دریایی مستقل گازی بنامهای ابوذر و بهرگانسر و همچنین ایجاد تغییراتی در سکوهای نفتی موجود در این دو
ناحیه گازهای همراه ضمن جداسازی از نفت پس از طی مراحل فرآیندهای خشک سازی و افزایش فشار توسط خط لوله در بستر دریا
به جزیره خارگ هدایت گردیده و مشعلهای موجود که این گازها را تاکنون میسوزاندند خاموش گردیدند .فاز مهندسی پایه این پروژه
توسط شرکت تکنیب فرانسه شعبه ابوظبی انجام گردید و فاز مهندسی تفصیلی این پروژه توسط شرکت طراحی و مهندسی پتروشیمی
(پیدک) در شیراز انجام گردید.
واژگان کلیدی :اقتصاد ,انرژی ,فرایند ,پروژه ,فن آوری
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شبیه سازی CFD

جذب دی اکسید کربن از  CO2/CH4با حالل های آلکانول آمینی ترکیبی

●●مهسا پورغالم :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
●●بیژن هنرور :استادیار مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

در این پژوهش ،شبیهسازی جذب دیاکسید کربن از مخلوط گازی  CH4/CO2توسط ترکیب آمینهای مونواتانول آمین  -2آمینو-
 -2متیل -1 -پروپانول ( )MEA+AMPو دی اتانول آمین  -2آمینو -2 -متیل -1 -پروپانول ( )DEA+AMPدر تماس دهندهی
غشــائی الیاف توخالی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفته است .در این مدل ،غشاء کام ً
ال مرطوب در نظر گرفته شده است .شبیهسازی
فرآیند انتقال جرم جذب گاز بر اساس آنالیز المان محدود توسط نرمافزار کامسول برای به دست آوردن توزیع غلظت دی اکسید کربن
انجام شده است .برای جذب در ترکیب آمینها ،ترکیب آمین ( )MEA+AMPعملکرد بهتری داشته است و با افزایش میزان MEA
یا  ،DEAمیزان جذب افزایش یافته است نتایج شبیهسازی نشان میدهد که میزان جذب دی اکسید کربن با افزایش دبی جریان مایع
و تعداد الیافها افزایش مییابد .مدل ارائه شده توافق خوبی را با نتایج تجربی برای بازدهی دی اکسید کربن در مقادیر مختلف شدت
جریان مایع نشان داده است.
واژگان کلیدی :شبیهسازی ،تماس دهندهی غشائی الیاف توخالی ،انتقال جرم ،المان محدود ،کامسول.

70

7th National Conference on Heat Exchangers
26 Nov. 2015, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

مدلسازی شیرینسازی گاز طبیعی با حالل مونواتانول آمین توسط
تماس دهندهی غشائی الیاف توخالی
●●مهسا پورغالم :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
●●بیژن هنرور :استادیار مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

در این پژوهش ،مدلسازی ریاضی شیرینسازی گاز طبیعی توسط تماس دهندهی غشائی الیاف توخالی مطالعه شده است .شبیهسازی
فرآیند انتقال جرم جذب گاز براساس آنالیز المان محدود توسط نرمافزار کامسول برای به دست آوردن توزیع غلظت دی اکسید کربن
و سولفید هیدروژن انجام شده است .شبیهسازی جذب همزمان دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن مورد بررسی قرار گرفته است که
از غشاء کام ً
ال خشک استفاده شده است .در این حالت  3مدول متفاوت غشائی که با فیبرهایی که از پلی پروپیلن ،پلی وینیلیدین فلوراید
و پلی تترافلوئورواتیلن ساخته شده است ،مورد مطالعه قرار گرفته است که مدول پلی پروپیلن بهترین عملکرد را در شدت جذب دی
اکســید کربن و سولفید هیدروژن داشته است .مدل ارائه شده توافق خوبی را با نتایج تجربی برای بازدهی دی اکسید کربن در مقادیر
مختلف شدت جریان مایع نشان داده است.
واژگان کلیدی :مدلسازی ،شیرینسازی ،تماس دهندهی غشائی الیاف توخالی ،شبیهسازی ،کامسول.
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پیشبینی دمای ذوب ترکیبات آلی با استفاده از روش QSPR

●●مائده اسداهلل پور :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه گیالن.
●●حسین قنادزاده گیالنی :استاد ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه گیالن.
●● کامیار موقر نژاد :دانشیار ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی بابل.

دمای ذوب یک خاصیت فیزیکی بنیادی است که دمای انتقال فاز از جامد به مایع را تعیین میکند .دمای ذوب اساسا برای تعیین خلوص
و تشــخیص مواد در سنتز آلی و همچنین برای پیش-بینی خواصی همچون دمای جوش و انحاللپذیری در آب و ویسکوزیتهی مایع
بکار میرود .با وجود حجم زیادی از داده-های دمای ذوب در دسترس ،راهنمای جامعی که بیان کننده ارتباط بین دمای ذوب و ساختار
شیمیایی باشد وجود ندارد .موثرترین روش که برای پیشبینی دمای ذوب ترکیبات آلی بکار میرود ،رابطه کمیتی ساختار-خواص نام
دارد .این روش بر اســاس ارتباط بین مقادیر تجربی خواص و توصیف کنندههای مولکولی ،که از ساختار شیمیایی یک مولکول بدست
میآیند ،عمل میکند .برای پیشبینی دمای ذوب  962ترکیب آلی ،از سه مدل پرسپترون یکنواخت چند الیه شبکه عصبی مصنوعی،
 cubistو الگوریتم جنگل تصادفی در محیط نرم افزاری  Rاستفاده شد 20 .درصد از دادهها برای اعتبار سنجی 60 ،درصد برای آموزش
و  20درصد برای آزمایش شــبکه بکار گرفته شد .بهترین نتیجه زمانی حاصل شد که از  13توصیف کننده به عنوان ورودی و شبکه
عصبی پرسپترون یکنواخت چند الیه ،با دو الیه پنهان استفاده شود .جذر میانگین مربعات خطای این مدل 26.969 ،درجه سلسیوس و
ضریب همبستگی  0.7106بدست آمد .نتایج حاصل از مدل شبکه عصبی مصنوعی نشان میدهد که این مدل ،توانایی باالیی در پیش
بینی دمای ذوب ترکیبات آلی دارد.
واژگان كليدي :دمای ذوب ،رابطه کمیتی ساختار -خواص ،شبکه عصبی مصنوعی ،cubist ،الگوریتم جنگل تصادفی.
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بررسی در دسترس بودن یک ایستگاه تقویت فشار گاز با استفاده از
شبیه سازی توسط مدل مارکوف
●●روزبه جوکار :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشکده فنی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
●●مهدی ارجمند :هیات علمی (دانشیار) گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

قابليت اطمينان مبين تداوم عملكرد بدون وقوع از كار افتادن ميباشد و لذا قابليت اطمينان عبارت از احتمال باقي ماندن سيستم و يا
يك قطعه در شرايط عملكرد بدون وقوع از كار افتادن خواهد بود .بايد توجه داشت كه اين گونه تلقي از قابليت اطمينان مقياس كام ً
ال
نامناسبي براي سيستمهايي با عملكرد ممتد ميباشد ،زيرا از كار افتادن در اين سيستمها قابل پذيرش است .در اين حالت مفهوم و مقياس
ديگري به نام دسترسپذيري مناسبت مييابد و آن عبارت از احتمال يافتن سيستم در شرايط الزم براي عملكرد در آينده است .در
این تحقیق در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از روشهاي پيشرفته ارزيابي ایمنی سیستم و در دسترس بودن ،وضعيت یک واحد
ايستگاه تقويت فشار خطوط انتقال گاز در مرحله طراحي پيشبيني گردد و در صورت نياز ،نسبت به اصالح ساختار فرآيندي در جهت
ارتقاي ایمنی سیستم و در نتيجه افزايش زمان بهرهبرداري ،كاهش هزينههاي تعميرات و نگهداري و در نهايت افزايش سوددهي واحد
اقدام نمود .در این تحقیق مطالعه در دسترس بودن بر روي واحد ايستگاه تقويت فشار خطوط انتقال گاز با استفاده از مدل مارکوف انجام
شده است .به منظور انجام محاسبات و اجراي شبيهسازي برنامهای با نرمافزار  MATLABنوشته شد .نتایج نشان داد كه با وجود تمامي
اغتشاشات در نتايج مشاهده شده ،در كل مقدار ميانگيني برابر با  90/36درصد در دسترس بودن براي ايستگاه قابل استنتاج است.
واژگان كليدي :ايستگاه تقويت فشار گاز ،در دسترس بودن ،مدل مارکوف ،شبیهسازی
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مدلسازی و شبیهسازی  CFDجریان دو فازی همراه با واکنش در داخل میکرو راکتور
●●علی عزیززاده :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
●● سید محمود ارزیده :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
●●مریم اشتهاردی :دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

بررسي خواص ميكرو فلوئيديك و سياالت از مباحثي است كه در مكانيك سياالت به عنوان يك مبحث مهم نگريسته ميشود .در این
مقاله به شبیهسازی میکرو راکتوری که سیال دو فازی از آن عبور میکند و واکنشی بین دو فاز انجام میگیرد پرداخته شده است .این
دو فاز شامل فاز آلی و آبی است که فاز آبی شامل آب و سدیم هیدروکسید و فاز آلی شامل کروزن و استیک اسید است .در این مقاله
پس از شبیهسازی به مقایسه دادههای شبیهسازی و دادههای تجربی که از دیگر مقاالت جمع آوری نموده و پرداخته میشود.نگارندگان
این شبیهسازیها را در نرمافزار فلوينت انجام داده و مشبندی سیستم در نرمافزار گمبیت صورت گرفت.
واژگان کلیدی :میکروراکتور ،شبیه سازی ،CFD ،فلوینت و گمبیت ،میکروفلوییدیک
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اثر سرعت سیال سازی بر بستر سیال همراه با نازل های پخش کننده  :شبیه سازی
●●علی عزیززاده :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
●●سید محمود ارزیده :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
●●حسین بهروان :دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف

بسترهای سیال دو تایی یکی از گزینههای مناسب برای فرایندهای مانند بایومس است .پارامترهای زیادی بر بستر سیال تاثیر میگذارند
که از جمله آنها میتوان به خوراک ،هندســه ،چرخش مواد در داخل بســتر ،دما و هیدرو دینامیک مســاله اشاره کرد .در این مقاله
نگارندگان به طراحی و شبیهسازی بستر سیال که با شن پر شده است ،هم با نازل و بدون نازل خواهند پرداخت .همچنین این بستر را
در حالت وجود  wind boxو بدون  wind boxشبیهسازی مینمایند .تمامی این شبیهسازیها را در نرمافزار فلوینت و مشبندیها را
در نرمافزار گمبیت انجام گرفته است .در آخر نتایج شبیهسازی را با دادههای تجربی مقایسه کرده و این مقایسه در داخل نمودارهایی
آورد شده است
واژگان کلیدی :فلوینت ،بستر سیال ،نازل ،شبیهسازی
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معرفی فرآیند جدید تولید اتیل بنزن و تحلیل اقتصادی برجهای جداسازی در
واحدهای پتروشیمی
●●مهدی حسننیا آهنگری :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی
●●حجت علیزاده :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی
●●سید احمد جعفری :کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

یکی از موثرترین راهها برای استفاده از امکانات موجود و همچنین جلوگیری از زیانهای احتمالی ،انجام مطالعات امکانسنجی و داشتن
اطالعات کافی جهت پیشبینی نتایج حاصل از سرمایهگذاری و تعیین عوامل موثر در سودآوری پروژه است .قبل از قراردادن سرمایه در
هر پروژه ،دانستن مقدار سودی که به دست میآید و اینکه آیا سرمایهگذاری در آن درست است یا خیر ،ضروری است .بنابراین تعیین
و تحلیل سوددهی حاصل از سرمایهگذاری و انتخاب بهترین سرمایهگذاری از بین موارد مختلف ،از اهداف عمده هر بررسی اقتصادی
است .در این مقاله فرآیند تولید اتیل بنزن و برآورد اقصادی واحد جداسازی مورد بررسی قرار گرفته است .اتیل بنزن ،ماده اولیه تولید
مونومر استایرن میباشد که استفاده از آن هرساله در حال افزایش است .این ماده از آلکیالسیون بنزن در مجاورت اتیلن تولید میگردد.
آلکیالسیون ،یک فرایند شیمیایی بوده که معموال با اتصال و ترکیب یک اولفین با یک غیراولفین همراه است که ممکن است یک پارافین،
نفتن و یا یک آروماتیک باشــد که در نتیجه یک هیدروکربن جدید بوجود می-آید .در اولین مرحله ،موازنه جرم و انرژی برای واحد
تولیدی تهیه شده و پس از تعیین ظرفیت تولید ،پیشبینیهای الزم جهت تأمین نیازهای فنی بخش جداسازی انجام میشود و براساس
آن روشها و تجهیزات موردنیاز مشخص میگردد.
واژگان كليدي :امکان سنجی ،اتیل بنزن ،آلکیالسیون ،برجهای جداسازی
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بررسی تغییر نوع حالل شیرینسازی در کارخانه گاز و گاز مایع 1200
به آمینهای توسعه یافته
●●علی محمد مطیع شیرازی :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه شیراز ،دانشکده مهندسی شیمی نفت گاز.
●●پیمان کشاورز :استادیار ،دانشگاه شیراز ،دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز
●●شادی حسن آجیلی :استادیار ،دانشگاه شیراز ،دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز

فرآیندهای آمینی یکی از رایجترین فرآیندهای شیرینسازی است که با استفاده از جذب شیمیایی توسط آلکانول آمینها ترکیبات اسیدی
را از گاز جدا میسازد .دی اتانول آمین و متیل دی اتانول آمین پرکاربردترین آمینها میباشند .متیل دی اتانول آمین در مقایسه با دی
اتانول آمین به دلیل جذب مناسبتر ،گرمای واکنش پایینتر و همچنین کاهش میزان آمین در گردش از مقبولیت بیشتری نسبت به
مابقی آمینها برخوردار است .مهمترین تفاوت متیل دی اتانول آمین با سایر آمینها در این است که این آمین در مقابل هیدروژن سولفید
انتخابپذیر است .در سالهای اخیر پژوهشهای مختلفی در جهت ارتقا و بهبود جذب کربن دی اکسید توسط حالل متیل دی اتانول آمین
صورت پذیرفته است .از جمله این پژوهشها میتوان به ترکیب متیل دی اتانول آمین با یکی از آمینهای نوع اول یا دوم اشاره نمود .در
این راستا امکان تغییر نوع حالل مورد استفاده در واحد شیرینسازی مجتمع گاز و گازمایع  -1200به عنوان مورد پژوهشی -با استفاده
از نرمافزارهای شبیهسازی 8.4 Aspen Hysysو  2.0 Promaxمورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفت .در این پژوهش جایگزینی
سه حالل مختلف ،متیل دی اتانول آمین ،مخلوط متیل دی اتانول آمین /دی متانول آمین ،آمین فعال شده ( )a-MDEAمورد بررسی
فنی و اقتصادی قرار گرفت .از این میان ،مخلوط متیل دی اتانول آمین /دی اتانول آمین با غلظت  30درصد وزنی متیل دی اتانول آمین
و  20درصد وزنی دی اتانول آمین به عنوان حالل پیشنهادی انتخاب گردید.
واژگان كليدي :دی اتانول آمین ،مخلوط دی اتانول آمین/متیل دی اتانول آمین ،آمین فعال شده ( )a-MDEAو کارخانه گاز و گازمایع
1200
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بررسی پارامتر های فرآیندی و کاتالیستی در جهت بهبود راندمان فرایند تبدیل
متانول به آروماتیک ها و بنزین
●●حجت علیزاده :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی
●●مهدی حسن نیا آهنگری :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی
●●سید احمد جعفری :کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

با توجه به محدودیت منابع نفتی در سالهای اخیر به فکر این افتادند که بنزین را از منابع انرژی غیر از منابع نفتی تأمین کنند .یکی
از این راهها ،فرایند  MTGاست که متانول بدست آمده از گاز سنتز تولید شده از منابعی همچون زغال سنگ ،گاز طبیعی ،زیست توده
و ...را جهت تبدیل به بنزین به کار میرود .در این مقاله به بررســی فرایند تبدیل متانول به آروماتیکها و بنزین پرداخته شده است.
تبدیل متانول در راکتور بستر سیال در دو شکل یک مرحلهای و دو مرحلهای و پارامترهای تاثیرگذار فرآیندی بر میزان تبدیل مورد
بررسی قرار گرفته است .یکی از پارامترهای مهم فرآیندی دما است .در دمای باالتر از  400بهرهی آروماتیکها افزایش یافته که نشان
دهندهی تبدیل غیر آروماتیکهای سنگین به آروماتیک هاست .فرایند  MTGنسبت به روشهای دیگر تکنولوژی نسبتا سادهای دارد،
بنزین بدست آمده از این فرآیند عاری از گوگرد و نیتروژن است و متانول تقریبا کامل تبدیل میشود .بنزین تولید شده نیز بهرهی باالیی
دارد و مطابق با استانداردهای جهانی است .این فرایند در دو حالت بستر ثابت و بستر سیال انجام میشود راکتور بستر ثابت که بصورت
صنعتی نیز انجام شده انتقال جرم و انتقال حرارت ضعیفی دارد اما راکتور بستر سیال به دلیل انتقال حرارت خوب توزیع دمایی کامل
و سرمایهگذاری پایین شرایط خوبی را برای انجام این فرایند فراهم میکند اما برای طراحی و عملیات در مقیاس صنعتی برای راکتور
بستر سیال نیاز به تحقیق بیشتری درمورد کاتالیست مورد استفاده است .پارامترهای دیگر نظیر بارگذاری کاتالیست و سرعت فضایی
نیز مورد بررسی قرارگرفته است.
واژگان كليدي :متانول ،آروماتیک ،بنزین ،کاتالیست ،راکتور بستر سیال
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بهینهسازی فیلتراسیون در فرآیند شیرینسازی گاز در پاالیشگاههای پارس جنوبی
(مطالعه موردی :فازهای  17و )18
●●سعید زنگنه ،مهندس نفت بخش  ،Start Upشرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (.)OICO
●●حسن باقری :مدیر فازهای  17و  18پارس جنوبی ،شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (.)OICO
●●آزاد شه دوست :سوپروایزر ارشد بخش  ،Start Upشرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (.)OICO
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ()OICO
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی ،فازهای  17و  ،18عسلویه ،ایران

گاز طبیعی معموال حاوی مقداری ناخالصی مانند ســولفید هیدروژن ( ،)H2Sدی اکســید کربن ( ،)CO2بخار آب ( )H2Sو ترکیبات
هیدروکربنی مانند مرکاپتان هاســت .معموال سولفید هیدروژن ( )H2Sو دی اکسید کربن ( )CO2را از ترکیب گاز جدا میکنند تا از
مشکالت ناشی از خوردگی گاز جلوگیری شود و ارزش حرارتی آن باال رود .مزاياي استفاده از فيلتراسيون در اين فرآيند ،کاهش خوردگی،
جلوگيري از گرفتگي در مبدل حرارتي و كاهش كف كنندگي در برج میباشد .میتوان از داليل اصلي بروز كف در برجهاي شيرينسازي
گاز با اســتفاده از محلولهاي آميني ،وجود آلودگيهاي هيدروكربني و غير هيدروكربني را نام برد كه ذرات جامد همراه جريان گاز و
نیز ذرات حاصل از خوردگي تجهيزات فرآيند ،هيدركربنهاي مايع و آب نمونههايي از این آلودگيها هســتند .در این مطالعه نسبت
بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرینسازی گاز برای جلوگیری از پدیده کف کنندگی و نیز اثر فيلتراسيون در كنترل اين
آلودگيها به صورت تحليلي بررسي شده و ميزان جريان عبوري از فيلتر به صورت تابعي از پارامترهاي فرآيند میشود .در واحدهای
شیرینسازی گاز پاالیشگاههای پارس جنوبی براي پایین آوردن دمای تانک آمین در شروع راهاندازی واحد و نیز رسيدن به مقدار مجاز
آلودگي و جلوگیری از بوجود آمدن مشکالت عملیاتی بعدی ،عبور  10تا  20درصد جريان از فيلترها كافي نیست و با توجه به زمان
رسیدن به حالت پایدار میتوان مقدار جریان عبوری از فیلتر را  30درصد يا باالتر انتخاب كرد.
واژگان کلیدی :مدلسازی ،فیلتراسیون ،شیرینسازی ،پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی.
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بررسی آخرین تکنولوژی جداسازی و بازیابی گردوغبار( )Dustاز خروجی
دودکشهای( )Stacksواحدهای اوره
●●سید سجاد حسینی نیا :کارشناس مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،مجتمع پتروشیمی پردیس ،عسلویه
●●علیرضا عروجی :کارشناس مهندسی شیمی ،مهندس فرآیند ،مجتمع پتروشیمی پردیس ،عسلویه

گردوغبار اوره یکی از آالیندههای محیط زیست بوده که انتشار آن در جو دارای محدودیتهای زیست محیطی میباشد که در خروجی
واحدهای تولید کوده اوره وجود دارد .تولید محصوالت کشــاورزی باتوجه به رشــد جمعیت در سراسر جهان از اولویتهای راهبردی
کشــورها میباشد .به همین دلیل تولید کودهای شیمیایی مختلف در کشورهایی که دارای منابع گاز بزرگ میباشند از جمله سرمایه
گذاریهای مناســب میباشد .جمهوری اســامی ایران به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم گاز طبیعی در حدود  13طرح و واحد تولیدی
تولید اوره در سراسر کشور دارد که در مناطقی مانند خراسان ،عسلویه ،شیراز ،کرمانشاه ،ماهشهر ،زنجان گسترش یافته است .باتوجه
به نزدیکی واحدهای تولیدی به مناطق شهری کنترل گرد وغبار وآالینده هایی مانند گرد و غبار اوره مورد توجه قرار دارد .کنترل این
آالینده در خروجی گرانولیتورها ،برجهای پریل واحدهای اوره ایران در این تحقیق مورد توجه و بررســی قرار گرفته است و طرحهای
موجود در ایران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .ضمنا آخرین دستاوردها مورد بررسی و تشریح قرار میگیرد و دستگاههایی که دراین
زمینه طراحی و ساخته شده است معرفی میگردد.
واژگان کلیدی Dust emission,Scrubber : , Stacks, Electrical discharge corona, Micro Mist Venturi
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شبیه سازی عددی جریان نانو سیاالت غیر نیوتنی در مبدل های گرمایی
●●مسعود پناهی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان
●●صادق مرادي :دکتری تخصصی مهندسی شیمی ،استادیار گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه اراک
●●محمود سليمي :دکتری تخصصی مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی اراک

در این مقاله ،اثر انتقال حرارت همرفتی در جریان نانوسیال غیر نیوتنی در لوله افقی با شار حرارتی ثابت با استفاده از دینامیک سیاالت
محاسباتی ( )CFDمورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور ،سیال غیرنیوتنی با نام تجاری  CMCحاوی نانو ذرات  Al2O3به عنوان
یک فاز مایع با متوسط اندازه ذرات  45نانومتر و چهار غلظت ذرات  4 ،2 ،1و  6درصد شبیه سازی شده است .اثرات مغشوش و آرام
بودن جریان توسط عدد رینولدز مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد که با افزایش عدد رینولدز ،عدد ناسلت جریان نیز
افزایش پیدا میکند.
واژگان كليدي :نانوسیال ،سیال غیر نیوتنی ،انتقال حرارت ،لوله افقی ،نرم افزار فلوئنت
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شبیه سازی ترمودینامیکی با استفاده ازبرنامه متلب برای بررسی عملکرد
اینهیبیتورها در جلوگیری از تشکیل رسوبات هیدرات گازی
●●فاطمه السادات موسوی کاکاوند :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا گروه مهندسی شیمی
●●ریحانه عصاچی :استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا گروه مهندسی شیمی

وجود آب همراه با گاز در خطوط لوله انتقال گاز ســبب تشــکیل هیدراتهای گازی میشــود .تشکیل هیدراتهای گازی در خطوط
لوله انتقال گاز منجر به گرفتگی این خطوط و زیان مالی و عملیاتی در سیستم میگردد .بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با
شبیهسازی شرایط تشکیل هیدرات در شــرایط جریانی و ترمودینامیکی خاص راهکارهایی برای این مشکل بدست آید .مدل-سازی
ترمودینامیکی در شرایط دمایی و فشاری براساس رابطه واندروالس و پالتیو صورت گرفته است .از برنامه متلب برای کد-نویسی این
مدلسازی استفاده شده است .خصوصایت فیزیکی -از قبيل دماي بحراني ،فشار بحراني ،ضريب بيمركزي و دماي نقاط چهارگانه اجزاي
تشكيل دهنده هيدرات -از نتایج مطالعه گرین و پری در سال  2007استفاده است .نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان میدهد که
افزايش غلظت ماده بازدارنده در سيستم در دماي مشخص ،تشکیل هیدرات را به تاخیر میاندازد .همچنین افزایش دما میتواند تاثیر
حاللها را به مراتب بیشتر کند .پس دو پارامتر دماهای محیطی در فصل گرما و یا استفاده از گرم کن برای خطوط لوله میتواند در نقاط
حساس وقوع خطر را به کمینه کاهش دهد؛ و در نهایت ،مدل استفاده شده در این طرح که همراه با تغییراتی در متغییرها بوده است به
خوبی توانسته پاسخگوی نیازها بوده و در عین حال با مختصر تغییر قابلیت استفاده برای موارد مشابه دیگر را دارد.
واژگان کلیدی :تشکیل هیدرات گاز ،رابطه واندروالس و پالتیو ،متلب

82

7th National Conference on Heat Exchangers
26 Nov. 2015, Tehran, IRAN

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی پارامترهای موثر بر فرایند تفکیک اجزای گاز طبیعی با استفاده از جاذب
Lean Oil

●●احمد عرفانی :گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فراهان ،فراهان ،ایران.
●●اعظم مرجانی :گروه شیمی ،واحد اراک ،دانشگاه ازاد اسالمی ،اراک ،ایران.
●●حیدر مداح :گروه مهندسی شیمی ،واحد علوم تحقیقات .دانشگاه ازاد اسالمی ،تهران ،ایران

امروزه فرایندهای مایعسازی گاز طبیعی از افزایش چشمگیری به دلیل امنیت و نیز باال بودن ارزش افزوده محصوالت برخوردار هستند.
یکی از روشهای جداسازی اجزای گاز طبیعی و سپس ذخیره نمودن آنها به صورت مایع استفاده از حالل است .در این مطالعه با استفاده
از نرمافزار  Hysisفرایند تفکیک و مایعسازی گاز طبیعی با استفاده از حالل مورد بررسی قرار گرفته است .پارامترهای نظیر تغییر دما،
ترکیب حالل مورد استفاده و جریان جانبی مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که کاهش دما سبب بهبود کیفیت پروپان خروجی
میگردد .همچنین حالل با ترکیب ســنگین میتواند تا بیش از  6/3درصد میزان جذب اتان را بهبود بخشد .جریان جانبی نیز یکی از
روشهایی است که میتواند سبب بهبود کیفیت محصوالت گردد ،به طوری که در مدل مورد مطالعه با ایجاد جریان جانبی کیفیت بوتان
تا بیش از  94درصد و پروپان تا بیش از  97درصد افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :حالل ،مایعسازی ،گاز طبیعی ،تفکیک
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شبیهسازی برج دیوار ه مرطوب برای جذب کربندیاکسید از گاز ترش به کمک
محلولآمینی با روش حج م محدود
●●حامد فاتح :دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی شیمی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
●●مصطفی کشاورز مروجی :دکترای مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جذب گازهای اســیدی یکی از مهمترین مراحل پاالیش گاز بعد از اســتخراج از اعماق زمین است .گازهای کربندیاکسید و سولفید
ت محیطی و در جهت تأمین سالمت مصرفکنندگان از گاز جدا میشوند.
هیدروژن از مهمترین گازهای ترش هستند که به دالیل زیس 
وجود بیش از  20PPMاز گاز سولفیدهیدروژن بسیار خطرناک است و باعث از دست رفتن هوشیاری انسان و حتی مرگ میشود .ازین
ت محیطی الزامی است .برجهای دیواره
رو جداسازی گازهای ترش برای جلوگیری از خوردگی لولههای انتقال گاز و پیشگیریهای زیس 

مرطوب از جمله تجهیزات صنعتی هستند که در جذب گازهای ترش از متان استخراج شده مورد استفاده قرار میگیرند .در مقالهی
ج دیواره مرطوبی که در آن از محلول مونو اتانول آمین برای جذب گاز دیاکسیدکربن استفاده شده است ،با استفاده از نرمافزار
حاضر بر 
ی مهمترین قسمت کار انتخاب یک روش
متلب شبیهســازی شده و نتایج مطلوب و قابل انتظاری حاصل شده است .در این شبیهساز 
درخور برای گسستهسازی معادالت بقا و به دست آوردن پروفایل فشار و سرعت میباشد .در اکثر کارهای مشابه که در مقاالت دیده
میشود از روش تفاضالت متناهی برای گسستهسازی معادالت بقا استفاده شده و پروفایل سرعت و فشار به صورت پیش فرض در نظر
گرفته میشود .در این مقاله از روش حجم محدود که از سایر روشهای دینامیک سیاالت محاسباتی دقیقتر است برای گسستهسازی
معادالت استفاده شده و پروفایل سرعت و فشار به صورت پیشفرض در نظر گرفته نمیشود .بلکه با حل همزمان معادالت مومنتوم در
مختصات استوانهای در کنار معادلهی کلی بقای جرم ،پروفایل سرعت و فشار حاصل شده و پس از آن به حل معادالت دما و غلظت
پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :برج دیواره مرطوب ،شیرینسازی گاز ترش ،روش حجم محدود ،دینامیک سیاالت محاسباتی
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پاسخ کمانش میکرو ورق ردی مدرج تابعی براساس تئوری کوپل تنش اصالح یافته
●●توحید زراسوند اسدی :دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
●●اکبر علی بیگلو :دانشیار گروه مهندسی مکانیک ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.

در این مقاله ،رفتار کمانش میکرو ورق ردی مربعی مدرج تابعی براســاس تئوری کوپل تنش اصالح یافته بررســی شده است .میدان
جابجایی براساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از اصل هامیلتون و حساب تغییرات ،معادالت
حرکت به همراه شــرایط مرزی مربوطه بدســت آمده است .ورق مورد نظر از نوع مواد مدرج تابعی بوده و فرض گردیده که خواص
میکرو ورق از جمله مدول یانگ و مدول برشــی براســاس قانون توزیع توانی در راستای ضخامت متغیر میباشند .با بکارگیری روش
مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته ( ،)Generalized Differential Quadrature Methodمعادالت حرکت و شرایط مرزی گسسته شده
و در نهایت دستگاه معادالت برای بدست آوردن بار کمانش بحرانی استخراج میشود .با توجه به اینکه تاکنون در مقاالت علمی مشابه
از روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته تنها برای شرایط مرزی ساده استفاده شده و برای تکیه گاههای غیر ساده به منظور تعیین پاسخ
کمانش از روشهای تحلیلی استفاده شده بنابراین در پژوهش حاضر روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته برای شرایط تکیه گاهی تمام
گیردار( )CCCCاعمال شده و پاسخ بار کمانش برای این نوع شرایط مرزی بدست آمده است .همچنین تأثیر پارامترهای مهم از جمله
پارامتر اندیس توانی و پارامتر ثابت مادی و نســبت وجوه بر پاســخ کمانش بررسی شده است .نتایج حاصل نشان دهنده اثر چشمگیر
پارامترهای فوق بر بار کمانش میباشد.
واژگان کلیدی :میکرو ورق مربعی ،تئوری ورق ردی ،تئوری کوپل تنش اصالح یافته ،اصل هامیلتون ،پاســخ کمانش ،روش مربعات
دیفرانسیلی تعمیم یافته
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بررسی روش ترکیبی تقطیر  -تراوش تبخیری در جداسازی مخلوطها
●●امیر باسکانه :دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب،بخش مهندسی شیمی

تراوش تبخیری یکی از زمینههای مناسب در تحقیقات غشایی میباشد ،فرآیند تراوش تبخیری به عنوان یک جز ضروری برای جداسازی
شیمیایی میباشد .تراوش تبخیری یک فرآیند جداسازی غشایی تقریبا جدید است که دارای تشابه مشترکی با روش اسمز معکوس و
جداســازی گاز توسط غشا دارد .جداسازی آزئوتروپ یا مخلوطهایی که نقطه جوش ثابت و نزدیک به هم داردند با استفاده از تقطیر
معمولی بسیار سخت میباشد .فرآیند ترکیبی بهطور اساسی از دو زوج فرآیندی که نقش مهمی در جداسازی آزئوتروپ و یا مخلوطهایی
با نقطه جوش ثابت عمل میکنند تشکیل میشوند ]1[.فرآیند تراوش تبخیری ممکن است به صورت تنها از لحاظ اقتصادی امکانپذیر
نباشد ولی فرآیند ترکیبی ،ترکیب آن با واحد تقطیر یا یک راکتور میتواند از لحاظ بهبود راندمان کلی بسیار مناسب باشد .بنابراین توجه
به جداسازی مخلوطها در صنعت امری ضروری میباشد که فرآیندهای هیبریدی (تقطیر+تراوش تبخیری) بخشی از این جداسازیها
را شامل میشوند.
واژگان کلیدی  :تراوش تبخیری-تقطیر -سیستم ترکیبی تقطیر و تراوش تبخیری
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بررسي جاذبهاي غربال مولكولي  13Xدر صنعت گاز
●●حسین ابراهیمی :دانشجوی کارشناسی ارشد واحد شهرضا ،مسئول واحدهای آفساید ،بهره برداری پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی ،عسلویه
●●حمید طالبی :رئیس عملیات تصفیه آب و تولید برق و بخار پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی
●●حسن اسعدی :رئیس اداره بهره برداری پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی
●●محسن عباسی :استادیار دانشکده نفت ،گاز و پتروشیمی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر

هدف از اين تحقيق ،بررسي و امكانسنجي استفاده جاذبهاي غربال مولكولي (مولكوالرسيو) نوع  13Xدر صنعت نفت و گاز و نيز روش
ســاخت آن در كشور ميباشد .مولكوالرسيو  13Xمصرفی در کشــور اغلب از محصوالت شركت زئوخم آلمان بوده و متاسفانه توليد
داخلي در كشور وجود ندارد .مولكوالرسيو  13Xكه از خانوادهي رئوليتها ميباشد ،براي جذب مركاپتانها ( )RSHاز خوراك گازي و
پيش از ارسال گاز به خط لوله سراسري ،استفاده ميشود .پااليشگاه هاي گازي پس از فرايندهاي شيرين سازي و نمزدايي ،با مشكل وجود
مركاپتانها در گاز مواجهاند .امروزه دو فرايند جداسازي توسط محلول كاستيك ( )NaOHو ديگري جذب سطحي توسط مولكوالرسيو
جاذب براي جداسازي مركاپتانها از خوراك گاز مورد استفاده قرار ميگيرند .در فرايند جذب مولكوالرسيو ،ترکيبات مركاپتان براساس
اندازه و قطبيت آنها درون حفره هاي جاذب قرار گرفته و در طول فرايند جذب ،گاز عاري از مركاپتان از بسترهاي جاذب خارج و پس
از مدت مشخصي ،بستر ديگري در سرويس قرار داده میشود .بستر اوليه در حالت احياء قرار گرفته و ترکيبات به دام افتاده ،توسط گاز
گرم احياء شده و از مولكوالرسيوها جدا ميشوند .سادگي فرايند ،عدم پيچيدگي دستگاهها و تجهيزات ،مصرف انرژي كمتر و عدم توليد
محصوالت جانبي سمي و مخرب ،از مزاياي اصلي و مهم فرايند جذب مركاپتان توسط مولكوالرسيو ،نسبت به فرايند جذب با كاستيك
ميباشند.
واژگان كليدي :مولكوالرسيو  ،13Xغربال مولكولی ،زئوليت ،مركاپتان ()RSH
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بررسي داليل ريشهاي پارگي تيوب ديگ بخار پااليشگاه هفتم
●●حسین ابراهیمی :دانشجوی کارشناسی ارشد واحد شهرضا ،مسئول واحدهای آفساید ،بهره برداری پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی ،عسلویه
●●حمید طالبی :رئیس عملیات تصفیه آب و تولید برق و بخار پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی ،عسلوله
●●جواد هاشمی :مسئول واحد های بخار ،واحد بهره برداری پاالیشگاه هفتم ،مجتمع گاز پارس جنوبی ،عسلویه
●●بایک بذرگری :سرپرست شیفت واحد های بخار ،واحد بهره برداری پاالیشگاه هفتم ،مجتمع گاز پارس جنوبی ،عسلویه
●●عباس قائدی :مسئول واحد های آب ،واحد بهره برداری پاالیشگاه هفتم ،مجتمع گاز پارس جنوبی ،عسلویه

اين مقاله به بررسي داليل ريشهاي پارگي تيوب ( )Tube Failureرديف ششم از ستون چهارم از تيوبهاي پايين آورنده آب (Down

 )comerاز بويلر اول فازهاي  17و  18پارس جنوبي ،پرداخته است.
فازهاي  17و  18گاز پارس جنوبي داراي شــش بويلر فشــار قوي از نوع  Water Tubeو مدل نوع  D-typeبا ميزان توليد بخار 160
تن بر ساعت و فشار  44بار ميباشد كه بويلرهاي اول و دوم ،قابليت استارت توسط گازوئيل را توسط يك برنر نيز دارند .ديگ بخار
شماره يك پااليشگاه هفتم كه در مراحل راهاندازي با شرايط عدم تزريق مواد شيميايي مورد نياز جهت اكسيژن زدايي و تنظيم ميزان
 ،pHعدم در سرويس بودن سيستم هوا زدا ( )Dearatorجهت جداسازي اكسيژن از آب ورودي بويلر ،براي چندمين مرتبه استارت
شــده ،كه دچار پارگي يكي از تيوبهاي پايين آورنده آب گرديد .اين پارگي در نزديكي محل اتصال تيوب به بدنه درام آب رخ داده
است .عوامل اصلي پارگي تيوب در ديگهاي بخار بطور كلي به شش گروه اصلي ،كه اين شش گروه به بيست و دو عامل اوليه بستگي
دارد ،تقسيمبندي ميشوند .اين عوامل مدل اساسي پارگي تيوبها در بويلرها ميباشند .ابتدا بررسي نتايج آزمايشات از كيفيت آب بويلر
انجام شد و سپس با مطالعات موردي و تطبيق شكل و نوع پارگي تيوب و شرايط بويلر و كيفيت آب با شش عامل اصلي و بيست و دو
عامل اوليه كه در كتابهاي معتبر از جمله كتاب نالكو آمده است ،نتيجه حاصل اين شد كه عامل پارگي تيوب بويلر اول پااليشگاه هفتم
خستگي خوردگي( )Fatigue Corrosionميباشد .خوردگي خستگي عمومأ در نقاطي كه اتصال وجود داشته و مستعد شكنندگي است،
رخ ميدهد .وجود تنش حرارتي ،تنش فشاري pH ،كم آب و وجود نقاط اكسيده شده از عوامل اصلي ايجاد خوردگي خستگي ميباشند.
بررسي داليل ريشهاي اين اتفاق منتج به ارائه دستورالعملي جهت پايش شرايط و نگهداري و بهرهبرداري مناسب از ديگهاي بخار براي
جلوگيري از تكرار اتفاقات مشابه در راستاي تداوم توليد پايدار گرديد.
واژگان كليدي  :پارگی تیوب ،بویلرTube Failure ، Fatigue Corrosion،
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

تحلیل ارتعاش آزاد میکرو ورق ردی مدرج تابعی براساس تئوری کوپل
تنش اصالح یافته
●●توحید زراسوند اسدی :دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
●●اکبر علی بیگلو :دانشیار گروه مهندسی مکانیک ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.

