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ــگاه بین المللی تاسیسات و ● ــیزدهمین نمایش حضور انجمن در س
سیستم های سرمایشی و گرمایشی

ــزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی ● گزارش برگ
به طور فوق العاده

ــازی ● ــدی دماپایین به منظور جداس ــه حلقه باز تبری ــی چرخ معرف
ــای حرارتی و  ــی نیروگاه ه ــوالت احتراق ــیدکربن از محص دی اکس

ذخیره سازی آن در بسترهای حامل نفت و گاز

فراخوان مقاله و ثبت نام نخستین کنفرانس علمی: تهویه مطبوع و ●
تاسیسات حرارتی و برودتی

خبــــرنامـه
انجمن علمی مهـندسی
حـرارتی و برودتی ایران

مهندسی حرارتی و برودتی ايران
می 

 عل
من

نج
ا

Iranian Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (IRSHRAE)

حضور انجمن در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 
ــه عنوان یکی از بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری  (IRAN HVAC&R 2014) ب
ــالجاری در محل دائمی  ــوزه، ۲۵ الی ۲۸ مهرماه س ــه خاورمیانه در این ح منطق
ــی  ــگاه های بین المللی تهران آغاز به کار خواهد کرد. انجمن علمی مهندس نمایش
ــگاه حضور  ــته، در این نمایش ــال های گذش حرارتی و برودتی ایران مطابق روال س
ــت  ــیله هیئت مدیره انجمن، ضمن دعوت از تمامی دس ــت. بدینوس خواهد داش
اندرکاران حوزه تاسیسات کشور جهت بازدید از نمایشگاه، حضور این عزیزان را در 

غرفه اختصاصی انجمن واقع در سالن ۱۸، ارج می نهد. 
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یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و االحوال، حول حالنا الی احسن الحال

  هیــات مدیــره انجمــن علمــی مهندســی حرارتــی و برودتــی ایــران، فــرا رســیدن ســال نــو و بهــار پرطــراوت را کــه نشــانه 
قــدرت الیــزال الهــی و تجدیــد حیــات طبیعــت مــی باشــد را بــه تمامــی دســت انــدرکاران حــوزه صنعــت حــرارت و بــرودت 
کشــور، علــی الخصــوص اعضــای محتــرم انجمــن، تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و ســالی سرشــار از برکــت، معنویــت و 

موفقیــت را از درگاه خداونــد متعــال و ســبحان، بــرای تمامــی عزیــزان و خانــواده محتــرم آنــان مســئلت دارد.

اطالعیه تغییر تاریخ  برگزاری اولین کنفرانس بین المللی 
تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

و فراخوان ارسال مقاله
احترامـا پیـرو درخواسـت شـمار زیـادی از ارسـال کننـدگان مقالـه بـه اولیـن کنفرانس بیـن المللی تهویـه مطبوع و 
تاسیسـات حرارتـی و برودتـی به جهـت تغییر تاریـخ برگـزاری کنفرانس به منظـور حضور و مشـارکت فعال تـر، دبیرخانه 
اجرایـی کنفرانـس بـا تاییـد هیئـت مدیـره انجمـن، تصمیم بـه تغییر تاریـخ برگـزاری از 9 بهمن 93 به 31 اردیبهشـت 94 
نمـود. لـذا ضمـن تشـکر از اسـتقبال تمامـی ارسـال کنندگان مقالـه به دبیرخانـه کنفرانس کـه تا به امـروز فراتر از حـد انتظار 
بـوده اسـت، مجـددا از تمامی اسـاتید، پژوهشـگران، متخصصان، دانشـجویان و کارشناسـان حـوزه صنعت تاسیسـات حرارت و 
بـرودت، جهـت ارائـه تجربیـات و دسـتاوردهای علمی و پژوهشـی خویش در قالـب مقاله و یا کارگاه آموزشـی، دعـوت به عمل 

مـی آید.  

عالقـه منـدان جهـت آشـنایی بـا نحوه نـگارش و ارسـال مقاله و همچنین کسـب جزییات بیشـتر، بـه پوسـتر کنفرانس در 
صفحـه آخـر همیـن خبرنامه و یا تارنمـای کنفرانـس بـه آدرس www.hvacconf.ir مراجعـه نمایند.
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گزارش برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

معرفی چرخه حلقه باز تبریدی دماپایین به منظور جداسازی دی اکسیدکربن از محصوالت احتراقی 

نیروگاه های حرارتی و ذخیره سازی آن در بسترهای حامل نفت و گاز
محمد امین صادقی۱، مصطفی مافی۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