در این پژوهش علمی ،میکرو ورق ردی مدرج تابعی مربعی براساس تئوری کوپل تنش اصالح یافته مدلسازی شده است .میکرو ورق
مدرج تابعی بوده و خواص مادی ورق از جمله مدول یانگ و مدول برشی به صورت قانون توانی در راستای ضخامت دارای تغییرات
پیوسته می-باشد ،اما فرض شده است که ضریب پوآسون در راستای ضخامت ثابت هست .معادالت حرکت و شرایط مرزی مربوطه
با استفاده از اصل هامیلتون و تئوری کوپل تنش اصالح یافته بدست آمده و سپس با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته
( ،)Generalized Differential Quadrature Methodمعادالت حاکم و شرایط مرزی گسسته سازی شدند .با اعمال روش مربعات
دیفرانسیلی در تمام نقاط گره ای ،معادالت ماتریسی برای معادالت حرکت و شرایط مرزی بدست آمد .درنهایت معادالت ماتریسی
مربوط به شرایط مرزی در معادله ماتریسی معادالت حرکت جایگذاری شده و یک دستگاه معادله کلی برای تعیین پاسخ فرکانس طبیعی
حاصل گردید .با توجه به اینکه برای میکرو ورق مذکور تاکنون در شرایط تکیه گاهی غیرساده از روش مربعات دیفرانسیلی استفاده نشده،
بنابراین با اعمال روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته برای شرایط مرزی گیردار-ساده ( ،)CSCSفرکانسهای طبیعی بدست آمده و
تأثیر پارامتر شاخص اندیس توانی ،پارامتر ثابت مادی و نسبت وجوه بر پاسخ ارتعاش آزاد مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاکی
از تأثیر قابل توجه پارامترهای مذکور بر پاسخ فرکانس طبیعی بود.
واژگان کلیــدی :میکرو ورق ردی مربعی ،مواد مدرج تابعی ،تئوری کوپل تنش اصالح یافته ،تحلیل ارتعاشــات آزاد ،روش مربعات
دیفرانسیلی تعمیم یافته
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

بررسی تاثیر افزودن واحد تصفیه بر روی کیفیت محصوالت
پاالیشگاه گاز
●●احمد عرفانی :گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فراهان ،فراهان ،ایران.
●●اعظم مرجانی :گروه شیمی ،واحد اراک ،دانشگاه ازاد اسالمی ،اراک ،ایران.
●●حیدر مداح :گروه مهندسی شیمی ،واحد علوم تحقیقات .دانشگاه ازاد اسالمی ،تهران ،ایران

از جمله ناخالصیهای محصول پاالیشگاه گاز میتوان به مرکاپتان H2S ،و  CO2اشاره کرد .که این ناخالصیها باید از محصول جدا گردند.
واحد تصفیه براي تصفيه پروپان و بوتان مايع توليدي از واحد جذب و تفكيك در نظر گرفته شده است .در این مطالعه سعی گردیده
است تا با استفاده از شبیهسازی توسط نرمافزار پاالیشگاه گازی تاثیر وجود این واحد در کیفیت محصوالت مورد مطالعه قرار گیرد .نتایج
نشان داد استفاده از واحد تصفیه در پاالیشگاه میتواند در به دست اوردن خلوص باالتری از کیفیت محصوالت نقش مهمی ایفا کند.
واژگان کلیدی :پاالیشگاه گاز ،تصفیه ،شبیهسازیHysis ،
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
تهران 5 ،آذر  - 1394مجری :شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی

مطالعه و تحلیل عددی اثر تقویتکننده بر روی صفحه درپوش مخزن
فشار آب  15بار
●●محمد کریمی :دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی ،دانشگاه صنعتی شیراز ،شیراز ،ایران
●●امیر فالحی :دانشجوی دکتری مکانیک سیاالت ،دانشگاه صنعتی اصفهان

در پژوهش حاضر ،صفحه دایروی درپوش مخزن فشار آب  15بار ،مورد تحلیل عددی قرار گرفته و اثر تقویتکننده بر میزان جابجایی
مرکز ورق و میزان تنشها در ســوراخهای اطراف پیچ ،مورد مطالعه و بررســی قرار گرفته است .در این راستا از روش اجزاء محدود
و نرمافزار عددی تجاری آباکوس اســتفاده شده است .ورق درپوش مورد مطالعه به گونهای میباشد که دارای  12عددی پیچ M16
میباشد که جهت اتصال و آببندی درپوش به بدنهی مخزن ،مورد استفاده قرار میگیرد .جهت شبیهسازی اعماق مختلف آب ،از این
نوع مخازن فشــار آب ،استفاده میشود که مخزن مورد استفاده توانایی شبیهسازی فشار تا عمق  150متر که برابر با  15بار میباشد
را دارا است .فشار ذکر شده توانایی ایجاد جابجاییهای زیاد در درپوش مخزن و همچنین تنشهای بسیار زیاد در اطراف سوراخهای
پیچهای اتصال کند .یکی از روشهای افزایش اســتحکام ورقها ،استفاده از تقویتکنندهها میباشد که در این راستا جهت جلوگیری از
جابجایی بیش از حد مرکز ورق ،از تقویتکننده بر روی ورق استفاده شده است .در این پژوهش اثر شکل پروفیل ،طول ،تعداد و ضخامت
این تقویتکنندهها بر میزان جابجایی مرکز ورق و میزان تنشها در اطراف سوراخهای پیچ اتصال ،مورد مطالعه قرار گرفته است .تمامی
تحلیلهای عددی به صورت ســه بعدی انجام شده و جهت کاهش هزینهی محاسبات ،تمامی ورق درپوش و بدنهی اصلی مخزن به
صورت پوسته مدل شدهاند.
واژگان كليدي :مخزن فشار ،تحلیل عددی ،آباکوس ،تقویتکننده ،جابجایی
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1394  آذر5 ،تهران

Photocatalytic Decolorization of methyl orange dye using Iron oxide-doped
Titanium oxide nano-photocatalysts
M.zare: Department of Chemical Engineering, Petroleum University of Technology (PUT), Ahwaz, Iran
M.behjoomanesh: Department of Chemical Engineering, Petroleum University of Technology (PUT), Ahwaz, Iran
A.ahmadpour: National Petrochemical company, Petrochemical Research and Technology company, Mahshahr ,Iran

TiO2/Fe3O4 and TiO2/Fe2O3 nanocomposites with various ratios were synthesized by an ultrasonic-assisted
deposition-precipitation method and their UV-light decolorization of methyl orange (MO) dye was investigated.
The effect of Fe3O4/TiO2 and Fe2O3-TiO2 nanocomposites ratio on the photocatalytic activity and magnetic
property of the nanocomposites was studied by comparing their decolorization curves and magnetism in the
presence of magnet, respectively. The results revealed that the decolorization efficiency of 1 wt% Fe3O4/TiO2
nanocomposite reached about 40% within 60 min UV irradiation at room temperature. However, this sample
showed the least magnetism. Also, the ability of synthesized nanocomposites in holding the adsorbed methyl
orange dye on their surface and the effect of pH were investigated.
Keywords: TiO2/Fe3O4 and TiO2/Fe2O3 nanocomposites; Ultrasonic-assisted deposition-precipitation method;
Photocatalytic activity; Methyl orange
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1394  آذر5 ،تهران

Elastic stress Analysis of Thick-Walled Expansion Joint in a High
Pressure & Temperature Heat Exchanger
M. Gharibi: Design Engineer, M. S. degree of Mechanic. Design Department, Fateh Sanat Kimia Company, Shiraz
S. A. Hoseini Nia: NDT Inspector, B. S. degree of Mechanic. Technical Inspection Department, Shiraz Petrochemical Complex, Shiraz

In this study, elastic stress analysis of a thick-walled expansion joint is performed that is incorporated into the
shell of a fixed tube-sheet heat exchanger. Shell-side and tube-side are subjected to different internal pressures. It
is assumed that Poisson’s ratio and modulus of elasticity are constant across the thickness. This analysis is carried
out by using the finite element method and considering all requirements of TEMA 9th edition [3] and ASME
Sec. VIII, Div. 2, Part 5 [1]. The obtained equivalent stress results of this expansion joint are categorized and
compared with the limiting values. In this study all limiting values are exhibited in more details.
Keywords:Thick-walled Expansion Joint, Membrane Stress, Membrane plus Bending Stresses, Secondary
Stresses.
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1394  آذر5 ،تهران

The Analysis of Bismuth Effects on Reaction of Pyrogallol Red,
Hydrogen Peroxide and Sulfuric Acid
Mehdi Jafari: MA of Chemical Engineering, Gas Refinery of Sarkhoon and Qeshm, Iran
Mahmoud Taherizadeh: MA of Oil Engineering, University PNU,, BandarAbbas, Iran.
Mozhgan Ameri: M.Sc. of Inorganic Chemistry

By utilizing spectrophotometry, the present study analyzes the effects of bismuth ion on the reaction of pyrogallol
red, hydrogen peroxide and sulfuric acid. In this method, based on the previous experimental samples, the predefined concentrations of materials are used. These materials included bismuth 100 ppm, sulfuric acid 1 M,
hydrogen peroxide 1 M and pyrogallol red 4 M. Based on the results, the effect of ion is catalyzing in some cases
and inhibitive in others. After all, the optimal points of each reaction in different and optimal temperatures are
examined.
Keywords: bismuth, pyrogallol red, hydrogen peroxide, sulfuric acid
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1394  آذر5 ،تهران

Modeling the Solubilities of Refrigerant Gases in Water by Using
CPA Equation of State
Amin Ahmadpour ,Shahin Khosharay
National Petrochemical company,Petrochemical Research and Technology company,Mahshahr Center,Mahshahr,Iran

The aim of this work is to model the solubilities of refrigerant gases containing Ethane, Propane, i-Butane,
Carbon Dioxide, sulfur dioxide, Propylene HCFCs and HFCs (chlorodifluoromethane, trifluoromethane,
difluoromethane, 1,1,1,2,2-pentafluoroethane, 1,1,1,2-tetrafluoroethane and 1,1- difluoroethane) in water. The
combination of cubic-plus-association equation of state (CPA EOS), the van der Waals mixing rule and the
temperature dependant binary interaction parameter is utilized for the phase equilibrium calculations of the
(water+ refrigerant gas) systems. Furthermore, the Peng-Robinson EOS is applied for the physical term of CPA
EOS. Firstly, the pure component parameters of CPA EOS for water are obtained according to the pure water
vapor pressures and densities. The solubilities reproduced by applying the CPA EOS are in a very good agreement
with experimental data (overall AAD~2.31).
Keywords: CPA EOS, Refrigerant, Water, Solubility
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1394  آذر5 ،تهران

Thermodynamic model for adsorption of protein on hydrophobic
gel ,based on two-phase equilibrium in hydrophobic interaction
chromatography
Mohammad reza mirani، farshad rahimpour ،
Chemical Engineering Dept., Faculty of Engineering, Razi University,Kermanshah, Iran

In this work the thermodynamic model of Chen and Sun which describes the adsorption of protein on a
hydrophobic gel in hydrophobic interaction chromatography process is modified by substitution activity instead
of salt and protein concentration in liquid phase. The model is based on two-state equilibrium of protein in
solution and adsorbed phase. Also the effect of salt concentration and type of hydrophobic gel on the amount
of protein adsorption is investigated. Finally, the accuracy of model is evaluated by measuring average absolute
deviation (AAD) for adsorption isotherm in different salt concentration. The results show that the modified model
had high accuracy for prediction the adsorption isotherm in different type of adsorbed and salt concentration.
Keywords: thermodynamic, equilibrium, adsorption, hydrophoboic, interaction, chromatography
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1394  آذر5 ،تهران

Experimental investigation and thermodynamic modeling of the
ternary aqueous solution of propionic acid and isoamyl alcohol
Seyedeh Laleh Seyed Saadat*
Department of Chemistry, University of Guilan, Rasht, Iran

This study demonstrates the experimental solubility and tie line data for (water + propionic acid + isoamyl
alcohol) system at T=298.15 K and atmospheric pressure. The cloud-point titration method was used to
determine solubility data. The investigated ternary system exhibits type-1 behaviour of liquid-liquid equilibrium
(LLE). The tie line data were determined by acidimetric titration, the Karl-Fischer technique, and refractive
index measurements. The consistency of the tie-line data was determined through the Othmer-Tobias correlation
equation. Distribution coefficients and separation factors were calculated over the immiscibility region. The
UNIQUAC and NRTL thermodynamic models were used to correlate the experimental tie-line data.
Keywords: Liquid-liquid equilibrium, Ternary mixture, Propionic acid, NRTL, UNIQUAC.
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1394  آذر5 ،تهران

Adsorption and Flow of Nanoparticles in Porous Media
Sepideh Veys Karami: Bs graduated of Petroleum Production engineering of Petroleum University of Technology, Ahwaz, Iran
Mohammad Jami al Ahmadi: Professor, Petroleum Department, Petroleum University of Technology, Ahwaz, Iran.

Recently, the revolution of nanotechnology has been noticed for its many potential applications in the oil and gas
industry such as enhanced oil recovery process. Understanding the transport and retention of nanoparticles (NPs)
in an oilfield environment is critical to their application. In this work, Equlibrium adsorption of the nanosilica
particles in two different porous media: sandstone and limestone was studied. The equilibrium adsorption
data were fitted into Langmuir and Freundlich isotherms. Between two adsorption isotherms, the correlation
coefficient (R2) value of Lungmir isotherm model was the higher, the maximum monolayer coverage (Qo) was
2.036 for sandstone and 2.053 for limestone . Also from the Freundlich model the adsorption intensity (n) which
indicates favorable adsorption -5.57 for sandstone and -6.07 for limestone.
Keywords: Adsorption, Nanosilica particles, Langmuir isotherm, Freundlich isotherm
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1394  آذر5 ،تهران

No Radiation with No Flare Process
Arash Banasaz: Safety and Process Senior Engineer
Petrochemical Industries Design and Engineering Company – PIDEC – Shiraz

Iranian Oil Company owns and operates several oilfields in the Persian Gulf. Among others, these include
Soroosh, Nowrooz, Aboozar and Bahregansar. Associated gas from these facilities is presently being flared to
atmosphere and increases the carbon content of air and has environmental impact so in order to recover these gas
streams and decrease carbon concentration in this area, and in order to have clean and Green Energy Production
on sea an NGL Recovery Project has been initiated as will be explained as below.
The primary objective of the present project package is to design and install two
fit-for-purpose, reliable export gas compression platforms and pipeline receiving facilities that will be used to
compress the associated gas streams for export to the proposed NGL Recovery Plant on Kharg Island in the
Persian Gulf, through an offshore pipeline compressed and dehydrated gas gathered from the gas compression
platforms will be transported through a sub-sea pipeline to a new NGL recovery plant located on Kharg Island.
Keywords: Flare, Environment, Process, Heat Transfer, Radiation
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هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
 شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و نشریه تخصصی مبدل گرمایی: مجری- 1394  آذر5 ،تهران

Thermal Design and Analysis of Deethanizer Thermosiphon Reboiler
in Bushehr Ethane Recovery and Fractionation Plant (CRFP)
Thermal Analysis and calculation performed by Aspen HYSYS V7.3 and HTRI Xchanger Suite 6.0

Hanieh Mirzashafi, Process Engineer, EIED Company

The following description briefly explains, thermal analysis and calculation has been performed by EIED
Heat Transfer Equipment team (Process & Mechanical Dept.) in Detail Engineering phase of Bushehr Ethane
Recovery and Fractionation Plant (CRFP).
In Busheher Ethane Recovery project, Ethane Rich Feed Gas after sweetening, dehydration, removing the
Mercaptans, Hg and As will be transferred to C2 Recovery and Fractionation Plant (CRFP) consists of four main
process Units as C2 Recovery Unit, C3 + Polishing Unit, Fractionation Unit and Refrigerants Systems.
The purpose of the C2 Recovery Unit is processing of sweetened dried gas from Dehydration Unit to recover
most of the ethane and heavier components from the natural feed gas by means of Demethanizer and Deethanizer
sections.
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به نام به آفرین زیبا آفرین

دوره جدید شماره چهل و دوم
پیاپی :شماره هفتاد ،آذر 1395
شــماره ویژه هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی ،نمایه شده
در پایگاه استنادی جهان اسالم ISC
مجریان کنفرانس :هم اندیشــان انــرژی کیمیا و انجمن علمی
مهندســی حرارتی و برودتی ایران ،با حمایت علمی دانشــگاه
بین الملل امام خمینی قزوین

مدیرمسوول و سردبیر ،خشایار شکیبی
نشانی:
تهران ،اشرفی اصفهانی ،باالتر از میدان پونک ،پالک 335
ساختمان افق ،واحد 4
صندوق پستی14665 - 519 :
تلفن88671679 :
دورنگار88671680 :
موبایل09197556424 :
پایگاه اینترنتی نشریهwww.mobaddel.ir:
پست الکترونیکی نشریهmobadelmag@yahoo.com :
پایگاه اینترنتی همایشwww.mobadel.ir:
پست الکترونیکی همایشmobadelconf@yahoo.com :
گرافیک ،صفحه آرایی:
آتلیه ماهنامه بین المللی نفت و انرژی
چاپ:
ایده پردازان ،خیابان مازندران ،کفائی مقدم ،بن بست
چهارم ،کدپستی  1153655711تلفن77627764 :
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همایش ملی
هشتمین
گرمایی
هشتمین همایش ملی مبدلهای

مبدل های گرمایی

تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

تهران 2 ،دی 1395

پس از برگزاري موفقيت آميز هفت دوره پیاپی همایش ملی
مبدلهای گرمایی ،هشتمین دوره همايش فوق با هدف گسترش
دانش فني ،اعتالي تحقيقات ،ارائه دستاوردهاي متخصصين صنعتي
و دانشگاهي و ايجاد محيطي براي تبادل اطالعات علمي و تجارب
صنعتي ،توسط انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران ،با
مشاركت مستقيم نشريه مبدل گرمايي ،برخی از تولیدکنندگان و
ارائه دهندگان خدمات مرتبط با صنعت مبدل گرمایی،انجمن هاي
صنفي  -توليدي و علمی مرتبط با مبدل گرمایی ،نخبگان صنعتي و
دانشگاهي ،پژوهشگران ،اساتيد و عالقمندان كشور در  2دی 1395
در تهران ،مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار گردید.
اين همايش شامل بخش هاي متنوعي از جمله ارائه مقاالت،
برگزاري جلسات پرسش و پاسخ ،برگزاري كارگاه هاي آموزشي
و  ...بود.
 اهداف كنفرانس:• شناسايي نقاط ضعف و قوت و چالش هاي توسعه صنعت مبدل
گرمايي كشور
• ايجاد فضاي الزم جهت بروز توانمندي هاي علمي و پژوهشي
صنعت مبدل گرمايي در كشور
• شناخت متقابل پتانسيل هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري
ارتباط مستقيم بين اين دو نهاد
• بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
• فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع
كشور به يكديگر
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های
گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آن ها
• شناسایی و رفع مشکالت فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش های انتگراسیون حرارتی و اصالح شبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت
برنامه همايش قرار داده شدند.

2

 مخاطبين كنفرانس:• اساتيد دانشگاه ،پژوهشگران و محققان صنعت مبدل گرمايي
كشور
• شركت هاي صنعتي فعال در حوزه ساخت و توليد ادوات تبادل
گرما
• مديران و مهندسين ،طراحان و دست اندركاران فعال در
پروژه هاي نفت و گاز و پااليشگاهي كشور.
• مهندسين و دست اندركاران فعال در حوزه عمليات و كاربري
دستگاه هاي تبادل گرما.
• شركت هاي مهندسين مشاور صنعتي و پيمانكاران فعال در
پروژه هاي صنعتی
• مديران و پرسنل واحدهاي تحقيق و توسعه صنعتي (،)R&D
بازرسی فنی و مهندسی و ...
• مديران و پرسنل واحدهاي تهيه كاالي مورد نياز پروژه ها
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آنها
• شناسایی و رفع مشکالت فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش های انتگراسیون حرارتی و اصالح شبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت
برنامه همايش قرار گرفت.
 جلسات پرسش و پاسخ :اين جلسات با حضور كارشناسان ،متخصصين و صاحبنظران از
دانشگاه ها ،نمايندگان انجمن هاي صنفي و علمي و سازمان هاي
دولتي به منظور بحث و تبادل نظر در موضوعات مرتبط با صنعت
مبدل گرمايي برگزار گردد.
 تماس با دبیرخانه همایش:تلفن تهران09197556424 – 88671679 :
فکس تهران88671680 :
ایمیلmobadelconf@yahoo.com :
وب سایتwww.mobadel.ir:
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هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
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فهرست مقاالت
ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی
نام مقاله

نام نویسنده

صفحه

کاهش ايجاد رسوب و بهبود عملکرد مبدلهاي حرارتي با
استفاده از سطوح آبگريز

مهسا رضايي :کارشناس طراحي مهندسي مکانيک خطوط لوله ،شرکت کولر هوايي آبان

8

بررسي مبدلهاي حرارتي پوسته لوله ،پليتي و حلزوني جهت
استفاده در پااليشگاه گاز و گاز مايع 800

سيد مهدي موسوي نوايي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
مهدي حمزهاي :استاديار ،عضو هيئات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
جواد ذوالفقاري برجويي :رئيس عمليات بهينهسازي مصرف انرژي مناطق نفتخيز جنوب

9

پيش بيني رفتار جريان در مبدل حرارتي صفحه و قاب به
کمک ديناميک سياالت محاسباتي

علي نوروزي :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک
مهدي مظلوم مقدم :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک
هدي پارسا :مدير واحد مهندسي شرکت طاها قالب توس
علي ماهوان :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک
مهدي خيرخواه :کارشناس مهندسي مکانيک
اردشير فرشيديانفر :عضو هيئت علمي گروه مهندسي مکانيک دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
نوشيروان فرشيديانفر :عضو هيئت علمي گروه مهندسي مکانيک دانشگاه فردوسي مشهد

10

سيد مهدي موسوي نوايي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
مهدي حمزهاي :استاديار ،عضو هيئات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

11

شبيه سازي جريان نانو سياالت درلوله هاي مجهز به نوار
پيچ خورده براي ايجاد جريان توربوالنسي

ساالر کالنتري :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان
مريم اديمي :دکتري تخصصي مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان
محمود سليمي :دکتري تخصصي مهندسي شيمي ،دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

12

شبيه سازي عددي ميدان جريان براي نانو سياالت غيرنيوتني
در لولههاي مجهز به نوار پيچ خورده براي ايجاد جريان
توربوالنسي

ساالر کالنتري :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان
مريم اديمي :دکتري تخصصي مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان
محمود سليمي :دکتري تخصصي مهندسي شيمي ،دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

13

کاربرد نوين مبدلهاي جوشي صفحهاي به عنوان بازجوشاننده
در صنعت نفت و گاز

علي نوروزي :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک
مهدي مظلوم مقدم :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک
محمد سادات :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک
حورا پارسا :کارشناسي مهندسي مکانيک
اردشير فرشيديانفر :عضو هيئت علمي گروه مهندسي مکانيک دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
نوشيروان فرشيديانفر :عضو هيئت علمي گروه مهندسي مکانيک دانشگاه فردوسي مشهد

14

سيد مهدي موسوي نوايي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
مهدي حمزهاي :استاديار ،عضو هيئات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

15

نسيبه حاجيلري :دکتري مهندسي شيمي ،عضو هيئت دانشگاه گلستان ،گروه مهندسي شيمي
صفرعلي جمال ليواني :مهندسي مکانيک ،مديرعامل شرکت گاز استان گلستان
عارف شاهي :کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،دانشگاه گلستان ،گروه مهندسي شيمي

16

توحيد زراسوند اسدي :دانشجوي کارشناسي ارشد،
اکبر علي بيگلو :دانشيار

17

شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت در لولههاي
ميکروفين دار

مير هومن سيد نژاد :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک ،دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور
جهانفر خالقي نيا :عضوهيات علمي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور

18

مقايسهي عملکردي مبدل صفحهاي فيندار و چرخ مبدل در
سيستم سرمايش تبخيري بر پايهي دسيکانت

مجتبي طحاني :دانشيار دانشکده علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران
فرهاد يوسف تبريزي :دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي
نارک بابائيان :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران
امير دودابي نژاد :معاون آموزش و بهينه سازي مصرف انرژي ،تهران
حامد کاملي :کارشناس دفتر مطالعات و بهرهوري انرژي ساختمان ،معاونت آموزش و بهينه سازي مصرف انرژي

19

لوله در واحد گاز و گاز
تحليل عددي مبدل حرارتي پوسته و 
مايع  800با استفاده از مغشوش کنندههاي متفاوت

بررسي فاصله مغشوش کنندهها ()Baffleبر عملکرد مبدل
حرارتي پوسته لول ه واحد گاز و گاز مايع 800
بهينه سازي تزريق گاليکول در هيترهاي ايستگاههاي گاز
پاسخ کمانش ميکرو ورق ردي مدرج تابعي براساس
تئوري کوپل تنش اصالح يافته
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هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
نام مقاله

نام نویسنده

صفحه

بهينه سازي پارامترهاي موثر بر جريان و انتقال حرارت در
لولههاي ميکروفين دار

مير هومن سيد نژاد :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک ،دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور
جهانفر خالقي نيا :عضوهيات علمي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور

20

تحليل ارتعاش آزاد ميکرو ورق ردي مدرج تابعي براساس
تئوري کوپل تنش اصالح يافته

توحيد زراسوند اسدي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي مکانيک،
اکبر علي بيگلو :دانشيار گروه مهندسي مکانيک ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرج ،ايران.

21

ناهيد طاهريان :دانشكده علوم رياضي و کامپيوتر ،دانشگاه خوارزمي،
علي رشيدمرداني :دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات
مهدي حمزهاي :دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اهواز

22

اصالح شبکه مبدلهاي حرارتي به منظور صرفهجويي در
مصرف انرژي در واحد تصفيه گاز شرکت پااليش گاز بيدبلند

مهدي صحرايي :کارشناس ارشد تبديل انرژي،
سيد علي اشرفيزاده :دکتراي مهندسي انرژي -استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول
محمد حيات داودي :کارشناس ارشد مهندسي شيمي -دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر
عباس آذر مهر :مهندس ارشد پااليش -شرکت پااليش گاز بيدبلند
مجتبي برکت رضايي :نوبتکار ارشد اتاق کنترل و محوطه -شرکت پااليش گاز بيدبلند

23

مطالعه پيشينه تجربي خنککاري فيلمي و بررسي اثر پالسي
کردن جريان خنککننده بر عملکرد آن

سعادت زيرک :استاديار مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه سمنان
سيد مهدي حسيني بغدادآبادي :دانشجوي دکتراي مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي دانشگاه سمنان
مهران رجبي زرگرآبادي :استاديار مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي

24

بررسي و تحليل محاسبات حرارتي گرمکنهاي ايستگاه تقليل
فشار گاز با استفاده از آناليز پينچ

بهنام رنجبر :کارشناس شرکت گاز سنندج ،مدرس دانشگاه پيام نور سنندج
احسان جعفربيگي :دانشجوي دکتري مهندسي شيمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه
نيوشا نوري :دانشجوي کارشناسي مهندسي شيمي ،دانشگاه پيام نور سنندج

25

مطالعه عملکرد حرارتي و هيدروليکي مبدل گرمايي لوله –
پره با نرم-افزار  JAC-B Aspenو تعيين مقدار بهينه دبي

پويا زندي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک تبديل انرژي،
روناک دقيق :استاديار گروه مهندسي مکانيک ،دانشکده فني مهندسي دانشگاه کردستان

26

بررسي تاثير دماي آمين غني خروجي از مبدل آمين  /آمين
بر بارگذاري گازهاي اسيدي در آمين تميز واحدهاي پااليش
بيدبلند

سعيد صالحيان :پااليشگاه گاز بيدبلند

27

سينا پول تنگري :کارشناسي ارشد ،مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر مجلسي ،اصفهان
منصور طالبي :استاديار ،مهندسي مکانيک ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي ،اصفهان

28

امير گودرزي :کارشناس ارشد ، ،اتوبان شهيد بابايي ،دانشگاه جامع امام حسين (ع) ،مرکز تحقيقات موتور اسراء
فرهاد کردي :کارشناس ، ،اتوبان شهيد بابايي ،دانشگاه جامع امام حسين (ع) ،مرکز تحقيقات موتور اسراء

29

سيد مهدي موسوي نوايي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
مهدي حمزهاي :استاديار ،عضو هيئات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
جواد ذوالفقاري برجويي :رئيس عمليات بهينهسازي مصرف انرژي مناطق نفتخيز جنوب

30

حجت اهلل رحيميزاده :کارشناس ارشد مهندسي شيمي گرايش فرايند ،نيروگاه سيکل ترکيبي بهبهان
حسين شريف پور :کارشناس ارشد مهندسي شيمي گرايش مهندسي پليمر

31

بررسي جديدترين روشهاي مورد استفاده در زمينه
مدلسازي عددي خنک-کاري فيلمي-پالسي و اثر تغيير
پارامترهاي پالس بر کارايي خنککاري

سعادت زيرک :استاديار مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه سمنان
سيد مهدي حسيني بغدادآبادي :دانشجوي دکتراي مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي دانشگاه سمنان
مهران رجبي زرگرآبادي :استاديار مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي

32

بررسي عملکرد مبدل حرارتي لولهاي پرهدار در سيستم
گرمايش خورشيدي در يک ساختمان

ياور خالديان :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک تبديل انرژي ،دانشگاه کردستان
روناک دقيق :استاديار گروه مهندسي مکانيک ،دانشگاه کردستان

33

مريم تميمي :کارشناس ارشد مهندسي شيمي -طراحي فرآيند ،شرکت کولر هوايي آبان .شرکت کولر هوايي آبان.

34

اميد رمضاني ازغندي :دانشجوي دکترا دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه فردوسي مشهد
محمد جواد مغربي :عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه فردوسي مشهد
عليرضا تيمورتاش :عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه فردوسي مشهد

35

شبيه سازي نرم افزاري هيترهاي گازي ايستگاه تقليل فشار
گاز جهت بهينه سازي و بازيافت انرژي

شبيه سازي عددي جريان سيال و انتقال حرارت در مبدل
حرارتي لوله پيچشي بيضي شکل
مطالعه پارامتري و تحليل انرژي مبدل حرارتي فشرده گاز به
مايع بر اساس نتايج تجربي
لوله در واحد گاز و گاز
بهينهسازي مبدل حرارتي پوسته و 
مايع  800با استفاده از مغشوش کنندههاي متفاوت
طراحي شبکهي مبدلهاي حرارتي با ضريب انتقال حرارت
جابهجايي متغير با استفاده از الگوريتم ژنتيک طراحي شبکهي
مبدلهاي حرارتي با ضريب انتقال حرارت جابهجايي متغير با
استفاده از الگوريتم ژنتيک

ل حرارتي صفحهاي پرهدار آلومينيومي در
تشريح اجمالي مبد 
فرآيندهاي کرايوژنيک
مقايسه طراحي مبدل حرارتي صفحهاي به کمک نرم افزار
 +HTFS Aspenو CAS200

4

8th National Conference on Heat Exchangers
22 December 2016, Tehran, Iran.

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
نام مقاله

نام نویسنده

صفحه

تحليل اگزرژواکونوميک سيکل تبريد تراکمي جذبي کسکد به
کمک انرژي خورشيدي

رضاضياءبخش :دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي ،دانشکده مکانيک دانشگاه آزاد واحد الکترونيکي
سيدعلي صدر واقفي :استاديار دانشکده مکانيک دانشگاه آزاد واحد يادگار امام

36

بررسي و مقايسه ترموديناميکي مبردهاي جايگزين  R22در
يک سيکل تبريد دما باال

حسن خاني :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک
محمد پرويز :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک،

37

تحليل حرارتي -مکانيکي لوله هاي مبدل حرارتي پوسته و
لوله با آناليز کوپل غيرمستقيم دما  -سازه

محمد مهدي شهيب :گروه مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ،اهواز -ايران
مهدي حمزه اي :استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ،اهواز -ايران
شهرام شهروئي :استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ،اهواز -ايران

38

بهينهسازي مصرف انرژي و کاهش اتالف حرارت با استفاده از
پنل تشعشعي در گرمايش محيطهاي عمومي و خانگي

اسماعيل خسروآبادي :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک،
عليرضا خسروآبادي :کارشناس مهندسي مکانيک،

39

تشديد انتقال حرارت با بکارگيري گردابه سازهاي مثلثي و نانو
ذرات آلومينا درون کانال کوچک

سيده الهام حسيني راد :دانشجوي دکتري مهندسي شيمي،
فرامرز هرمزي :دانشيار دانشگاه سمنان،

40

شبيه سازي عددي عملکرد پره هاي حلقه اي و دندانه دار در
مبدل حرارتي

کاوه گل پرور :دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي مکانيک ،دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) ،قزوين
سيدعباس سادات سکاک :استاديار ،گروه مهندسي مکانيک ،دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) ،قزوين
منصور خانکي :استاديار ،گروه مهندسي مکانيک ،دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) ،قزوين
علي رجب پور :استاديار ،گروه مهندسي مکانيک ،دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) ،قزوين

41

شبيه سازي فرآيند توليد همزمان برق و حرارت براي بهينه
سازي مصرف انرژي در کارخانه سيمان

مهران عليپور علمداري :کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،تبديل انرژي ،دانشگاه تفرش ،دانشکده فني و
مهندسيمکانيک
زهرا بني عامريان :استاديار ،دانشگاه تفرش ،دانشکده فني و مهندسي مکانيک

42

بررسي و تحليل اثر پارامترهاي عملياتي بر راندمان جداسازي
در برج جذب فرايند تصفيه اتان واحد الفين

پگاه کرمي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،فرآيندهاي جداسازي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ماهشهر ،دانشکده مهندسي شيمي ،ماهشهر ،ايران
مسعود آقاجاني  :دکتري مهندسي شيمي،عضو هيئت علمي گروه مهندسي گاز دانشگاه صنعت نفت اهواز

43

آناليز عددي ميزان تأثير نصب صفحه ضربهگير بر عدد ناسلت
متوسط سمت پوسته ناحيه ورودي يک مبدل حرارتي پوسته
و لوله

پيمان محمديان :کارشناس ارشد تبديل انرژي ،اهواز ،ايران،
مهدي حمزهاي :استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ،اهواز ،ايران،
شهرام شهروئي :استاديار گروه مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ،اهواز ،ايران،

44

انتگراسيون حرارتي در فرايند تصفيه اتان واحد الفين بکمک
آناليز پينچ

پگاه کرمي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،فرايندهاي جداسازي،
مسعود آقاجاني  :دکتري مهندسي شيمي ،عضو هيئت علمي گروه مهندسي گاز دانشگاه صنعت نفت اهواز

45

شبيه سازي و بهينه سازي فرايند تصفيه اتان واحد الفين
بکمک نرم افزار 8.8 Aspen Hysys

پگاه کرمي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،فرآيند هاي جداسازي،
مسعود آقاجاني  :دکتري مهندسي شيمي ،عضو هيئت علمي گروه مهندسي گاز دانشگاه صنعت نفت اهواز

46

مطالعه تجربي انتقال حرارت کل در رادياتور خودرو با استفاده
از نانوسيال اکسيد آلومينيم

احمد يعقوبي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي مکانيک واحد لنگرود،
هامون پورميرزاآقا :استاديار ،گروه مهندسي مکانيک واحد رامسر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رامسر ،ايران.
جواد رضاپور :استاديار ،گروه مهندسي مکانيک ،واحد الهيجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،الهيجان ،ايران
محسن حقدادي :کارشناس ارشد ،گروه مهندسي مکانيک ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران
محل کار :مرکز آموزش فني و حرفه اي شهيد مطهري رشت

47

تحليل و بررسي مبدلهاي افزوده شده ناشي از آناليز پينچ در
فرايند تصفيه اتان واحد الفين

پگاه کرمي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،فرآيندهاي جداسازي،
مسعود آقاجاني :دکتري مهندسي شيمي ،عضو هيئت علمي گروه مهندسي گاز دانشگاه صنعت نفت اهواز

48

مدلسازي و مطالعه انتقال حرارت در کويلهاي تهويه مطبوع
در اثر تغييرات جريان هوا و آب
مقايسه واحدهاي مختلف پتروشيمي توليد کننده آمونياك
و ارائه فرايند جديد تاپسو جهت توليد همزمان متانول –
آمونياک

علي زارعي :واحد بهره برداري پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي
محمد جعفرزاده قديمي :شرکت ژابيز صنعت صبا
محمد انصاري :شرکت ژابيز صنعت صبا

49

محمد صادقي راد :مدير مهندسي پروژه فاز  3پتروشيمي پرديس عسلويه ،شرکت نام آوران دلوار ()NDEC
پيام طهماسبي :کارشناس ارشد فرايند پتروشيمي پرديس عسلويه ،شرکت نام آوران دلوار ()NDEC
ناصرالدين افتخار :مديريت عامل ،شرکت نام آوران دلوار ()NDEC

50

بهينهسازي زمان واقعي ( )RTOواحد شيرينسازي گاز؛ نتايج
شبيهسازي و ميداني

بهينهسازي زمان واقعي ( )RTOواحد شيرينسازي گاز؛ نتايج شبيهسازي و ميداني
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محمد شلفي :داتشجوي کارشناسي ارشد مهندسي اکتشاف نفت ،دانشکده
سيامک مرادي :استاديار ،نفت ،دانشکده مهندسي نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت
محمد کمال قاسم العسکري :استاديار بازنشسته ،نفت ،دانشکده مهندسي نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت
مليحه سادات کاظمي :استاديار موسسه فني و حرفه اي شريعتي

52

محمدعلي روشنفکرفالح :کارشناس مهندسي پااليش شرکت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت ()OICO
بهزاد نوظهور ليل آبادي :کارشناس مهندسي پااليش شرکت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت ()OICO

53

ليال عموجاني :دانشکده صنايع دانشگاه دولتي تفرش
رامين مهدي پور :استاديار دانشکده مکانيک دانشگاه دولتي تفرش

54

ياشا حسن زاده :نوبت کار ارشد اتاق کنترل ،پااليشگاه گاز سرخون و قشم ،بندرعباس ،ايران
حسين ترابي :سرپرست نوبتکاران ،پااليشگاه گاز سرخون و قشم ،بندرعباس ،ايران
طالب زارعي :هيئت علمي دانشگاه هرمزگان
اميد مستغيث :نوبت کار ارشد اتاق کنترل ،پااليشگاه گاز سرخون و قشم ،بندرعباس ،ايران

55

تحليل انرژي و اکسرژي برجهاي فرايند توليد اتيلن پتروشيمي
مرواريد

مجيد لک :کارشناسي مهندسي سيمان ،واحد تحقيق و توسعه شرکت نانو بتن امين (قم)
مهدي ساکي :دانشجوي کارشناسي ارشد شيمي آلي ،واحد تحقيق و توسعه شرکت نانو بتن امين (قم)
مجتبي حاج مهدي :کارشناس ارشد صنايع ،مدير آزمايشگاه شرکت نانو بتن امين (قم)
محمد علي يعقوبي :کارشناس ارشد سازه ،مدير کنترل کيفيت شرکت نانو بتن امين (قم)

56

شبيهسازي کلساينر به منظور کاهش گازهاي گلخلنهاي در
کارخانه سيمان

مجيد لک :کارشناسي مهندسي سيمان ،واحد تحقيق و توسعه شرکت نانو بتن امين (قم)
مهدي ساکي :دانشجوي کارشناسي ارشد شيمي آلي ،واحد تحقيق و توسعه شرکت نانو بتن امين (قم)
مجتبي حاج مهدي :کارشناس ارشد صنايع ،مدير آزمايشگاه شرکت نانو بتن امين (قم)
محمد علي يعقوبي :کارشناس ارشد سازه ،مدير کنترل کيفيت شرکت نانو بتن امين (قم)

57

ارزيابي ليتولوژي در يکي از چاههاي ميدان گازي پارس
جنوبي با استفاده از نگارهي صوتي برشي دو قطبي و مقايسه
آن با روش ارزيابي احتمالي

محمد شلفي :داتشجوي کارشناسي ارشد مهندسي اکتشاف نفت،
سيامک مرادي :استاديار ،نفت ،دانشکده مهندسي نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت
محمد کمال قاسم العسکري :استاديار بازنشسته ،نفت ،دانشکده مهندسي نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت
مليحه سادات کاظمي :استاديار موسسه فني و حرفه اي شريعتي

58

کاوه زارعي :دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي
رضا بيگي :کارشناسي ارشد مهندسي نفت

59

ارزيابي کيفي خطرات و پيش آمدهاي فرآيندي بخش تامين
آمونياک واحد اوره با بهره گيري از روش مطالعه ريسک و
مخاطرات راهبردي

ندا لتحري جزئي :دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
ايرج ناصر :دکتري مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

60

ارزيابي کيفي مخاطرات فرآيندي بخش تامين دي اکسيد
کربن واحد اوره بر اساس روش  HAZOPو با بهره گيري از
برنامه Pro-PHA

ندا لتحري جزئي :دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
ايرج ناصر :دکتري مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

61

بررسي تصفيه پساب صنايع نفتي توسط روش فتوکاتاليستي

امين احمدپور :دانشجوي دکتري مهندسي شيمي ،دانشکده مهندسي شيمي  ،نفت و گاز،
علي حقيقي اصل :استاد مهندسي شيمي ،دانشکده مهندسي شيمي  ،نفت و گاز ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
نرگس فالح :استاديار مهندسي شيمي،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران)
ميالد بهجومنش :گروه مهندسي شيمي ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ايران
مجيد عوض پور هيبتلو :گروه مهندسي شيمي ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ايران

62

غالم رضا علي اقدم :کارشناس ارشد مکانيک ،دانشگاه آزاداسالمي واحد الکترونيکي ،تهران
سيد علي صدر واقفي :استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد الکترونيکي ،تهران

63

اسماعيل خليلي مقدم :معاونت واحد و مهندسي فرآيند واحد  CF/UTشرکت پتروشيمي تخت جمشيد
عفت قلي پور :کارشناس ارشد مهندسي شيمي -مهندسي فرآيند،
مسلم علي پور لباف :سرپرست واحد  CF/UTشرکت پتروشيمي تخت جمشيد

64

صادق مجتهدي . :کارشناسي ارشد مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهرانجنوب ،دانشکده فني و مهندسي
سيروس آقانجفي :استاد دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ،دانشکده مکانيک

65

ارزيابي تنشهاي برجا در يکي از چاههاي ميدان گازي پارس
جنوبي با استفاده از نگارهي صوتي برشي دو قطبي
شبيهسازي و بررسي جايگزيني حالل به کار رفته در واحد
شيرينسازي يکي از پااليشگاههاي گازي پارس جنوبي از
 DEAبه MDEA
تعيين بهترين نقطه براي احداث کارخانه فرآوري کشائولن به
کمک روشTOPSISو تاکسونومي
بهينه سازي مصرف انرژي و بهبود فرآيند واحد تبريد
پااليشگاه گاز سرخون

ساخت نانو ذرات طال و اصالح سطح آن با استفاده از
ريباويرين براي شناسايي فلزات سنگين و عناصر واسطه و
ترکيبات آلي خطرناک در محيط زيست

بهينه سازي سوخت و آناليز اگزرژي چيلر جذبي دو اثره با
پيش گرم كردن مبرد توسط نيروگاه سيكل تركيبي
تصفيه پساب صنعتي واحدهاي توليد االستومر SBRو PBR
شرکت پتروشيمي تخت جمشيد
چگونگي استفاده از قانون دوم ترموديناميک در بهينهسازي
پمپحرارتي زمينگرمايي توسط الگوريتم تکامل تفاضلي
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نام مقاله

نام نویسنده

صفحه

طاهره نجات :دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه سمنان دانشکده مهندسي شيمي ،نفت و گاز
فرامرز هرمزي :دانشيار دانشگاه سمنان دانشکده مهندسي شيمي ،نفت و گاز
زهره بهرامي :استاديار دانشگاه سمنان دانشکده نانوفناوري

66

بررسي جريان نانوسيال مس/آب ديونيزه درون يک لوله مجهز
به مولدهاي گردابه

مژده حنيفي :کارشناسي ارشد مهندسي شيمي ،گرايش مهندسي فرايند

67

شبيه سازي واکنش ريفرمينگ در ميکرو راکتور غشايي و
بررسي تاثير شرايط عملياتي بر ميزان شارهيدروژن خالص شده

مهري محمودي :دانشجوي کارشناسي ارشد دانشکده مهندسي شيمي ،نفت و پتروشيمي ،دانشگاه سمنان
فرامرز هرمزي :دانشيار دانشکده مهندسي شيمي ،نفت و پتروشيمي
محسن خسروي پارسا :دانشجوي دکتري دانشکده مهندسي شيمي ،نفت و پتروشيمي ،دانشگاه سمنان

68

مدلسازي ترمواکونوميک و بهينهسازي يک پمپ حرارتي
زمينگرمايي در شرايط آب و هوايي تهران توسط الگوريتم
ازدحام ذرات

صادق مجتهدي . :کارشناسي ارشد مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهرانجنوب ،دانشکده فني و مهندسي
سيروس آقانجفي :استاد دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ،دانشکده مکانيک

69

شبيه سازي اثر محلول گاليکول در نم زدايي گاز طبيعي در
يکي از ايستگاههاي تقويت فشار گاز

غالمرضا فوالدي ،بالل طاهري :شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون

70

مدلسازي دوفازي انتقال حرارت در نانوسيال آب – مس

سيدحسن کمال :آذربايجان غربي ،کيلومتر  15جاده مهاباد  -اروميه ،پتروشيمي مهاباد

71

بررسي افزايش فعاليت كاتاليزورپلي اتيلن با تزريق هگزان
پساب واحد پلي اتيلن سنگين

علي قنواتي -امين احمدپور :شرکت پتروشيمي اميرکبير -امور تحقيق و توسعه ،ماهشهر ،ايران

72

عارف شاهي مقني  ،بهروز روزبهاني ،امين احمدپور :گروه مهندسي شيمي

73

بررسي بازيافت ضايعات پالستيکي توسط فرآيند شکست
کاتاليستي

عارف شاهي مقني ،بهروز روزبهاني ،امين احمدپور :گروه مهندسي شيمي ،دانشکده نفت آبادان ،دانشگاه صنعت
نفت ،آبادان ،ايران

74

بررسي تصفيه پساب اسپنت کاستيک واحدهاي الفين صنايع
نفتي

امين احمدپور :دانشجوي دکتري مهندسي شيمي ،دانشکده مهندسي شيمي
علي حقيقي اصل :استاد مهندسي شيمي ،دانشکده مهندسي شيمي  ،نفت و گاز ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
نرگس فالح :استاديار مهندسي شيمي،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران)
ميالد بهجومنش :گروه مهندسي شيمي ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ايران
مهدي قاسمي :گروه مهندسي شيمي ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ايران

75

OPTIMIZATION FUEL & EXERGY
ANALYSIS FOR TWO-EFFECT
ABSORBING CHILLER WITH HEAT BY
POWERPLANT

Gholam Reza Ali Aghdam: MSc.of Mech. Eng., Islamic Azad University Branch
of Electronic
Seyed Ali Sadr Vaghefi: Assoc. Prof, of Mech. Eng., Islamic Azad University

77

Hematologic evaluation of painting hall
workers in an automobile manufacturing, a
case control study of benzene

Seyed Jamaleddin Shahtaheri: Department of Occupational Health Engineering
Ali Karimi: Department of Occupational Health Engineering
Kamal Azam: Assistant Professor of Biostatistics, Department of Epidemiology
and Biostatistics
Alireza Ahmadi: M.S of Human Resources Management
Maryam Afzali Rad: Department of Occupational Health Engineering
Ali Harati: 5-Department of Occupational Health Engineering

78

Effect of runner surface velocity on the
Thermohydrodynamic characteristics of
Rayleigh step bearing by CFD method

M. Vakilian: M. Sc., Engineering Design of Fateh Sanat Kimia Co., Shiraz, Iran
Z. Kheirandish: PhD student, Mechanical Engineering Department Shiraz
* University of Technology, Iran

79

بررسي کاتاليستهاي نيکل و کبالت بر پايه  41-MCMدر
فرايند ريفورمينگ بخار اتانول

بررسي تبديل پسماندهاي پليمري به محصوالت ميان
تقطيري
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کاهش ایجاد رسوب و بهبود عملکرد مبدلهای
حرارتی با استفاده از سطوح آبگریز
●●مهسا رضایی :کارشناس طراحی مهندسی مکانیک خطوط لوله ،شرکت کولر هوایی آبان

ایجاد رسوب بر روی دیواره داخلی مبدلهای حرارتی همواره از مشکالت و معضالت در این زمینه بوده است .این امر باعث کاهش عمر مفید
مبدلهای حرارتی ،کاهش میزان انتقال حرارت و ایجاد هزینههای زیاد برای تعمیرات و نگهداری مبدلهای حرارتی شــده اســت .با توجه به
بررســیهای انجام شــده ،استفاده از سطوح آبگریز میتواند ایجاد رسوب را تا حد زیادی کاهش دهد همچنین این سطوح دارای خواص ضد
خوردگی و ضد یخ نیز میباشند .استفاده از نانو پوششهای آبگریز در سطح داخلی تیوبهای مبدلهای حرارتی باعث افزایش سرعت و قدرت
حرکتی سیال شده در نتیجه سرعت رسوب گذاری را کاهش میدهد .همچنین این سطوح به علت اثر خود تمیزشوندگی آلودگیهای سطح
را از بین میبرد .بعالوه سطوح آبگریز به علت کاهش دادن سطح تماس مشترک سیال و جامد ،باعث جلوگیری از خوردگی مبدلهای حرارتی
شده و به دلیل نیروی کشش سطحی زیاد بین سیال و دیواره سبب میشود نقطه فرا اشباع سیال باال رفته و در مناطق سردسیر از ایجاد شبنم
و یخ زدگی در مبدلهای حرارتی جلوگیری کند .اما به صورت کلی بایستی این نکته را هم در نظر گرفت که با استفاده ازسطوح آبگریز میزان
انتقال حرارت کاهش پیدا کرده و همچنین استفاده از آن در فشارهای باالتر ممکن نمیباشد.
واژگان كليدي :سطح آبگریز ،کاهش رسوب ،مبدلهای حرارتی ،جلوگیری از یخ زدگی ،کاهش خوردگی
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بررسی مبدلهای حرارتی پوسته لوله ،پلیتی و حلزونی
جهت استفاده در پاالیشگاه گاز و گاز مایع 800
● سید مهدی موسوی نوایی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
● مهدی حمزهای :استادیار ،عضو هیئات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
● جواد ذوالفقاری برجویی :رئیس عملیات بهینهسازی مصرف انرژی مناطق نفتخیز جنوب

یکی از مهمترین مسائل در صنایع نفت و گاز و در مورد مبدلهای حرارتی ،انتخاب نوع مناسب مبدل در واحدهای فرآیندی و
پاالیشگاهها است .برای موفقیت در انتخاب صحیح نوع مبدل حرارتی مهندسین طراح باید شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف
انواع مختلف مبدلهای حرارتی داشته باشند .هدف این تحقیق مقایسه سه نوع از مبدلهای پرکاربرد در زمینه مبدلهای حرارتی
صنعتی است .بر این اساس در ابتدا به معرفی مبدلهای پوسته -لول ه پرداخته و نقاط ضعف و قوت آنها مورد ارزیابی قرار داده
خواهد شد ،پس از آن به همین صورت مبدلهای حرارتی پلیتی و حلزونی را تحت بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج را به صورت
جداول ارائه خواهد شــد .در انتها در خصوص امکانســنجی استفاده از مبدلهای صفحهای و حلزونی در مقابل مبدل حرارتی
پوسته لول ه واحد گاز و گاز مایع  800به شماره  805-E-1پرداخته شده است .نتایج نهایی نشان میدهد به ترتیب مبدلهای
نوع پلیتی و حلزونی دارای ضریب انتقال حرارت باالتر در یک سطح ثابت نسبت به مبدل پوسته لوله هستند ،همچنین میزان
رسوبگرفتگی کمتری را به دلیل عدم اغتشاش بیشتر جریان وحذف جریانهای مرده ایجاد خواهد شد و برای سیاالت رسوب
گذار مقاومت بهتری را نشان میدهند .با این حال مشکل اساسی فشار باالی تولید شده توسط پمپها در قسمتهای پوسته و
لوله و نیاز فرآیندی در واحد گاز و گاز مایع  800است ،که امکان جایگزینی بدون تغییرات اساسی در کل پاالیشگاه را غیر ممکن
میســازد .همچنین حجم باالی سیال NGLو پروپان و فشار باال از دیگر مشکالت استفاده از مبدلهای حرارتی نوع پلیتی و
حلزونی است.
واژگان كليدي :مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای ،ضریب انتقال حرارت ،مغشوش کننده ،افت فشار
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پیش بینی رفتار جریان در مبدل حرارتی صفحه و قاب به
کمک دینامیک سیاالت محاسباتی
● علی نوروزی :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
● مهدی مظلوم مقدم :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
● هدی پارسا :مدیر واحد مهندسی شرکت طاها قالب توس
● علی ماهوان :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
● مهدی خیرخواه :کارشناس مهندسی مکانیک
● اردشیر فرشیدیانفر :عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
● نوشیروان فرشیدیانفر :عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

افزایش شــدت آشــفتگی جریان در مبدلهای حرارتی صفحهای منجر به افزایش قابل توجه ضریب انتقال حرارت میگردد .در کار حاضر،
عملکرد هیدرولیکی و حرارتی یک مبدل حرارتی صفحه و قاب با استفاده از روش دینامیک سیاالت محاسباتی مورد مطالعه قرار گرفته است.
بدین منظور ،اثر دو زاویه شورون متفاوت  30و  60درجه بر روی رفتار جریان و انتقال حرارت در یک کانال کامل از مبدل حرارتی صفحهای
تجاری با جریان ناهمسو بررسی و نتایج در بازه اعداد رینولدز  900-1700ارائه گردیده است .براساس نتایح حل عددی انجام گرفته ،رابطهای
به منظور محاســبه ضریب اصطکاک و عدد ناسلت برحسب عدد رینولدز معرفی شده است .جزئیات جریال سیال در برهمکنش با اعوجاج
صفحات به منظور نمایش نواحی با قابلیت بهینه سازی ،به تصویر کشیده شده است .همچنین ،نواحی مستعد رسوب در مبدل حرارتی از طریق
توزیع جریان و تنش برشی روی صفحات مبدل پیش بینی گردیده است .کار حاضر نشان می دهد که دینامیک سیاالت محاسباتی بطور قابل
قبولی قادر به پیش بینی رفتار پیچیده سیال درون مبدلهای حرارتی فشرده میباشد .نتایج کار حاضر درک بهتری از نحوه عملکرد مبدل
حرارتی صفحهای ارائه نموده و پتانسیلهای بهینه سازی صفحات را آشکار می سازد .به منظور اعتبارسنجی روش حل به کار گرفته شده ،نرم
افزار  Aspen HTFSمورد استفاده قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی صفحهای ،مبدل حرارتی صفحه و قاب ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،زاویه شورون
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هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

لوله در واحد گاز و گاز مایع  800با استفاده
تحلیل عددی مبدل حرارتی پوسته و 
از مغشوش کنندههای متفاوت
●●سید مهدی موسوی نوایی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
●●مهدی حمزهای :استادیار ،عضو هیئات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

مبدلهای حرارتی پوسته لولهای در بین خانواده بزرگ مبدلهای حرارتی بیشترین استفاده را دارند .پایین بودن میزان ضریب
انتقال حرارت در سمت پوسته مبدلها معمول ،به نحوي است كه احتمال بوجود آمدن نواحي مرده و در نتيجه تشکیل رسوب
در آنها زياد و ميزان افت فشار باال است .با توجه به استفاده از بافلهای نوع قطاعی ساده در مبدل صنعتی مورد مطالعه و کاهش
راندمان مبدل در طی چند سال اخیر ،امکان پژوهش بر روی بافلهای نوع جدید در راستای افزایش راندمان بوجود آمده است.
ابتدا بافلهای قطاعی و مارپیچ با اســتفاده از نرم افزار  Aspen B-JACTMمقایسه شده و نتایج با دادههای صنعتی اعتبار
سنجی شده است .در فاز بعد قسمتی از مبدل با تحلیل عددی سه بعدی و با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد ،مبدل با استفاده از بافلهای موجود با وجود انتقال حرارت مناسب ،افت فشار شدید را در
سمت پوسته ایجاد میکند ،استفاده از بافلهای مارپیچ و نردبانی افت فشار را به ترتیب  84و  78درصد بهبود بخشیده و هزینه
برگشت سرمایه برای بافل مارپیچ کمتر از  3/5سال و بافل نردبانی  5/5برآورد شده است .پیشنهاد نهایی با توجه به نتایج استفاده
از بافل مارپیچ به جای بافل قطاعی است.
واژگان كليدي :مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای ،بافلهای قطایی ،بافلهای مارپیچ ،بافلهای نردبانی
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هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

شبیه سازی جریان نانو سیاالت درلوله های مجهز به نوار
پیچ خورده برای ایجاد جریان توربوالنسی
●●ساالر کالنتری :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان
●●مریم ادیمی :دکتری تخصصی مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان
●●محمود سليمي :دکتری تخصصی مهندسی شیمی ،دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

انتقال حرارت ،ضریب اصطکاک سطحی و عملکرد حرارتی نانو سیال آب -اکسید مس در این تحقیق درون یک لوله مدور مجهز به نوار پیچ
خورده به صورت عددی و با استفاده از نرم افزار قدرتمند حجم محدود انسیس فلوئنت  14مورد بررسی قرار گرفته است .کسر حجمی نانو
ذرات در سیال پایه آب  0/3و  0/5و  0/7درصد است و رژیم جریان نیز آرام در نظر گرفته شده است .جریان نانو سیال وارد لوله ای می شود
که مجهز به نوار پیچ خورده است و دورتا دور لوله شار حرارتی ثابت  3کیلووات بر مترمربع اعمال می شود .نرخ دبی جرمی نیز متفاوت بوده
و شامل هشت دبی متفاوت است که در گستره ی عدد رینولدز  880تا  1990قرار گرفته است .در پایان مشاهده می شود که ارتباط کامال
مستقیمی بین اعداد رینولدز و ناسلت وجود دارد و با افزایش عدد رینولدز ،ناسلت نیز افزایش پیدا می کند .تکنیک استفاده از نوار پیچ خورده
کامال بازدهی مناسبی دارد ،البته این نوار باعث افزایش ضریب اصطکاک سطحی و افت فشار نیز می شود.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی ،نوار پیچ خورده ،نرم افزار فلوئنت ،نانو سیال ،بهبود انتقال حرارت.
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هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

شبیه سازی عددی میدان جریان برای نانو سیاالت غیرنیوتنی در
لولههای مجهز به نوار پیچ خورده برای ایجاد جریان توربوالنسی
●●ساالر کالنتری :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان
●●مریم ادیمی :دکتری تخصصی مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان
●●محمود سليمي :دکتری تخصصی مهندسی شیمی ،دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

در این تحقیق میدان دما ،تغییرات ضریب انتقال حرارت جابه جایی و تغییرات عدد ناسلت برای نانو ذرات اکسید مس در یک سیال پایه غیر
نیوتنی در لوله ی مجهز به نوار پیچ خورده شبیه سازی شده است .حل دقیق جریان آرام سیال غیرنیوتونی با استفاده از الگوریتم عددی فشرده
ضمنی صورت گرفته است .نظر به اینکه مدل توانی یکی از پرکاربردترین و مهم ترین مدل ها در تخمین رفتار سیاالت غیر نیوتونی است،
بنابراین در این تحقیق ،برای مدل کردن سیال غیر نیوتونی از مدل توانی استفاده شده است .با استفاده از نرمافزار  ،FLUENTمعادالت بقای
جرم ،بقای مومنتم و بقای انرژی برای جریان آرام سیال پایه غیرنیوتنی محلول آبی  0/5درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز حاوی نانو ذرات
ن دمای نانوسیال ها و نمودار تغییرات ضریب انتقال حرارت جا به جایی به دست آمدهاند .همچنین اثرات
اکسید مس حل شده است .میدا 
افزایش غلظت سیال غیرنیوتنی محلول آبی  0/5درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز و عدد رینولدز بر نتایج بررسی شده اند که بیانگر افزایش
ضریب انتقال حرارت جابه جایی و عدد ناسلت با استفاده از نانوسیال غیرنیوتنی نسبت به سیال غیرنیوتنی پایه است .یک رابطه مستقیم بین
این افزایش با غلظت سیال غیرنیوتنی و عدد رینولدز وجود دارد.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی ،نوار پیچ خورده ،نرم افزار فلوئنت ،نانو سیال غیرنیوتنی ،بهبود انتقال حرارت.
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هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

کاربرد نوین مبدلهای جوشی صفحهای به عنوان
بازجوشاننده در صنعت نفت و گاز
● علی نوروزی :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
● مهدی مظلوم مقدم :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
● محمد سادات :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
● حورا پارسا :کارشناسی مهندسی مکانیک
● اردشیر فرشیدیانفر :عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
● نوشیروان فرشیدیانفر :عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

استفاده از یک مبدل حرارتی در کاربری اشتباه موضوعی بسیار رایج در کشور می باشد که این امر اغلب منجر به افزایش هزینهها و اتالفات
انرژی در صنایع می گردد .این موضوع به ویژه در صنایع نفت و گاز با توجه به مصرف باالی انرژی حائز اهمیت می باشد .تجربیات جهانی
نشان میدهد که استفاده از مبدلهای صفحهای به عنوان بازجوشاننده در فرآیندهای پاالیش نفت خام و گاز طبیعی منجر به کاهش جدی
هزینه اولیه ،سوخت ،تعمیر و نگهداری و در عین حال کاهش انتشار گازهای گلخانهای واحد می گردد .به همین دلیل ،بسیاری از پاالیشگاهها
در سطح جهان شروع به بهرهمندی از مزایای مبدلهای صفحهای در برابر مبدلهای پوسته-لوله سنتی نمودهاند و این روند با سرعت زیادی
در حال توسعه میباشد .در کار حاضر ،ضمن معرفی مبدل حرارتی تمام جوشی صفحهای ،به انواع و کاربردهای نوین آن به عنوان بازجوشاننده
پرداخته شده است .همچنین ،برخی مزایای استفاده از این نوع مبدلهای حرارتی به عنوان بازجوشاننده در فرآیندهای پاالیش نفت و گاز در
مقایسه با بازجوشانندههای پوسته-لوله سنتی معرفی گردیده است .سپس ،نمونههایی از کاربردهای مبدل صفحهای در پاالیش نفت خام و
شیرین سازی گاز بصورت شماتیک نشان داده شده است .عملکرد دو نوع پرکاربرد از بازجوشانندههای صفحه ای بالک و صفحه-پوسته نیز
بصورت کیفی مورد مقایسه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :مبدل صفحهای ،بازجوشاننده ،مبدل حرارتی تمام جوشی ،پاالیش نفت و گاز
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بررسی فاصله مغشوش کنندهها ()Baffleبر عملکرد مبد ل حرارتی
پوسته لول ه واحد گاز و گاز مایع 800
●●سید مهدی موسوی نوایی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
●●مهدی حمزهای :استادیار ،عضو هیئات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

طراحی مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای تابع سه فاکتور مهم ،میزان انتقال حرارت ،افت فشار و قیمت تمام شده مبدل میباشد،که در این
مقاله برای رسیدن به یک انتقال حرارت مورد نیاز فرآیندی ،تاثیر تغییر فاصله طولی مغشوش کنندههانسبت به یکدیگر در دسته لولههای
مبدل حرارتی پوسته -لولهای بر افت فشار و قیمت تمام شده مبدل مورد بررسی قرار گرفته است .معادالت حاکم شامل معادله پیوستگی،
معادله مومنتوم و معادله انرژی است و استفاده از نرمافزار  aspen B-JACبرای طراحی مبدل میباشد .نتایج حاصله از مقاله با اطالعات
مربوط به مبدلهای واحدگاز و گاز مایع  800شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که توسط شرکت معتبر  Parsonsطراحی شدهاند مقایسه
شده ،و نتایج مطابقت خوبی با نمونه اصلی را داراست .نتایج نهایی نشان میدهند که برای طراحی مبدل حرارتی با ضرایب انتقال حرارت باالتر،
میتوان طراحی آن را به گونهای لحاظ کرد که فاصله بین مغشوش کنندهها را تا حد امکان کم در نظر گرفت ،که این امر موجب افزایش عدد
رینولدز و ناسلت میشود که اعداد مذکور رابطه مستقیم با ضرایب انتقال حرارت کل و فیلمی دارند.
واژگان كليدي :مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای ،ضریب انتقال حرارت ،مغشوش کننده ،افت فشار
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بهینه سازی تزریق گالیکول در هیترهای ایستگاههای گاز
● نسیبه حاجیلری :دکتری مهندسی شیمی ،عضو هیئت دانشگاه گلستان ،گروه مهندسی شیمی
● صفرعلی جمال لیوانی :مهندسی مکانیک ،مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان
● عارف شاهی :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه گلستان ،گروه مهندسی شیمی

هیترهای گازی به منظور افرایش دمای گاز در ایستگاههای گاز استفاده میشوند .به منظور جلوگیری از یخ زدگی آب محفظه هیتر به آن
گالیکول تزریق میشــود .در این مطالعه با استفاده از استانداردهای موجود ،شبیه سازی ،مقاالت ،اطالعات هواشناسی ،و محاسبات انتقال
حرارت و با درنظر گرفتن جنبههای خوردگی و ایمنی دســتورالعمل مشخص برای تزریق بهینه گالیکول ارئه شده است .در صورت رعایت
موارد ایمنی تزریق گالیکول به محلول آب محفظه هیتر لزومی نخواهد داشت .در صورت وجود نگاه مدیریتی برای رعایت حد باالی ایمنی
گالیکول فقط در ابتدای فصل سرد سال و به مقدار بهینه بر اساس کمینه دمای منطقه باید تزریق شود .بهینه سازی مقدار تزریق گالیکول
موجب کاهش مصرف سوخت نیز خواهد شد.
واژگان كليدي :هیتر ،گالیکول ،بهینه سازی ،خوردگی
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پاسخ کمانش میکرو ورق ردی مدرج تابعی براساس
تئوری کوپل تنش اصالح یافته
● توحید زراسوند اسدی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
● اکبر علی بیگلو :دانشیار گروه مهندسی مکانیک ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.

در این مقاله ،رفتار کمانش میکرو ورق ردی مربعی مدرج تابعی براساس تئوری کوپل تنش اصالح یافته بررسی شده است .میدان جابجایی
براساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از اصل هامیلتون و حساب تغییرات ،معادالت حرکت به
همراه شــرایط مرزی مربوطه بدست آمده است .ورق مورد نظر از نوع مواد مدرج تابعی بوده و فرض گردیده که خواص میکرو ورق از جمله
مدول یانگ و مدول برشی براساس قانون توزیع توانی در راستای ضخامت متغیر میباشند .با بکارگیری روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته،
معادالت حرکت و شرایط مرزی گسسته شده و در نهایت دستگاه معادالت برای بدست آوردن بار کمانش بحرانی استخراج میشود .با توجه به
اینکه تاکنون در مقاالت علمی مشابه از روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته تنها برای شرایط مرزی ساده استفاده شده و برای تکیه گاههای
غیر ساده به منظور تعیین پاسخ کمانش از روشهای تحلیلی استفاده شده بنابراین در پژوهش حاضر روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته
برای شرایط تکیه گاهی تمام گیردار( )CCCCاعمال شده و پاسخ بار کمانش برای این نوع شرایط مرزی بدست آمده است .همچنین تأثیر
پارامترهای مهم از جمله پارامتر اندیس توانی و پارامتر ثابت مادی و نسبت وجوه بر پاسخ کمانش بررسی شده است .نتایج حاصل نشان دهنده
اثر چشمگیر پارامترهای فوق بر بار کمانش میباشد.
روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافتهGeneralized Differential Quadrature Method :
واژگان کلیدی :میکرو ورق مربعی ،تئوری ورق ردی ،تئوری کوپل تنش اصالح یافته ،اصل هامیلتون ،پاسخ کمانش ،روش مربعات دیفرانسیلی
تعمیم یافته
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شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت در لولههاي ميکروفين دار
● میر هومن سید نژاد :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشكده مهندسی مكانیك دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور
● جهانفر خالقی نیا :عضوهیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور

لولههای میکروفین دار یکی از وسایل معروف برای بهبود سرمایش بهمنظور چگالش و تبخیر کردن میباشند .مبدلهای میکروفین دار دارای
کاربردهای زیادی مانند سردکننده توربینهای گازی ،بدنه هواپیما و همچنین در زمینه بیوشیمی میباشند .در اين پژوهش ،اثر پارامترهای
هندسی لوله میکروفین دار بر روی انتقال حرارت جابهجایی اجباری و نیز افت فشار در جریان آشفته آب در محدوده عدد رینولدز  12000تا
 60000به وسیله روشهای عددی مورد بررسی قرار گرفته است .بهمنظور صحت سنجی روش حل و نیز شبکه ایجاد شده ،ابتدا جریان درون
یک لوله صاف بدون وجود میکروفین بررسی خواهد شد و نتایج حاصل از این شبیهسازی با روابط موجود در کتب مرجع انتقال حرارت مقایسه
خواهد شد .همچنین در انتها نیز نتایج شبیهسازی با نتایج پژوهشهای تجربی مشابه مقایسه شده اند .نتایج شبیه سازی نشان داد استفاده
از میکروفینها موجب افزایش عدد ناسلت بین  7درصد تا  107درصد نیز افزایش ضریب اصطکاک بین  48درصد تا  220درصد خواهد شد.
واژگان كليدي :لوله میکروفین دار ،ضریب انتقال حرارت جابهجایی میانگین ،عدد ناسلت میانگین ،افت فشار.
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مقایسهی عملکردی مبدل صفحهای فیندار و چرخ مبدل در
سیستم سرمایش تبخیری بر پایهی دسیکانت
● مجتبی طحانی :دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
● فرهاد یوسف تبریزی :دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
● نارک بابائیان :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران
● امیر دودابی نژاد :معاون آموزش و بهینه سازی مصرف انرژی ،تهران
● حامد کاملی :کارشناس دفتر مطالعات و بهرهوری انرژی ساختمان ،معاونت آموزش و بهینه سازی مصرف انرژی

در این مقاله مقایسهی عملکردی مبدل صفحهای فیندار و چرخ مبدل برای بازیافت حرارت جریان خروجی از چرخ دسیکانت در سیستم
سرمایش تبخیری بر پایهی دسیکانت مورد بررسی قرار گرفته است .ابتدا با استفاده از حلگر نرمافزار اکسل و الگوریتم تکاملی هر دو مبدل
بهینهسازی گردیدند .برای انجام مقایسهای مناسب بین این دو مبدل ابعاد هندسی ،افت فشار و وزن آنها مقید گردید .نتایج نشان میدهد
هرچه دبی جریان بازیاب شونده (هوای گرم) افزایش مییابد استفاده از مبدل صفحهای مناسبتر است .چنانچه دبی جریان بازیاب کننده
(هوای سرد) تا یک سوم دبی جریان بازیاب شونده کاهش یابد ،راندمان حرارتی چرخ مبدل بیش از  100درصد افزایش مییابد.
واژگان كليدی :چرخ مبدل ،مبدل صفحهای فیندار ،اکسل ،بهینهسازی ،الگوریتم تکاملی
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بهینه سازی پارامترهای موثر بر جريان و انتقال حرارت در لولههاي ميکروفين دار
● میر هومن سید نژاد :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشكده مهندسی مكانیك دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور
● جهانفر خالقی نیا :عضوهیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور

در اين پژوهش ،اثر لوله میکروفین دار مختلف بر روی انتقال حرارت جابهجایی اجباری و نیز افت فشــار در جریان آشــفته آب در محدوده
عدد رینولدز  12000تا  60000به وسیله روشهای عددی مورد بررسی قرار گرفته است .برای حل عددی از نرم افزار فلوئنت استفاده شد
و به منظور صحت سنجی روش حل ،ابتدا نتایج شبیه سازی عددی انجام شده جریان آب درون لوله بدون میکروفین با نتایج موجود برای
عدد ناسلت میانگین لوله ساده مقایسه شد و دقت خوب نتایج نشان داده شد .نتایج شبیه سازی لولههای میکروفین دار مختلف نشان داد که
استفاده از این لولهها موجب افزایش ضریب انتقال حرارت جابه جایی به عنوان یک عامل مطلوب و نیز افت فشار به عنوان یک عامل نامطلوب
میشود .بیشترین مقدار افزایش انتقال حرارت  112درصد و بیشترین مقدار افزایش ضریب اصطکاک  223درصد میباشد .سپس از الگوریتم
ژنتیک برای یافتن حالت بهینه افزایش انتقال حرارت و افت فشار استفاده شد و مقدار پارامترهای هندسی تخمین زده شد .لوله بهینه دارای
ضریب عملکرد  0/772میباشد که در میان تمامی لولهها بیشترین مقدار است.
واژگان كليدي :لوله میکروفین دار ،عدد ناسلت میانگین ،افت فشار ،بهینه سازی ،الگوریتم ژنتیک.
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تحلیل ارتعاش آزاد میکرو ورق ردی مدرج تابعی براساس
تئوری کوپل تنش اصالح یافته
● توحید زراسوند اسدی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
● اکبر علی بیگلو :دانشیار گروه مهندسی مکانیک ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.

در این پژوهش علمی ،میکرو ورق ردی مدرج تابعی مربعی براساس تئوری کوپل تنش اصالح یافته مدلسازی شده است .میکرو ورق مدرج
تابعی بوده و خواص مادی ورق از جمله مدول یانگ و مدول برشی به صورت قانون توانی در راستای ضخامت دارای تغییرات پیوسته می باشد،
اما فرض شده است که ضریب پوآسون در راستای ضخامت ثابت هست .معادالت حرکت و شرایط مرزی مربوطه با استفاده از اصل هامیلتون
و تئوری کوپل تنش اصالح یافته بدست آمده و سپس با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته ،معادالت حاکم و شرایط مرزی
گسسته سازی شدند .با اعمال روش مربعات دیفرانسیلی در تمام نقاط گره ای ،معادالت ماتریسی برای معادالت حرکت و شرایط مرزی بدست
آمد .درنهایت معادالت ماتریسی مربوط به شرایط مرزی در معادله ماتریسی معادالت حرکت جایگذاری شده و یک دستگاه معادله کلی برای
تعیین پاسخ فرکانس طبیعی حاصل گردید .با توجه به اینکه برای میکرو ورق مذکور تاکنون در شرایط تکیه گاهی غیرساده از روش مربعات
دیفرانسیلی استفاده نشده ،بنابراین با اعمال روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته برای شرایط مرزی گیردار-ساده( ،)CSCSفرکانس های
طبیعی بدست آمده و تأثیر پارامتر شاخص اندیس توانی ،پارامتر ثابت مادی و نسبت وجوه بر پاسخ ارتعاش آزاد مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاکی از تأثیر قابل توجه پارامترهای مذکور بر پاسخ فرکانس طبیعی بود.
روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافتهGeneralized Differential Quadrature Method :
واژگان کلیدی :میکرو ورق ردی مربعی ،مواد مدرج تابعی ،تئوری کوپل تنش اصالح یافته ،تحلیل ارتعاشات آزاد ،روش مربعات دیفرانسیلی
تعمیم یافته
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شبیه سازی نرم افزاری هيترهاي گازي ایستگاه تقلیل فشار گاز
جهت بهينه سازي و بازیافت انرژی
●●ناهید طاهریان :دانشكده علوم ریاضی و کامپیوتر ،دانشگاه خوارزمی،
●●علي رشيدمردانی :دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات
●●مهدی حمزهای :دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اهواز

يكي از دستگاههاي پرمصرفي كه در صنعت انتقال گاز كاربرد فراواني دارد ،هيترگازي ميباشد .در سالهاي اخير ،بحران انرژي در جهان و
مشكالت زيستمحيطي ناشي از سوختهاي فسيلي لزوم بهينه سازي اينگونه دستگاهها را بيش از گذشته آشكار ساخته است .در اين تحقيق
ابتدا با در نظر گرفتن ايستگاه تقليل فشار گاز ماهشهر به عنوان مورد مطالعاتي ،به محاسبه تلفات حرارتي هيتر نصب شده در اين ايستگاه به
عنوان مهمترين عامل پايين بودن بازده اين دستگاه پرداخته شده است .در ادامه سيكل فرآيندهاي منتج به گرم شدن گاز طبيعي در هيترهاي
گازي در نرم افزار هايسيس مدل شده است .بدين ترتيب پيشنهاد استفاده از حرارت اتالفي از دودكش در جهت پيش گرمايش هواي احتراق
بررسي گرديده است .در قسمت بعد با استفاده از نرم افزار ترموفلو به مدلسازي يك سيكل تركيبي براي استفاده از انرژي حرارتي گازهاي
خروجي در جهت توليد انرژي الكتريكي پرداخته شده است .همچنين تأثير درصد هواي اضافي و رطوبت نسبي هواي احتراق بر گرماي ويژه،
دماي شعله آدياباتيك و نقطه شبنم محصوالت احتراق مورد بررسي قرار گرفت .نتايج حاكي از آن است كه افزايش دماي هواي احتراق باعث
كاهش سوخت مصرفي و افزايش بازده احتراق ميشود .همچنين با در نظر گرفتن طرح پيشنهادي به عنوان يك نيروگاه 168 ،مگاوات ساعت
انرژي الكتريكي در طول يك سال توليد خواهد شد كه با فروش اين ميزان انرژي الكتريكي ميتوان درآمد قابل توجهي بدست آورد.
واژگان كليدي :ايستگاه تقليل فشار گاز ،هيترگازي ،پيش گرمايش هواي احتراق ،بازيافت حرارت ،درصد هواي اضافي ،درصد رطوبت نسبي
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اصالح شبکه مبدلهای حرارتی
به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی
در واحد تصفیه گاز شرکت پاالیش گاز بیدبلند
● مهدی صحرایی :کارشناس ارشد تبدیل انرژی ،مهندس تعمیرات مکانیک دستگاههای پاالیش و نمزدایی ،شرکت پاالیش گاز بیدبلند
● سید علی اشرفیزاده :دکترای مهندسی انرژی -استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
● محمد حیات داودی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر
● عباس آذر مهر :مهندس ارشد پاالیش -شرکت پاالیش گاز بیدبلند
● مجتبی برکت رضایی :نوبتکار ارشد اتاق کنترل و محوطه -شرکت پاالیش گاز بیدبلند

در این مقاله به اصالح شبکه مبدلهای حرارتی به منظور صرفهجویی انرژی با استفاده از تکنولوژی پینچ روش ،Retrofitدر واحد تصفیه گاز
شرکت پاالیش گاز بیدبلند ،پرداخته شده است .بهینهسازی انرژی با استفاده از محاسبات دستی و نرم افزار  ASPEN HX-NETانجام
شده است .در ابتدا اطالعات فرایندی از PFDواحد و همچنین فلودیاگرام مبدلها استخراج شد .حداقل بار گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز در
حالت ایدهآل محاسبه و نتیجه آن با میزان بار گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز شبکهی موجود ،مقایسه گردید و همچنین نقطه پینچ محاسبه
شد .سپس تحلیل پینچ روش طراحی اصالحی (رتروفیت) انجام شد .محاسبات اقتصادی مربوط به هزینههای عملیاتی (انرژی) ،هزینه ساخت
و نصب مبدلهای حرارتی(سرمایه اولیه) و هزینه کل انجام گردید .میزان صرفهجویی انرژی برابر با  3170609دالر در سال ،هزینه ساخت
و نصب مبدلهای حرارتی برابر با  3198502دالر و دوره بازگشت سرمایه  369روز به دست آمد.
واژگان كليدي :بهینهسازی ،شبکه مبدلهای حرارتی ،تکنولوژی پینچ ،رتروفیت
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مطالعه پیشینه تجربی خنککاری فیلمی و بررسی اثر پالسی
کردن جریان خنککننده بر عملکرد آن
●●سعادت زیرک :استادیار مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
●●سید مهدی حسینی بغدادآبادی :دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه سمنان
●●مهران رجبی زرگرآبادی :استادیار مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

از سيستمهاي خنك كاري به منظور بهينهسازي و افزايش راندمان استفاده ميشود .با افزايش دماي گازهاي احتراق ورودي به توربين بازده
چرخــه توربين گاز افزايش مييابد .با توجه به اينكه افزايش دماي ورودي به توربين يك مزيت اجتناب-ناپذير اســت اما براي خنككاري
پرههاي توربين بايد تمهيدات الزم انديشيده شود .خنککاری فیلمی یک نوع مهم خنک-کاری است که توسط پمپاژ هوای سرد بر روی پره
از راه حفرههای کوچک روی پره انجام میشود .مکانیزم انتقال حرارت جابجایی در جریانهای تک فاز پایا به طور گسترده بررسی شده است
اما دانش کمی درباره چگونگی تاثیر تناوب پریودیک بر انتقال حرارت ،وجود دارد .حدود 20تا  25درصد هوای کمپرسور برای خنککاری
موتورهای توربین استفاده میشود .بازده موتور باالتر با مینیممسازی جریان جرمی خنککننده با کارایی خنککاری فیلمی مشابه یا باالتر
میتواند حاصل شود .مطالعات تجربی نشان داد که پالس جریان خنککننده ممکن است به بهبود خنککاری فیلمی کمک کند در حالی که
باعث کاهش نرخ جریان خنککننده واقعی شود .در این مقاله کارهای تجربی انجام شده در زمینه خنک-کاری فیلمی و اثرات پالسی کردن
جریان بر کارایی خنککاری و انتقال حرارت مورد بررسی قرار میگیرد.
واژگان كليدي :خنککاری فیلمی ،جریان پالسی ،تست تجربی ،نسبت دمش ،فرکانس نوسان
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بررسی و تحلیل محاسبات حرارتی گرمکنهای ایستگاه تقلیل فشار گاز
با استفاده از آنالیز پینچ
● بهنام رنجبر :کارشناس شرکت گاز سنندج ،مدرس دانشگاه پیام نور سنندج
● احسان جعفربیگی :دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
● نیوشا نوری :دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی ،دانشگاه پیام نور سنندج

در ايستگاههاي تقليل فشار گاز شهري ( )CGSيك قسمت گرم كننده گاز ( )heaterوجود دارد .هيترهاي رايج كه از گاز طبيعي به عنوان
سوخت استفاده ميكنند ،عموماً مصرف سوخت بسيار زيادي دارند .در این مقاله به اصالح شبکه مبدل حرارتی به منظور صرفهجویی انرژی
با استفاده از تکنولوژی  Pinchدر ایستگاه تقلیل فشار  CGSشرکت گاز کامیاران پرداخته شده است .بهینهسازی با استفاده از محاسبات
دستی و نرمافزار  Aspen energy analyzerانجام شده است.در ابتدا دمای بهینه از روش  Pinchمحاسبه شده و در ادامه نتیجه قسمت
اول با نتیجه بدست آمده از نرمافزار مقایسه گردید.
واژگان كليدي :آنالیز پینچ ،گرمکن (مبدل حرارتی) ،دما ،ایستگاه تقلیل فشار

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

8th National Conference on Heat Exchangers
22 December 2016, Tehran, Iran.