۲- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

«مجمـع عمومی فوق العاده» و «مجمـع عمومی عادی به طور فوق العـاده» انجمن، روز 
چهارشنبه مورخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۳ در ساختمان شورای انجمن های علمی ایران برگزار شد. 
مطابق دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده و به جهت ایجاد هم زمانی بین انتخابات اعضای 
ــنامه) از  هیات مدیره انجمن و بازرس، مهلت خدمت قانونی بازرس (موضوع ماده ی ۱۴ اساس
دو سال به سه سال تغییر یافت. همچنین مبلغ حق عضویت ساالنه اعضاء پیوسته، وابسته و 
دانشجویی انجمن به ترتیب سیصد، دویست و یکصد هزار ریال تعیین گردید. با خاتمه جلسه 
ــتورات مجمع عمومی عادی فوق العاده، ابتدا گزارشی از  مجمع عمومی عادی، مطابق با دس
ــید. سپس  ــتحضار اعضاء رس ــال ۹۲ به اس فعالیت های هیئت مدیره و عملکرد انجمن در س
ــزاری انتخابات، جناب آقای  ــید. در پایان با برگ ــال ۹۲ ارائه و به تصویب رس ترازنامه مالی س

مهندس صفایی به عنوان بازرس انجمن، انتخاب گردیدند.

میانگین دمای کره زمین از سال ۱۹۰۰ تاکنون حدود ۰/۶ درجه 
ــانتی گراد افزایش یافته است. همچنین پیش بینی های انجمن  س
ــت که تا  ــی تغییرات آب و هوا۱( IPCC) حاکی از این اس بین الملل
ــن بین ۱/۴ الی ۵/۸  ــت و یکم میانگین دمای زمی پایان قرن بیس
درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. شواهد موجود، فعالیت های 
انسانی را عامل اساسی در این پدیده نشان می دهند. ایران جزء ۲۰ 
ــور جهان می باشد که میزان انتشار گاز CO۲ آن باال می باشد،  کش
به طوری که آمریکا در ردیف اول و ایران در ردیف نوزدهم و پس از 
ــور عربستان سعودی قرار دارد. ایران جزء کشورهای امضاء  آن کش
ــد و بنابراین ملزم به کاهش انتشار  کنندگان پروتکل کیوتو می باش

CO۲ در جو می باشد. 

دی اکسیدکربن تولید شده از فعالیت های انسانی عمدتا ناشی از 
فرآیند های صنعتی است که از سوخت فسیلی جهت تولید حرارت و 

توان بهره می برند. واحدهای نیروگاهی، پتروشیمی و پاالیشگاهی، 
ــیدکربن در کشور می باشند.  عمده عوامل صنعتی تولید دی اکس
ــید، باد، زمین  ــای جایگزین از قبیل خورش ــری از انرژی ه بهره گی
ــال های گذشته پیشرفت قابل توجهی  گرمایی و بیوماس، طی س
ــته اند اما به تنهایی و به طور پایدار، قادر به تامین نیاز رو  را داش
به افزایش انرژی موجود در کشور نمی باشند و سوخت های فسیلی 

همچنان گزینه اصلی صنایع برای تامین انرژی می باشند. 
ــطح گازهای  ــی از روش های کاهش و همچنین تثبیت س یک
گلخانه ای بر روی کره ی زمین جمع آوری و ذخیره سازی دی اکسید 
کربن۲ (CCS) می باشد. جمع آوری و ذخیره سازی دی اکسیدکربن 
فرآیندی است که طی آن دی اکسیدکربن از منابع آالینده صنعتی، 
ــه نحوی که از  ــازی بلند مدت آن، ب ــده و برای ذخیره س ــدا ش ج
اتمسفر زمین دور بماند، اقداماتی بر روی آن صورت می گیرد. ایده 
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برتر شد. انجمن  به کسـب عنوان  92 موفق  در سـال  انجمن 
بنـا بـر ارزیابـی صـورت گرفتـه از سـوی کمیسـیون انجمـن های علمـی کشـور، انجمن علمـی مهندسـی حرارتی 
 و برودتـی ایـران بـه عنـوان انجمـن برتـر در سـال 92 انتخـاب و معرفـی شـد. متـن تقدیرنامـه مذکـور به شـرح ذیل

می باشد:
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اصلی این روش، ذخیره سازی دی اکسیدکربن در سفره های زمین 

شناختی از قبیل بسترهای حاوی نفت و گاز، الیه های ذغال سنگ 

ــور در اقیانوس ها  ــت و همچنین الیه های آب ش ــر قابل برداش غی

ــیدکربن به منظور افزایش  ــد. در روش استفاده از دی اکس می باش

ــت از چاه های نفت، گاز CO۲ را در چاه های محل استخراج  برداش

ــار درون چاه شده  نفت تزریق می کند که این امر باعث افزایش فش

ــتخراج نفت از باقی مانده چاه های نفتی، بسهولت  و لذا فرایند اس

انجام خواهد شد.