25

هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

مطالعه عملکرد حرارتی و هیدرولیکی مبدل گرمایی لوله – پره با نرم-افزار
 Aspen B-JACو تعیین مقدار بهینه دبی
● پویا زندی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ،دانشگاه کردستان ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه مکانیک
● روناک دقیق :استادیار گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده فنی مهندسی دانشگاه کردستان

مبدلهای حرارتی لوله – پره ،بهدلیل وزن پایین ،بازده حرارتی باال در صنایع مختلفی از جمله؛ صنعت تبرید و تهویه مطبوع ،خنککنهای
میانی کمپرسورها ،کاربردهای هواپیمایی و فضایی ،استفاده گسترده دارند .در این پژوهش ،سیستم ترکیبی گرمایش هوایی خورشیدی ،با
مبدل حرارتی لوله – پره در نظر گرفته شده ،و هدف تعیین مقدار بهینه دبی جرمی سیال عامل و هوای عبوری از مبدل ،با توجه به دماهای
خروجی و افت فشار ایجاد شده میباشد .ترکیب حجمی 70:30آب و پروپیلن گلیکول به عنوان سیال عامل ،و هوا بهعنوان سیال خنک کننده
در مبدل حرارتی ،مورد بررسی قرار گرفته است .از نرم افزار  Aspen B-JACجهت بررسی عملکرد مبدل حرارتی ،استفاده شده است؛ دمای
هوای سیال عامل و هوای عبوری از مبدل ،بهعنوان پارامترهای ثابت ،و دبی جرمی سیال عامل و هوای عبوری از مبدل ،به-عنوان پارامترهای
متغیر در مدلسازی با نرمافزار مدنظر بوده است .شرایط محیطی برای مدلسازی مبدل حرارتی ،شهر سنندج (با  1450متر ارتفاع از سطح
دریا) است .نتایج نشان میدهد که ،افت فشار سیال عامل و هوا ،بهصورت توانی افزایش یافته و دمای خروجی ،از یک دبی خاص به بعد ثابت
است ،که این مقدار بهعنوان دبی بهینه در نظر گرفته است .دبی بهینه سیال عامل و هوا به ترتیب  0/8کیلوگرم بر ثانیه و  0/5کیلوگرم بر
ثانیه و دمای آنها به ترتیب  57/3و  35/37درجه سانتیگراد بهدست آمده است.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی لوله  -پره ،بهینه سازی دبی ،مدلسازی با نرم افزار Aspen B-JAC
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بررسی تاثیر دمای آمین غنی خروجی از مبدل آمین  /آمین بر بارگذاری
گازهای اسیدی در آمین تمیز واحدهای پاالیش بیدبلند
● سعید صالحیان :پاالیشگاه گاز بیدبلند

در چند سال اخير با امكان تامين خوراک پااليشگاه گاز بيدبلند از حوزه پارس جنوبي و افزايش ظرفيت واحدهاي پااليش بويژه در فصول سرد
سال و همچنین مصرف بیشتر بخار در بخش احیای آمین  ،جهت کاهش بارگذاری گازهای اسیدی در آمین تمیز و تاثیر آن در کاهش H2S
گاز شــیرین تولیدی ( با توجه به افزایش گازهای اسیدی خوراک ورودی ) بهینه سازی مصرف بخار مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .
مبدل حرارتی آمین به آمین  5-Eیکی از مهمترین تجهیزات بخش احیای آمین بوده که نقش بسزایی در کاهش مصرف بخار عهده دار می
باشد  .در این تحقیق اثر دمای حالل غنی خروجی از مبدل آمین به آمین بر دمای تاپ برج احیاء  ،با اعمال تغییرات فرآیندی غیر مخرب ،
بدون تغییر ساختار کنونی تجهیزات مورد استفاده در این بخش  ،مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توجه به نتایج آزمایشگاهی
و داده های فرآیندی بدست آمده  ،میزان بارگذاری گازهای اسیدی در آمین تمیز با دمای  88درجه سانتیگراد برای آمین غنی خروجی از
مبدل آمین به آمین و نرخ جریان بخار  )ton/day(693و نرخ آمین در گردش  )GPM( 1017با حداکثر  )1-mg l( 2100مولهای اسیدی
موجود در خوراک ورودی در بازه استاندارد شرکت ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت .
واژه های کلیدی  :بخش احیای آمین  ،مبدل آمین به آمین  ، 5-Eبارگذاری گازهای اسیدی در آمین تمیز
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شبيه سازي عددي جريان سيال و انتقال حرارت در مبدل حرارتي
لوله پيچشي بيضي شکل
● سينا پول تنگری :کارشناسي ارشد ،مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر مجلسي ،اصفهان
● منصور طالبی :استاديار ،مهندسي مکانيک ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي ،اصفهان

مبدلهاي حرارتي لوله پوستهاي با لولههاي پيچشي بيضي شکل نوع جديدي از مبدلهاي حرارتي هستند که به دليل پيچيدگي هندسي
لولهها اخيرا مورد توجه بيشتري در صنعت قرار گرفتهاند .در مطالعه حاضر ،اثر جايگزيني لوله هاي پيچشي به جاي لوله هاي معمولي و صاف
بررسي شده است .و تغييرات در پارامتر هندسي لوله (نسبت  A/Bکه  Aو  Bبه ترتيب قطر بزرگ و کوچک بيضي هستند) براي باال بردن
راندمان و مشــخص نمودن نسبت بهينه ان مورد بررسي قرار گرفته است .تحقيق مورد نظر بصورت سه بعدي و جريان آرام با خواص ثابت
درنظر گرفته شده است .با يک دبي ثابت 13 ،نسبت قطر بيضي از نسبت  1تا  4مورد بررسي قرار گرفته است .براي هر کدام نيز  8سرعت
سيال مختلف بررسي شده است .در پايان مشخص شد که شار حرارتي ديواره ها ،از نسبت ( 1 = A/Bيعني دايره) تا  2 =A/Bروند افزايشي
دارد ،يا به عبارت ديگر با کشيده تر شدن بيضي تا نسبت  2 = A/Bانتقال حرارت بهتر ميشود .ولي از اين نسبت به بعد تغيير چنداني در شار
حرارتي مشاهده نميشود .همچنين با افزايش نسبت  A/Bو افزايش سرعت ،افت فشار بيشتري مشاهده ميشود که اصل برنولي نيز گوياي
همين امر اســت و همين دو عامل (افزايش نســبت  A/Bو کاهش فشار) باعث ميشود شدت جريان حلزوني شديدتر شود و سبب تشکيل
جريانهاي ثانويه گردد.
واژگان كليدي :لولههاي پيچشي بيضي شکل ،مبدل حرارتي لوله پوستهاي ،نسبت بهينه ،انتقال حرارت
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مطالعه پارامتری و تحلیل انرژی مبدل حرارتی فشرده گاز به مایع
بر اساس نتایج تجربی
● امیر گودرزی :کارشناس ارشد ، ،اتوبان شهید بابایی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،مرکز تحقیقات موتور اسراء
● فرهاد کردی :کارشناس ، ،اتوبان شهید بابایی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،مرکز تحقیقات موتور اسراء

در تحقیق حاضر آنالیز انرژی و مطالعه پارامتری مبدل حرارتی فشرده گاز به مایع از نوع  SR73711/32-0/بر اساس نتایج تجربی در شرایط
کاری مختلف مورد توجه قرارگرفته است .همچنین نتیجه تأثیرپذیری خواص ترمودینامیکی سیاالت از مشخصات کاری مبدل مورد مطالعه
قرارگرفته اســت .برای این منظور مدل مناسب مبدل بر اساس مشخصههای هندسی و روابط تئوری و تجربی ترمودینامیکی توسع ه یافته
است .در این تحقیق ضرایب انتقال حرارت و افت فشار سیال در مبدل از طریق برازش منحنی مناسب بر نتایج تجربی بهدستآمده است و
محاسبه دمای خروجی هر سیال طبق روش  ε-Ntuصورت پذیرفته است .پارامترهای شرایط کاری مورد بررسی در این تحقیق شامل دما،
فشار و دبی هوا بهعنوان سیال گرم و دبی آب خنککن میباشد .نتایج تحقیق نشان میدهد که افزایش فاکتور افت فشار سمت هوا در اثر
کاهش فشار هوای ورودی ،افزایش دمای هوای ورودی و افزایش دبی هوای عبوری رخ میدهد .همچنین افزایش فاکتور افت فشار سمت آب
در اثر افزایش دبی آب عبوری ،کاهش دمای هوای ورودی و کاهش دبی هوای عبوری رخ میدهد .از سوی دیگر افزایش کارایی سمت هوا به
دلیل افزایش دمای هوای ورودی ،کاهش دبی هوای عبوری و افزایش دبی آب عبوری دیده میشود .همچنین افزایش کارایی سمت آب در
اثر افزایش دمای هوای ورودی ،افزایش دبی هوای عبوری و کاهش دبی آب عبوری رخ میدهد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی فشرده ،تحلیل ترمودینامیکی ،روش  ،ε-Ntuنتایج تجربی ،مطالعه پارامتری
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لوله در واحد گاز و گاز مایع  800با استفاده از
بهینهسازی مبدل حرارتی پوسته و 
مغشوش کنندههای متفاوت
● سید مهدی موسوی نوایی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
● مهدی حمزهای :استادیار ،عضو هیئات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
● جواد ذوالفقاری برجویی :رئیس عملیات بهینهسازی مصرف انرژی مناطق نفتخیز جنوب

طراحی مبدلهای حرارتی یکی از مهمترین مسائل در صنایع نفت و گاز و در مورد مبدلهای حرارتی ،بحث بهینهسازی مصرف انرژی است.
میتوان نشان داد این هدف به صورت مستقیم و غیر مستقیم با تغییرات در هندسه مبدل در راستای افزایش راندمان و ضریب انتقال حرارت
و کاهش افت فشار قابل دسترسی است .در این میان مبدل حرارتی پوسته و لوله پرکاربردترین نوع مبدل در صنعت است .به رغم محبوبیت
عمومی و کاربرد گسترده مبدل پوسته و لوله ،مواقعی وجود دارد که باید تمهیداتی در جهت بهبود عملکرد آن اندیشیده شود .عمده این کارها
برای دستیابی به انتقال حرارت بهتر به ازای افت فشار کمتر و به شیوههای گوناگون همچون تغییر در آرایش بافلها صورت میگیرد .در این
تحقیق با استفاده از نرم افزار  Aspen B-JACمبدل حرارتی پوسته لولهای به شماره  805-E-1واحد گاز و گاز مایع  800واقع در اهواز
مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده شده است .نتایج نهایی مبین کارایی بهتر مبدل پوسته و لوله با استفاده از بافلهای مارپیچ نسبت به مبدل با
بافلهای قطایی تک برشه ،دوبرشه و سه برشه میباشد که میزان بهبود نسبت به بافل تک برشه در قسمت افزایش ضریب انتقال حرارت کل
در حدود  5درصد و افت فشار نیز به میزان  82درصد کاهش یافته است.
واژگان كليدي :مبدلهای حرارتی پوسته -لولهای ،بافلهای قطایی ،بافلهای مارپیچ ،بافلهای چند برشه
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طراحی شبکهی مبدلهای حرارتی با ضریب انتقال حرارت جابهجایی متغیر با استفاده از
الگوریتم ژنتیک طراحی شبکهی مبدلهای حرارتی با ضریب انتقال حرارت جابهجایی متغیر
با استفاده از الگوریتم ژنتیک
● حجت اهلل رحیمیزاده :کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش فرایند ،نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان
● حسین شریف پور :کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر

طراحي و يا اصالح شبکهی مبدلهای حرارتي توسط روشهای بهينهسازي منجر به مسائلي از نوع  MINLPميشود که حل آنها به دليل
حضور همزمان متغيرهاي پيوسته و ناپيوسته امري دشوار است و منجر به ظهور مشکالتي در همگرايي ميشود .زمانی که مسأله افت فشار
در طراحی و یا اصالح شبکه مبدلهای حرارتی در نظر گرفتهشود ،به دلیل ذات غیرخطی و نامحدب روابط حاکم بر این مسائل ،مشکالت
همگرایی چنین مدلهایی بیشتر خواهد شد .روشي براي طراحي شبکه مبدلهای حرارتي ارائه شده است که در آن پارامترهاي ساختاري
توســط الگوريتم ژنتيک و پارامترهاي پيوسته به کمک فرموالسيون غيرخطي بهينه ميگردند .در ادامه به علت پرهیز از پیچیدگی مدل
به دلیل روابط خاص افت فشــار ،افت فشار جریانها با استفاده از نتایج فرموالسیون غیرخطی ،به دست میآیند .در اين روش هر شبکه به
عنوان توالي ژنها در نظر گرفتهشده است که هر ژن حاوي تعدادي گره است و هر گره نشاندهنده آدرس يک مبدل است .با توجه به اینکه
بیشتر کارهایی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته است ،بر پایهی ثابت گرفتن ضریب انتقال حرارت جابهجایی ثابت بوده است ،لذا در این
تحقیق ابتدا ضرایب انتقال حرارت جابهجایی در سمت پوسته و لوله را از طریق الگوریتم کرن در طراحی مبدلها بدست میآوریم و سپس از
طریق الگوریتم ژنتیک به طراحی شبکهی مبدلهای حرارتی میپردازیم .براي حل  NLPبه جاي بهينهسازي همزمان متغيرها ،از يک مدل
جستجو براي حداقل اختالف دماي نزديکي در مبدلها و نسبت تقسيم جریانها و همچنین از يک تابع هدف اصالحشده براي حداکثر بازيابي
انرژي استفادهشده است .مقایسه نتايج حاصل با مراجع نشان ميدهد که روش مذکور قادر به ايجاد جوابهاي دقیقتری در طراحي شبکه
مبدلهای حرارتي با هزینه سالیانه کمتر است.
واژگان کلیدی :شبکهی مبدلهای حرارتي ،بهينهسازي ،افت فشار ،ضریب انتقال حرارت جابهجایی ،الگوريتم ژنتيک
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بررسی جدیدترین روشهای مورد استفاده در زمینه مدلسازی عددی خنک-کاری
فیلمی-پالسی و اثر تغییر پارامترهای پالس بر کارایی خنککاری
● سعادت زیرک :استادیار مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
● سید مهدی حسینی بغدادآبادی :دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه سمنان
● مهران رجبی زرگرآبادی :استادیار مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

دمای ورودی به توربین فشار باال به طور عمده بر عملکرد توربین گاز موثر است .خنککاری فیلمی یکی از موثرترین روشها برای خنککاری
پرههای توربین است .بازده موتور باالتر با مینیممسازی جریان جرمی خنککننده با کارایی خنککاری فیلمی مشابه یا باالتر میتواند حاصل
شــود .جت و جریان پالســی به دلیل کاهش در مقدار هوای دفع شده از کمپرسور یک تکنیک نویدبخش است در حالیکه به افزایش بازده
توربین کمک میکند .خواه پالسی کردن کارایی خنک-کاری فیلمی را افزایش دهد یا نه ،حذف پالس القا شده بوسیله بره م کنش ناپایدار
پریودیک روتور -استاتور یا نوسان جریان اصلی غیر ممکن است .بنابراین مهم است که اثرات خنککاری فیلمی پالسی را بررسی کنیم .نتایج
نشان میدهد در برخی نسبتهای دمش ،سیکل کاری و عدد استروهال کارایی خنککاری فیلمی -پالسی افزایش و در برخی دیگر کاهش
مییابد .در این مقاله کارهای انجام شده در زمینه مدلسازی خنککاری فیلمی به همراه انواع پالسهای ایجاد شده نظیر پالسهای مربعی و
سینوسی معرفی و مورد تحلیل قرار میگیرد.
واژگان كليدي :خنککاری فیلمی -پالسی ،سیکل کاری ،عدد استروهال ،کارایی خنککاری ،مدل توربوالنسی
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بررسی عملکرد مبدل حرارتی لولهای پرهدار در سیستم
گرمایش خورشیدی در یک ساختمان
● یاور خالدیان :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ،دانشگاه کردستان
● روناک دقیق :استادیار گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه کردستان

در این تحقیق ،یک سیســتم گرمایش خورشیدی با استفاده از مبدل حرارتی لولهای پرهدار مورد ارزیابی قرارگرفته است .به منظور تأمین
بار گرمایشــی ســاختمان در این سیستم مبدل حرارتی و ساختمان مورد نظر جداگانه به صورت ریاضی مدلسازی شدهاند .در ادامه تأثیر
پارامترهای مختلف از جمله :مقدار نرخ انرژی حرارتی مورد نیاز برای گرمایش ساختمان ،جریان جرمی هوای مورد نیاز برای مبدل حرارتی
و راندمان مبدل حرارتی در افزایش دمای ساختمان از  35تا  40درجه سانتیگراد مورد ارزیابی قرار گرفته است .مقدار زمان الزم برای تغییر
دمای ساختمان  5دقیقه فرض شده است .دبی جرمی بهینه برای آب گرم خروجی از مخزن ذخیره آبگرم و ورودی به مبدل حرارتی برابر
 0/04کیلوگرم بر ثانیه به دست آمده است.
واژگان كليدي :انرژی خورشیدی ،سیستم گرمایشی ،مبدل حرارتی لولهای پرهدار ،دبی جرمی مبدل حرارتی
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تشریح اجمالی مبد ل حرارتی صفحهای پرهدار آلومینیومی در فرآیندهای کرایوژنیک
● مریم تمیمی :کارشناس ارشد مهندسی شیمی -طراحی فرآیند ،شرکت کولر هوایی آبان .شرکت کولر هوایی آبان.

مبدلهای حرارتی صفحهای پرهدار به عنوان یکی از فشردهترین و پربازدهترین مبدلهای حرارتی موجود در صنعت است .ویژگیهایی نظیر
بازده حرارتی باال ،فشردگی ساختاری ،وزن کم و هزینههای نصب ،راه اندازی و عملیاتی کم این نوع مبدلها را از سایر انواع مبدلها متمایز
ساخته است .راندمان باالی مبدلهای حرارتی بر سودآوری و اقتصادی شدن فرآیند تولید ،تأثیر بسزایی دارد .نسبت سطح به حجم در این نوع
مبدلها در حدود  1000 - 1500متر مربع بر متر مکعب است که در مقایسه با نسبت سطح به حجم مبدلهای پوسته و لوله با میزان 40
تا  70متر مربع بر متر مکعب قابل مقایسه نیست .این نوع مبدل از تعداد زیادی صفحات افقی و موازی باهم تشکیل شدهاند که در بین آنها
سطوح میانی یا ثانویه انتقال حرارت که اصطالحاً پره نامیده میشود ،قرار میگیرد .وجود پرهها در این مبدلها جهت فرآهم آوردن سطوح
گسترده بوده و سبب افزایش سطح انتقال حرارت و بازده حرارتی میشوند .از ویژگیهای منحصر به فرد این نوع مبدل قابلیت پشتیبانی از
بیش از  12جریان فرآیندی و قابلیت کارکرد در تقارب دمایی پایین است .کاربرد اصلی مبدلهای حرارتی صفحهای پرهدار به طور گسترده در
فرآیندهای کرایوژنیک نظیر تولید گازهای صنعتی و مایعسازی گازهای فرآیندی نظیر گاز طبیعی مایع و همچنین فرآیندهای غیر کرایوژنیک
نظیر صنایع پتروشیمی است .در تحقیق حاضر به دلیل بازده باال و کاربرد وسیع به بررسی جز به جز این مبدل به همراه تشریح ساختار این
مبدل پرداخته و ویژگیهای منحصر به فرد این مبدل نظیر وزن کم ،فشردگی زیاد ،بازده باال و  ...معرفی میگردند.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی ،کرایوژنیک ،مبدل حرارتی صفحهای پرهدار ،پره ،بازده باال ،صفحات توزیع کننده.
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مقایسه طراحی مبدل حرارتی صفحهای به کمک نرم افزار
 +Aspen HTFSو CAS200
● امید رمضانی ازغندی :دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه فردوسی مشهد
● محمد جواد مغربی :عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه فردوسی مشهد
● علیرضا تیمورتاش :عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه فردوسی مشهد

امروزه مبحث انرژی یکی از مبحثهای روز جوامع بشری محسوب میشود از طرفی تبادل حرارت ميان دو يا چند سيال با دماهاي مختلف در
اغلب فرايندهاي صنعتي ،تجاري و خانگي اتفاق ميافتد و معموال بدين منظور از مبدلهاي حرارتي استفاده ميشود .با توجه به نياز روز افزون
به صرفهجويي در مصرف انرژي و كاهش اثرات زيست محيطي فرايندها ،چگونگي گرم كردن آب و وسيله مورد استفاده جهت انجام اين كار نيز
بسيار مهم ميباشد .مبدلهاي صفحهاي نسل جدیدی از مبدلهای حرارتی اند که سیال گرم و سرد در میان صفحات شیاردار با زوایای متفاوت
عبور میکنند و این عبور باعث گرم شدن یا سرد شدن یک سیال میشود .این مبدلها داراي برتريهاي عملياتي و كاربريهاي گستردهاي در
صنايع مختلف ميباشند .در اين مقاله چند نوع از مبدلهاي حرارتي صفحهاي ،كه سبب كاهش مصرف سوخت و هزينه ميشوند ،به کمک
نرمافزار طراحی  +Aspen HTFSو  CAS200مورد بررسی قرار گرفت.
واژگان کلیدی :آب گرم مصرفی ،مبدل حرارتی صفحهای ،تبادل حرارت ،نرمافزار طراحی
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تحليل اگزرژواکونوميک سيکل تبريد تراکمي جذبي کسکد به کمک
انرژي خورشيدي
● رضاضياءبخش :دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي ،دانشکده مکانيک دانشگاه آزاد واحد الکترونيکي
● سيدعلي صدر واقفي :استاديار دانشکده مکانيک دانشگاه آزاد واحد يادگار امام

اين مقاله نتايج تحليل اگزرژي ،انرژي و اگزرژواکونوميک را براي ســيکل تبريد جذبي تراکمي به کمک انرژي خورشــيدي ارايه ميدهد.
تحليل به روش رياضي و شبيهسازي کامپیوتري به کمک نرمافزار  EESو بهينهسازي از نرمافزار مطلب استفاده شده است .کارآيي اگزرژي
ســيکل و کارآيي قانون دوم سيکل مورد بررسي قرارگرفته شده و هزينههاي تخصيص داده شده ،تخريب اگزرژي ،هزينه متوسط هر واحد
اگزرژي و فاکتور اگزرژي شبيه سازي گرديد و نتايج تحليل با مقاالت مشابه صحت سنجي شد اين مطالعه خاطر نشان ميسازد که تحليل
اگزرژواکونوميک اطالعات واقعيتري نسبت به تحليل اگزرژي و تحليل انرژي محض ارايه ميدهد.
واژگان كليدي :تحليل اگزرژواکونوميک ،سيکل تبريد جذبي ،سيکل تبريد تراکمي ،فاکتور اگزرژواکونوميک
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بررسی و مقایسه ترمودینامیکی مبردهای جایگزین
 R22در یک سیکل تبرید دما باال
● حسن خانی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
● محمد پرویز :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

در دهه اخير مسائل زيستمحيطي مرتبط با گازهاي گلخانهاي و تخريب اليه ازون سبب شده است تا تالشهاي گستردهاي به منظور يافتن
جايگزينهاي مناسب براي مبردهاي مصنوعي فعلي صورت ميپذيرد امروزه مبردهاي طبيعي به علت سازگار بودن با محيط زيست مورد
توجه محققين قرار گرفته است .در ميان مواد طبيعي موجود هيدروكربنها به علت فراواني ارزان بودن و خواص مناسب ترموفيزيكي بيش از
ساير مواد طبيعي شانس مطرح شدن در آينده صنعت تبريد را دارند .یکی از علل تخریب الیه ازون و افزایش گرماي زمین استفاده از ترکیبات
هیدروکربورها ( )HCFCدر مبردهاســت که به دنبال کشــف این موضوع تالشهاي زیادي براي جایگزینی مبردهایی که در سیستمهاي
برودتی استفاده میشود ،صورت گرفت .در این مقاله به بررسی ویژگیهای مبرد  R22و معایب آن پرداخته شده و سپس به تحلیل عملکرد
یک سیستم تبرید تراکم با مبردهای جایگزین مبرد  R22انجام پذیرفته و نتایج آن با مبرد  R134 - R404 - R407- R410 - R507به
عنوان مبرد جایگزین  R22مقایسه گردیده است.
ط زیست
واژگان کليدی :مبردهای جایگزین ،مبرد هيدروكربني ،چرخه تبريد تراكمي بخار ،عملكرد ترموديناميكي ،مبرد سازگار با محی 
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تحلیل حرارتی -مکانیکی لوله های مبدل حرارتی پوسته و لوله با
آنالیز کوپل غیرمستقیم دما  -سازه
●●محمد مهدی شهیب :گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز -ایران
●● مهدی حمزه ای :استادیار گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز -ایران
●● شهرام شهروئی :استادیار گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز -ایران

انتخاب جنس برای لولهها در مبدل حرارتی پوســته و لوله یک مســئله مهم برای اطمینان از کارکرد صحیح آن است .در این پژوهش،
ش حرارتی در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله مورد تحلیل قرار گرفت .یکی از خرابیهای بسیار متداول در
تأثیر جنس لولهها بر میزان تن 
صنعت ،شکست لولهها در محل عبور از صفحات نگه دارنده لولهها است .لذا در این تحقیق سعی میشود با در نظر گرفتن مواد پر کاربرد در
ساخت مبدلهای حرارتی و خواص حرارتی و مکانیکی آنها اثر تنش حرارتی در این شکست کاهش یابد .به این منظور با تغییر دادن جنس
لولهها و جایگزین کردن جنس مورد نظر ،توزیع تنش حرارتی و اثرات آن بر خرابی لولهها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .به این منظور
مدل سه بعدی ناحیه ورودی سمت پوسته مبدل(فاصله بین صفحه نگه دارنده لوله تا بافل اول) ایجاد شد .توزیع دما در حالت پایدار و مدل
آشفتگی درنظر گرفته میشود .مدل به صورت کامال شش وجهی المان بندی شده و خواص سیالهای سمت لوله و سمت پوسته به طور
کامل درنظرگرفته میشود .نتایج بدست آمده نشان میدهد که جنس لولهها در میزان تنشهای حرارتی در محل اتصال لوله به صفحه نگه
دارنده تاثیر زیادی دارد .از بین جنسهای مورد تحلیل ،لولههای از جنس مس کمترین میزان تنش را دارند .ولی نمونه فوالد آلیاژی بهترین
ضریب اطمینان را از نظر میزان تنش حرارتی دارد.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی پوسته و لوله ،تنش حرارتی ،جنس لوله ،گرادیان دما.
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بهینهسازی مصرف انرژي و کاهش اتالف حرارت با استفاده از پنل تشعشعی در گرمایش
محیطهای عمومی و خانگی
● اسماعیل خسروآبادی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،دانشکده فنی مهندسی
● علیرضا خسروآبادی :کارشناس مهندسی مکانیک ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،دانشکده فنی مهندسی

احتراق ناقص سوخت اغلب به نقص تكاملي زنجيره فعلو انفعاالت شيميايي عناصر واکنشدهنده در محفظههای احتراقي بر میگردد .در
اين مسير ،مقدار معتنابهي از مواد توليد شده در واکنشهای زنجیرهای مياني ،مسير تكوين و تكميل فرايند را طي نمیکنند و در قالب همان
صورت اوليه در سيستم واكنشي باقي میمانند .با عنايت به بديهي بودن نقش مخاطرهآمیز اكسيدهاي ازت در آلودگیهای زیستمحیطی،
روشهای كاهش گازهاي مضر مورد توجه طراحان دســتگاههای مولد انرژي است و اغلب در تالشاند كه با شناسايي نقاط نامطلوب داخل
محفظه احتراق و كنترل شــرايط دمايي هر منطقه ،شــیوههای مختلفي را ب ه کار گیرند و افزونگي توليد گازهاي سمي را مهار نمايند .عدم
وجود ثبات در قيمت سوخت و افزايش شديد آن طي سه دهه اخير و سیاستهای جديد در زمینههای زیستمحیطی ازجمله توليد گازهاي
آالینده باعث شده است كه هرساله تحقيقات بسياري در زمينه پيشرفت و بهبود تكنولوژي ب ه کار رفته در مشعلها و كنترل آنها انجام شود.
سیستمهای گرمایش برای تأمین گرما ،متحمل صرف زمان باال و مصرف باالی سوخت میباشند که سبب کاهش راندمان تولید و بهرهوری
کار میشود .در این مقاله با استفاده از پنلهای تشعشعی راهکار جدید و بهینهای با توجه به مصرف بهینه سوخت و بهرهوری باال و در جهت
تأمین گرما ارائه میشود.
واژگان كليدي :سیستمهای گرمایشی ،مصرف انرژی ،پنلهای تشعشعی ،بهینهسازی ،بهرهوری
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تشدید انتقال حرارت با بکارگیری گردابه سازهای مثلثی و نانو ذرات آلومینا درون
کانال کوچک
● سیده الهام حسینی راد :دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ،دانشگاه سمنان ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز
● فرامرز هرمزی :دانشیار دانشگاه سمنان ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز

در این مطالعه ،به بررسی آزمایشگاهی و شبیهسازی سه بعدی دینامیک سیاالت محاسباتی ( ،)CFDبه تاثیر بکارگیری موانع گردابه ساز
ستونی افقی مثلثی و نانوسیال آلومینا -آب  1درصد حجمی بر عملکرد حرارتی و اصطکاکی درون کانال کوچک پرداخته میشود .برای این
منظور ،رفتار حرارتی و سیاالتی آب خالص و نانوسیال آلومینا -آب درون هر دو هندسهی کانال کوچک با و بدون موانع مثلثی و همچنین
عملکرد سیســتم برای ترکیب دو روش غیر فعال ،نانوســیال درون کانال با موانع ،بررسی شده و مقایسه و بحث میگردند .محدودهی اعداد
رینولدز  300تا  2100میباشد .مقایسه نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی کار حاضر ،نشان داد که روش مدلسازی و نتایج عددی از دقت قابل
قبولی برخوردار است .نتایج نشان دادند که استفاده از نانو ذرات آلومینا در آب ،با تاثیر ناچیز بر عملکرد اصطکاکی ،عملکرد حرارتی را بهبود
میبخشد .همچنین برای هر دو سیال آب و آلومینا -آب ،عملکرد حرارتی کانال با موانع در مقایسه با بدون موانع ،افزایش یافت .مقدار افت فشار
و ضریب اصطکاک نیز درون کانال با موانع در مقایسه با کانال خالی افزایش یافت ،بطوریکه شدت این افزایش برای افت فشار هر دو سیال ،در
اعداد رینولدز کمتر از  ،600کم ولی با افزایش اعداد رینولدز ،به تدریج ،شدت افزایش با شیب تندی زیاد شد .باالترین عملکرد حرارتی برای
نانوسیال درون کانال کوچک با موانع مثلثی مشاهده شد .از اینرو ،ترکیب دو روش غیر فعال موثر ،بکارگیری از موانع مثلثی و نانوسیال درون
کانال کوچک ،یک راه کار بسیار موثر در بهبود میزان انتقال حرارت درون سامانههای با شار حرارتی باال میباشد.
واژگان كليدي :موانع ستونی مثلثی ،گردابهساز ،نانوسیال ،آزمایشگاهی ،شبیهسازی  ،CFDانتقال حرارت ،افت فشار.
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شبیه سازی عددی عملکرد پره های حلقه ای و دندانه دار در مبدل حرارتی
● کاوه گل پرور :دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
● سیدعباس سادات سکاک :استادیار ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
● منصور خانکی :استادیار ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
● علی رجب پور :استادیار ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین

مبدلهای لولهای پرهدار جزء مبدلهای فشرده هستند که از ویژگیهای بارز آنها میتوان به سطح تبادل حرارتی باال و اشغال فضای کمتر
اشاره کرد .این مبدلها برای تبادل حرارت بین دو سیال گاز و مایع مورد استفاده قرار میگیرند .در این پژوهش نتایج عددی و آزمایشگاهی
ضریب انتقال حرارت و ضریب افت فشــار پرههای حلقهای و دندانهدار با آرایش مثلثی با هم مقایســه شده است .نتایج آزمایشگاهی در نظر
گرفته شده برای پرههای حلقهایی توسط پژوهشگرانی به نام بریگز -یانگ ،هویت ،رابینسون -بریگز ،ربس -ایکلس -سباتینو و برای پرههای
دندانهدار توســط ارلینگ نس و وایرمن به دســت آمدهاند .نمونه مورد نظر برای حل عددی به صورت سه بعدی انتخاب شده و روش عددی
ناویر -استوکس میانگینگیری شده رینولدز ( )k-εبرای مدل سازی آشفتگی به کار رفته است .در این پژوهش که در محدودهی عدد رینولدز
بین  5000تا  20000انجامشده است ،مشاهده میشود که در صورت جایگزینی پرههای دندانهدار به جای پرههای حلقهای ،ضریب انتقال
حرارت  6/5درصد و ضریب افت فشار  58درصد افزایش مییابد .علت این افزایش ،بیشتر شدن میزان آشفتگی جریان به دلیل هندسه پره
و همچنین نفوذ جریان سیال به ریشه پرهها میباشد .نتایج آزمایشگاهی نیز نشان میدهد که در صورت جایگزینی پرههای دندانهدار به جای
پرههای حلقهای ،ضریب انتقال حرارت  4درصد و ضریب افت فشار  45درصد افزایش مییابد.
واژگان كليدي :پره حلقهای ،پره دندانهدار ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،دسته لولههای پرهدار ،ضریب انتقال حرارت ،ضریب افت فشار.
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شبیه سازی فرآیند تولید همزمان برق و حرارت برای بهینه
سازی مصرف انرژی در کارخانه سیمان
● مهران علیپور علمداری :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی ،دانشگاه تفرش ،دانشکده فنی و مهندسی مکانیک
● زهرا بنی عامریان :استادیار ،دانشگاه تفرش ،دانشکده فنی و مهندسی مکانیک

در ایــن پژوهــش بــه تحلیل دو ســیکل مختلف برای تولید تــوان ،که متداول ترین ســیکل های تولید توان می باشــند ،بــا نرمافزار
 EES (engineer equation solverپرداخته میشود .ارزیابی این سیکلها با بررسی میزان بازده این سیکلها به ازای دریافت حرارت
در دماهای مختلف از کوره دوار با نوع شعله  Gorgoجهت پخت سیمان انجام میشود .براساس نتایج این تحقیق میتوان گفت استفاده از
سیستمهای  CHPدر صنعت سیمان کام ً
ال موجه بوده و عالوه بر مزیت اقتصادی که برای دولت و کارخانه در بردارد در کاهش آالیندههای
زیســت محیطی نقش مهمی ایفا مینماید .در ضمن بین دو سیکل بررسی شده ،سیکل بخار بازدهی بیشتری داشته و باعث صرفه جویی
بیشتر در انرژی شده است.
واژگان كليدي ،CHP :نرم افزار  ، EESکوره دوار  ،سیکل گازی برایتون
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بررسی و تحلیل اثر پارامترهای عملیاتی بر راندمان جداسازی در
برج جذب فرایند تصفیه اتان واحد الفین
● پگاه کرمی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،فرآیندهای جداسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،دانشکده مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
● مسعود آقاجانی  :دکتری مهندسی شیمی،عضو هیئت علمی گروه مهندسی گاز دانشگاه صنعت نفت اهواز

گاز طبیعی بسته به موقعیت و خواص سنگهای مخزن ،حاوی مقادیر متفاوتی از دی اکسید کربن ( ،)CO2سولفید هیدروژن ( ،)H2Sسولفید
کربونیل ( ،)COSمرکاپتانها ( )RSHو ...میباشــد که وجود هریک از اینها در جریان گاز میتواند سبب بروز مشکالتی گردد .استفاده از
محلول که دارای خاصیت بازی باالیی میباشــد در واحد شیرینسازی گاز با هدف حذف آالیندههای اسیدی ( H2Sو  )CO2از گاز باعث
کاهش این آالیندهها از گاز در حد  ppmمیشوند .در این مقاله پارامترهای عملیاتی موثر جهت جداسازی  CO2از گاز ترش بررسی شده
است و با استفاده از رسم گراف به کمک دادههای عملیاتی ،نتایج حاصله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :گاز ترش ،شیرینسازی ،آمین ،سولفید هیدروژن ،دی اکسید کربن

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

8th National Conference on Heat Exchangers
22 December 2016, Tehran, Iran.

43

هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

آنالیز عددی میزان تأثیر نصب صفحه ضربهگیر بر عدد ناسلت متوسط
سمت پوسته ناحیه ورودی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله
● پیمان محمدیان :کارشناس ارشد تبدیل انرژی ،اهواز ،ایران،
● مهدی حمزهای :استادیار گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران،
● شهرام شهروئی :استادیار گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران،

در این تحقیق ،تأثیر نصب صفحه ضربهگیر بر عدد ناسلت سمت پوسته در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله عمودی مورد مطالعه قرار گرفته
اســت .مبدلهای پوســته و لوله به دالیل مختلفی دچار خرابی میشوند .نشت از لولهها و نیز شکستگی آنها در نقاط اتصال لولهها با بافل و
تیوبشــیت ،شــایعترین نوع این خرابیها میباشد .در صنعت برای کاهش این خرابیها در ورودی جریان سیال سمت پوسته یک صفحه
ضربهگیر نصب میشود .به همین منظور برای بررسی تأثیر نصب این صفحه بر عدد ناسلت متوسط سمت پوسته ،ناحیه ورودی سمت پوسته
یک مبدل حرارتی پوسته و لوله عمودی با  361لوله ،به صورت دو مدل سه بعدی مجزا برای حالتهای با صفحه ضربهگیر و بدون آن مدل
گردید و شبکهبندی این مدلها نیز به صورت کام ً
ش وجهی انجام شد .در تحقیق حاضر ،میدان جریان با استفاده از نرمافزار فلوئنت برای
ال ش 
دو حالت مذکور شبیهسازی گردید ،که بررسی عدد ناسلت متوسط سمت پوسته ،در دو حالت با صفحه و بدون صفحه ضربهگیر نشان داد
که در حالت با صفحه ضربهگیر ،در مقایسه با حالت بدون آن ،عدد ناسلت ،کاهش نسبتاً کمی داشته و همچنین شدت آشفتگی جریان بین
لولهها کاهش یافته است.
ش وجهی ،عدد ناسلت ،صفحه ضربهگیر
واژگان كليدي :مبدل حرارتی پوسته و لوله ،شبکهبندی ش 
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انتگراسیون حرارتی در فرایند تصفیه اتان واحد الفین بکمک آنالیز پینچ
● پگاه کرمی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،فرایندهای جداسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،دانشکده مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
● مسعود آقاجانی  :دکتری مهندسی شیمی ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی گاز دانشگاه صنعت نفت اهواز

در این مقاله شبکه مبدلهای حرارتی واحد تصفیه اتان واحد الفین جهت چهار جریان فرایندی اصلی واحد با استفاده از انتگراسیون حرارتی
به کمک نرمافزار  Aspen Energy Analyzing 8.8بهینهســازی شده است .در این فرایند با افزودن دو دستگاه انتقال حرارت  E-103و
 E-108برای جریانهای گرم به سرد برابر  28926571200کیلو ژول در سال از بار حرارتی کولرها کاسته شده و عالوه بر کاسته شدن از بار
حرارتی کولرها از بار حرارتی هیترها نیز کاســته میشود و جمعا میزان  57853142400کیلو ژول در سال انرژی معادل 5785314420
تومان در ســال که در حال حاضر از سیستم هدر میرود به سیســتم باز میگردد .مزایای بهینهسازی در این واحد سبب میشود 29161
کیلوگرم در ساعت گاز اتان تصفیه شده با ظرفیت گرمایی  2/11کیلو ژول در کیلوگرم بر درجه سانتیگراد در خروجی برج جذب در مبدل
حرارتی  E-108تا  30درجه سانتیگراد گرمتر شده و بار حرارتی پیش گرمکن اتان به مقدار  1845900کیلو ژول در ساعت کاهش مییابد.
همچنین با استفاده از مبدل حرارتی  E-103در خروجی برج دفع از انرژی گازهای خروجی برج دفع جهت گرم کردن  MEAخروجی برج
 T-2001استفاده شده است که این خود سبب کاهش بار حرارتی کولر بعد از آن به میزان  77060کیلو ژول در ساعت میشود و در نتیجه
دبی جرمی آب خنک کننده کولر کاهش مییابد.
واژگان کلیدی :تصفیه اتان ،انتگراسیون حرارتی ،مبدل حرارتی
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شبیه سازی و بهینه سازی فرایند تصفیه اتان واحد الفین
بکمک نرم افزار Aspen Hysys 8.8
● پگاه کرمی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،فرآیند های جداسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،دانشکده مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
● مسعود آقاجانی  :دکتری مهندسی شیمی ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی گاز دانشگاه صنعت نفت اهواز

در این مقاله به شبیهسازی و بهینهسازی فرایند تصفیه اتان یکی از پتروشیمیهای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر جهت چهار جریان فرایندی
اصلی واحد با استفاده از نرمافزار  Aspen Hysys-Version 8.8بهینهسازی شده است .در این فرایند با افزودن دو دستگاه انتقال حرارت
مقدار برابر  57853142400کیلو ژول در سال معادل  5785314420تومان در سال که در حال حاضر هدر میرود به سیستم باز میگردد.
مزایای بهینهسازی در این واحد سبب می شود  29161کیلو ژول در ساعت گاز اتان تصفیه شده با ظرفیت گرمایی  2/11کیلو ژول در کیلوگرم
بر درجه سانتیگراد درخروجی برج جذب در مبدل حرارتی  E-108تا  30درجه سانتیگراد گرمتر شده و بار حرارتی پیش گرمکن اتان به مقدار
 1845900کیلو ژول در ساعت کاهش مییابد .همچنین با استفاده از مبدل حرارتی  E-103در خروجی برج دفع از انرژی گازهای خروجی
برج دفع جهت گرم کردن  MEAخروجی برج  T-2001استفاده شده است که این خود سبب کاهش بار حرارتی کولر بعد از آن به میزان
 77060کیلو ژول در ساعت میشود و در نتیجه دبی جرمی آب خنک کننده کولر کاهش مییابد.
واژگان کلیدی :بهسازی فرایند ،تصفیه اتان ،آمین ،برج جذب ،برج دفع
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مطالعه تجربی انتقال حرارت کل در رادیاتور خودرو
با استفاده از نانوسیال اکسید آلومینیم
● احمد یعقوبی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مکانیک واحد لنگرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،لنگرود ،ایران.
● هامون پورمیرزاآقا :استادیار ،گروه مهندسی مکانیک واحد رامسر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رامسر ،ایران.
● جواد رضاپور :استادیار ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
● محسن حقدادی :کارشناس ارشد ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
● محل کار :مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید مطهری رشت

صنعت خودروسازی دستخوش بهبود مستمر در تمامی زمینههای اصلی خود است؛ افزایش انتقال حرارت رادیاتور خودرو یکی از جنبههای
مهم این صنعت میباشد .در سالهای اخیر تأکید بیشتری بر روی انتقال حرارت نانوسیال در انواع مختلف مبدلهای حرارتی مانند مبدلهای
پوســته -لوله ،دو لولهای و صفحهای صورت گرفته است اما مطالعات انگشتشماری روی رادیاتور خودرو انجام شده است .در این پژوهش،
سیاالت خنککنندهی آب خالص و نانو سیال اکسید آلومینیم در سه درصد وزنی ( 0/3 ،0/1و  1درصد) به صورت آزمایشگاهی در رادیاتور
خودرو  206برای بررســی انتقال حرارت اســتفاده و با هم مقایسه شدهاند .به منظور انجام این کار ابتدا موتور  TU3خودرو  206سرویس و
راهاندازی گردید .سپس ،تجهیزات اندازهگیری و ثبت دادهها نظیر ترمومتر و دبیسنج در نقاط الزم نصب شد .تستها برای دو حالت دور تند
و متوسط فن و در چهار دور موتور مختلف صورت پذیرفته است .در دور تند فن ،بیشترین میزان افزایش انتقال حرارت نسبت به آب برای
نانوســیال اکســید آلومینیم در درصد وزنی  1درصد و دور موتور  1152rpmحاصل شد که  29/52درصد میباشد .در دور متوسط فن نیز
بیشترین افزایش انتقال حرارت برای نانوسیال اکسید آلومینیم نسبت به آب در دور موتور  rpm 1152و درصد وزنی  1درصد حاصل شد
که  27/80درصد میباشد.
واژگان كليدي :انتقال حرارت ،رادیاتور ،نانوسیال ،نانوپودر. TU3 ،
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تحلیل و بررسی مبدلهای افزوده شده ناشی از آنالیز پینچ در
فرایند تصفیه اتان واحد الفین
● پگاه کرمی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،فرآیندهای جداسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،دانشکده مهندسی شیمی ،ماهشهر ،ایران
● مسعود آقاجانی :دکتری مهندسی شیمی ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی گاز دانشگاه صنعت نفت اهواز

فنآوری پینچ یک روش برای حداقل کردن مصرف انرژی بر اساس محاسبات ترمودینامیکی میباشد .این هدف بهینه کردن سیستمهای
بازیابــی حرارتــی ،روشهای تامین انرژی فرایند و شــرایط عملکرد آن حاصل میشــود .ایــن فنآوری به نامهای انتگراســیون حرارتی
( ،)Heat integrationانتگراسیون انرژی یا انتگراسیون تکنولوژی پینچ نیز معروف است .در این مقاله شبکه مبدلهای حرارتی واحد تصفیه
اتان واحد الفین جهت چهار جریان فرایندی اصلی واحد با استفاده از انتگراسیون حرارتی به کمک نرم افزار Aspen Energy Analyzing 8.8
بهینهسازی شده است .در این فرایند با افزودن دو دستگاه انتقال حرارت  103-Eو  108-Eبه ترتیب مقادیر 1574000کیلو ژول در ساعت
و  77060کیلو ژول در ساعت انرژی که در حال حاضر هدر می رود به سیستم باز میگردد.
تحلیل سطح تماس در حالت  Shell&Tubeو  Counter Currentو نمودار  T-Hبرای هر مبدل از موارد دیگری است که در این تحقیق
مورد توجه قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :تصفیه اتان ،انتگراسیون حرارتی ،مبدل حرارتی
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مدلسازی و مطالعه انتقال حرارت در کویلهای تهویه مطبوع در اثر تغییرات
جریان هوا و آب
● علی زارعی :واحد بهره برداری پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی
● محمد جعفرزاده قدیمی :شرکت ژابیز صنعت صبا
● محمد انصاری :شرکت ژابیز صنعت صبا

مبدلهای حرارتی لوله و صفحه ( )Tube and Plateو یا کویل در کاربردهای تهویه مطبوع استفاده بسیار دارند .بهبود مشخصات انتقال
حرارتی و مکانیکی این نوع مبدلهای حرارتی میتواند باعث باالتر رفتن راندمان و کاهش مصرف انرژی در مجموعه چرخه تبرید شود و عالوه
بر آن هزینههای اولیه مربوط به ساخت و راهاندازی و همینطور هزینههای مربوط به ابعاد دستگاه را کاهش دهد.
تا به امروز مطالعه مشخصات انتقال حرارتی و مکانیکی مبدلهای صفحه و لوله غالبا توسط روشهای تجربی و شبه تجربی انجام میگیرد
و روابط محدود موجود بر اســاس دادههای تجربی بنا شدهاند .در بیشتر موارد بهبود انتقال حرارت باعث افزایش افت فشار به طور همزمان
میشود ،در نتیجه برای دستیابی به طراحی بهینه ،عالوه بر سایر محدودیتها ،باید تعادلی بین این دو برقرار شود ،که هدف آسانی نیست.
در نتیجه بهینهسازی مبدلهای صفحه و لوله با کمک آزمایشات تجربی صورت میپذیرد و محدوده پارامترهای ساخت این نوع مبدلها در
محدوده کوچکی تغییر میکند .در این بررسی به شبیهسازی کلی مبدل حرارتی و تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد مبدل میپردازیم.
برای مقایسه شبیهسازی با مبدل واقعی ،نتایج شبیهسازی را با نتایج اندازه-گیریهای تجربی مبدل حرارتی صفحه و لوله ساخت شرکت کریر
[ ]1مورد مقایسه قرار دادهایم.
واژگان کليدی :مبدل صفحه و لوله ،انتقال حرارت ،کویل ،تهویه مطبوع
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مقایسه واحدهای مختلف پتروشیمی تولید کننده آمونياك
و ارائه فرایند جدید تاپسو جهت تولید همزمان متانول – آمونیاک
●●محمد صادقی راد :مدیر مهندسی پروژه فاز  3پتروشیمی پردیس عسلویه ،شرکت نام آوران دلوار ()NDEC
●● پیام طهماسبی :کارشناس ارشد فرایند پتروشیمی پردیس عسلویه ،شرکت نام آوران دلوار ()NDEC
●●ناصرالدین افتخار :مدیریت عامل ،شرکت نام آوران دلوار ()NDEC

ضرورت تدوين استراتژي مناسب و انعطافپذیر براي توسعه واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی در كشورهايي كه از منابع غني گاز طبيعي
و نفت برخوردارند ،همواره از مهمترين مباحث كالن اقتصادي ميباشــد .اگرچه اخیرا ً بدليل کاهش قیمت نفت و گاز از یک ســو و افزايش
هزينههاي ساخت واحدهاي پتروشيمي و کثرت واحدهای مشابه در کشورهای نفت خیز خاور ميانه از سوی دیگر ،توجيهپذيري اقتصادي
پروژههاي پتروشیمی را با تنگناهای مواجه نموده ،اما نظر به مزيتهاي رقابتی ايران (بعنوان دومين دارنده منابع گازي جهان و دسترسي به
آبهاي آزاد جهت صدور محصوالت ،با هدف رشد اقتصادي و افزايش ارزش افزوده گاز طبيعي) ،تعريف و اجراي برخی پروژه-هاي پتروشیمی از
جمله آمونياك کماکان از نظر اقتصادی جذاب به نظر میرسد .لذا در این مقاله ابتدا به ارائه فرایندهای شرکتهای صاحب لیسانس آمونیاک
و توضیح مختصر و سپس مقایسه آنها پرداخته شده و مشخص میگردد که بیشترین واحدهای آمونیاک در دنیا و همچنین در ایران تحت
لیسانس کالک احداث شده اند .بخش دوم مقاله به بررسی واحدهای پتروشیمی تولید کننده آمونیاک در ایران تخصیص یافته و ظرفیت تولید
آنها و همچنین لیسانسهای استفاده شده در این واحدها مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش سوم فرایند تولید آمونیاک بر اساس لیسانس
کالک بصورت مختصر ارائه شد و با استفاده از نرمافزار  HYSYSشبیهسازی شده است .در شبیهسازی از معادله حالت Peng-Robinson
استفاده شده و نتیجههای بدست آمده با نتیجههای عملیاتی واحد سوم آمونیاک پردیس عسلویه که بزرگترین واحد اوره-آمونیاک خاورمیانه
و دارای لیســانس کالگ میباشد ،مقایسه گردیده است .در بخش انتهایی مقاله با توجه به نگرانیهای اخیر در مورد آینده بازار اوره ،فرایند
واحدهای متانول -آمونیاک که اخیرا ً مورد توجه بزرگان صنعت پتروشیمی قرار گرفته مطرح و فرایند جدید شرکت تاپسو ارائه میگردد.
واژگان كليدي :پتروشیمی ،واحد آمونياك ،فرایند آمونياك ،شبیهسازی  ،HYSYSمتانول-آمونیاک ،تاپسو
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بهینهسازی زمان واقعی ( )RTOواحد شیرینسازی گاز؛ نتایج شبیهسازی و میدانی
●●حامد نجاتیان دارایی :مهندس فرآورش ششرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
●●علی پورحقیقی :سرپرست گروه تاسیسات گاز و گاز مایع اداره مهندسی فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
●●مرتضی انصاری :سرپرست تاسیسات گاز اداره مهندسی فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

در این مقاله به شبیهسازی و بهینهسازی زمان واقعی ( )RTOیکی از واحدهای شیرینسازی گاز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پرداخته
شده است .شبیهسازی و بهینهسازی فرآیند با استفاده از نرمافزار  ASPEN HYSYSانجام شده است .بهینه-سازی فرآیند با تعریف تابع
هدف و محدودیتهای عملیاتی و طراحی واحد مورد مطالعه با استفاده از زیر صفحه بهینهساز نرمافزار انجام شده است .هدف بهینهسازی این
واحد به حداکثر رساندن سود واحد با بهینه کردن متغییرهای عملیاتی با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود میباشد .نتایج به دست آمده
از بهینهسازی پس از پایش میدانی در واحد مورد نظر اعمال شده و نتایج ذکر شده است.
واژگان كليدي :شیرینسازی گاز ،بهینهسازی ،شبیهسازیRTO ،
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ارزیابی تنشهای برجا در یکی از چاههای میدان گازی پارس
جنوبی با استفاده از نگارهی صوتی برشی دو قطبی
●●محمد شلفی :داتشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت ،دانشکده مهندسی نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت
●●سیامک مرادی :استادیار ،نفت ،دانشکده مهندسی نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت
●● محمد کمال قاسم العسکری :استادیار بازنشسته ،نفت ،دانشکده مهندسی نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت
●●ملیحه سادات کاظمی :استادیار موسسه فنی و حرفه ای شریعتی

ارزیابــی پارامترهای ژئومکانیکی و تنشهای برجا به علت اهمیت آنها ضروری میباشــد به طوریکه تنشهای برجا نقش اصلی در ایجاد
شکســتگی و پایداری دیوارهی چاه ایفا میکنند .در هر عمقی از چاههای حفاری شده ،به هر نقطهای سه تنش برجای اصلی وارد میگردند
که عبارتند از تنش نرمال ،تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر .تنشهای برجا را عالوه بر نگارههای چاه ،با استفاده از آزمایشهای نشت
ســازند ،اطالعات حفاری و نگارههای چاه پیمایی میتوان تعیین نمود ما اســتفاده از روشهای ذکر شده دارای محدودیت و هزینهی زیادی
میباشد .در این مطالعه با استفاده از نگارهی صوتی برشی دو قطبی ،مقدار تنشهای برجای سازندهای داالن و کنگان که سنگ مخزنهای
اصلی میدان گازی پارس جنوبی میباشــند مورد ارزیابی قرار گرفته است .با استفاده از پردازش نگارهی صوتی برشی دو قطبی ،کندیهای
امواج فشاری و برشی تعیین شد و تعیین مدولهای االستیک با استفاده از معادالت ریاضی برای میدان گازی پارس جنوبی تعیین شد و در
پایان مقدار تنشهای برجا با استفاده از مدولهای االستیک ارزیابی شدند .با توجه به مقادیر تنشهای برجا ،رژیم تکتونیکی نرمال بر منطقه
حاکم میباشد.
واژههای کلیدی :تنش برجا ،صوتی برشی دو قطبی ،شکستگی ،پایداری دیواره چاه ،مدول االستیک
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شبیهسازی و بررسی جایگزینی حالل به کار رفته در واحد شیرینسازی
یکی از پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی از  DEAبه MDEA
●●محمدعلی روشنفکرفالح :کارشناس مهندسی پاالیش شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ()OICO
●● بهزاد نوظهور لیل آبادی :کارشناس مهندسی پاالیش شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ()OICO

انرژی و منابع تأمین کننده آن یکی از مهمترین مسائل جهان امروز میباشد ،از این رو بسیاری از دانشمندان تحقیقات گستردهای را در جهت
بهبود فرآیند تولید انرژی و شناخت روشهای جدیدتر و بهینهتر تولید آن انجام دادهاند .در این تحقیق با استفاده از نرمافزار  HYSYSاثر
پارس جنوبی از  DEAبه  MDEAبر عملکرد پاالیشگاه مورد بررسی
تغییر حالل واحد شیرینسازی گاز یکی از پاالیشگاههای گازی
قرار گرفته است .پس از شبیهسازی و اعمال تغییرات و نتایج حاصل از آنها ،مشخصات گاز شیرین شده و همچنین گاز اسیدی خروجی از برج
احیا مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بررسی این تغییرات نشان دهنده باال رفتن راندمان پاالیشگاه در تولید گاز تصفیه شده و همچنین بهینه
شدن خوراک ورودی به واحد تولید گوگرد میباشد.
واژگان كليدي :شبیهسازی ،آمینMDEA ، DEA ، HYSYS ،
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تعيين بهترين نقطه براي احداث کارخانه فرآوري کشائولن به
کمک روشTOPSISو تاکسونومی
●●ليال عموجاني :دانشکده صنايع دانشگاه دولتي تفرش
●●رامين مهدي پور :استاديار دانشکده مکانيک دانشگاه دولتي تفرش

کائولن يا خاک چيني يک کاني بينظير صنعتي است زيرا در دامنة گسترده  PHخنثي دارد و از نظر شيميايي مقاوم است .خاصيت پوشش
دهي ،پر کنندگي و پيش ذوب مناسب باعث شده در صنايع سراميک و شيشه بسيار پر کاربرد و پر مصرف شود .با توجه به پيشرفت اين نوع
صنايع در ايران و اهميت به ايجاد محصول نهايي با کيفيت ،احداث کارخانههاي فرآوري از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد .وجود معادن
محدود مناسب براي فراوري اين ماده و پراکنده بودن صنايع مصرف کننده ،انتخاب مکان براي تاسيس اين کارخانه را با مشکل همراه کرده
است .براي آنکه مصرف انرژي و هزينه نهايي توليد محصول فراوري شده کمتر گردد نياز است که از الگوريتمهاي بهينهيابي استفاده شود تا
بتوان مکان مناسب کارخانه را انتخاب نمود .در اين مقاله تالش ميکنيم عوامل تعيين کننده در مکان کارخانه تعيين شده و در ادامه به کمک
روش  TOPSISبهترين مکان براي ايجاد چنين کارخانهاي معرفي شود.
واژگان کليدي :کائولن ،کاهش مصرف انرژي ،کارانه فراوري،TOPSIS ،تاکسونومی
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بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود فرآیند واحد تبرید پاالیشگاه گاز سرخون
●●یاشا حسن زاده :نوبت کار ارشد اتاق کنترل ،پاالیشگاه گاز سرخون و قشم ،بندرعباس ،ایران
●●حسین ترابی :سرپرست نوبتکاران ،پاالیشگاه گاز سرخون و قشم ،بندرعباس ،ایران
●●طالب زارعی :هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
●●اميد مستغيث :نوبت کار ارشد اتاق کنترل ،پاالیشگاه گاز سرخون و قشم ،بندرعباس ،ایران

گاز ورودی به پاالیشــگاه ،همراه با تركيبات مختلفی است که مهمترین آنها آب ،میعانات گازی و ترکیبات گوگردی و کربن دی اکسید و...
میباشد .وجود این ترکیبات باعث مشکالتی از قبیل خوردگی ،تشکیل هیدرات ،یخزدگی و نامنطبق شدن جريان گاز براي انتقال در شبكه
سراسري كشور میشود .عالوه بر این فرآورش گاز و جداسازی این ترکیبات از نظر ارزش اقتصادی بسیار مهم است از این رو برای جداسازی
آب و هیدروکربنهای سنگین از گاز روشهای مختلفی ارائه شده که یکی از متداولترین آنها سیکلهای تبرید است .در این مقاله ضمن بررسي
جامع شرايط و مشكالت موجود در واحد تبرید ،حتی واحدهای مرتبط از جمله واحد تنظیم نقطه شبنم و احیائ گلیکول از طریق جمع آوری
دادههای طراحی و شرایط عملیاتی و بررسی الگ شیتها ،مشکالت واحد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و سپس واحد تبرید و تنظیم نقطه
شبنم با داده های طراحی و شرایط مختلف عملیاتی با استفاده از نرمافزار شبیهسازی ،بطور کامل شبیهسازی و در شرایط مختلف مورد بررسی
قرار میگیرد و در پایان پیشنهادی برای بازدهی و بهبود فرآیند وکاهش مصرف انرژی ،با اطالعات جمع آوري شده در قسمت قبل ارائه خواهد
شد كه متعاقبا اثرات آن بر كليه واحدهاي فرآیندی پااليشگاه بررسي و به صورت مقايسهاي ارائه خواهد گرديد.
واژگان كليدي :کمپرسور ،واحد تبرید ،مبدل حرارتی
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تحلیل انرژی و اکسرژی برجهای فرایند تولید اتیلن پتروشیمی مروارید
●●راضیه فریدون رجبی :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان
●●مسعود بهشتی :دانشیارگروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان
●●یونس قالوند :استادیار گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان

در این پژوهش با استفاده از تحلیل اکسرژی بر روی برجها و روش سطح پاسخ ( ،)RSMکاهش مصرف انرژی در فرایند تولید اتیلن پتروشیمی
مروارید به صورت مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفتهاست .برای این منظور ابتدا فرآیند تولید اتیلن شبیه-سازی شده و اعتبارسنجی
با دادههای صنعتی صورت گرفتهاست ،سپس با نوشتن موازنه اکسرژی بر روی برجهای فرآیند ،راندمان اکسرژی و برگشتناپذیری برجها
محاسبهشده است .روش سطح پاسخ که یک روش آماری شناخته شده جهت بهینهسازی و مدلسازی فرایندهای شیمیایی میباشد به منظور
بهینه کردن پارامترهای عملیاتی در برجهای فرایند بکار گرفته شدهاست .در این روش هدف ،به حداقل رساندن میزان هدررفت اکسرژی در
برجها با در نظر گرفتن محدودیتهای فرایندی و مهندسی در آن ها میباشد .در نتیجه بهینهسازی صورت گرفته شده در برجهای این فرایند
میزان هدررفت اکسرژی 9691920کیلو ژول در ساعت کاهش یافته است.
واژگان کلیدی :اتیلن ،تحلیل اکسرژی ،هدررفت اکسرژی ،بازده اکسرژی ،روش RSM
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شبیهسازی کلساینر به منظور کاهش گازهای گلخلنهای در کارخانه سیمان
●●مجید لک :کارشناسی مهندسی سیمان ،واحد تحقیق و توسعه شرکت نانو بتن امین (قم)
●●مهدی ساکی :دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی ،واحد تحقیق و توسعه شرکت نانو بتن امین (قم)
●●مجتبی حاج مهدی :کارشناس ارشد صنایع ،مدیر آزمایشگاه شرکت نانو بتن امین (قم)
●●محمد علی یعقوبی :کارشناس ارشد سازه ،مدیر کنترل کیفیت شرکت نانو بتن امین (قم)

صنعت سیمان یکی از بزرگترین صنایع پیشرو در تولید گازهای گلخانهای میباشد .تحقیقات مختلف نشان داده که این صنعت سومین منبع
انتشار گازهای گلخانهای در جهان میباشد و در ازای تولید یک تن سیمان تقریبا یک تن دی اکسیدکربن تولید میشود .در سالهای اخیر
محققان روشهای زیادی را برای بهبود مصرف انرژی و کاهش ایجاد گازهای گلخانهای در فرآیند تولید سیمان را بررسی نموده اند .یکی از
این روشها شامل تقسیم فرآیند کلسیناسیون و کلینکراسیون به دو کوره جداگانه بوده ،فرآیند کلسیناسیون در کلساینر انجام میشود در
حالی که فرآیند کلینکراسیون در کوره دوار .با این وجود که این جدیدترین تکنولوژی در فرآیند تولید سیمان است ،اما کلساینرها هنوز در
مرحله تحقیق و توسعه هستند .هدف از ارائه این مقاله نشان دادن پتانسیلهای  CFDبرای بهبود طراحی و بهینهسازی کلساینرها است ،که
به نظر میرسد استفاده از آن در کاهش انتشار  CO2در فرآیند تولید سیمان موثر باشد.
واژگان كليدي ،CFD :کلساینر ،دی اکسیدکربن ،تکلیس
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ارزیابی لیتولوژی در یکی از چاههای میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از
نگارهی صوتی برشی دو قطبی و مقایسه آن با روش ارزیابی احتمالی
●●محمد شلفی :داتشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت ،دانشکده مهندسی نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت
●●سیامک مرادی :استادیار ،نفت ،دانشکده مهندسی نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت
●● محمد کمال قاسم العسکری :استادیار بازنشسته ،نفت ،دانشکده مهندسی نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت
●●ملیحه سادات کاظمی :استادیار موسسه فنی و حرفه ای شریعتی

ارزیابی دقیق لیتولوژی مخازن هیدروکربوری ،به علت تاثیر آن بر خواص پتروفیزیکی نظیر نفوذپزیری ،اشباع آب ،تخلخل و دیگر پارامتر ها
ضرورری میباشد .عالوه بر این ،لیتولوژی سازند ،نقش مهمی در تولید و توسعهی مخزن نفتی دارند بنابراین ارزیابی دقیق آنها الزم میباشد.
روش مســتقیم مطالعهی لیتولوژی ،مطالعهی مغزه میباشد ،مطالعه ی مغزهها به دلیل مقیاس کم آنها در مقابل چاه و هزینهی باالی آنها
امکانپذیر نمیباشد و استفاده از نگارههای چاه پیمایی به دلیل اینکه همهی چاه را مورد ارزیابی قرار میدهد جهت ارزیابی لیتولوژی مورد
استفاده قرار میگیرند .تخمین سرعت موج برشی معموال با استفاده از روابط تجربی بدست میآید اما با استفاده از پردازش دادههای نگارهی
صوتی برشی دو قطبی میتوان مقدار دقیق آن را در الیههای مختلف زمین بدست آورد .در این مطالعه از تغییرات کندی امواج فشاری و برشی
که حاصل پردازش دادههای نگارهی صوتی برشی دو قطبی میباشند چهت ارزیابی لیتولوژی میادین داالن و کنگان استفاده گردید و نتایج
آن با تفسیر لیتولوژی به روش احتمالی مطابقت باالیی یافت شد بطوریکه میتوان در چاهها و میادین دیگر با استفاده از این روش ،لیتولوژی
را مورد ارزیابی قرار داد.
واژگان کلیدی :لیتولوژی ،صوتی برشی دوقطبی ،امواج فشاری و برشی ،روش احتمالی
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ساخت نانو ذرات طال و اصالح سطح آن با استفاده از ریباویرین برای شناسایی
فلزات سنگین و عناصر واسطه و ترکیبات آلی خطرناک در محیط زیست
●●کاوه زارعی :دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
●●رضا بیگی :کارشناسی ارشد مهندسی نفت

در این مطالعه ،یک حســگر رنگســنجی جدید برای یون نیکل ( )IIIو کروم( )IIIبر پایهی نانوذرات عاملدار شده طال توسط ریباویرین
ساخته شد .این حسگر بوسیله تکنیکهایی نظیر طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ،) )FTIRطیفسنجی فرابنفش -مرئی()UV-Vis
و میکروسکوپ الکترونی عبوری  ))TEMمشخصهیابی و میانگین قطر نان و ذرات طال  15-20نانومتر بدست آمد .در حضور یون نیکل و کروم،
رنگ محلول نانوذرات طال  -ریباویرین تغییر میکند که به دلیل تجمع نانوذرات میباشد .در این صورت باند جذبی پالسمون سطحی در
حدود  532نانومتر برای نانوذرات طالی عاملدار شده با ریباویرین و  541نانومتر برای نان و ذرات طالی عاملدار شده با ریباویرین در حضور
یون نیکل( )IIIو  531نانومتر برای نان و ذرات طالی عاملدار شــده با ریباویرین در حضور یون کروم( )IIIظاهر شد .ضمنا قابلیت تشکیل
کمپلکس نان و ذرات طال -ریباویرین نسبت به  15یون فلزی مختلف مورد بررسی قرار گرفت .مشاهده شد که قابلیت شناسایی یونهای دیگر
توسط نان و حسگر کمتر از یون نیکل و کروم بوده است.
واژگان كليدي :نانو ذرات طال ،نانو حسگر ،رنگ سنجی ،شناسایی نیکل و کروم ،ریباویرین
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ارزیابی کیفی خطرات و پیش آمدهای فرآیندی بخش تامین آمونیاک واحد
اوره با بهره گیری از روش مطالعه ریسک و مخاطرات راهبردی
●●ندا لتحری جزئی :دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
●● ایرج ناصر :دکتری مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

در يك سازمان با خط مشي ايمني پيشگيرنده ،الزامات موجود از مرحله قبل از تولد سيستم يعني مطالعات توازن و فاز ايده و تفكر شروع شده
و تا پايان فاز كنار گذاشتن سيستم (فاز انهدام يا دفع) ادامه مييابد .در پايان هر مرحله الزم است بر اساس رويکرد بهبود مستمر و در راستاي
اصالح سيستم و بهبود آن برپايه يافتههاي حاصل از ارزيابيهاي انجام شده ،فرآيند تصميمگيري مبتني بر چرخه بهبود مداوم طرحريزي،
انجام ،كنترل و اجراء به مرحله اقدام گذاشته شود .لذا مقاله پیش روی در راستای گام برداشتن در جهت این هدف تعریف و مورد تحقیق قرار
گرفته است ،در این پژوهش ابتدا به بررسی کلیات بحث نظیر مروری بر فجایع عظیم صنعتی گذشته و نیز تعاریف و اصطالحات کاربردی
پرداخته میشود ،سپس روشهای شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ارائه دستورالعمل روش آنالیز عملیاتی مخاطره ( )Hazopارائه میگردد،
بررسی روشهای مختلف تشخیص و شناسائی مخاطرات و روشهای ارزیابی ریسک و آشنائی کامل با روش  Hazopو مراحل و نحوه اجرای
آن از دیگر مباحث این مقاله میباشد .در انتها به بحث اصلی این مقاله یعنی بحث و ارزیابی کیفی خطرات و پیش آمدهای فرآیندی بخش
تامین آمونیاک واحد اوره با استفاده از نرمافزار  6 PHA-proپرداخته میشود ،تعیین انحرافات ،عوامل بروز ،نتایج و پیامدهای در اثر رخ داد،
معرفی تجهیزات حفاظتی و نیز ارائه راهکار و پیشنهاد در صورت نا کار آمد بودن ادوات حفاظتی و نیز آنالیز نتایج واحد مورد بحث ،از مباحث
مهمی است که در این مقاله به آن پرداخته میشود.
واژگان كليدي :پیش آمدهای فرآیندی ،بخش تامین آمونیاک ،مخاطرات راهبردی
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ارزیابی کیفی مخاطرات فرآیندی بخش تامین دی اکسید کربن واحد اوره بر
اساس روش  HAZOPو با بهره گیری از برنامه PHA-Pro
●●ندا لتحری جزئی :دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
●● ایرج ناصر :دکتری مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

شناسایی دقیق خطرات صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی به عنوان بخشی از یک تحلیل ایمنی جامع نه تنها امری کام ٌ
ال توصیه شده است ،بلکه
توسط سازمانهای ناظر رسمی نیز بر آن تاکید شده است .در فعالیتهای صنعتی تکنیکهای ارزیابی و مدیریت ریسک از طریق استفاده از
رویکرد پیشگیرنده و با هدف بهبود ایمنی برای کاهش توان حوادث به کار گرفته میشود .لذا مقاله پیش روی در راستای گام برداشتن در
جهت این هدف تعریف و مورد تحقیق قرار گرفته اســت ،در این پژوهش ابتدا به بررسی کلیات بحث نظیر مروری بر فجایع عظیم صنعتی
گذشته و نیز تعاریف و اصطالحات کاربردی پرداخته میشود ،سپس روشهای شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ارائه دستورالعمل روش آنالیز
عملیاتی مخاطره ( )Hazopارائه میگردد ،بررسی روشهای مختلف تشخیص و شناسائی مخاطرات و روشهای ارزیابی ریسک و آشنائی
کامل با روش  Hazopو مراحل و نحوه اجرای آن از دیگر مباحث این مقاله میباشد .در انتها به بحث اصلی این مقاله یعنی بحث و ارزیابی
کیفی خطرات و پیش آمدهای فرآیندی بخش تامین دی اکسید کربن واحد اوره با استفاده از نرمافزار  PHA-proپرداخته میشود ،تعیین
انحرافات ،عوامل بروز ،نتایج و پیامدهای در اثر رخ داد ،معرفی تجهیزات حفاظتی و نیز ارائه راهکار و پیشنهاد در صورت ناکار آمد بودن ادوات
حفاظتی و نیز آنالیز نتایج واحد مورد بحث ،از مباحث مهمی است که در این مقاله به آن پرداخته میشود.
واژگان كليدي :ارزیابی کیفی ،تامین دی اکسید کربنHAZOP، PHA-Pro ،
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بررسی تصفیه پساب صنایع نفتی توسط روش فتوکاتالیستی
●●امین احمدپور :دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شیمی  ،نفت و گاز ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
●● علی حقیقی اصل :استاد مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شیمی  ،نفت و گاز ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
●●نرگس فالح :استادیار مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
●●میالد بهجومنش :گروه مهندسی شیمی ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ایران
●●مجید عوض پور هیبتلو :گروه مهندسی شیمی ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ایران

فرآیندهای اکسیداســیون پیشرفته یا AOPsبه عنوان روشی مطمئن برای تخریب مواد آالینده مقاوم در برابر روشهای تخریبی زیستی
شناخته شده است .این دسته ،فرآیندهایی را شامل میشوند که در آنها رادیکال هیدروکسل به عنوان یک اکسنده بسیار قوی ،با مولکول
ماده آالینده وارد واکنش میشوند و موجب تخریب کامل و یا تولید مواد واسطه قابل تخریب به روش زیستی میشود .در مواردی که تخریب
کامل مولکولی صورت گیرد ،این فرآیند منجر به تولید آب و دیاکســیدکربن و مواد غیر آلی میشــود .فرآیند فوتوکاتالیستی به فرآیندی
اطالق میشود که در طی آن ماده آالینده آلی در حضور یک کاتالیست نیمه هادی ،منبع نور و عامل اکسنده (مانند اکسیژن یا هوا) تخریب
میشود .در واقع در این فرآیند از نور به منظور فعال کردن کاتالیست جهت تولید رادیکالهای هیدروکسیل استفاده میشود .به کاتالیستی
که در این فرآیند استفاده میشود ،فوتوکاتالیست گویند .تفاوت اساسی این نوع کاتالیستها با کاتالیستهای گرمایی متداول در این است که
کاتالیستهای گرمایی توسط گرما فعال میشوند و موجب تسریع واکنش میگردند ،در حالی که فوتوکاتالیستها توسط فوتون و انرژی نور
فعال میشوند .در این مقاله ضمن معرفی عملکرد این فرآیند در تصفیه پسابهای صنعتی ،مزایا و معایب آن تشریح شده و روشهای بهبود
عملکرد آن ارائه می گردد.
AOPs : Advanced Oxidation Process Advanced Oxidation Process
واژگان کلیدی :تصفیه پساب ،فتوکاتالیست ،اکسیداسیون پیشرفته
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بهينه سازي سوخت و آناليز اگزرژي چيلر جذبي دو اثره با
پيش گرم كردن مبرد توسط نيروگاه سيكل تركيبي
●●غالم رضا علی اقدم :کارشناس ارشد مکانیک ،دانشگاه آزاداسالمی واحد الکترونیکی ،تهران
●● سید علی صدر واقفی :استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی ،تهران

در این مطالعه به بهینهسازی مصرف سوخت و تحلیل اگزرژی یک چیلر جذبی دو اثره لیتیوم برماید/آب ،اهمیت ،ضرورت و جنبههای نوآوری
آن که توسط گازهای داغ خروجی از نیروگاه سیکل ترکیبی پیش گرم میشود پرداخته شده است .در ادامه ،ضمن مروری بر تحقیقات انجام
شده پیشین انواع نیروگاهها ،سیستم سرمایش و گرمایش آنها ،منابع اتالف حرارت و بازیافت آنها معرفی شده اند .در ادامه به معرفی اجزاء
چیلرهای جذبی ،ضریب عملکرد آنها ،تاثیرات تبدیل چیلر جذبی تک اثره به دو اثره ،بررسی راندمان چیلر جذبی و همچنین معایب و مزایای
آن پرداخته شده است .به منظور مدلسازی ترمودینامیکی و اگزرژی چیلر جذبی دو اثره از نرمافزار حل معادالت مهندسی استفاده شده است.
به کمک آلگوریتم ژنتیک و قابلیت بهینهسازی نرمافزار سیستم از لحاظ ترمودینامیکی و اگزرژی بهینه شده است .در این تحقیق توابع هدف
مورد نظر به ترتیب ضریب عملکرد سیکل و بازده قانون دوم ترمودینامیک میباشد .در پایان نیز ضمن انجام آنالیز حساسیت و بررسی اثر
پارامترهای عملکردی سیستم بر روی کارآیی ترمودینامیکی و اگزرژی ،نتایج حاصل از مدلسازی مورد تحلیل قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :چیلر جذبی دو اثره ،لیتیوم برماید آب ،آنالیز اگزرژی
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تصفیه پساب صنعتی واحدهای تولید االستومر SBRو  PBRشرکت
پتروشیمی تخت جمشید
●●اسماعیل خلیلی مقدم :معاونت واحد و مهندسی فرآیند واحد  UT/CFشرکت پتروشیمی تخت جمشید
●●عفت قلی پور :کارشناس ارشد مهندسی شیمی -مهندسی فرآیند ،شرکت پتروشیمی تخت جمشید ،واحد خدمات فنی -مهندسی فرآیند
●●مسلم علی پور لباف :سرپرست واحد  UT/CFشرکت پتروشیمی تخت جمشید

در این پژوهش به بررسی کیفی پارامترهای پساب تولیدی از واحدهای  SBRو  PBRشرکت پتروشیمی تخت جمشید پرداخته شده است.
کلیه پسابهای تولید شده در این دو واحد ،وارد پیش تصفیه گردیده و پس از عبور از حوضچه متعادل سازی و  APIوارد مخازن ذخیره
می گردد .مواد منعقد کننده کلروفریک و پلی الکترولیت آنیونی در ورودی به  ،APIبه پساب تزریق می گردد و در  APIتصفیه فیزیکی و
شیمیایی به طور همزمان انجام میگردد؛ همچنین خروجی وارد مخازن ذخیره میگردد .پساب از حوضچههای ذخیره وارد  DAFمیگردد و
پس از انجام تصفیه شیمیایی به قلب واحد تصفیه خانه یعنی راکتورهای بیولوژیکی وارد میگردد .در این قسمت ،توسط میگروارگانیسمهای
پرورش یافته که قابلیت التکس خوار بودن را دار میباشند ،آخرین مرحله تصفیه انجام می گردد .در خروجی از حوضچههای بیولوژیکی دو
ماده آلوم و پلی الکترولیت آنیونی تزریق میگردد و به درون حوضچههای ذالل کننده وارد میگردد .خروجی از این واحد کلیه استانداردهای
محیط زیستی جهت تخلیه به آبهای سطحی را دارا میباشد.
واژگان کلیدی :پساب ،تصفیه فیزیکی و شیمیایی ،کلروفریک ،پلی الکترولیت ،میکرو ارگانیسمها
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چگونگی استفاده از قانون دوم ترمودینامیک در بهینهسازی پمپحرارتی
زمینگرمایی توسط الگوریتم تکامل تفاضلی
●●صادق مجتهدی :کارشناسی ارشد مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهرانجنوب ،دانشکده فنی و مهندسی
●●سیروس آقانجفی :استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشکده مکانیک

در این مقاله به چگونگی استفاده از قانون دوم ترمودینامیک برای یک سیکل پمپ حرارتی زمین گرمایی با مبدل حرارتی عمودی میپردازیم.
سیال عامل این سیستم مبرد  R134aمیباشد .برای بهینه سازی این سیستم از الگوریتم تکاملی ذرات ( )DEاستفاده کردهایم .توابع هدف
این مطالعه بهینهسازی بازگشتناپذیری و هزینههای سرمایه گذاری بر روی سیستم میباشد .پارامترهای طراحی سیستم عبارتانداز فشار
اواپراتور و کندانسور ،دمای آب وروردی و خروجی از مبدل حرارتی زمینگرمایی میباشد .نتایج این مطالعه نشان میدهد با بهینه سازی انجام
شده توسط الگوریتم  DEمیزان بازگشت ناپذیری و هزینه سرمایه گذاری به ترتیب  21.9درصد و  4.5درصد کاهش یافته است.
واژگان کلیدی :پمپ حرارتی زمین گرمایی ،الگوریتم تکامل تفاضلی ،قانون دوم ترمودینامیک.
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بررسی کاتالیستهای نیکل و کبالت بر پایه  MCM-41در فرایند
ریفورمینگ بخار اتانول
●●طاهره نجات :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز
●●فرامرز هرمزی :دانشیار دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز
●●زهره بهرامی :استادیار دانشگاه سمنان دانشکده نانوفناوری

برای تولید هیدروژن با استفاده از روش ریفورمینگ بخار اتانول سیستمهای کاتالیزوری متعددی مورد بررسی قرارگرفته است .زیرا کاتالیزورها
نقشی اساسی در این واکنش ایفا میکنند و بسته به نوع کاتالیست مسیر انجام واکنش و نوع محصوالت جانبی متفاوت است .در این مقاله دو
کاتالیزور نیکل و کبالت بر پایهی  MCM-41با شرایط عملیاتی مختلف برای تولید هیدروژن با یکدیگر مقایسه شدهاند .در هر دو کاتالیزور،
افزایش دما سبب افزایش تولید هیدروژن شده و تغییر نسبت آب به اتانول تأثیر قابلتوجهی بر میزان تولید هیدروژن داشت .کاتالیزور نیکل
بر پایه  MCM-41عملکرد بهتری برای این فرایند از خود نشان داد بهطوریکه در حضور این کاتالیزور و در دمای  520درجه سانتیگراد
میزان تولید هیدروژن تقریباً به  60درصد میرسد.
واژگان كليدي :تولید هیدروژن ،ریفورمینگ بخار اتانول ،کاتالیست نیکل و کبالتMCM-41 ،
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بررسی جریان نانوسیال مس/آب دیونیزه درون یک لوله
مجهز به مولدهای گردابه
●●مژده حنیفی :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،گرایش مهندسی فرایند

در این مقاله ،انتقال حرارت جابهجایی و افت فشار نانوسیال مس/آب در جریان درهم درون یک کانال با فین مسطح به صورت تجربی بررسی
شده است .آزمایش طراحی شده به صورت یک حلقه بسته بوده که شامل پمپ ،منبع ذخیره نانوسیال ،سیستمهای اندازهگیری دما و افت
فشــار و مسیر انتقال نانوسیال میباشــد .در هر مرحله ،شار حرارتی ثابت به جداره اعمال شده و زاویه فینها تغییر میکند .دمای جداره با
حسگرهای دمایی که با فاصله یکسان بر روی محفظه لولهای شکل نگه دارنده بخش آزمایش نصب شدهاند ،اندازهگیری میشود .دادههای
تجربی بدست آمده با نتایج حاصل از پیشبینیهای انجام شده در جریان درهم مقایسه میشود و رابطه جدیدی برای تخمین بهتر دادههای
تجربی ارائه شده است .همچنین این آزمایشات برای آب به عنوان سیال مبنا نیز انجام شده و نتایج آن با نتایج نانوسیال مقایسه میشوند.
افزودن نانوذرات به سیال مبنا و همچنین تغییر زاویه فین ،موجب افزایش انتقال حرارت شده ولی افت فشار اندازهگیری شده با استفاده از
نانوسیاالت تقریباً برابر با سیال مبنا میباشد.
واژگان کلیدی :انتقال حرارت جابهجایی ،نانوسیال  ،افت فشار ،فین مسطح
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شبیه سازی واکنش ریفرمینگ در میکرو راکتور غشایی و بررسی تاثیر
شرایط عملیاتی بر میزان شارهیدروژن خالص شده
●●مهری محمودی :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و پتروشیمی ،دانشگاه سمنان
●●فرامرز هرمزی :دانشیار دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و پتروشیمی
●●محسن خسروی پارسا :دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و پتروشیمی ،دانشگاه سمنان

راکتورهای غشــایی یکی از تجهیزات پرکاربرد برای ادغام فرایند تولید و جداســازی هیدروژن و کمک به تشدید این فرایند است .قیمت
تمام شده کمتر ،کاربرد آسان و ساختار کم حجم از مزایای استفاده از میکروراکتورهای غشایی در ریفرمینگ اتانول میباشد .همچنین بعلت
جداســازی و خروج هیدروژن به عنوان بخشــی از فراورده در واکنش ،به پیشرفت واکنش افزوده میگرددکه همین امر افزایش بازده تولید
هیدروژن خالص را نیز به همراه دارد .در این نوشته به مدلسازی واکنش ریفرمینگ در میکروراکتورغشایی پرشده ،با استفاده از دینامیک
سیاالت محاسباتی پرداخته و به منظور صحت کار با دادههای آزمایشگاهی منتشر شده تطابق داده شده است.
میتوان شــرایط  )c(475=T,6=S/E,3000=GHSVو 2atm=P_rرا تقریبا مقادیر مناســبی (در محدوده مورد بررســی قرار گرفته این
متغیرها) برای این راکتور غشایی در نظر گرفت .در محدوده فشار ۲تا ۶اتمسفرو سرعت فضایی ثابت ،درصد تبدیل وابستگی کمی به تغییر
فشــار داشــت .اما با کاهش سرعت فضایی (رساندن به ۱/۳مقدار اولیه آن) که افزایش زمان اقامت را در پی دارد ،درصد تبدیل تا حدود ۳۰
درصد افزایش یافت .همچنین با افزایش اختالف فشار ،شار نفوذی هیدروژن بیشتر شد .روند افزایشی آن ،همان طور که رابطه شار نفوذی
تایید میکند ،با تفاوت جذر فشار دو ناحیه واکنش و تراوش نسبت مستقیم دارد که همان ضریب تراوایی میباشد.
واژگان كليدي :هیدروژن ،ریفرمینگ ،میکرو راکتورغشایی ،تشدید فرایند.
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مدلسازی ترمواکونومیک و بهینهسازی یک پمپ حرارتی زمینگرمایی در
شرایط آب و هوایی تهران توسط الگوریتم ازدحام ذرات
●●صادق مجتهدی . :کارشناسی ارشد مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهرانجنوب ،دانشکده فنی و مهندسی
●●سیروس آقانجفی :استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشکده مکانیک

فرآیند طراحی بهینه یک پمپ حرارتی زمین گرمایی شامل مدلسازی ترمودینامیکی و انتخاب بهترین پارامترهای طراحی که بر عملکرد
سیســتم و هزینه اولیه آن تاثیرگذار اســت .در این مقاله ،مدلسازی و بهینهسازی یک پمپ حرارتی زمینگرمایی با مبدل حرارتی زمینی
عمودی در شــرایط آب و هوای تهران مورد مطالعه قرار گرفته اســت .برای مدلسازی ترمودینامیکی از نرم افزار حل معادالت دیفرانسیل
( )EESو برای بهینهســازی ترمواکونومیک این سیســتم از الگوریتم ازدحام ذرات ( )PSOاستفاده کردهایم .پارامترهای طراحی سیستم
عبارتانداز دمای تبخیر و چگالش در اواپراتور و کندانسور ،میزان مافوق گرم شدن و مادون سرد شدن مبرد در اواپراتور و کندانسور ،دمای آب
وروردی و خروجی از مبدل حرارتی زمینگرمایی میباشد .نتایج این مطالعه نشان میدهد با بهینه سازی انجام شده توسط الگوریتم PSO
هزینه سرمایه گذاری  4/26درصد نسبت به مطالعات پیشین کاهش یافته است.
واژگان کلیدی :پمپ حرارتی زمین گرمایی با مبدل حرارتی زمینی عمودی ،الگوریتم ازدحام ذرات ،تحلیل ترمواکونومیک.
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شبیه سازی اثر محلول گالیکول در نم زدایی گاز طبیعی در یکی از
ایستگاههای تقویت فشار گاز
●●غالمرضا فوالدی ،بالل طاهری :شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

حالليت ترکيبات آلي فرار و ( BTEXبنزن ،تولوئن ،اتیل بنزن و زایلن ) موجود در گاز طبيعي ،در گالیکولها باال است .در صنعت گاز طبيعي،
کنترل نشر ترکيبات  BTEXاز واحدهاي نم زدایی به کمک محلول گالیکول ،اهميت ویژهاي دارد.
بنابراین واحدهاي نم زدایی با گالیکول ،یکي از منابع بزرگ نشر این ترکيبات خطرناک به جو است .روشهاي مختلفي براي كاهش نشر این
آالیندهها وجود دارد نظير ؛ کاهش سرعت سيرکوالسيون گالیکول ،نصب فالش تانک جداکننده و انتخاب گالیکولي که كمترین حالليت این
ترکيبات را دارا باشد .در مقاله حاضر ،واحد نمونه نم زدایی با گالیکول به كمك نرم افزار  HYSYSدر دو حالت مختلف (استفاده از فالش
تانک جداکننده و دیگري از شير فشار شکن براي کاهش فشار و عمليات فالش) بررسي شده است و تاثير عوامل فرایندي در کاهش نشر
ترکيبات به جو مطالعه و اتالف گالیکول و بار حرارتي ریبویلر برج بازیابي نيز بهينه سازي شده است.
واژگان کليدي :نم زدایی ،تری اتیلن گالیکول  ،BTEX،گاز طبيعي
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مدلسازی دوفازی انتقال حرارت در نانوسیال آب – مس
●●سیدحسن کمال :آذربایجان غربی ،کیلومتر  15جاده مهاباد  -ارومیه ،پتروشیمی مهاباد

سیســتمهای انتقال حرارت یکی از مهمترین دغدغههای صنایع پیشــرفته و تولیدی و هر جایی است که به نوعی با انتقال حرارت رو به رو
میباشند .از طرفی دیگر در دهههای اخیر با افزایش رقابت جهانی در صنایع مختلف و نقش انرژی در هزینههای تولید ،استفاده از سیستمهای
انتقال حرارت پیشرفته به منظور صرفه جویی اقتصادی و بهینه سازی این سیستمها ،امری اجتناب ناپذیر شده است .در مسئله بازده حرارتی
تجهیزات انتقال حرارت همچون مبدلها ،هدایت حرارتی و ضریب انتقال حرارت جابه جایی سیال حامل انرژی نقشی اساسی بر عهده دارد.
یکی از راههای افزایش بازده این تجهیزات ،افزایش ضریب انتقال حرارت ســیال حامل انرژی با بکارگیری نانوسیاالت میباشد .از این رو در
چند دهه اخیر مساله انتقال حرارت در نانوسیاالت بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در این مطالعه انتقال حرارت در نانوسیال آب – مس
درون یک لوله با استفاده از روشهای مدلسازی مورد مطالعه قرار گرفته است .برای انجام مدلسازی از روشهای دینامیک سیاالت محاسباتی
استفاده شده است .با توجه به دقت بیشتر روش دوفازی ،از این روش برای انجام مدلسازی استفاده شده است .به منظور بررسی تاثیر غلظت
نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت ،نانوسیاالتی با غلظتهای مختلفی از نانوذرات –  1 ، 0/3و  2درصد – مورد بررسی قرار گرفته است .تطابق
نتایج تجربی با نتایج مدلسازی گویای دقت باالی مدلسازی میباشد .نتایج گویای افزایش ضریب انتقال حرارت نانوسیال نسبت به آب خالص
میباشد .میزان افزایش ضریب انتقال حرارت ،با افزایش غلظت نانوذرات و عدد رینولدز بیشتر میشود.
واژگان کلیدی  :نانوسیال ،نانوذره ،انتقال حرارت ،مدلسازی ،دینامیک سیاالت محاسبات
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هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

بررسی افزايش فعاليت كاتاليزورپلي اتيلن با تزريق هگزان پساب واحد
پلی اتیلن سنگین
●●علی قنواتی -امین احمدپور :شرکت پتروشیمی امیرکبیر -امور تحقیق و توسعه ،ماهشهر ،ایران

براي افزايش فعاليت کاتاليستهاي زيگلر ناتا از عوامل فعال کننده مانند ارتقاء دهندهها استفاده ميشود .به همين جهت بررسي و مطالعه
تأثير ترکيبات موجود در هگزان پســاب (ضایعاتی) از واحد کاتاليستسازي به عنوان پروموتور بر روي عملکرد کاتاليست و خواص فيزيکي
مکانيکي پليمر توليدي مورد اهميت قرارگرفت .طرح استفاده از هگزان پساب در تابستان  1387با مشخص شدن تاثیر هگزان ضایعاتی بر روی
کاهش مصارف کاتالیست و هیدروژن تزریقی به راکتور پلیمریزلسون پلی اتیلن سنگین پتروشیمی امیرکبیر مطرح گردید .که ابتدا دلیل آنرا
احتمال وجود تیتانیوم آزاد در هگزان پساب دانسته ،ولی با انجام آزمایشات مختلف بر روی هگزان پساب مشخص گردید هیچگونه تیتانومی
در هگزان پساب وجود نداشته و مقدار آن  Nileمیباشد .لذا به دنبال آن بحث وجود ترکیبات هالو کربن با ترکیبات کلره مطرح شد که با
توجه به وجود کلر در  Ticl4و شستشوی مراحل ساخت کاتالیست به وسیله هگزان و عمل دکانتاسیون این احتمال به واقعیت نزدیک بوده
و جهت بررسی ابتدا يک نمونه از هگزان پساب جهت مشخص نمودن وجود ترکيبات هالوژن يا پروموتورهاي موجود در آن بوسيله دستگاه
 TOXمورد آناليز قرار گرفت که مشخص شد هگزان پساب داراي مقدار  ppm610ترکيبات کلره ميباشد .بعد از آن بوسيله دستگاه GC-
 MASSنوع اين ترکيبات کلره مورد آناليز قرارگرفت که وجود ترکيب اتيل کلرايد در آن تاييد شد .سپس بوسيله انجام آزمون پليمريزاسيون
اتيلن در فاز دوغابي در راکتور با فشار  8/bar5و دماي  84درجه سانتیگراد در حضور کاتاليزور زيگلرناتا( )THTاقدام به توليد پلي اتيلن
سنگين در دو مرحله بدون تزريق هگزان برگشتي و با تزريق هگزان پساب گرديد که نتايج حاصله نشان داد وجود ترکيبات هالوژن موجود
در هگزان پساب باعث افزايش عملکرد کاتاليست شده که به ميزان  50درصد فعاليت کاتاليست زيگلرناتاي مورد استفاده را ارتقاء بخشيد .بعد
از توليد پودر پلي اتيلن توزيع اندازه ذرات پودر حاصله در دو مرحله مورد آناليز قرارگرفت که مشخص شد بعد از تزريق هگزان پساب ميزان
پودر فاين زير 63ميکرون به ميزان  8درصد کاهش يافته و  psdپودرتوليدي از 139ميکرون به 179ميکرون افزايش يافته و بدنبال آن خواص
Impactپليمر توليدي بعد از استفاده از ترکيبات هالوژن موجود در هگزان پساب آناليز گرديد که نتايج آن نشان داد از  13/9 mj/mm2به
 16/9 mj/mm2افزايش يافته است.
واژگان کليدي :ارتقاء دهنده ( ،)promoterهگزان پســاب ( ،)waste hexaneترکيبات هالوژن ( ،)Halocarbon compoundsفاز
دوغابي ( ،)Slurryتوزيع اندازه ذرات (particle size distribute
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هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

بررسی تبدیل پسماندهای پليمری به محصوالت ميان تقطيری
●●عارف شاهی مقنی  ،بهروز روزبهانی ،امین احمدپور :گروه مهندسی شیمی ،دانشکده نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت ،آبادان،ایران

شکست کاتاليستي بعنوان بهترين جايگزين براي بازيافت ضايعات پالستيکي محسوب ميشود .بر همين اساس تبدبل مخلوط پليمرها (پلي
اتيلن سبک و سنگين ،پلي پروپيلن ،پلي استايرن ،پلي اتيلن ترت فتاالت و پلي وينيل کلرايد) در حضور کاتاليست AIT 100و تبديل به
محصوالت هيدروکربوري سبک مورد بررسي قرار گرفت .در اين کار مخلوط پالستيکها براساس ترکيب درصد سازمان بازيافت به منظور
نزديک بودن به واقعيت استفاده شده است .هم چنين براي تبديل مخلوط پليمرها به محصوالت سبک از يک راکتور نيمه پيوسته در فشار
اتمسفر بهره گرفتيم .در اين تحقيق بيش از  95درصد وزنی مواد ما به محصوالت سبک تبديل شدند که شامل  12درصد گاز) ( C4-C1و
 83درصد مايع) ( +C11-C5و کمتر از  5درصد باقيمانده میباشد .هم چنين شرايط بهينه برای اين ميزان بازده در دمای  440درجه سانتی
گراد و  10درصد وزنی کاتاليست در فشار اتمسفر گزارش میشود.
واژگان کليدي :کراکينگ کاتاليستي؛ مخلوط پليمرها؛ محصوالت سبک؛ کاتاليست؛ دما.
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هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

بررسی بازیافت ضایعات پالستیکی توسط فرآیند شکست کاتالیستی
●●عارف شاهی مقنی ،بهروز روزبهانی ،امین احمدپور :گروه مهندسی شیمی ،دانشکده نفت آبادان ،دانشگاه صنعت نفت ،آبادان ،ایران

شکست کاتاليستي بعنوان بهترين جايگزين براي بازيافت ضايعات پالستيکي محسوب ميشود .بر همين اساس تبدبل مخلوط پليمرها (پلي
اتيلن سبک و سنگين ،پلي پروپيلن ،پلي استايرن ،پلي اتيلن ترت فتاالت و پلي وينيل کلرايد) در حضور کاتاليست 100AITو تبديل به
محصوالت هيدروکربوري سبک مورد بررسي قرار گرفت .در اين کار مخلوط پالستيکها براساس ترکيب درصد سازمان بازيافت به منظور
نزديک بودن به واقعيت استفاده شده است .هم چنين براي تبديل مخلوط پليمرها به محصوالت سبک از يک راکتور نيمه پيوسته در فشار
اتمسفر بهره گرفتيم .درنهایت شرايط بهينه برای ميزان بازده محصوالت مایع در  30درصد وزنی کاتاليست به پلیمر در فشار اتمسفر گزارش
میشود.
واژگان كليدي  :شکست کاتاليستي ،مخلوط پليمرها ،محصوالت سبک ،کاتاليست
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هشتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 2 ،دی  - 1395مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

بررسی تصفیه پساب اسپنت کاستیک واحدهای الفین صنایع نفتی
●●امین احمدپور :دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شیمی  ،نفت و گاز ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
●● علی حقیقی اصل :استاد مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شیمی  ،نفت و گاز ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
●●نرگس فالح :استادیار مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
●●میالد بهجومنش :گروه مهندسی شیمی ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ایران
●●مهدی قاسمی :گروه مهندسی شیمی ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ایران

فرآیند تصفیه و شیرین سازی گاز در پاالیشگاهها ،جایگاه گستردهای در جهت حذف گازهای سمی و خورنده مانند  H2Sو CO2دارد .به
این منظور ،معموال از محلول هیدروکسید سدیم جهت حذف ترکیبات اسیدی مانند  ، H2Sاسید کریسیلیک  ،مرکاپتانها و اسید نفتنیک از
محصوالت پاالیش استفاده میشود .پساب حاصل از نتیجه حذف این اسیدها ،توسط محلول هیدروکسید سدیم (محلول کاستیک) را پساب
اسپنت کاستیک گویند .این قبیل از پسابها معموال دارای  pHباالتر از  12بوده و غلظت سولفید آن بیشتر از  2/3درصد وزنی می باشد.
همچنین بسته به منبع ایجاد آنها ،میتواند شامل  ، H2Sفنل و آمین-ها باشد که همگی سبب آلودگی محیط زیست میشوند.
اسپنت کاستیکها دارای انواع سولفیدیک  ،کرسیلیک و نفتنیک میباشند .نوع سولفیدیک زمانی ایجاد میگردد که برشهای سبک نفتی
توســط محلول کاســتیک جهت تبدیل  H2Sو  CO2به حالت نمکی آنها استفاده شود .در نوع کرسیلیک که طی فرآیند کراکینگ نفتا
حاصل میشود ،فنل و کرسول از عمده مواد مضر می باشند.نوع نفتنیک نیز حاوی غلظت زیادی از ترکیبات آلی آلیفاتیک چند حلقهای مانند
اسید نفتنیک میباشد .در این مقاله به معرفی روشهای صنعتی این قبیل پسابها پرداخته که به عنوان مطالعه موردی ،تصفیه پساب اسپنت
کاستیک واحد الفین شرکت پتروشیمی امیرکبیر تشریح میگردد.
واژگان کلیدی:تصفیه پساب ،واحد الفین ،اسپنت کاستیک ،اکسیداسیون با هوای مرطوب()WAO
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 انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران: مجری- 1395  دی2 ،تهران

OPTIMIZATION FUEL & EXERGY ANALYSIS FOR TWO-EFFECT
ABSORBING CHILLER WITH HEAT BY POWERPLANT
Gholam Reza Ali Aghdam: MSc.of Mech. Eng., Islamic Azad University Branch of Electronic
Seyed Ali Sadr Vaghefi: Assoc. Prof, of Mech. Eng., Islamic Azad University

In the present study optimization of fuel consumption and exergy analysis for a double effect li-br/H2o absorption
chillers preheated by hot exhaust gas from combined cycle power plant, it’s pur-pose, importance, necessity and
innovation aspects , is examined. In the following, in addition to reviewing the former studies, types of power
plant , their heating and cooling system, heat loss sources and their recovery is investigated. Also the components
of an absorption chiller and it’s coefficient of performance is introduced and the effect of single effect absorption
chiller conver-sion to a double effect one on the efficiency, advantages and disadvantages is examined. In the
present work, the EES software is used for thermodynamic and exergy modeling of a double effect li-br/H2o
absorption chiller. Also for thermodynamic and exergy optimization, the genetic algo-rithm (A.G.) is applied.
Coefficient of performance of the cycle and efficiency of the second law of thermodynamics, are our objective
functions, respectively. At the end, in addition to performing the sensitivity analysis and investigation of the effect
of pertinent parameters on the system per-formance, the numerical result obtained from modeling is analyzed
thoroughly.
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 انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران: مجری- 1395  دی2 ،تهران

Hematologic evaluation of painting hall
workers in an automobile manufacturing,
a case control study of benzene
Seyed Jamaleddin Shahtaheri: Department of Occupational Health Engineering
Ali Karimi: Department of Occupational Health Engineering
Kamal Azam: Assistant Professor of Biostatistics, Department of Epidemiology and Biostatistics
Alireza Ahmadi: M.S of Human Resources Management
Maryam Afzali Rad: Department of Occupational Health Engineering
Ali Harati: 5-Department of Occupational Health Engineering

Introduction: Exposure to benzene causes several adverse effects, including decreased numbers of erythrocytes,
leucocytes, red blood cell and can be usually found to be the result of aplastic anemia. This study reports cases of
benzene toxicity to the hematopoietic system.
Methods: Subjects were benzene-exposed workers compared to the control group carried in Teh-ran, Iran. The
subjects include 40 painter exposed to different levels of benzene and 40 unex-posed controls in an automobile
manufacturing company. Sampling was carried out by active pump sampler using the NIOSH method 1501. A
total of 40 samples of benzene were analyzed by Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID).
Blood samples were taken from both case and control groups. Hematological indexes were analyzed for red
blood cell, white blood cell, hematocrit, hemoglobin, platelet, and white cell differential.
Results: Average amount of benzene level was 0.7750.12± ppm. Long-term occupational expo-sure to benzene
concentration was lower than 1 ppm. Some blood indices include mean corpuscu-lar hemoglobin concentration
(MCHC) and eosinophil count showed significant difference in comparison to the control group, however, no
significant difference were seen between hemato-crit, hemoglobin, MCV and MCH of painter compared to the
control group. Platelet count was normal in workers with exposure to benzene.
Conclusion: Relatively low-level exposure to benzene was experienced by painters causing changes in the blood
cell. The results of this study demonstrated that, lymphocytes and neutro-phils may not be more sensitive to
chronic exposure to benzene compare to eosinophil.
Key words: benzene, white blood cell, red blood cell, automobile manufacturing
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Effect of runner surface velocity on the Thermohydrodynamic
characteristics of Rayleigh step bearing by CFD method
M. Vakilian: M. Sc., Engineering Design of Fateh Sanat Kimia Co., Shiraz, Iran
Z. Kheirandish: PhD student, Mechanical Engineering Department Shiraz University of Technology, Iran *

A thermohydrodynamic analysis of fluid film Rayleigh step slider bearing, based on computational fluid
dynamics (CFD) techniques is presented. The bearing has an infinite length and operates under incompressible
laminar flow and steady conditions. This analysis is based on the numerical solution of the full two-dimensional
Navier-Stokes equations, coupled with the energy equation in the lubricant flow for optimized bearing geometry.
Discretized forms of the governing equations are obtained by the control volume method and solved by the
SIMPLE algorithm. In this study, the temperature and pressure fields in this type of bearing are obtained when
the bearing operates under different steady conditions. Besides the effect of velocity of runner surface, which is
an important factor in lubrication, is investigated. The numerical results are compared with theoretical data by
other investigators and good agreement is found.
Keywords: Rayleigh step bearing, thermohydrodynamic, laminar flow.
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مبدل های گرمایی

تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

تهران 23 ،آذر 1396

پس از برگزاري موفقيت آميز هشت دوره پیاپی همایش ملی
مبدلهای گرمایی ،نهمین دوره همايش فوق با هدف گسترش دانش
فني ،اعتالي تحقيقات ،ارائه دستاوردهاي متخصصين صنعتي و
دانشگاهي و ايجاد محيطي براي تبادل اطالعات علمي و تجارب
صنعتي ،توسط انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران ،با
مشاركت مستقيم نشريه مبدل گرمايي ،برخی از تولیدکنندگان و
ارائه دهندگان خدمات مرتبط با صنعت مبدل گرمایی،انجمن هاي
صنفي  -توليدي و علمی مرتبط با مبدل گرمایی ،نخبگان صنعتي
و دانشگاهي ،پژوهشگران ،اساتيد و عالقمندان كشور در  23آذر
 1396در تهران ،مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار گردید.
اين همايش شامل بخش هاي متنوعي از جمله ارائه مقاالت،
برگزاري جلسات پرسش و پاسخ ،برگزاري كارگاه هاي آموزشي
و  ...بود.
 اهداف كنفرانس:• شناسايي نقاط ضعف و قوت و چالش هاي توسعه صنعت مبدل
گرمايي كشور
• ايجاد فضاي الزم جهت بروز توانمندي هاي علمي و پژوهشي
صنعت مبدل گرمايي در كشور
• شناخت متقابل پتانسيل هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري
ارتباط مستقيم بين اين دو نهاد
• بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
• فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع
كشور به يكديگر
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های
گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آن ها
• شناسایی و رفع مشکالت فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش های انتگراسیون حرارتی و اصالح شبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت
برنامه همايش قرار داده شدند.

2

 مخاطبين كنفرانس:• اساتيد دانشگاه ،پژوهشگران و محققان صنعت مبدل گرمايي
كشور
• شركت هاي صنعتي فعال در حوزه ساخت و توليد ادوات تبادل
گرما
• مديران و مهندسين ،طراحان و دست اندركاران فعال در
پروژه هاي نفت و گاز و پااليشگاهي كشور.
• مهندسين و دست اندركاران فعال در حوزه عمليات و كاربري
دستگاه هاي تبادل گرما.
• شركت هاي مهندسين مشاور صنعتي و پيمانكاران فعال در
پروژه هاي صنعتی
• مديران و پرسنل واحدهاي تحقيق و توسعه صنعتي (،)R&D
بازرسی فنی و مهندسی و ...
• مديران و پرسنل واحدهاي تهيه كاالي مورد نياز پروژه ها
 مقاالت :مقاالت در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با
مبدل هاي گرمايي حول محورهاي ذيل پذیرش گردید:
• مبدل های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
• تعمیر ،نگهداری ،کنترل و راهبری مبدل های گرمایی
• نوآوری و بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست
• شناسایی و رفع مشکالت فرآیندی مبدل های گرمایی در صنایع
• فناوری های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل های گرمایی
• شناسایی عوامل مخرب مبدل های گرمایی و رفع آنها
• شناسایی و رفع مشکالت فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع
مبدلهای گرمایی
• روش های انتگراسیون حرارتی و اصالح شبکه مبدل گرمایی
(تکنولوژی پینچ)
با توجه به كاربردي بودن همايش ،مقاالت صنعتي در اولويت
برنامه همايش قرار گرفت.
 جلسات پرسش و پاسخ :اين جلسات با حضور كارشناسان ،متخصصين و صاحبنظران از
دانشگاه ها ،نمايندگان انجمن هاي صنفي و علمي و سازمان هاي
دولتي به منظور بحث و تبادل نظر در موضوعات مرتبط با صنعت
مبدل گرمايي برگزار گردد.
 تماس با دبیرخانه همایش:تلفن تهران09197556424 – 88671679 :
فکس تهران88671680 :
ایمیلmobadelconf@yahoo.com :
وب سایتwww.mobadel.ir:
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

فهرست مقاالت
نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی
نام نویسنده

صفحه

نام مقاله

اميرحسين کشاورز :کارشناس مهندسي مواد گرايش متالورژي صنعتي ،دانشكده مهندسي مواد
دانشگاه دولتي شيراز ،شرکت فاتح صنعت کيميا

8

بررسي اثر زاويه جناغي بر ميزان سطح انتقال حرارت الزم در مبدل آرش باقري :کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي دانشگاه صنعتي
صفحهاي بازيافت حرارت از سيال خنک کننده موتور گازسوز يک شريف
داريوش باستاني :استاد گروه مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف
مگاواتي

9

طراحي مبدل حرارتي پوسته و لوله به منظور بازيافت حرارت آرش باقري :کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي دانشگاه صنعتي
گازهاي خروجي از موتور گازسوز يک مگاواتي به کمک نرمافزار شريف
داريوش باستاني :استاد گروه مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف
HTFS Aspen

10

آرش محمدي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه هرمزگان
مدلسازي انتقال حرارت در مبدل حرارتي پوسته لولهاي از نوع
احسان عابديي :استاديار گروه مهندسي مکانيک ،دانشگاه هرمزگان
 Uشکل
دانشکده فني و مهندسي دانشگاه هرمزگان ،گروه مهندسي مکانيک ،بندرعباس ،ايران

11

الهه غالميان اقتدار :دانشجوي کارشناسي ارشد دانشکده مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان
بررسي ترموديناميکي سيکل تبريد تراکمي آبشاري دو مرحلهاي
محمد مهدي کشتکار :دانشيار دانشکده مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان
جهت سرمايش تجهيزات الکترونيکي
گروه مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي کرمان ،کرمان ،ايران

12

امير اسمعيل کبيري حرمي :کارشناس مهندسي مکانيک حرارت و سياالت از دانشگاه کاشان،
جايگزيني جريان  ABمبدل حرارتي سه جريانه  Demethanizerشرکت کيانا پترو انرژي
سعيد ضرابي :دانشجوي دکتراي مهندسي شيمي پرديس بين الملل دانشگاه فردوسي ،معاون
Reboiler
پااليشگاه گاز ايالم با مبدل حرارتي پوسته لوله اي و استفاده از مهندسي و توسعه شرکت پااليش گاز ايالم
محمد امين نويدي :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات شرکت
بهبود دهنده هاي انتقال حرارت
پااليش گاز ايالم

13

حسام الدين خسرواني ماليري :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد اسالمي
بررسي عددي انتقال حرارت اجباري نانوسيال داخل لولههاي
واحد اراک
سينوسي زاويهدار در شرايط پايدار در جريان آرام جهت افزايش
سعيد جعفري مهرآبادي :استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
انتقال حرارت
جاويد اميني :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک

14

مجيد معتمدي :دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مجلسي،
تاثيرهندسه لولههاي اسپيرال بر روي انتقال حرارت جابجايي اصفهان ،ايران
منصور طالبي :استاديار پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي اصفهان
نانوسيال در مبدل حرارتي
عباسعلي جمشيدي

15

تحليل عددي توزيع دما در تيوب هاي کولر هوايي  E-652مجيد معتمدي :دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مجلسي،
اصفهان ،ايران
پااليشگاه اراک
منصور طالبي :استاديار پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي اصفهان

16

مهدي حمزهاي :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
شبيه سازي عددي و تحليل محاسباتي جهت بهينه سازي عملكرد
ناهيد طاهريان :دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر ،دانشگاه خوارزمي
رطوبت گير مبدل مياني يك كمپرسور صنعتي
عظيم مجرد :شركت پتروشيمي فجر

17

بررسي انواع و ساختار اجزاي اصلي ساندويچ پنل
جايگزيني مناسب در مبدلها
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
نام مقاله

4

صفحه

نام نویسنده

رضا قرباني :رئيس بازرسي فني کنترل خوردگي مجتمع گازي پارس جنوبي ،عسلويه ،ايران
بررسي خوردگي صفحات مبدل حرارتي آمين/آمين در واحد تصفيه
ايمان ايمانيه :دكتري مهندسي مواد ،مجتمع گازي پارس جنوبي ،عسلويه ،ايران
گاز اتان پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي
سيد اميد رضوي زاده :دكتري مهندسي مواد ،مجتمع گازي پارس جنوبي ،عسلويه ،ايران

18

محسن گودرزي :دانشيار ،دانشگاه بوعلي سينا ،دانشکده مهندسي ،گروه مهندسي مکانيک ،همدان
بررسي توزيع دماي ديواره مبدل حرارتي دوسويه صفحه موازي مواج
رحيمه صادقي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه بوعلي سينا ،دانشکده مهندسي ،گروه
تحت شار حرارتي يکنواخت
مهندسي مکانيک ،همدان

19

سامان علي محمدي :كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد (سرپرست اداره
تعميرات بويلر ،ايرهيتر و تجهيزات جانبي).
حمداهلل ممبيني :كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي (كارشناس اداره تعميرات
بررسي ميزان تأثيرات وجود نشتي در پيش گرم کن هوا نيروگاههاي بويلر ،ايرهيتر و تجهيزات جانبي).
بهروز وحدتي :کارشناسي مهندسي مكانيك گرايش مكانيك سياالت (سرپرست امور مكانيك تجهيزات
بخاري
ثابت).
شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي ،نيروگاه حرارتي رامين اهواز  ،كيلومتر  20اتوبان اهواز
مسجدسليمان

20

نويد هاشمي صحنه :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
روشهاي بهبود عملكرد توربين از طريق خنك كاري هواي ورودي به
شمال
دو طريق استفاده از چيلرهاي جذبي و سيستم مه پاش
محمد سميع پور گيري :استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال

21

امكان سنجي و ارائه بهترين گزينه به منظور تثبيت ميعانات گازي ميالد بهروزي :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
محمد سميع پور گيري :استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
در پااليشگاه گاز

22

علي زارعي :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک ،پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي
بهبود عملکرد توربين گازي با خنک کاري هواي ورودي به وسيله
محمد انصاري :دانشجوي دکتري مهندسي مکانيک دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
چيلر جذبي
محمد جعفرزاده :کارشناس ارشد مهندسي مکانيک ،مشاور صنعتي سامانههاي برودتي

23

حسنعلي ازگلي :استاديار ،عضو هيأت علمي پژوهشکده مکانيک ،سازمان پژوهشهاي علمي و
مطالعه فني و طراحي مبدل حرارتي هوايي به منظور استفاده در صنعتي ايران
محمودرضا شاهرخي :دانشجوي دکتري تبديل انرژي ،پژوهشکده مکانيک ،سازمان پژوهشهاي
سيستم ترکيبي توربين گازي و چرخه پايين دست هوا
علمي و صنعتي ايران

24

اميرسهيل پيرايش فر :کارشناس ارشد مهندسي پليمر دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
محمدابراهيم زينالي :دکتري مهندسي شيمي ،هيات علمي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، ،
طراحي مبدل حرارتي الکتريکي براي باال بردن دماي خوراک ورودي
پژوهشکده پتروشيمي ،گروه سنتز مواد پتروشيميايي
(دي اتيل بنزن) قبل از راکتور دي هيدروژناسيون
حسين عابديني کارشک :دکتري مهندسي شيمي ،هيات علمي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي
ايران ،پژوهشکده پتروشيمي ،گروه سنتز مواد پتروشيميايي

25

محمد هيربد :دانشجوي کارشناسي ارشد رشته تبديل انرژي ،گروه مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد
بررسي تأثير ساختار و شکل شعله بر عملکرد مشعل هاي گازي اسالمي واحد اهواز ،اهواز ،ايران
مهدي حمزهاي :استاديار ،گروه مهندسي مکانيک (تبديل انرژي) ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز،
يک کوره صنعتي
اهواز ،ايران

26

محمد هيربد :دانشجوي کارشناسي ارشد رشته تبديل انرژي ،گروه مهندسي مکانيک ،دانشگاه آزاد
بررسي ساختار و شکل شعله در مشعل هاي گازي بر عملکرد يک اسالمي واحد اهواز ،اهواز ،ايران
مهدي حمزهاي :استاديار ،گروه مهندسي مکانيک (تبديل انرژي) ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز،
کوره صنعتي
اهواز ،ايران
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نام نویسنده

نام مقاله

اميد رمضاني ازغندي :موسسه آموزش عالي توس ،گروه مهندسي معماري و عمران ،مشهد ،ايران
نقش طراحي در کاهش هزينهها به کمک مبدل حرارتي صفحهاي
محمد علي نوع پرست :شرکت فني و مهندسي ثنا مبدل توسعه پارس

صفحه
28

بررسي رسوب گرفتگي سيستمهاي خنک کننده صنعتي

امين احمدپور :شرکت ره آوران فنون پتروشيمي ،شرکت ملي پتروشيمي

29

بررسي استفاده از نانو سياالت در مبدلهاي حرارتي

امين احمدپور :شرکت ره آوران فنون پتروشيمي ،شرکت ملي پتروشيمي

30

بررسي عملکرد بازدارندههاي پليمري ب ه منظور کنترل رسوبگذاري
در سيستم خنککننده نيروگاهها

نفيسه نامجو ،زينب نوروزي تيسه :گروه شيمي و فرايند ،پژوهشگاه نيرو

31

فرهاد هاديانفرد :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک
مقايسه و ارزيابي دو مدل رايج براي شبيه سازي نحوه عملکرد
و هوافضا
کولرهاي تبخيري مستقيم
امير اميدوار :دانشيار ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک و هوافضا

32

فرهاد هاديانفرد :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک
و هوافضا
تأثير نحوه چيدمان فينها و الگوي جريان روي آنها بر عملکرد
امير اميدوار :دانشيار ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک و هوافضا
ماژولهاي ترموالکتريک تهويه کننده هوا
محمد ناصريان :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک
و هوافضا

33

فرهاد هاديانفرد :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک
و هوافضا
ارزيابي اثر خود خنک کنندگي بر عملکرد ماژولهاي ترموالکتريک امير اميدوار :دانشيار ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک و هوافضا
محمد ناصريان :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک
و هوافضا
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محمد ناصريان :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک
و هوافضا
بررسي اثر آسايش حرارتي تطبيقي بر ميزان مصرف انرژي يک
امير اميدوار :دانشيار ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک و هوافضا
ساختمان در اقليمهاي مختلف ايران
فرهاد هاديانفرد :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک
و هوافضا

35

محمد ناصريان :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک
و هوافضا
مطالعه تأثير استفاده از پنجرههاي دوجداره مشبک بر صرفهجويي
امير اميدوار :دانشيار ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک و هوافضا
انرژي در ساختمانها
فرهاد هاديانفرد :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشکده مهندسي مکانيک
و هوافضا

36

حسن صبوحينژاد :دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي مکانيک ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد
بررسي تاثير پارامترهاي مربوط به جريان ورودي بر عملکرد يک
اسالمي ،اهواز،
مشعل صنعتي مدل جان زينک به منظور افزايش راندمان و کاهش
مهدي حمزه اي :استاديار ،عضو هيت علمي گروه مهندسي مکانيک ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد
آاليند ه NO
اسالمي ،اهواز ،ايران

37

بررسي عددي و شبيه سازي يک مبدل حرارتي صفحه واشردار با حميد فرهادي :کارشناس طراحي و مهندسي مجدد شرکت فوالد کاوه جنوب کيش
سجاد آزرمي :کارشناس طراحي و مهندسي مجدد شرکت فوالد کاوه جنوب کيش
صفحات شورون

38

رضا آقايي چگني :دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي
بررسي و شبيه سازي جريان و انتقال حرارت مبدل دماپايين با
اهواز
فينهاي موجي آلومينيمي سه جريان سيال
مهدي حمزهاي :استاديار ،گروه مهندسي مکانيک ,واحد اهواز ,دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران
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تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
نام مقاله

صفحه

نام نویسنده

مدلسازي عددي جريان و انتقال حرارت نانوسياالت در پوسته صديقه براتي :دانشجوي کارشناسي ارشد ،دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه تفرش
زهرا بني عامريان :نويسنده مسئول ،استاديار ،دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه تفرش
مبدلهاي لوله دايروي با دو آرايش خطي و تناوبي

تاثير پارامترهاي مختلف بر ولتاژ در الکترواليزر واحد کلرآلکالي

بررسي تاثيرجنس پره و فاصله صفحات بر عملکرد
يک مبدل کلدباکس سه طبقه

6

40

محمد مجدي مجديان :دانشجوي کارشناسي ارشد مکانيک،گروه مهندسي مکانيک ،واحد اهواز،
دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران.
مهدي حمزهاي :استاديار مکانيک ،گروه مهندسي مکانيک ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز،
ايران.

41

يونس منصوريان دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي
اهواز
مهدي حمزهاي :استاديار ،گروه مهندسي مکانيک ,واحد اهواز ,دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز،ايران

42

مدلسازي و تحليل عددي -كامپيوتري تاثير نصب صفحه توزيع مهدي حمزهاي :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
ناهيد طاهريان :دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر ،دانشگاه خوارزمي
كننده
عظيم مجرد :شركت پتروشيمي فجر
در ورودي مبدل خنك كن مياني كمپرسور هوا

43

قنبرعلي شيخزاده :دانشيار ،مهندسي مكانيك ،دانشگاه كاشان
بررسي اثر وجود زبريهاي ذوزنقهاي شکل بر ميدان جريان و انتقال
عليرضا آقايي :گروه مهندسي مکانيک ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اراک
حرارت جابهجايي طبيعي سيال
محمدرضا استاديان بيدگلي :کارشناس ارشد ،مهندسي مكانيك ،دانشگاه كاشان

44

مبدل حرارتي دو علي اکبرجمالي :عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه جامع امام حسين (ع)
ارزيابي آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت در ّ
موسي نظري :دانشجوي دکتري مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
لولهاي
مهدي صابريان :پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسين(ع) ،گروه مهندسي شيمي
مجهز به فنر و حاوي نانو سيال NiFe2O4

45

ميثم عطايي :دانشجوي کارشناسي ارشد دانشکده و پژوهشکده فني و مهندسي دانشگاه جامع
انتقال حرارت جابجايي اجباري جريان سيال درون محيط متخلخل
امام حسين(ع)
با توليد گرما در داخل
علي اکبرجمالي :عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه جامع امام حسين (ع)

46

تحليل کيفيت انتقال حرارت و تأثير رسوب در تبادلگرهاي پوسته احسان جوکار :دانشجوي کارشناسي ارشد دانشکده و پژوهشکده فني و مهندسي دانشگاه جامع
امام حسين(ع)
و لوله
علي اکبرجمالي :عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مجهز به بفلهاي مختلف با ابزار ديناميک سياالت محاسباتي

47

مطالعه حالتهاي متفاوت تهويه يک اتاق پينگپونگ با وجود
منبع گرمايي و انتخاب حالت مطلوب

محمد عماد جمالي :دانشجوي کارشناسي دانشکده مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي
علي اکبر جمالي :هيأت علمي دانشگاه جامع امام حسين(ع) ،دانشکده و پژوهشکده فني و
مهندسي ،گروه مهندسي شيمي

48

مروري بر حلقه شيميايي احتراق

موسي نظري :دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،گروه مهندسي
شيمي ،تهران ،ايران
محمد سلطانيه :عضو هيت علمي گروه مهندسي شيمي ،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه
صنعتي شريف
امير حيدري نسب :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،گروه مهندسي شيمي ،تهران،
ايران
بزرگمهر مداح :گروه شيمي ،دانشکده و پژوهشکده علوم پايه ،دانشگاه جامع امام حسين(ع)
علي اکبرجمالي :گروه مهندسي شيمي ،دانشکده و پژوهشکده فني و مهندسي ،دانشگاه جامع
امام حسين(ع)
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
نام نویسنده

نام مقاله

حامد صوفي آبادي :سرپرست نوبتکاران بازيافت گوگرد ،شرکت پااليش گاز ايالم ،ايالم چوار،
بررسي علل شکست جوش در محل اتصال تيوب به تيوب شيت تجريان شرکت پااليش گاز ايالم
سيروس رستم وند :سرپرست نوبتکاران بازيافت گوگرد ،شرکت پااليش گاز ايالم ،ايالم چوار،
کندانسور واحد بازيافت گوگرد پااليشگاه گاز ايالم
تجريان شرکت پااليش گاز ايالم
الگوي مديريت توسعه پايدار در سازمانهاي دولتي
(شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه هرمزگان)

حميده عباسيان :دانشگاه ازاد اسالمي واحد تربت جام
علي اکبر نظري :دانشگاه ازاد اسالمي واحد تربت جام
علي داسمه :دانشگاه کارلتون کانادا

مهدي حمزه اي :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
شبيه سازي عددي و تحليل محاسباتي جهت بهينه سازي عملكرد
ناهيد طاهريان :دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر ،دانشگاه خوارزمي
رطوبت گير مبدل مياني يك كمپرسور صنعتي
عظيم مجرد :شركت پتروشيمي فجر
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

بررسی انواع و ساختار اجزای اصلی ساندویچ پنل
جایگزینی مناسب در مبدلها
●●امیرحسین کشاورز :کارشناس مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی ،دانشكده مهندسی مواد دانشگاه دولتی شیراز ،شرکت فاتح

صنعت کیمیا

امروزه استفاده از پليمرهای مقاوم شده به وسيله الياف به عنوان موادی جايگزيني برای مواد مرسوم در ساخت سازههای آبی و دریایی ،بسیار
رایج است .خوردگي ميكروبي ميتواند بر بسياري از سيستمها تاثير گذارد و در تمام محيطهاي آبي يافت شود .این نوع خوردگی باعث تسريع
تخریب ديواره لولهها و تيوبهاي مبدلهاي حرارتي با سرعتی بیش از شرایط معمولی ميگردد .از مزيتهاي کاربردی كامپوزيتهای تقویت
شده ميتوان به نسبت باالي استحكام به وزن ،سختي ،مقاوم در برابر خوردگي و فرسودگي نام برد .ورقهاي ساندويچي از پيشرفتهترين اشكال
سازههاي كامپوزيتي است كه در مقياس وسيعی مصرف دارد.در واقع اكثر هواپيماهاي با تكنولوژي باال و شناورهاي تندرو مدرن از اين سازهها
بهرهمندند .اصوال يك سازه ساندويچي از تركيب دو رويه محكم و نازك ،يك مغزي سبك و ضخيم و يك فيلم چسب تشكيل يافته است.
در اين مقاله تصمیم داریم هریک از موارد رزین اپوکسی ،هانیکام و ژل کت مورد نظر را بررسی کرده و علت جایگزین کردن کامپوزیتهای
پلیمری را با سایر مواد رایج در صنعت نفت و گاز بررسی کنیم.
واژگان كليدي:پليمرهای مقاوم شده ،خوردگي ميكروبي ،مقاوم در برابر خوردگي و فرسودگي ،رزین اپوکسی ،هانیکام و ژل کت.
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

بررسی اثر زاویه جناغی بر میزان سطح انتقال حرارت الزم در مبدل صفحهای
بازیافت حرارت از سیال خنک کننده موتور گازسوز یک مگاواتی
●●آرش باقری :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی دانشگاه صنعتی شریف
●●داریوش باستانی :استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

در مطالعه حاضر یک مبدل حرارتی صفحهای به منظور بازیابی انرژی گرمایی از ســیال خنک کننده یک موتور گازســوز یک
مگاواتی با اســتفاده و به کارگیری نرمافزار  Aspen HTFSطراحی شــده است .هدف از این طراحی افزایش راندمان انرژی و
کاهش تولید آالیندههای زیست محیطی به کمک کاهش مصرف سوخت میباشد .از این حرارت بازیافتی برای افزایش دمای آب
مورد نیاز در مصارف گرمایشی استفاده میشود .در طراحی مبدل صفحهای از صفحات مدل  26-GXساخت شرکت Tranter
اســتفاده شده اســت .همچنین برای زوایای جناغی مختلف مقدار افت فشار سیاالت و سطح انتقال حرارت مورد نیاز مبدل با
یکدیگر مقایسه شده است .نتایج محاسبات نشان میدهد ،کمترین میزان سطح انتقال حرارت برای حالتی است که زاویه جناغی
 25درجه انتخاب شود.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی صفحه ای ،سیال خنک کننده موتور ،زاویه جناغی
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تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

طراحی مبدل حرارتی پوسته و لوله به منظور بازیافت حرارت گازهای خروجی از
موتور گازسوز یک مگاواتی به کمک نرمافزار Aspen HTFS
●●آرش باقری :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی دانشگاه صنعتی شریف
●●داریوش باستانی :استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

در مطالعه حاضر یک مبدل حرارتی پوسته و لوله به منظور بازیابی انرژی گرمایی از گازهای احتراق خروجی از موتور گازسوز یک مگاواتی،
طراحی شده است .هدف از این طراحی افزایش راندمان انرژی و کاهش تولید آالیندههای زیست محیطی به کمک کاهش مصرف سوخت
میباشد .از این حرارت بازیافتی برای افزایش دمای آب مورد نیاز در مصارف گرمایشی استفاده میشود .طراحی مبدل پوسته و لوله با استفاده
و به کارگیری نرمافزار  Aspen HTFSبرای دو حالت مختلف صورت گرفته است .در حالت اول گاز احتراق وارد لولهها و آب وارد پوسته و
همچنین در حالت دوم گاز احتراق وارد پوسته و آب وارد لولهها میشود .نتایج محاسبات بیانگر افزایش  3برابری ضریب انتقال حرارت کلی و
افزایش  1.6برابری افت فشار گاز در حالت دوم نسبت به حالت اول است .برای شرایط در نظر گرفته شده در این مطالعه ،به منظور جلوگیری
از به وجود آمدن  Back pressureو کاهش مشکالت تمیزکاری ،استفاده از حالت اول نسبت به حالت دوم ترجیح داده شده است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتی پوسته و لوله ،گاز احتراق ،بازیابی انرژی
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

مدلسازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته لولهای از نوع  Uشکل
●●آرش محمدی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه هرمزگان
●● احسان عابدیی :استادیار گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه هرمزگان

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان ،گروه مهندسی مکانیک ،بندرعباس ،ایران

انتقال حرارت یکی از مباحث بســیار مهم و پرکاربرد در دانشــگاه و همچنین در صنعت میباشد .مبدلهای حرارتی را میتوان
پرکاربردترین عضو در فرآیندهای شیمیایی دانست که در اکثر بخشهای صنعتی قابل مالحظه است .مبدلهای حرارتی وسایلی
هستند که موجب انتقال انرژی گرمایی دو سیال یا چند سیال متفاوت در دماهای متفاوت میشوند .این عملیات میتواند بین
گاز-گاز و مایع -مایع و یا مایع-گاز انجام گیرد .به طور کلی مبدلهای حرارتی به منظور خنک کردن سیال گرم و یا گرم کردن
ســیال با دمای کمتر و یا هر دو این موارد ،مورد اســتفاده قرار میگیرند .صنایع بســیاری در ارتباط با بحث طراحی و ساخت
مبدلهای گرمایی مشغول به فعالیت هستند و همچنین ،دروس مختلفی در دانشگاهها تحت عناوین گوناگون در زمینه طراحی
مبدلهای حرارتی ارائه میگردند .تحقیق حاضر در رابطه با انتقال حرارت یک مبدل پوسته لولهای که از نوع یوشکل و تک فاز
بوده ،میباشد .ترسیم هندسه و همچنین شبکه زنی این مبدل در نرمافزار گمبیت انجام شده و تحلیل آن توسط نرمافزار انسیس
فلوئنت انجام گردیده است .نتایج بدست آمده با نتایج طراح که از نرمافزار اسپن بدست آمده مقایسه میگردد .و همچنین نوع
جریان نیز به صورت سه بعدی و آشفته بوده و از مدل آشفتگی کی امگا-اس اس تی استفاده شده است.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی یوشکل ،انتقال حرارت ،مدل آشفتگی کی امگا -اس اس تی
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

بررسی ترمودینامیکی سیکل تبرید تراکمی آبشاری دو مرحلهای جهت
سرمایش تجهیزات الکترونیکی
●●الهه غالمیان اقتدار :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

●●محمد مهدی کشتکار :دانشیار دانشکده مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمان ،کرمان ،ایران

با توجه به روند فزایندهی استفاده از کامپیوترهای سرور در تجهیزات مخابراتی و در نظر گرفتن این نکته که باال رفتن دمای محیط در اثر
کارکرد همزمان کامپیوترها ،باعث کاهش راندمان کار آنها میشود میبایست روشهایی جهت تبرید و زدودن گرمای کامپیوترها در نظر گرفت
که ضمن داشتن کارایی باال حجم کمی نیز داشته باشند .در این تحقیق به بررسی سیکل تبرید تراکم بخار آبشاری دو و سه مرحلهای مناسب
جهت خنککاری سیستمهای الکتریکی و مخابراتی پرداخته و تکتک اجزاء سیکل را جهت دستیابی به کارایی باالتر و حجم کوچکتر مورد
مطالعه قرار میدهیم .متغیرهای عملکردی پارامترهای دمای تقطیر ،دمای تبخیر ،نسبت فشار کمپرسور ،مقدار گرمای جذب شده و مقدار
کار ورودی در هر دو سیکل دما باال که با مبرد R134aو سیکل دما پایین که با مبرد R508bکار میکند میباشد و توان تبرید و دمای
محیط به عنوان قیود مسئله در نظر گرفته شدهاند .با تغییر مبردهای سیکل باال و پایین و با استفاده از نرمافزار  ،EESتغییر حجم اجزاء مورد
استفاده و بیشینه شدن بازده سیستم را بررسی میکنیم .نتایج نشان میدهد که کمترین حجم سیستم با استفاده از مبرد  ،R134aدر سیکل
دما باال و مبردهای  R508bو  R23در سیکل دما پایین به دست میآید و با کاهش دمای محیط کاری سیستم ،ضریب کارایی آن باالتر و
حجم آن کوچکتر میشود.
واژگان کلیدی :آنالیز ترمودینامیکی ،تبرید تراکم آبشاری ،سیکل دما باال ،سیکل دما پایین
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جایگزینی جریان  ABمبدل حرارتی سه جریانه Demethanizer Reboiler
پاالیشگاه گاز ایالم با مبدل حرارتی پوسته لوله ای و استفاده از بهبود
دهنده های انتقال حرارت
●●امیر اسمعیل کبیری حرمی :کارشناس مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت از دانشگاه کاشان ،شرکت کیانا پترو انرژی

●● سعید ضرابی :دانشجوی دکترای مهندسی شیمی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی ،معاون مهندسی و توسعه شرکت پاالیش گاز ایالم
●●محمد امین نویدی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات شرکت پاالیش گاز ایالم

این مقاله به بررسی مراحل طراحی یک مبدل حرارتی لوله پوستهای خنک جایگزین جریانهای  A& Bمبدل سه جریانه Demethanizer
 Reboilerشماره 3131-Eپاالیشگاه گاز ایالم میپردازد .دو جریان سمت لوله و پوسته این مبدل دو فازی ،با فشار  73سمت لوله و  24بار
سمت پوسته که نیاز به بررسی مواردی مثل ارتعاش ،موارد مکانیکی و انتقال حرارت دارد ،لذا طراحی آن پیچیدگی خاصی دارد که به این
پیچیدگی محدودیتهای فضای اجرای پروژه و دشواریهای کار در تاسیسات در بهرهبرداری را بایستی اضافه کرد .با توجه به ضریب انتقال
حرارت نسبتا پایین گاز نیاز به بهینه سازی مبدل به جهت طراحی ابعادی مناسب در محل پیش بینی شده احساس میشد .در این مقاله این
موارد بررسی و راهکارهای مناسب ارائه شده است.
واژگان كليدي ،Demethanizer Reboiler :بهینه سازی انتقال حرارت ،ضریب انتقال حرارت ،ارتعاش
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تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

بررسی عددی انتقال حرارت اجباری نانوسیال داخل لولههای سینوسی
زاویهدار در شرایط پایدار در جریان آرام جهت افزایش انتقال حرارت
●●حسام الدین خسروانی مالیری :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
●●سعید جعفری مهرآبادی :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

●●جاوید امینی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

از آنجا که امروزه مبحث انتقال حرارت در مبدلها یکی از مهمترین مسایل است و تمام محققین در این زمینه تمرکز زیادی را در بهبود
عملکرد و افزایش راندمان میکنند .با توجه به خواص متعدد نانوسیاالت در این تحقیق به بررسی حرکت نانو سیال  Water/Al2O3در
یک کانال سینوســی پرداخته شــد .هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر زاویه کانال ،بر روی انتقال حرارت بود .به همین جهت ،در زوایای
 0.8 ,0.6 ,0.4 ,0.2 ,0و  1درجه در غلظتها و رینولدزهای متعدد ،این جریان شبیهسازی شد .نتایج این شبیهسازی نشان داد ،باال بردن
غلظت نانوسیال ،افزایش عدد رینولدز جریان ورودی و نیز زاویهدار کردن کانال ،سبب باال رفتن عدد ناسلت خواهد شد و در نتیجه آن نرخ
انتقال حرارت در کانال افزایش خواهد یافت .همچنین میتوان بیان کرد مبدل حرارتی که مشــتکل از لولههای سینوسی زاویهدار باشد،
راندمان حرارتی باالتری را خواهد داشت.
واژگان كليدي :انتقال حرارت جابهجایی اجباری ،نانوسیال ،کسر حجمی ،اعداد رینولدز ،لولههای سینوسی ،مبدلها.
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

تاثیرهندسه لولههای اسپیرال بر روی انتقال حرارت
جابجایی نانوسیال در مبدل حرارتی
●●مجید معتمدی :دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مجلسی ،اصفهان ،ایران

●●منصور طالبی :استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای اصفهان
●●عباسعلیجمشیدی

در این تحقیق تاثیر هندسه لوله اسپیرال بر انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دو لولهای مورد بررسی قرار گرفته و اثر تعویض لوله مرکزی
مبدل از دایروی به اسپیرال و افزودن نانو سیال تیتانیوم اکسید به سیال پایه با درصد حجمی مختلف بر تغییر انتقال حرارت و افت فشار بررسی
میشــود .نتایج با حالتی که لوله مرکزی مبدل دایروی میباشد مقایسه خواهد شد و ضریب انتقال حرارت در رینولدزهای مختلف بررسی
میشود .نتایج با لوله مرکزی دایروی و لوله بیرونی اسپیرال نشان میدهد با افزودن نانوسیال میتوان انتقال حرارت را از  9تا  26درصد افزایش
داد .این افزایش در حالتی که هر دو لوله داخلی و خارجی اسپیرال باشد از  18تا  53درصد خواهد بود .با افزایش کسر حجمی نانوسیال و
عدد رینولدز ،افت فشار کل بوجود آمده بیشتر شده که بهترین حالت آن رینولدز  900و غلظت  5درصد میباشد.
واژگان کليدي :لوله اسپیرال ،مبدل حرارتی ،نانو سیال ،انتقال حرارت جابجایی
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تحلیل عددی توزیع دما در تیوب های کولر هوایی  E-652پاالیشگاه اراک
●●مجید معتمدی :دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مجلسی ،اصفهان ،ایران

●●منصور طالبی :استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هستهای اصفهان

ل حرارتی هواخنک (کولر هوایی) اســت .کولرهای هوایی مبدلهای لولهای هســتند که در
ی حرارتی صنعتی ،مبد 
یکی از انواع مبدلها 
آنها هوای محیط بر روی سطح خارجی لولهها جریان دارد و سیالی درون لولهها را خنک یا کندانس میکند .با توجه به کاربرد گسترد ه
مبدلهای حرارتی هوا خنک در صنایع نفت و گاز ،جلوگیری از بروز هرگونه عیب در این نوع مبدلها حائز اهمیت است .در کار حاضرکولر
هوایی  E-652پاالیشگاه اراک که بهمنظور خنک کردن سیال فرایندی (مشتق نفتی هیدروکربن) ساخته و نصب گردیده؛ مورد بررسی
قرار گرفته اســت .یکی از عیوب به وجود آمده در این نوع مبدل ،نشــتی سیال در بعضی از تیوبها بعد از مدتی کارکرد آن میباشد .در
این پژوهش با استفاده از روش عددی و حل معادالت حاکم بر سیال و انتقال حرارت ،عملکرد مبدل در فصول مختلف سال مورد بررسی
و تحلیل قرار گرفته اســت .دمای هوای ورودی بر روی ســطح خارجی تیوبها در دامنه  43.درجه سانتیگراد تا -20.درجه سانتیگراد در
نظر گرفته شــده و بر اســاس آن ،دمای سیال فرایندی خروجی و همچنین دمای هوای خروجی از روی دسته لولهها بدست آمده است.
همچنین با تغییر سرعت هوای ورودی اثر آن بر دمای سیال فرایندی خروجی و دمای هوای خروجی بدست آمده است .کانتورهای توزیع
دما ،ســرعت و فشار بدست آمده گویای این نکته هســتند که ماکزیمم دما در باالترین ردیف لولهها روی میدهد و هرچه به ردیفهای
پایینتر نزدیک میشویم سیال خنکتر شده و در نتیجه جداره تیوب دمای کمتری دارد .در شرایط یکسان با تغییر جهت دمیدن هوا از
باال به پایین در مقایسه با حالتی که هوا از پایین به باال میدمد توزیع دما یکنواختتر شده و تنش حرارتی به وجود آمده در تیوبهای
ردیف باالیی که میتواند عامل نشتی سیال محسوب گردد کاهش یافته و عملکرد مبدل بهبود مییابد.
واژگان کلیدی :کولر هوایی  ،E-652تحلیل عددی ،توزیع دما

16

9th National Conference on Heat Exchangers
14 December 2017, Tehran, Iran.

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

شبيه سازي عددي و تحليل محاسباتي جهت بهينه سازي
عملكرد رطوبت گير مبدل مياني يك كمپرسور صنعتي
●●مهدي حمزهای :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
●●ناهيد طاهريان :دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر ،دانشگاه خوارزمي
●●عظيم مجرد :شركت پتروشيمي فجر

در این پژوهش به کمک نرمافزارهای گمبیت و فلوئنت دو هندســه رایج از رطوبتگیرهای پرهای مدل و به کمک دینامیک ســیاالت
محاســباتی شبیهسازی شده است .نتایج حاصل نشان میدهد که مدل پره مثلثی در مقایسه با پره منحنی عملکرد بهتری داشته (بازده
بیشتر جداسازی قطرات و افت فشار بیشتر) و کلیه قطرات با قطر  10میکرومتر موجود در جریان گاز با سرعت  10متر بر ثانیه را جداسازی
مینماید.در پژوهش حاضر مدل سه بعدی از جریان گاز و قطرات موجود در ورودی رطوبتگیر (خروجی کمپرسورهای صنعتی) به کمک
نرمافزارهای دینامیک ســیاالت محاسباتی (گمبیت ،فلوئنت) شبیهسازی و بازده مدل جهت جداسازی قطرات موجود در جریان بررسی
میگردد .بدین منظور اثر ابعاد هندسی رطوبتگیر شامل زاویه راس و فاصله بین پرههاشبیهسازی و نتایج آن بررسی میگردد .در ادامه
جهت بررســی عملکرد رطوبتگیرهای منحنی و مثلثی ،مدلی هندســی از هر دو نوع در نظر گرفتهشده و بازده خروجی به ازای توانایی
میزان جدا نمودن قطرات بر حسب سرعت و تعداد قطرات ورودی بررسی می گردد .ضمنا نتايج نهايي با دادههای تجربی مقایسه گردید.
با مقایسه اختالف دمای ورودی و خروجی بین مدل شبیهسازی شده و مدل واقعی ،خطای شبیهسازی قابل قبول مي باشد.
واژگان كليدي :اينتر كولر كمپرسور ،رطوبت گير ،جداساز آب ،،شبیهسازی محاسباتی
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

بررسي خوردگي صفحات مبدل حرارتي آمين/آمين در واحد تصفيه
گاز اتان پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي
●●رضا قربانی :رئيس بازرسي فني کنترل خوردگي مجتمع گازي پارس جنوبي ،عسلویه ،ایران
●●ايمان ايمانيه :دكتري مهندسي مواد ،مجتمع گازی پارس جنوبی ،عسلویه ،ایران

●●سيد اميد رضوي زاده :دكتري مهندسي مواد ،مجتمع گازی پارس جنوبی ،عسلویه ،ایران

در مجتمع گاز پارس جنوبي ،واحد فرآوري گاز اتان بر اســاس جذب گازهاي اســيدي توسط آمين نوع  DEAطراحي شده است .در اين
فرآيند از آمين سبك خروجي از برج احيا براي پيش گرم كردن آمين سنگين استفاده ميشود .براي اين منظور ،يك مبدل حرارتي صفحهاي
در نظر گرفته شده است .پس از كاهش بازدهي اين مبدل و درخواست واحد بهرهبرداري ،مبدل مورد نظر جهت بازرسي و بررسي از سرويس
خارج شــد .بازرســيهاي چشمي حاكي از تشكيل گسترده رسوبهايي در قسمت آمين سنگين بود .بررسيكمي و كيفي اين رسوبات با
ي تر انجام شد .آزمون مايعات نافذ نيز حضور حفرات خوردگي را در قسمت نشيمنگاه واشر آشكار كرد .مورفولوژي
استفاده از آزمون شيم 
اين حفرات همراه با نقاط جوانه زني آنها با ميكروسكوپ استريو ( ،)SMميكروسكوپ الكتروني روبشي ( )SEMو ميكروسكوپ نيروي اتمي
( )AFMمورد بررسي قرار گرفتند .براي تعيين تركيب شيميايي چسب مورد استفاده در واشرهاي آببند نيز از روش طيفسنجي مادون
قرمز ( )FTIR Spectroscopyاســتفاده شد .بر اساس نتايج اين تحقيق ،كلر موجود در پايه پليمر چسب آغاز كننده فرآيند خوردگي
بوده است .عالوه بر آن ،پس از تشكيل حفرات خوردگي ،تنش پسماند ناشي از كار سرد صفحات نيز مكانيزم  CLSCCرا فعال و تخریب
را تشديد كرده است.
واژگان کلیدی :مبدل حرارتي صفحهاي ،خوردگي حفرهاي ،CLSCC ،يون كلر
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

بررسی توزیع دمای دیواره مبدل حرارتی دوسویه صفحه موازی
مواج تحت شار حرارتی یکنواخت
●●محسن گودرزی :دانشیار ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده مهندسی ،گروه مهندسی مکانیک ،همدان

●●رحیمه صادقی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده مهندسی ،گروه مهندسی مکانیک ،همدان

از کاربردهای وسیع مبدلهای حرارتی دو صفحه موازی میتوان به خنککاری بردهای الکترونیکی تخت اشاره کرد ،بگونهای که با جریان
یافتن سیال خنککاری درون مبدل حرارتی و پایین نگ ه داشتن دمای این تجهزات عملکرد سیستم را بهبود میبخشند .مسئله مورد نظر یک
مبدل حرارتی شامل دو صفحه موازی با جریان تکسویه میباشد که با قرار دادن دو صفحه نفوذ ناپذیر ،نازک به سه زیر مجرا با ارتفاعهای
ک سویه نسبت
یکسان تقسیم میشود .نتایج این پژوهش نشان میدهند که در اعداد گراتز پایین توزیع دمای دیوارهی بیرونی مبدل حرارتی ت 
به مبدل حرارتی دو سویه با سطوح داخلی تخت و مواج کمتر و یکنواختتر میباشد ،ولی با افزایش عدد گراتز ،دمای دیوارهی مبدل حرارتی
ک سویه کمتر و یکنواختتر شده است ،همچنین در مبدل حرارتی دو سویه مواج تغییر دامنه و طول موج
دو سویه نسبت به مبدل حرارتی ت 
نیز در افت دمای دیواره اثر بخش بوده اســت به نحوی که در حالتی که کمترین طول موج و بیشــترین دامنه موج سطوح مواج وجود دارند
دمای دیواره مبدل حرارتی مواج به کمینه مقدار خود میرسد .بنابراین وجود مبدل حرارتی دو سویه مواج در اعداد گراتز باال ،طول موجهای
ک سویه و دو سویه با سطوح تخت میباشد.
پایین و دامنه موجهای باال جایگزین مناسبی برای مبدل حراتی ت 
واژگان كليدي :دو سویه ،مواج ،طول موج
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

بررسي ميزان تأثيرات وجود نشتي در پیش گرم کن هوا نيروگاههاي بخاري
●●سامان علي محمدي :كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد (سرپرست اداره تعميرات بويلر ،ايرهيتر و تجهيزات جانبي).

●●حمداهلل ممبيني :كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي (كارشناس اداره تعميرات بويلر ،ايرهيتر و تجهيزات جانبي).

●●بهروز وحدتي :کارشناسي مهندسي مكانيك گرايش مكانيك سياالت (سرپرست امور مكانيك تجهيزات ثابت).

شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي ،نيروگاه حرارتي رامين اهواز  ،كيلومتر  20اتوبان اهواز مسجدسليمان

در اين مقاله تأثيرات وجود نشتي در پیش گرمکن هوا بويلرهاي نيروگاههاي بخاري با معرفي روشهاي تعيين اين نشتيها مورد بررسي قرار
ميگيرد .در ابتداي انواع نشتي در يك پیش گرمکن هوا شرح داده ميشود سپس به لحاظ تئوري فرمولهاي مورد استفاده جهت تعيين اين
مولفه معرفي و پس از آن روش عملي تعيين آن ارايه ميشود .پس از آن به عنوان نمونه محاسبات انجام شده و اندازهگيري عملي براي پيش
گرم كن واحدهاي  300مگاواتي نيروگاه رامين ارايه و مورد بررسي قرار ميگيرند و در انتها براي يك واحد  500مگاواتي محاسبات ضرر و
زيان وجود نشتي در يك پیش گرمکن هوا شرح داده ميشود .در بخش نتيجهگيري ميزان اهميت و تأثير اين پارامتر بر عملكرد پیش گرمکن
هوا و بويلر نيروگاههاي بخاري و لزوم كاهش آن تشريح ميگردد.
واژگان كليدي :پيش گرم كن هوا ،نشتي هوا ،آببندي ،بويلر
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

روشهاي بهبود عملكرد توربين از طريق خنك كاري هواي ورودي به دو
طريق استفاده از چيلرهاي جذبي و سيستم مه پاش
●●نوید هاشمی صحنه :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
●●محمد سمیع پور گیری :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

در این بررسی در ايستگاهها روشهاي مختلف خنككاري هواي ورودي مورد بحث قرار گرفتهاند .اين روشها شامل استفاده از چيلر جذبي با
شعله غيرمستقيم ،چيلر جذبي با منبع انرژي بخار و سيتم فاگ ميباشد .همچنين در ايستگاه اصفهان توليد بخار براي نيازهاي گرمايشي و
منطقهاي نيز بررسي شده است .در ايستگاه چلوند نيز صرفاً گرمايش منطقهاي در فصول سرد مورد ارزيابي قرار گرفته است.
بدین منظور شبيه سازي عملکرد توربينهاي گازي در دو فاز طراحي و خارج از نقطه طراحي با استفاده از نرمافزار  Thermoflowنسخه
 15انجام شده است .سپس تحليل عملکرد توربين با تغيير دماي محيط به عمل آمده است .سپس سه سيستم کنترلي متفاوت بر عملکرد
توربين گاز در بارهاي کمتر از صد در صد بيان ميشود.
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نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

امكان سنجي و ارائه بهترين گزينه به منظور تثبيت ميعانات گازي
در پااليشگاه گاز
●●میالد بهروزی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
●●محمد سمیع پور گیری :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

گاز طبيعي كه از مخازن گازي استحصال ميشود عمدتاً حاوي حجم قابل مالحظهاي ميعانات گازي است .مخصوصاً زماني كه حجم برداشت
گاز از مخزن زياد باشد .اين محصول به دليل داشتن ارزش حرارتي باال از اهميت قابل توجهي براي صادرات برخوردار ميباشد .ميعانات گازي
پس از جداسازي از گاز طبيعي حاوي عناصر فراري از هيدروكربنهاي سبك همچون متان ،اتان و  ...ميباشد كه چنانچه در شرايط محيطي
مناسب قرار گيرند ،ميتوانند از فاز مايع جدا شده و باعث دو فازي شدن سيستم و پيوستن به فاز گازي شوند كه اين امر اثرات نامطلوبي در
كيفيت محصول ،نگهداري و انتقال به همراه خواهد داشت .بنابراين به منظور رسيدن به شرايط مطلوب جهت نگهداري ،انتقال و فروش بايستي
محصول به صورت پايدار تك فازي مايع در آيد و یا به اصطالح تثبیت گردد .عمدهترین روشــهایی که برای تثبیت میعانات گازی اســتفاده
میشوند عبارتاند از جداسازی براساس ایجاد شرایط تعادل فازی بین بخار و مایع ( )Flash Vaporizationو جداسازی بر پایه اختالف
نقطه جوش هیدروکربنها (.)Stabilization by Fraction
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بهبود عملکرد توربین گازی با خنک کاری هوای ورودی به
وسیله چیلر جذبی
●●علی زارعی :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

●●محمد انصاری :دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

●●محمد جعفرزاده :کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،مشاور صنعتی سامانههای برودتی

توربینهای گازی بخش قابل توجهی از انرژی الکتریکی کشور را تامین میکنند .ظرفیت توربینهای گازی از شرایط محیطی تاثیر میپذیرد و
به عنوان نمونه با افزایش دمای هوا میزان توان تولیدی از چرخه توربین گازی ساده کاهش پیدا میکند .برای حل این مشکل در فصول گرم
سال روشهای متنوعی برای خنک کاری هوای ورودی به توربین استفاده میشود .در این مطالعه استفاده از چیلر جذبی برای خنک کاری
هوای ورودی مورد بررسی قرار گرفت .چیلر جذبی مورد مطالعه با استفاده از انرژی در حال هدر رفت در اگزوز سرمایش مورد نیاز را تامین
میکند .نتایج مطالعه حاضر نشان میدهند که استفاده از چیلر جذبی میتواند توان تولیدی در توربین گازی را در حدود  25درصد افزایش
دهد .دوره بازگشت سرمایه کاربرد چنین سیستمی نیز در حدود  2تا  10سال تخمین زده میشود.
واژگان کلیدی :توربین گاز ،چیلر جذبی ،خنک کاری هوای ورودی
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مطالعه فنی و طراحی مبدل حرارتی هوایی به منظور استفاده
در سیستم ترکیبی توربین گازی و چرخه پایین دست هوا
●●حسنعلی ازگلی :استادیار ،عضو هیأت علمی پژوهشکده مکانیک ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

●●محمودرضا شاهرخی :دانشجوی دکتری تبدیل انرژی ،پژوهشکده مکانیک ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

استفاده گسترده از سیکل تولید توان توربین گاز در واحدهاي نیروگاهی و مجتمعهاي بزرگ صنعتی ،جهت تولید الکتریسیته ،همواره لزوم
توجه به پارامترهاي مؤثري همچون راندمان ،کار خالص تولیدي توسط سیکل و غیره را در طراحی و نحوه بکارگیري از این سیکلها مشخص
میکند .از اینروست که استفاده از سیکلهاي پیشرفته توربین گاز به علت دستیابی به راندمانهاي باالتر ،به عنوان اولویتی در طرحهاي
نیروگاهی همواره مورد توجه قرار دارد .با توجه به اینکه بخش زیادی از انرژی مصرفی توربینهای گازی از طریق گاز خروجی اگزوز اتالف
میگردد ،در برخی از سیکلهای مکمل ،مانند سیستم ) ABC (Air Bottoming Cycleحرارت اتالفی مورد بازیافت قرار میگیرد .در
صورتیکه این انرژی توسط یک مبدل حرارتی ،یک سیکل توربین هوایی بدون احتراق را ب ه کار اندازد ،سیکل پایین دست  ABCرا ایجاد
نموده است .با توجه به اینکه ،مانع اصلی در توسعه سیکل مذکور ،بهره-گیری از مبدل حرارتی ) AHX (Air Heat Exchangerبیان شده
است .از اینرو در مقاله حاضر ،استفاده از مبدل  AHXدر سیکل پایین دست توربین گاز و بررسی حداکثر میزان بازیافت حرارت توسط آن
مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج کمبود ظرفیتی در حدود  27/1درصدی را در میزان انرژی حرارتی مبادله شده در مبدل طراحی فشرده
شده با حداکثر مقدار انرژی قابل تبادل به دست آمده در موازنه انرژی نشان میدهد.
واژگان کلیدی :توربین گازی ،سیکل  ، ABCمبدل حرارتی  ،AHXبازیابی حرارت
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طراحی مبدل حرارتی الکتریکی برای باال بردن دمای خوراک ورودی
(دی اتیل بنزن) قبل از راکتور دی هیدروژناسیون
●●امیرسهیل پیرایش فر :کارشناس ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

●●محمدابراهیم زینالی :دکتری مهندسی شیمی ،هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، ،پژوهشکده پتروشیمی ،گروه سنتز
مواد پتروشیمیایی

●●حسین عابدینی کارشک :دکتری مهندسی شیمی ،هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،پژوهشکده پتروشیمی ،گروه
سنتز مواد پتروشیمیایی

برای بدســت آوردن دی وینیل بنزن طی واکنش دی هیدروژناســیون دی اتیل بنزن هم ماده اولیه و هم محصول هردو به دما حساسند و
فعالیت شیمیایی باالیی دارند ،لذا کنترل دما در فرآیند تا رسیدن مواد اولیه به راکتور اهمیت ویژه ای پیدا میکند .در این فرآیند ابتدا دی
اتیل بنزن به کمک یک تبخیرکن پوسته-لوله به فاز گازی منتقل شده و جهت به دما رساندن بخارات بدست آمده تا رسیدن جریان به راکتور
برای کنترل سریع و راحت دما از یک مبدل حرارتی الکتریکی در مسیر جریان استفاده میشود .با توجه به فاز گازی مواد ورودی به مبدل
حرارتی ،سطح انتقال حرارت در مبدل با تغییرات چگالی و توربولنسی جریان گاز داخل آن مرتبط بوده و در نتیجه محاسبه گرمای منتقل
شــونده به لولههای مبدل حرارتی توسط المنتهای حرارتی با توجه به هریک از این پارامترها باید بدرستی انجام شود .عوامل متعددی بر
روی این پارامترها دخیل هستند که در صورت نادیده گرفتن آنها محاسبات با خطا روبرو میشود .بنابراین در این مقاله استراتژی برای انجام
محاسبات ارائه شده که طی آن طراحی مبدل حرارتی با دقت قابل توجهی امکانپذیر میشود .ثابت در نظر گرفتن سطح انتقال حرارت طبق
یک استاندارد مشخص و استفاده از عدد ماخ یا همان نسبت سرعت جریان خوراک ورودی به سرعت صوت در محاسبه تغییر فشار جریان
تراکمپذیر در مبدل حرارتی برای محاسبه صحیح گرمای منتقل شونده به المنتهای حرارتی از جمله ویژگیهای این استراتژی در طراحی
است که طی آن خطای محاسبه سطح انتقال حرارت در مبدل به حداقل میرسد.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی ,دی اتیل بنزن ,عدد ماخ ,توربولنسی
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بررسی تأثیر ساختار و شکل شعله بر عملکرد مشعل های گازی یک کوره صنعتی
●●محمد هیربد :دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تبدیل انرژی ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران

●●مهدی حمزهای :استادیار ،گروه مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران

شکل و ساختار شعله در فرآیند احتراق و همچنین راندمان کاری تجهیزات دارای تاثیر فراوانی است ،در همین راستا ،محقق در این مقاله با
استفاده از دادههای صنعتی به مدلسازی نرمافزاری شعله یک مشعل گازی در شرایط مختلف کارکردی پرداخته است و تأثیر پارامترهایی
نظیر طول شعله ،درصد هوای احتراق ،قطر و زاویه مخروطی شعله بر راندمان احتراق بر دمای شعله را بررسی کرده است .براي شبيهسازي و
حل معادالت حاكم بر هندسه پيچيده مشعل سود جسته شده تا عوامل كارايي پايين آن وابسته به دما ،سرعت ،فشار ،دبي گاز و هوا ،از نظر
فرآيندي و طول نازل ،طول ناحيهي اختالط و شكل خروجي مخلوط از لحاظ مكانيكي مشخص شود و در نهايت پيشنهاداتي در جهت ارتقاي
طراحي مكانيكي و همچنين افزايش راندمان عملياتي مشعل به صنعت ارائه گرديده است .در نهایت محقق به این جمعبندی دست یافت که
چرخش در جریان ورودی به وسیله هندسهی مشعلها مانند این پروژه و یا با اعمال مؤلفههای چرخشی در ورودی ،موجب حل بهتر جریان و
کشیدگی جریان به سمت خروجی محفظه مخصوصا در بویلرهایی که خروجی جریان عمود بر محور ورودی جریان است میشود و همچنین
موجب گردش بهتر جریان دمایی درون محفظه احتراق میشود.
واژگان کلیدی :شعله ،مشعل گازی ،کوره صنعتی ،مدل سازی ،راندمان احتراق
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بررسی ساختار و شکل شعله در مشعل های گازی بر عملکرد یک کوره صنعتی
●●محمد هیربد :دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تبدیل انرژی ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران

●●مهدی حمزهای :استادیار ،گروه مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران

فرآیندی که طی آن مقداری از ســوخت ،اکسید شده و انرژی زیادی آزاد میشود را احتراق میگویند .اکسید کنندهای که اغلب در فرآیند
احتراق استفاده میشود ،هوا میباشد (به دلیل ارزانی و قابل دسترس بودن) .اکسیژن خالص را به دلیل گران قیمت بودن ،تنها در بعضی از
فرآیندهای خاص استفاده میکنند .در یک مول یا یک حجم خاص از هوای خشک 20/9 ،درصد اکسیژن 78/1 ،درصد نیتروژن 0/9 ،درصد
آرگون و مقادیر ناچیزی دی اکسیدکرین ،هلیم ،نئون و هیدروژن وجود دارد .از آنجا که در فرآیند احتراق ،آرگون شبیه نیتروژن عمل میکند،
ترکیب هوا را به صورت  21درصد اکسیژن و  79درصد نیتروژن ،توسط اعداد مولی در نظر میگیرند .لذا با ورود هوا ،به ازای هر مول اکسیژن،
 0/79 ،0/21=3/76مول نیتروژن وارد میشود فرآيند احتراق عبارت از اكسايش اجزايي از تركيب سوخت است كه قابليت اكسيد شدن دارند
و در نتيجه ميتوان آن را به صورت يك معادله شيميايي بيان كرد .مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا و سوخت در یک
فضای ایمن انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل میکند که در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید شده که از راه دودکش خارج میشود.
این انرژی تولید شده توسط دو روش جابهجایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال داده میشود .مشعلها بر اساس :پروفیل شعله تولید شده،
نوع سوخت ،طریقه اشتعال ،ظرفیت کاری و  ...تقسیمبندی میشوند.
واژگان کلیدی  :تکنولوژی احتراق ،مشعل دمای باال ،افزایش راندمان ،کاهش سوخت
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نقش طراحی در کاهش هزینهها به کمک مبدل حرارتی صفحهای
●●امید رمضانی ازغندی :موسسه آموزش عالی توس ،گروه مهندسی معماری و عمران ،مشهد ،ایران
●●محمد علی نوع پرست :شرکت فنی و مهندسی ثنا مبدل توسعه پارس

تبادل گرهای گرمایی صفحهای دستهای از تبادل گرها هستند که در آنها سیال پس از ورود به تبادل گر ،وارد مجرا و کانالهایی میشوند
که باعث تالطم و آشفتگی بیشتر میشوند و این باعث افزایش انتقال حرارت میگردد .ولی افزایش این انتقال حرارت با افزایش افت فشار که
پارامتر نامطلوب است همراه است .با توجه به چین و چروکهای روی صفحات این میزان متفاوت میباشد .در این مقاله برای صفحات M3
و  M6سری الفاالوال در یک دبی ثابت و برای دو سیال متفاوت روغن طراحی انجام گرفته و در انتها با توجه به طراحی بهینه به این نتیجه
رسیدیم که طراحی مناسب در سطح تبادل حرارتی ،تعداد صفحات ،افت فشار و هزینهها بسیار موثر خواهد بود.
واژگان کلیدی :تبادلگر صفحهای ،سطح تبادل حرارت ،افت فشار ،چین و چروک صفحات ،طراحی تبادل گر
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بررسی رسوب گرفتگی سیستمهای خنک کننده صنعتی

●●امین احمدپور :شرکت ره آوران فنون پتروشیمی ،شرکت ملی پتروشیمی

آب مهمترين ســيال در حرارت و برودت اســت که وظيفه انتقال گرما در مب دلهای حرارتی را به عهده دارد .در برجهای خنک کن ،بويلرها
و چيلرها از آب به عنوان مايع مبدل اســتفاده میشــود .به طوريکه گردش آب موجب تبادل حرارتی میگردد .معموال آب استفاده شده در
کاربردهای حرارتی و برودتی از نوع آب سخت است ،آبهای سخت تشکيل پوسته کربنات کلسيم میدهند که مشکالت متعددی را بوجود
میآورد .اين پوسته به شکل رسوب بر روی سطوح داخلی لولههای حامل آب باعث کاهش ظرفيت انتقال جريان آب و انتقال جريان حرارت
میشود .هنگامی که آبهای سخت حرارت داده میشوند تشکيل پوسته ،خيلی سريعتر انجام میگيرد که مشکالت زيادی را در بويلرها و
آبگرمکنها به وجود میآورند .يک پوسته به قطر يک ميليمتر بر روی سطوح گرم کننده يک آب گرم کن بصورت عايق حرارتی عمل کرده
و در نتيجه تقريبا  10درصد افزايش هزينه به وجود خواهد آمد .در حال حاضر سختی گيری و رسوب زدايی مغناطيسی به عنوان يک روش
غيرشيميايی و بدون نياز به مواد شيميايی افزودنی به آب و سازگار با محيط زيست با خواص بسيار مفيد ديگر برای صنايع مختلف همواره به
عنوان جايگزين مناسبی برای روشهای پيشين مطرح است.
واژگان کليدي :رسوب ،سیستم خنک کن ،سختی گیری
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بررسی استفاده از نانو سیاالت در مبدلهای حرارتی

●●امین احمدپور :شرکت ره آوران فنون پتروشیمی ،شرکت ملی پتروشیمی

سيستمهاي خنک کننده ،يکي از مهمترين دغدغههاي کارخانهها و صنايعي مانند ميکروالکترونيک و هر جايي است که به نوعي با انتقال گرما
روبه رو باشد .با پيشرفت فناوري در صنايعي مانند ميکروالکترونيک که در مقياسهاي زير صد نانومتر عملياتهاي سريع و حجيم با سرعتهاي
بسيار باال (چند گيگا هرتز) اتفاق ميافتد و استفاده از موتورهايي با توان و بار حرارتي باال اهميت به سزايي پيدا مي کند ،استفاده از سيستمهاي
خنک کننده پيشرفته و بهينه ،کاري اجتناب ناپذير است .بهينه سازي سيستمهاي انتقال حرارت موجود ،در اکثر مواقع به وسيله افزايش سطح
آنها صورت ميگيرد که همواره باعث افزايش حجم و اندازه اين دستگاهها ميشود؛ لذا براي غلبه بر اين مشکل ،به خنک کنندههاي جديد و
مؤثر نياز است و نانو سياالت به عنوان راهکاري جديد در اين زمينه مطرح شده اند.نانوسياالت به علت افزايش قابل توجه خواص حرارتي ،توجه
بسياري از دانشمندان را در سالهاي اخير به خود جلب کرده است ،به عنوان مثال مقدار کمي (حدود يک درصد حجمي) از نانوذرات مس
يا نانولولههاي کربني در اتيلن گليکول يا روغن به ترتيب افزايش  40و  150درصدي در هدايت حرارتي اين سياالت ايجاد ميکند؛ در حالي
که براي رسيدن به چنين افزايشي در سوسپانسيونهاي معمولي ،به غلظتهاي باالتر از ده درصد از ذرات احتياج است؛ اين در حالي است که
مشکالت رئولوژيکي و پايداري اين سوسپانسيونها در غلظت هاي باال مانع از استفاده گسترده از آنها در انتقال حرارت ميشود
واژگان کلیدی :نانو سیاالت ،انتقال حرارت ،مبدل حرارتی ،نانو ذره
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بررسی عملکرد بازدارندههای پلیمری ب ه منظور کنترل رسوبگذاری در
سیستم خنککننده نیروگاهها

●●نفیسه نامجو ،زینب نوروزی تیسه :گروه شیمی و فرایند ،پژوهشگاه نیرو

ایجاد رسوب در سیستمهای خنک کننده از مشکالت اساسی در برجهای خنک کننده تر نیروگاهها است که سالیانه سبب خسارات بسیار
زیاد و جبران ناپذیر در بخش صنعت نیروگاهی میشود؛ همچنین مصرف بیش از اندازه آب جهت تبادل گرما ،مشکالت عدیدهای در بخش
کشاورزی و سایر صنایع نیز ایجاد میکنند .امروزه شناخت انواع رسوبات و منابع ایجاد آنها در سیستمهای خنک کننده و ارائه راهکارهای
موثر در این زمینه توجه بسیاری از محققان و صنعتگران را به خود معطوف ساخته است.
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مقایسه و ارزیابی دو مدل رایج برای شبیه سازی نحوه
عملکرد کولرهاي تبخیری مستقیم
●●فرهاد هادیانفرد :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

●●امیر امیدوار :دانشیار ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

تاکنون مدلسازیهای مختلفی برای پیش بینی عملکرد کولرهای تبخیری مستقیم ارایه شده است .هر یک از این مدلها با استفاده از روشی
خاص معادالتی برای شبیه سازی مجموعه ارایه کردهاند .برخی از این مدلها به منظور شبیه سازی رفتار کولرهای تبخیری از معادالت ساده
شده انتقال جرم و حرارت بهره گرفتهاند ،برخی از معادالت پایستگی جرم ،نیرو و حرارت و برخی هم معادالتی کامال تجربی و آزمایشگاهی
ارایه کردهاند .در این میان دو مدل وو و همکاران و دوودی و برایانت از جمله مدلهای پرکاربرد هستند .در مدل وو و همکاران از معادالت
پایستگی جرم و انرژی برای شبیه سازی رفتار کولرهای تبخیری استفاده شده است .در صورتیکه معادالت دوودی و برایانت روابطی کامال
تجربی و آزمایشگاهی هستند .همچنین در این دو مدل از دو رابطه مختلف برای محاسبه ضریب انتقال حرارت جابهجایی درون پد استفاده
شده است .در مدل وو و و همکاران بازده تبخیری تنها تابعی از نوع پد و دبی هوای ورودی به پد هست .از طرفی در مدل دوودی و همکاران
در محاسبه بازده تبخیری عالوه بر نوع پد و دبی هوای ورودی ،دبی و دمای آب ورودی به پد هم تاثیرگذار هست .مقایسه این دو مدل بیانگر
آن است که با وجود آن که روابط ارایه شده برای محاسبه ضریب انتقال حرارت با یکدیگر مطابقت خوبی دارند ولی روابط نهایی محاسبه بازده
تبخیری در هریک از مدلها مقادیری مختلفی را برای عملکرد کولر تبخیری پیش بینی میکنند.
واژگان كليدي :مدل سازی ،کولر تبخیری ،بازده تبخیری ،پد تبخیری ،ضریب انتقال حرارت جابهجایی

32

9th National Conference on Heat Exchangers
14 December 2017, Tehran, Iran.

www.mobadel.ir
www.mobaddel.ir

نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

تأثير نحوه چيدمان فینها و الگوي جریان روی آنها بر عملکرد ماژولهاي
ترموالکتريک تهویه کننده هوا
●●فرهاد هادیانفرد :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

●●امیر امیدوار :دانشیار ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

●●محمد ناصریان :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

امروزه اســتفاده از ماژولهای ترموالکتریک به منظور ایجاد ســرمایش و یا گرمایش برای استفادههای مختلف در حال رشد میباشد .از این
رو تاکنون تحقیقات متعددی به منظور بررسی عملکرد بهینه ماژولهای ترموالکتریک صورت پذیرفته است .در این مقاله هدف بررسی اثر
نحوه جریان هوای روی فینها و شــیوه قرارگیری ماژولهای ترموالکتریک نســبت به هم بر عملکرد آنها میباشد .در این تحقیق  4ماژول
ترموالکتریک در  3چیدمان مختلف در نظر گرفته شده است .در چیدمان اول ماژولها به صورت موازی نسبت به یکدیگر قرار گرفتهاند .در
حالیکه در چیدمانهای دوم و سوم ماژولها به صورت سری نسبت به هم قرار گرفتهاند .در چیدمان دوم جهت عبور هوا در هر دو کانال سرد
و گرم هم جهت میباشند ولی در چیدمان سوم جهت عبور هوا در کانال گرم مخالف جت عبور هوا در کانال سرد میباشد .مقاومت حرارتی
مبدلهای حرارتی ،گرمای شارش یافته و ضریب عملکرد مجموعه و همچنین شرایط عملکردی هریک از ماژولها در چیدمانهای مختلف به
ازای شرایط محیطی و جریان اعمالی یکسان با یکدیگر مقایسه شدهاند .با توجه به کاهش مقاومت مبدلهای حرارتی در چیدمانهای دوم و
سوم نسبت به چیدمان اول ،ضریب عملکرد هر یک از ماژولها و همچنین کل مجموعه در این دو چیدمان افزایش مییابد .از طرفی بررسی
نتایج نشان میدهد که با وجود آنکه عملکرد هر ماژول در چیدمان دوم و سوم با هم متفاوت میباشد ولی عملکرد کلی مجموعه در هر دو
چیدمان تقریبا با هم برابر است.
واژگان كليدي :چیدمان ،ترموالکتریک ،مبدل حرارتی ،یخچال ،پمپ حرارتی ،ضریب عملکرد ،فین
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ارزیابی اثر خود خنک کنندگی بر عملکرد ماژولهای ترموالکتریک
●●فرهاد هادیانفرد :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

●●امیر امیدوار :دانشیار ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

●●محمد ناصریان :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون بهینه سازی عملکرد ماژولهای ترموالکتریک صورت پذیرفته است .در این مقاله هدف امکان سنجی بهره
گیری از اثر خود خنک کنندگی در ماژولهای ترموالکتریک در حالت استفاده در شرایط یخچالی به منظور بهبود عملکرد مجموعه میباشد.
طبق تعریف برگرداندن درصدی از هوای خنک شده در تماس با مبدل حرارتی قرار گرفته بر روی طرف سرد شده ماژول ترموالکتریک ،به
مبدل حرارتی در تماس با طرف گرم شده ماژول تحت عنوان اثر خود خنک کنندگی شناخته میشود .از آنجا که کاهش هرچه بیشتر دمای
طرف گرم شده ماژول ترموالکتریک ضمن کاهش بیشتر دمای طرف سرد شده ،باعث افزایش ضریب عملکرد یخچالی مجموعه میشود ،انتظار
میرود بهره گیری از اثر خود خنک کنندگی بتواند در بهبود عملکرد مجموعه مفید باشد .همچنین از طرفی برگرداندن درصدی از هوای سرد
شده به کانال گرم ،با افزایش دبی هوای عبوریاز روی مبدل حرارتی سرد و گرم و افزایش ضریب انتقال حرارت جابهجایی ،میتواند باعث
کاهش مقاومت حرارتی فینها شده و مجددا موجبات افزایش ضریب عملکرد مجموعه را فراهم کند .با توجه به روابط ریاضی ارایه شده در
مدل سازی ریاضی ،در هر دمای محیط و دبی هوای مورد تقاضای مشخص ،عملکرد ماژول ترموالکتریک تنها تابعی از جریان الکتریکی اعمالی
به ماژول و نسبت هوای برگشتی میباشد .از همین ضریب عملکرد یخچالی مجموعه در شرایط مختلف بر حسب تغییرات جریان الکتریکی و
نسبت برگشت هوا بررسی شده است .بر اساس نتایج در هر دبی و دمای مورد تقاضای مشخص ،برای دست یابی به بهترین عملکرد مجموعه
الزم است تا جریان الکتریکی اعمالی به ماژول و همچنین نسبت هوای برگشتی تا حد امکان کاهش داده شوند .با توجه به این موضوع بهره
گیری از هوای برگشتی در شرایط مورد بررسی در این مقاله کمکی در بهبود عملکرد مجموعه نداشته است.
واژگان كليدي :ماژول ترموالکتریک ،اثر خود خنک کنندگی ،هوای برگشتی  ،ضریب عملکرد یخچالی ،مبدل حرارتی هوا خنک
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بررسی اثر آسایش حرارتی تطبیقی بر میزان مصرف انرژی یک
ساختمان در اقلیمهای مختلف ایران
●●محمد ناصریان :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

●●امیر امیدوار :دانشیار ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

●●فرهاد هادیانفرد :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

ایجاد شرایط مطبوع و دلپذیر ،یکی از موضوعات مورد توجه مهندسان معمار و طراحان ساختمان است .یکی از عوامل مؤثر بر آسایش ساکنان
ساختمان ،شرایط آسایش حرارتی است .آسایش حرارتی حالت ذهنی است که میزان رضایت فرد از محیط را بیان میکند .از طرفی شرایط
آسایش حرارتی و مصرف انرژی دو مقوله تفکیکناپذیرند؛ به طوری که بهبود شرایط آسایش حرارتی در ساختمان ،اغلب با افزایش مصرف
انرژی همراه است .امروزه با توجه به نیاز شدید به کاهش مصرف انرژی و کاهش آالیندهها ،طی سالهای اخیر بحث و تحقیق دربارۀ آسایش
حرارتی ،نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است .هدف از انجام این تحقیق ،مقایسه شرایط آسایش حرارتی مطابق با استاندارد
اشری ،در دو حالت ثابت و تطبیقی و شرایط آسایش حرارتی تطبیقی ارائه شده توسط حیدری برای سه اقلیم مختلف ایران از دیدگاه مصرف
انرژی میباشد .نتایج نشان میدهد که بکارگیری آسایش حرارتی تطبیقی نسبت به آسایش حرارتی دما ثابت برای اقلیم معتدل حدود 3
درصد مصرف انرژی را کاهش میدهد ،این مقدار برای نواحی گرمسیر و سردسیر به  16درصد نیز میرسد .از طرفی بکارگیری شرایط آسایش
حرارتی تطبیقی بومیسازی شده توسط حیدری نسبت به آسایش حرارتی تطبیقی اشری به طور متوسط  2/5درصد در کاهش مصرف انرژی
کمک خواهد کرد.
واژگان كليدي :آسایش حرارتی ،مصرف انرژی ،آسایش تطبیقی ،استاندارد بومی ،ساختمان
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مطالعه تأثير استفاده از پنجرههاي دوجداره مشبک بر صرفهجويي
انرژي در ساختمانها
●●محمد ناصریان :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

●●امیر امیدوار :دانشیار ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

●●فرهاد هادیانفرد :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

پنجره يکي از عناصر مهم در تلفات حرارتي ســاختمان اســت .تقریباً  15تا  20درصد از تلفات حرارتي ساختمانها از طریق پنجره صورت
ميگیرد .در سالیان اخير استفاده از پنجرههاي دو جداره مشبک (دارای گریل یا دیوایدر) بسیار مورد توجه معماران و طراحان ساختمانها
قرار گرفته است .گریلها شامل تعدادي میلههاي افقي و یا عمودي هستند که با الگوهاي خاصی صفحات بزرگ شیشه پنجره را به بخشهاي
کوچکتر تقســیمبندي میکنند و اغلب به عنوان عناصر تزیینی و با اهداف دکوراتیو به ســاختار پنجره اضافه میشوند .علیرغم تحقیقات
گستردهاي که در مورد عملکرد حرارتي پنجرهها و اجزاء مختلف آن نظیر قاب و شیشه انجام شده ،تاکنون در مورد تأثير استفاده از پنجرههاي
مشــبک بر میزان مصرف انرژي ساختمانها پژوهش چنداني ارائه نشده اســت .در این مقاله تأثير استفاده از گریل در ساختار پنجرههاي
دوجداره از منظر مصرف انرژي در اقلیمهاي مختلف ایران مورد ارزیابي قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد که گرچه ضریب انتقال حرارت
کلي براي پنجرههاي دوجداره مشبک بیشتر است اما با این حال ،این پنجرهها به دلیل بهبود سایهاندازي و کاهش سهم تابشهاي خورشیدی
عبور کننده از پنجره ،در کل باعث کاهش مصرف ســالیانه انرژي در ســاختمان خواهند شد .بطوریکه استفاده از یک شبکه بندي ساده در
ساختار پنجره دو جداره میتواند مصرف انرژي سالیانه ساختمان را به طور متوسط  7درصد بیشتر از پنجرههاي دوجداره بدون گریل کاهش
دهد .بررســیها نشان داد که تأثير شبکه بندي پنجره در بهبود عملکرد حرارتي آن و کاهش مصرف انرژي ساختمان در اقلیمهاي معتدل
ایران مشهودتر است.
واژگان كليدي :پنجره دو جداره ،دیوایدر ،گریل ،مصرف انرژي در ساختمان
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بررسی تاثیر پارامترهای مربوط به جریان ورودی بر عملکرد یک مشعل صنعتی مدل
جان زینک به منظور افزایش راندمان و کاهش آالیند ه NO
●●حسن صبوحینژاد :دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز،

●●مهدی حمزه ای :استادیار ،عضو هیت علمی گروه مهندسی مکانیک ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران

كورهها در فرآیندهاي پتروشیمي و پاالیشگاهي از مهمترین مصرف كنندههاي انرژي میباشند .اعمال مدیریت انرژي در یک سیستم با هدف
مصرف صحیح انرژي و حداقلســازي هزینه بدون كاهش كیفیت محصوالت و خدمات انجام ميشود كه این باعث صرفهجویيهاي موثر و
دراز مدت در انرژي شده و همچنین هزینههاي سیستم را به میزان قابل مالحظهاي كاهش ميدهد .از طرفي میزان تولید آالیندههای زیست
محیطی كاهش ميیابد كه در این صورت اســتفاده از روشهاي نوین بســیار با اهمیت میباشد .در این راستا استفاده از دینامیک سیاالت
محاسباتی به عنوان یک ابزار شبیهسازی عددی برای مسائل پیچیده سیاالت ،انتقال حرارت و احتراق بسیار موثر میباشد .در این پژوهش
سعی بر اين شد كه تاثير دو پارامتر سرعت و دما مربوط به جریان ورودی به مشعل به عنوان دو عامل تاثیرگذار در توزیع دمایی کوره و تولید
آالیندهها در یک نمونه از مشعلهاي گازي جانزینک (مدل کولبرن) را که دركورههاي صنايع مختلف نظير نفت و گاز به کار گرفته شده
اســت به روش حل عددي بررســي شود .کوره مورد بررسی از نوع مکش طبیعی بوده و دارای سه مشعل در کف میباشد نتایج شبیهسازی
نشان میدهد زمانی که هوای ورودی با سرعت یک متر بر ثانیه و دمای  535درجه کلوین وارد مشعل میشود .باالترین دما در کوره مشاهده
میشود همچنين نتایج شبیهسازی حاکی از افزایش تولید آالینده نیتروژن مونو اکسید با افزایش دما میباشد .در اين تحقیق هندسه مشعل
و محفظه احتراق توسط نرمافزار سالیدورکس مدلسازی شده ،در نرمافزار انسیس شبکهبندی شده و توزيع دما و تولید محصوالت حاصل
از احتراق به وسیله کد استاندارد در نرمافزار فلوئنت بصورت تراکم پذیر سه بعدي آشفته با مدل استاندارد  k-εشبیهسازي و حل شده است
و در نهایت پیشنهاد گرديد جهت افزايش كارايي مشعلها تاثير افزایش سرعت و دمای هوای ورودی به مشعل بر شكل شعله ،ميزان دما و
محصوالت احتراق بررسي شود
واژگان كليدي :مشعل ،ديناميك سياالت محاسباتي ،هوای ورودی ،احتراق
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بررسي عددي و شبیه سازی یک مبدل حرارتی صفحه واشردار با
صفحات شورون
●●حمید فرهادی :کارشناس طراحی و مهندسی مجدد شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
●●سجاد آزرمی :کارشناس طراحی و مهندسی مجدد شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

در این تحقیق جهت تعیین مشخصات یک مبدل حرارتی صفحهای با صفحات شورون ،از نتایج تجربی و تحلیلی استفاده شده است .دادههای
تجربی برای اندازه گیری نرخ حجمی جریان و درجه حرارت در کانال و نیز افت فشار بین ورودی و خروجی کانال با اعداد رینولدز مختلف به
دست آمده است .جهت کاهش اثرات محیطی ،افت فشار و مقدار درجه حرارت نزدیک به پورت ورودی و خروجی محاسبه شده است .نرخ
حجمی جریان پیش از آنکه کامال توسعه یافته شود محاسبه میگردد .نتایج برای یافتن یک همبستگی جدید برای ضریب انتقال حرارت
و ضریب اصطکاک برای افت فشار در صفحات شورون و نیز تأثیر شرایط هندسی بر ضریب اصطکاک محاسبه میشود .از سوی دیگر تأثیر
مشخصات هندسی کانال ازجمله ضریب رشد سطح  φو نسبت ابعاد  γبر ضریب اصطکاک مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان كليدي :مبدل حرارتی صفحهای ،شورون ،انتقال حرارت ،افت فشار ،ضریب اصطکاک ،همبستگی.
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بررسی و شبیه سازی جریان و انتقال حرارت مبدل دماپایین با فینهای موجی
آلومینیمی سه جریان سیال
●●رضا آقایی چگنی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز

●●مهدی حمزهای :استادیار ،گروه مهندسی مکانیک ,واحد اهواز ,دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران

با توجه به کاربرد وسیع مبدلهای حرارتی دما پایین آلومینیم فیندار در کلدباکس ،هزینه زیاد ،تنوع شکل ساختاری و ساختمان مبدلها به
بررسی چگونگی هندسه و ساختمان کلد باکس پرداخته شده و با استفاده از مدلسازی هندسه یکی از این گونه مبدلهای حرارتی تشکیل
شده و به بررسی تاثیر شکل صفحات مبدل حرارتی دما پایین آلومینیم فین دار سه جریانه بر عملکرد و میزان انتقال حرارت و عدد نوسلت،
دمای خروجی و ضریب اصطکاک و افت فشار پرداخته شده و برای طراحی هندسه مبدل از گمبیت و تحلیل انتقال حرارت از انسیس و فلوئنت
استفاده شده است .در نهایت کارایی مبدل حرارتی در هندسه با صفحات موجی شکل و صفحات مستقیم با معیار ارزیابی بررسی شده و در
نتیجه شکل هندسی مبدل تاثیر بسزایی بر انتقال حرارت و کارایی مبدل دارد و مبدل حرارتی با هندسه مستقیم کارایی بهتری نسبت مبدل
حرارتی با هندسه موجی شکل دارد .جریان سیال تراکم ناپذیر در حالت آرام و پایدار سه بعدی شامل معادالت پیوستگی ،مومنتوم و بقای
انرژی ،مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفته است.
واژگان كليدي :آلومینیم ،فین ،مبدل ،افت فشار ،کلدباکس
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مدلسازی عددی جریان و انتقال حرارت نانوسیاالت در پوسته مبدلهای لوله
دایروی با دو آرایش خطی و تناوبی
●●صدیقه براتی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش

●●زهرا بنی عامریان :نویسنده مسئول ،استادیار ،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش

در این مطالعه انتقال حرارت جابه جایی ترکیبی در مبدلهای حرارتی سیال به سیال با لولههایی با سطح مقطع دایرهای با دو آرایش خطی
و تناوبی به صورت عددی بررسی شده است .با استفاده از مدل دو بعدی جریان خارجی آرام تحلیل های دینامیک سیاالت محاسباتی توسط
 ANSYS Fluent 16.0انجام شده است .در نهایت عدد ناسلت به عنوان شاخص عملکرد حرارتی برای هر دو حالت خطی و تناوبی برای
محدوده رینولدز  400 ≤ ReD ≤ 100مقایسه شده است .نتایج نشان داد که استفاده از مدل تناوبی خصوصیات انتقال حرارتی بهتری نسبت
به آرایش خطی دارد.
واژگان کلیدی :انتقال حرارت ،مبدل حرارتی پوسته و لوله ،آرایش خطی و تناوبی
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تاثیر پارامترهای مختلف بر ولتاژ در الکتروالیزر واحد کلرآلکالی
●●محمد مجدی مجدیان :دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک،گروه مهندسی مکانیک ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
●●مهدی حمزهای :استادیار مکانیک ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.

الکتروالیزر واحد کلرآلکالی از طریق الکترولیز آبنمک خالص محصول کلر ،هیدروژن و کاستیک تولید مینماید .الکتروالیزر از لحاظ انرژی
مصرفی یکی از پرمصرفترین تجهیزات در صنعت میباشد که پرداختن به عوامل موثر در کاهش مصرف انرژی ضروری مینماید .سه پارامتر
موثر در ولتاژ مصرفی الکتروالیزر ،دما ،ضخامت غشا و دانسیته جریان میباشد که در این مطالعه به بررسی اثرات آنها بر روی ولتاژ پرداخته
شده است .به این گونه که از طریق مدل سازی الکتروالیزر به عنوان یک حجم کنترل و با استفاده از نتایج حاصل ازآن میتوان در خصوص
تاثیر این پارامترها به عنوان پارامترهای موثر بر مصرف ولتاژ و انرژی الکتروالیزر اظهار نظر نمود .در این پژوهش حل معادالت عددی بهوسیله
نرم افزار متلب انجام شده است .ابتدا معادالت را در یک گستره دمایی و ضخامتهای مختلف حل کرده و تاثیر این پارامترها بر ولتاژ و انرژی
بررسی شده است.
واژگان کلیدی :الکتروالیزر ،کلرآلکالی ،دما ،ضخامت ،ولتاژ ،انرژی
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بررسی تاثیرجنس پره و فاصله صفحات بر عملکرد
یک مبدل کلدباکس سه طبقه
●●یونس منصوریان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز
●●مهدی حمزهای :استادیار ،گروه مهندسی مکانیک ,واحد اهواز ,دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز،ایران

در واحدهای تفکیک هوا ،کلدباکس برج بلند بســیار ســردی است که برای گاز مایع ساخته میشود و اساس کار آن اینگونه است که بر اثر
کاهش ناگهانی فشار و به طبع آن کاهش دما در آن ،هوا به دمایی بسیار پایین میرسد و در آن دمای شگفت انگیز گاز مورد نظر با اختالف
نقطه جوش آنها تبدیل به مایع میشوند و به راحتی جدا میشود .در کار حاضر انتقال حرارت بین سیاالت در یک مبدل حرارتی کلدباکس
سه طبقه مورد بررسی قرار گرفته است .پرههای این مبدل از نوع جناغی میباشند که پرههایی منقطع و ناهمراستا هستند .ابتدا با انتخاب
نوع پرهی مورد استفاده ،مدلسازی هندسهی مبدل در نرمافزار سالیدورک انجام شد .با انتقال مدل ایجاد شده به نرمافزار انسیس -فلوئنت،
مدل مش بندی شده و نتایج انتقال حرارت تحت شرایط مرزی مسئله به دست آمد .ابتدا صحت نتایج به دست آمده با روش  e-NTUاعتبار
سنجی شده و سپس جریان سیال تراکم ناپذیر در حالت آرام و پایدار سه بعدی شامل معادالت پیوستگی ،مومنتوم و بقای انرژی ،مورد آنالیز
و تحلیل قرار گرفته است .در ادامه تاثیر جنس پره و فاصله صفحات بر میزان انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج بدست آمده
نشان میدهد که افزایش فاصله صفحات باعث کاهش انتقال حرارت به سیال یعنی کاهش دمای خروجی سیال سرد در نتیجه باعث کاهش
کارایی مبدل میشود .همچنین بعد از بررسی جنس پرهها در انتقال حرارت و در نظر گرفتن هزینه صرف شده ،نتایج نشان میدهد انتخاب
جنس آلومینیوم برای این نوع مبدل انتخاب بهتری نسبت به بقیه فلزات میباشد.
واژگان كليدي :کلدباکس ،پرههای جناغی ،انتقال حرارت
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مدلسازي و تحليل عددي -كامپيوتري تاثير نصب صفحه توزيع كننده
در ورودي مبدل خنك كن مياني كمپرسور هوا
●●مهدي حمزهای :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
●●ناهيد طاهريان :دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر ،دانشگاه خوارزمي
●●عظيم مجرد :شركت پتروشيمي فجر

در این پژوهش ،به بررسي تاثير نصب صفحه توزيع كننده به منظور ضربه گيري و توزيع مناسبتر جريان جهت رفع مشكل خرابي فينهاي
خنککنهای میانی در کمپرسورهای چند مرحلهای واحد هواي پتروشيمي فجر و بهبود عملكرد اين مبدلها و افزايش راندمان آنها پرداخته
ميشود .اين خنك كنهاي مياني با کاهش دمای هوای بین مرحلهای ،بر روی راندمان کمپرسور تأثیر بهسزایی داشته و باعث کاهش کار
مصرفی کمپرســور میشوند .براي اين منظور جريان سيال در خنککن میانی ،یک کمپرسور سانتریفیوژ سه مرحلهای که ،از نوع پوسته و
لوله فشرده و مجهز به پرههای پیوسته موجیشکل میباشد ،شبیهسازی گردید .مدلسازی توسط نرمافزارهای گمبیت و سالیدورک و شبيه
سازي و تحليل با نرم افزار فلوئنت و با استفاده از دادههاي اخذ شده از اتاق كنترل و نيز دادههاي هواشناسي براي شرايط محيطي(دما ،فشار و
رطوبت نسبي در زمانهاي مختلف) انجام شد .ضمنا نتايج نهايي با دادههای تجربی مقایسه گردید .با مقایسه اختالف دمای ورودی و خروجی
بین مدل شبیهسازی شده و مدل واقعی ،خطای شبیهسازی قابل قبول مي باشد .از نتايج مدلسازي و شبيه سازيهاي مختلف نرم افزاري
مشخص گرديد كه در صورت نصب توزيع كننده ،ضمن بهبود بردارهاي و خطوط جريان سيال ،از برخورد مستقيم جريان توربوالنسي حاصله
با فينها جلوگيري شده و لذا مشكل خرابي فينها رفع ميگردد .از طرفي ديگر به دليل افزايش انتقال حرارت ،جداسازي رطوبت هوا در انتهاي
مبدلها بهبود يافته و مانع انتقال آن به مراحل بعدي كمپرسور و ايجاد خرابي ميگردد.
واژگان كليدي :مبدلحرارتیفشرده ،اينتر كولر كمپرسور ،توزيع كننده ،شبیهسازی دینامیک سیاالت محاسباتی
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بررسی اثر وجود زبریهای ذوزنقهای شکل بر میدان جریان و انتقال حرارت
جابهجایی طبیعی سیال
●●قنبرعلی شیخزاده :دانشيار ،مهندسي مكانيك ،دانشگاه كاشان

●●علیرضا آقایی :گروه مهندسی مکانیک ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک

●●محمدرضا استادیان بیدگلی :کارشناس ارشد ،مهندسي مكانيك ،دانشگاه كاشان

در این مطالعه به بررسی عددی اثر وجود زبریهای ذوزنقهای شکل بر میدان جریان و انتقال حرارت جابهجایی طبیعی سیال پرداخته میشود.
از روش حجم محدود و نرم افزار انسیس فلوئنت برای مدل-سازیها استفاده شده است .جریان آرام بوده و عدد پرانتل  0/72در نظر گرفته
میشــود .مطالعه برای محدوده اعداد رایلی  103تا  106انجام شــده است .زبریهای ذوزنقهای ابتدا روی دیوار گرم و در گام بعدی روی هر
دو دیوار سرد و گرم واقع شدهاند ،در حالی که تعداد و دامنه بدون بعد آنها تغییر میکند .رفتار هیدرودینامیکی و حرارتی سیال در حضور
زبریهای ذوزنقهای با کمک خطوط جریان و عدد ناسلت متوسط بررسی شده است .نتایجی که بر اساس این مطالعه عددی بهدست آمده
نشان میدهد که زبرها تاثیر قابل مالحظهای بر رفتار هیدرودینامیکی و حرارتی سیال در محفظه دارند .در عدد رایلی  103وجود این زبریها
سبب افزایش انتقال حرارت در محفظه شده در حالیکه در اعداد رایلی باالتر باعث کاهش انتقال حرارت میشود.
واژگان کلیدی :انتقال حرارت جابجایی ،زبری سطح ،خطوط جریان ،عدد ناسلت
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ارزیابی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت در مب ّدل حرارتی دو لولهای
مجهز به فنر و حاوی نانو سیال NiFe2O4
●●علی اکبرجمالی :عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

●●موسی نظری :دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

●●مهدی صابریان :پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،گروه مهندسی شیمی

ک مرحلهای و به روش رسوبدهی شیمیایی سنتز
ذرات فریت نیکل  ،NiFe2O4با میانگین اندازه  20نانومتر به صورت ت 
در این پژوهش نانو ّ
شد .با استفاده از دستگاه اولتراسونیک و به کمک دو سیال اتیلنگلیکول و آب به نسبتهای حجمی متفاوت ماده ،نانو سیال NiFe2O4
تهیه شد .جهت شناسایی نمونه سنتز شده ،تست  XRDو جهت بررسي مورفولوژي آن از ميكروسكوپ الكتروني روبشي ( )SEMاستفاده
مبدل حرارتی دو لولهای ،ضریب انتقال حرارت نانو سیال در حالتهای مجزای مختلف شامل استفاده از فنر در مسیر
شد .با تمرکز روی یک ّ
ذرات فریت نیکل و بدون استفاده از فنر مورد بررسی قرار گرفت .اثر پارامترهای مختلف مانند عدد رینولدز از  3000تا  8000با
لولهها ،نانو ّ
غلظت حجمی  2و  5درصد ذرات در مقیاس نانو بررسی شد .ضریب انتقال حرارت در مقایسه با سیال پایه با استفاده از  2و  5درصد نانو ذرات
 NiFe2O4برای رینولدز  3000به ترتیب  27و  41/5درصد و برای رینولدز  8000به ترتیب  22/3و  36/3درصد افزایش داشــت .مقادیر
ضریب انتقال حرارت اندازهگیری شده با نتایج روابط ارائه شده توسط دیگر محقّقان همبستگی خوبی را از خود نشان دادند.
واژگان كليدي :نانو ذرات فریت نیکل ،مبدل حرارتی دو لولهای ،نانو سیال ،ضریب انتقال حرارت
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انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان سیال درون محیط متخلخل
با تولید گرما در داخل
●●میثم عطایی :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
●●علی اکبرجمالی :عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ل کردن جریان و معادالت بقای
جابجایی اجباری در کانالهای با بستر پرشده به همراه تولید گرما در داخل به کمک روابط دارسی برای مد 
انرژی با تعادل غیر دمائی به صورت عددی مورد تحلیل قرار گرفتهاست .بدین منظور اختالف دما میان فاز مایع و شبکه ماتریسی به وسیله
سه پارامتر بیبعد ( Rep، H/dpو  )ks/kfمورد بحث قرارگرفت .نتایج بررسیهای عددی نشان میدهد که فرض تعادل حرارتی زمانی صادق
است که انتقال حرارت هدایتی جامد بر انتقال جابجایی جریان سیال غلبه داشته یا مادام که ضریب انتقال حرارت بین دو فاز در مقادیر باالی
رینولدز مقداری بزرگ به خود اختصاص دهد .در کار حاضر ضرایب انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان ســیال با تکیه بر تغییرات عدد
ناسلت در دیواره با تغییرات  Repبهازای مقادیر مختلف  ks/kpمورد مطالعه قرار گرفتهاست.
واژگان كليدي :محیط متخلخل ،جابجایی ،منبع گرمای داخلی ،تعادل گرمایی
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تحلیل کیفیت انتقال حرارت و تأثیر رسوب در تبادلگرهای پوسته و لوله
مجهز به بفلهای مختلف با ابزار دینامیک سیاالت محاسباتی
●●احسان جوکار :دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
●●علی اکبرجمالی :عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

متداولترین نوع مبدلهای مورد استفاده در نیروگاه و پاالیشگاههای صنعتی ،مبدلهای پوسته و لوله میباشند .در مبدلهای مزبور ،دو سیال
با دماهای مختلف و به صورت کام ً
ال جداگانه ،یکی در ســمت لوله و دیگری از طریق پوســته اطراف لوله جریان دارند .کار حاضر به مطالعه
وابستگی اثر حجم رسوب درون لولههای مبدل و میزان حرارت منتقل شده در سه حالت بدون رسوب ،رسوب با ضخامت  0/03سانتیمتر و
مبدل
رسوب با ضخامت  0/05سانتیمتر میپردازد .همچنین به لحاظ ضرورت بررسی اثر اختالط در میزان تبادل گرما ،از پیکربندی چهار ّ
ل در دیواره پوسته ،بفلها در دیواره و وسط پوسته ،بفلها در دیواره و وسط پوسته با چیدمان دایرهای و بفل مارپیچی استفاده
مختلف دارای بف 
شده است .نتیجه بررسی نشان میدهد که به موجب ایجاد آشفتگی شدید سیال درون پوسته و ایجاد تماس بهتر با لولهها ،بیشینه عملکرد
ل پوسته و لوله دارای
ل مجهز به بفلها در دیواره پوسته میباشد .متعاقب آن؛ کارایی حرارتی به ترتیب مربوط به مبد 
مبد 
حرارتی متعلق به ّ
ل در دیواره و وسط پوسته به فرم
ل دارای بف 
بفلهایی در دیواره ،وسط پوسته و مجهز به بفلهای مارپیچی است .این در حالی است که مبد 
مبدل
دایروی ،کمترین کارایی حرارتی را دارا میباشد .عالوه بر رعایت شرایط سیال ورودی به داخل مبدل ،با تمهید زمان اقامت بیشتر در ّ
میتوان توزیع یکنواختتر جریان و اختالط مناسب را رقم زد و به کمک تعبیه موانع و بفلهای مناسب میزان انتقال حرارت را افزایش داد.

واژگان كليدي :مبدل پوسته و لوله ،رسوب ،بفل ،دینامیک سیاالت محاسباتی
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مطالعه حالتهای متفاوت تهویه یک اتاق پینگپونگ با وجود
منبع گرمایی و انتخاب حالت مطلوب
●●محمد عماد جمالی :دانشجوی کارشناسی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

●●علی اکبر جمالی :هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی ،گروه مهندسی شیمی

گرچه تنظیم حرارت بدن به موجب سازوکار کالبدی به طور فیزیولوژیک و خودکار صورت میگیرد؛ لیکن از نقطه نظر تنكردشناسى نیز سطح
آسایش حرارتی ،دما ،رطوبت و سایر ویژگیهای زیستی بدن در زمان حداقل ف ّعالیت بدنی قابل توصیف است .به رغم پیشبینی پاسخ لحظهای
بدن به تغییر پارامترهای حرارتی و ّ
مشخصات محیطی ،اقدامات عملی نظیر پیادهسازی سیستمهای تأسیساتی ،تعبیه دستگاههای حرارتی و
توجه به چرخش جریان هوا در ساختمان ،نصب تجهیزات اندازهگیری و پایش مؤلفههای حرارتی و پاسخگوی نیازهای متداول بدن،
برودتیّ ،
گامهای اولیه ضروری در طراحی اماکن میباشد .از جمله تأمین محدوده آسایش حرارتی ورزشگاهها ،رعایت محدوده حرارتی و نظارت فنی بر
ت در اوقات سرد و جلوگیری از هدر رفت
چرخش اجباری هوا در مکانهای ورزشی؛ بهبود عملکرد ،افزایش بازده ورزشی ،کاهش مصرف سوخ 
نیروی برق در اوقات گرم را در بر دارد .گرچه ارتباط اثبات شدهای میان مصرف اكسرژی در بدن و پارامترهای مؤثر در خلق شرایط آسایش
حرارتی بدن موجود اســت؛ لیکن تحلیل نتایج شبیهسازی نیز میتواند مدلهای به اثبات رسیده را برای تمامی شروط مرزی دیگر به طور
عینی آشکارتر مینماید .بررسی حاضر در نظر دارد؛ در شش وضعیت مختلف به مطالعه تهویه یک اتاق ورزش با حضور دو بازیکن و دو المپ
به عنوان منابع حرارتی و وجود سه دریچه همزمان ف ّعال کولر بپردازد .با تشخیص حالت توزیع یکنواخت دما در اتاق ،هدف اصلی رسیدن به
پایینترین دمای ممکن در هوای مجاور بدن ورزشکاران و خروج مناسب هوای آلوده از درب اتاق با طبیعت عدم ایجاد گردابه در داخل فضا
میباشد .به منظور حل مسأله فوق یک مدل هندسی سه بعدی در نرمافزار  Solid worksبرای اتاق ،ایجاد و حل معادالت ناویر -استوکس،
پیوستگی و انتقال حرارت در نرمافزار کامسول انجام شده است.
واژگان كليدي :آسایش حرارتی ،تهویه مکان ورزشی ،چرخش اجباری جریان تهویه
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مروری بر حلقه شیمیایی احتراق
●●موسی نظری :دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه مهندسی شیمی ،تهران ،ایران

●● محمد سلطانیه :عضو هیت علمی گروه مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی شریف

●●امیر حیدری نسب :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه مهندسی شیمی ،تهران ،ایران
●●بزرگمهر مداح :گروه شیمی ،دانشکده و پژوهشکده علوم پایه ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)

●●علی اکبرجمالی :گروه مهندسی شیمی ،دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اخیرا ً تغییرات آب و هوایی در کره زمین به دلیل ف ّعالیتهای انســانی با تمرکز بر انتشــار جهانی دی اکســید کربن ،منجر به نگرانیهای
ِ
سنگ تمیز پیشنهاد شده که در آن حلقه
متعددی بر پایه زغال
زیستمحیطی شده است .مقابل با انتشار دی اکسید کربن ،تکنولوژیهای
ّ
شــیمیایی احتراق ( )CLCبه عنوان کارآمدترین فرایند محســوب میگردد .از آن جهت که انتقال اکسیژن از هوا به سوخت به مدد حامل
اکســیژن با جداسازی ذاتی دی اکسید کربن صورت میگیرد؛ فرایند مزبور عاری از تماس مستقیم سوخت و هوا بوده و بالتبع وقوع انفجار
در راکتور را در پی ندارد .با مروری بر تکنولوژی حلقه شیمیایی احتراق ،کار حاضر پیشرفتهای حاصله در دهه اخیر را بازبینی کرده و سیر
تکامل کاتالیستها و حاملهای فلزی را به مدا ّقه گذاشته است .در این سیر تکوینی ،توسعه حاملهای اکسیژن بلوغ یافته و روند مطالعات
توجه بیشتری میباشند .مطالعات
برای استفاده از سوخت جامد در حال شتاب گرفتن است؛ این در حالی است که سوختهای مایع نیازمند ّ
ادبیات فن؛ نیاز به
عملیات پیوسته در مقیاس پایلوت صورت گرفته که راه تجاریسازی را در پی گرفتهاند .نتایج ّ
نشان دادند؛ اخیرا ً تعدادی ّ
ف ّعالیتهای بیشتری را در مسیر مطالعه ،بررسی و ارزیابی پتانسیلهای بالقوهی فناوری حلقه شیمیایی احتراق در واکنشگاههای شیمیایی و
تحلیل فرایندهای مرتبط آن را برجسته مینماید.
واژگان كليدي :حلقه شیمیایی احتراق ،جذب و ذخیره کربن ،جذب دياکسیدکربن ،حامل اکسیژن
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بررسی علل شکست جوش در محل اتصال تیوب به تیوب
شیت کندانسور واحد بازیافت گوگرد پاالیشگاه گاز ایالم
●●حامد صوفی آبادی :سرپرست نوبتکاران بازیافت گوگرد ،شرکت پاالیش گاز ایالم ،ایالم چوار  ،تجریان شرکت پاالیش گاز ایالم

●●سیروس رستم وند :سرپرست نوبتکاران بازیافت گوگرد ،شرکت پاالیش گاز ایالم ،ایالم چوار  ،تجریان شرکت پاالیش گاز ایالم

کندانسور دوم واحد دوم بازیافت گوگرد پاالیشگاه گاز ایالم یک مبدل پوسته و لوله ،جهت خنک کردن گازهای ورودی تا دمای
اشباع گوگرد و بازیافت گوگرد به صورت مایع در خروجی کندانسور میباشد .طول لولههای داخلی مبدل حدود  9متر و در هر
مقطع حدود  425مقطع لوله دیده میشــود .خنک کننده این مبدل آب است و گاز عبوری از داخل لولهها ،ترکیبی از H2S،
 SO2و بخار گوگرد است .در انتهای مبدل ،گوگرد به صورت مایع از گاز جدا میشود .این مبدل بارها از محل جوشهای اتصال
تیوب به تیوب شیت دچار شکست و نشتی شده است ،که این موضوع توقف تولید و مشکالت عملیاتی و محیط زیستی فراوانی
به بار آورده اســت .علت این موضوع می تواند وابســته به عوامل مختلفی باشــد .هدف این مقاله تحلیل جریان سیال و انتقال
حرارت درون مبدل به منظور ریشه یابی علل پدیده نشت گاز می باشد .به همین منظور به کم روش ( CFDدینامیک سیاالت
محاسباتی) سیکل عملکردی مبدل مدلسازی و تحلیل میشود تا به دالیل احتمالی گسیختگی در صفحات پی برده شود.
واژگان كليدي :کندانسور ،مبدل پوسته و لوله ،گوگرد ،تیوب شیت ،شکستCFD ،
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الگوی مدیریت توسعه پایدار در سازمانهای دولتی
(شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان)
●●حمیده عباسیان :دانشگاه ازاد اسالمی واحد تربت جام
●● علی اکبر نظری :دانشگاه ازاد اسالمی واحد تربت جام
●●علی داسمه :دانشگاه کارلتون کانادا

یکی از چالشهای اصلی که سازمانها درکشورهای در حال توسعه با آن مواجهاند ،چگونگی سرعت بخشیدن به توسعه سازمانی
و یادگیری فن آوری ،به منظور تسهیل در ورود و پایداری در بازارهای جهانی است .شرکت مـــلی نفت ایران به عنوان متولی
ت و گاز در کشور همواره مود ر تـوجه خاص بوده است .بدین هدف این تحقیق به الگوی مدیریت توسعه پایدار
توسعه صنعت نف 
در سازمانهای دولتی (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان) ،بوده است .در این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه
گذاری اجتماعی ،سرمایه گذاری محیطی ،فعالیتهای نوآورانه ،مدیریت سبز و رهبری سبز و مدیریت انرژی بر مدیریت توسعه
پایدار پرداخته شــده اســت .جامعه آماری این تحقیق را  600نفر از کلیه کارکنان و مدیران واحدهای شرکت ملی ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان ،تشــکیل میدهد که بر اساس فرمول کوکران 235 ،نفر به صورت نمونه گیری طبقهای و
تصادفی ساده ،انتخاب شده است .ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است .فرضیههای تحقیق با استفاده از
نرم افزار  smart.PLSمورد آزمون قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد رهبری سبز ،سرمایه گذاری محیطی و سرمایه گذاری
اجتماعی بر مدیریت توسعه پایدار تاثیر دارد .اما فعالیتهای نوآورانه و مدیریت سبز بر مدیریت توسعه پایدار ،تاثیر ندارد.
واژگان کلیدی :مدیریت توسعه پایدار ،مدیریت سبز ،سرمایه گذاری اجتماعی ،سرمایه گذاری محیطی ،فعالیتهای نوآورانه
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شبيه سازي عددي و تحليل محاسباتي جهت بهينه سازي عملكرد
رطوبت گير مبدل مياني يك كمپرسور صنعتي
●●مهدي حمزه ای :شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
●●ناهيد طاهريان :دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر ،دانشگاه خوارزمي
●●عظيم مجرد :شركت پتروشيمي فجر

در این پژوهش به کمک نرمافزارهای گمبیت و فلوئنت دو هندســه رایج از رطوبتگیرهای پرهای مدل و به کمک دینامیک
سیاالت محاسباتی شبیهسازی شده است .نتایج حاصل نشان میدهد که مدل پره مثلثی در مقایسه با پره منحنی عملکرد بهتری
داشته (بازده بیشتر جداسازی قطرات و افت فشار بیشتر) و کلیه قطرات با قطر  10میکرومتر موجود در جریان گاز با سرعت 10
متر بر ثانیه را جداسازی مینماید.در پژوهش حاضر مدل سه بعدی از جریان گاز و قطرات موجود در ورودی رطوبتگیر (خروجی
کمپرســورهای صنعتی) به کمک نرمافزارهای دینامیک سیاالت محاسباتی (گمبیت ،فلوئنت) شبیهسازی و بازده مدل جهت
جداســازی قطرات موجود در جریان بررسی میگردد .بدین منظور اثر ابعاد هندسی رطوبتگیر شامل زاویه راس و فاصله بین
پرههاشبیهسازی و نتایج آن بررسی میگردد .در ادامه جهت بررسی عملکرد رطوبتگیرهای منحنی و مثلثی ،مدلی هندسی از
هر دو نوع در نظر گرفتهشده و بازده خروجی به ازای توانایی میزان جدا نمودن قطرات بر حسب سرعت و تعداد قطرات ورودی
بررســی می گردد .ضمنا نتايج نهايي با دادههای تجربی مقایســه گردید .با مقایسه اختالف دمای ورودی و خروجی بین مدل
شبیهسازی شده و مدل واقعی ،خطای شبیهسازی قابل قبول مي باشد.
واژگان كليدي :اينتر كولر كمپرسور ،رطوبت گير ،جداساز آب ،،شبیهسازی محاسباتی
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معرفی کتاب

تهران 23 ،آذر  - 1396مجری :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

فناوریهای نوین در بهبود عملکرد مبدلهای حرارتی
(برای کاربری در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی)
Enhancement Exchanger Heat
محمدرضا جعفری نصر
1390
خوشبختانه در سالهای اخیر دانش فنی الزم برای طراحی و ساخت مبدلهای حرارتی ،به
ویژه از نوع پوسته و لوله ای ،در کشور به خوبی توسعه یافته است ولی متاسفانه شناخت
کافی از فناوری هایی نوین در این زمینه که در حال حاضر شرکت های طراحی مهندسی
پیشتاز دنیا در صنایع مختلف به ویژه نفت ،گاز و پتروشیمی به کار می گیرند وجود
ندارد .کتاب حاضر ،که حاصل سالها پژوهش و تدریس مولف برای مهندسان و دانشجویان
رشته های مهندسی شیمی و مکانیک است ،با هدف آشنا کردن آنان با مبانی علمی
روشهای نوین افزایش انتقال حرارت نگاشته شده است .در این کتاب تالش شده صرفا
روشهای کامال کاربردی که طراحی ،ساخت و اجرای آنها در داخل کشور ممکن است
معرفی و بررسی شوند.

یکپارچه کردن انرژی در فرآیندهای شیمیایی
Processes Chemical in Integration Energy
محمدرضا جعفری نصر
1388
از سه دهه قبل ،حوالی سال 1970میالدی ،با رو به کاهش گذاشتن منابع انرژی و به تبع
آن افزایش قیمت این منابع برای مصرف کننده ها ،موضوع بحران انرژی یکی از
مقوله های اساسی روز دنیا بوده و پیوسته بررسی شده است.
بحثی کاربردی که در زمینه بازیافت انرژی در دهه 70میالدی مطرح شد ،در نهایت در
قالب یکپارچه کردن فرآیندها جامعیت یافت .در واقع میتوان گفت که هدف از فشرده
کردن دستگاه ها و یکپارچه کردن فرآیندها بهره گیری از بیشترین توانمندی های
موجود در آنهاست تا کمترین وابستگی را به تامین نیازهای خود از خارج داشته باشند.

رسو بگذاری در مبدلهای حرارتی
Fouling Exchanger Heat
محمدرضا جعفری نصر
1389
علیرغم دستیابی مهندسان به توانمندیهایی چشمگیر در طراحی های نوین ساخت
مبدلهای حرارتی ،مشکل رسوب گذاری در آنها هنوز یکی از پرهزینه ترین معضالت
محسوب میشود و تنها در امریکا این مشکل هزیه های نزدیک به پنج میلیارد دالر در بر
داشته است .در این کتاب مولف ،ضمن آشنا کردن مهندسان و دانشجویان با مبانی
علمی موضوع شامل بررسی انواع رسوب ،مدلسازی و پیش بینی تشکیل آن ،در نهایت
روشهای کاهش و کنترل رسوب را بررسی و ارایه کرده است
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