ــیدکربن  ــازی گاز دی اکس ــی از روش های مطرح در جداس یک

ــای صنعتی مقیاس بزرگ نظیر  ــوالت احتراق در فراینده از محص

نیروگاه ها، استفاده از چرخه های حلقه باز تبریدی دماپایین می باشد. 

ــازی و  ــکل ذیل، یک چرخه حلقه باز تبریدی به منظور جداس ش

ذخیره سازی دی اکسیدکربن با هدف تزریق به بسترهای حامل نفت 

ــت برای یک نیروگاه حرارتی رایج در مجاورت منابع  و ازدیاد برداش

ــی این چرخه، تولید جریانی با  ــان می دهد. هدف نهای نفتی را نش

ــار ۱۱۰ اتمسفر به  ــیدکربن در فاز گازی با فش غلظت باالی دی اکس

منظور تزریق در بسترهای حامل نفت می باشد. 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که گازهای خروجی از دودکش 

ــای نیروگاهی، حاوی ترکیباتی از جمله ذرات جامد، آب و  واحده

همچنین اکسید های گوگرد می باشند که این عوامل سبب اخالل 

در کارکرد چرخه تبریدی دما پایین خواهند شد. لذا ضروری است 

عملیاتی به منظور جداسازی این ناخالصی ها، پیش از ورود جریان 

ــود. محصوالت  ــی به چرخه، در نظر گرفته ش محصوالت احتراق

ــراه آن به زیر حد مجاز،  ــراق پس از کاهش ناخالصی های هم احت

ــده و دمای آن در دو مرحله، به حدود ۸۰-  وارد چرخه تبریدی ش

درجه سانتی گراد رسیده که سبب مایع سازی گاز دی اکسیدکربن و 

جداسازی آن از محصوالت احتراق می شود. در ادامه، از پتانسیل 

ــای چندجریانی  ــده در مبدل ه ــیدکربن مایع ش ــان دی اکس جری

استفاده شده و ضمن تامین برودت الزم جهت تقطیر جریان اصلی 

ــیدکربن تقریبا خالص، به گاز  محصوالت احتراق، مجددا دی اکس

تبدیل می شود. در پایان، گاز دی اکسیدکربن به واحد متراکم کننده 

هدایت می شود تا فشار آن به جهت تزریق به چاه های نفت، افزایش 

ــرایط عملیاتی جریان های اصلی چرخه را که  یاید. جدول ذیل، ش

ــرای محصوالت احتراقی یک نیروگاه حرارتی ۲۰۲۴ مگاواتی رایج  ب

کشور، محاسبه شده است، ارائه می دهد.

پی نوشت:
1. Intergovernmental Panel on Climate Changes
2. Carbon Dioxide Capture and Storage

جـدول ۱: شـرایط عملیاتـی جریان هـای اصلـی چرخه جداسـاز 
دی اکسیدکربن

جریان 1جریان
(دودکش نیروگاه)

جریان 16 
(دی اکسید کربن)

جریان 11 
(ناخالصی)

(Ton/hr) 203.4138.7464.51دبی

3311027.14فشار (بار)

(°C) 252525دما

CO261.4٪93.9٪8.11٪

H2O0.002٪0.32٪0٪

N22.048٪0.19٪5.06٪

O234.048٪4.93٪83.28٪

NO1.75٪0.64٪3.55٪

NO2--1ppm

SO25.45 ppm100ppm-

Total Sulphu124 ppm-0 ٪

شکل ۱: چرخه حلقه باز تبرید دما پایین به منظور مایع سازی و 
جداسازی گاز دی اکسیدکربن از محصوالت احتراقی یک واحد 

نیروگاهی

معرفی تازه های نشر
ــد  ــدرکاران حــوزه تولی ــی دســت ان ــه اطــالع تمام ــا ب احترام
همزمــان تــوان، حــرارت و بــرودت مــی رســاند کــه بــه تازگــی 
کتــاب ارزشــمند ذیــل بــا قلــم آقایــان دکتــر مســعود ابراهیمــی، 
عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی مکانیــک دانشــگاه 
کردســتان و دکتــر علــی کشــاورز، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
ــکاری انتشــارات  ــا هم ــن طوســی، ب ــی خواجــه نصیرالدی صنعت

ــده اســت: ــازار نشــر ش ــه ب Elsevier، روان

Combined Cooling, Heating and Power,
Decision-making, Design and Optimization

کتــاب فــوق در ده فصــل تنظیــم شــده اســت. در فصــل اول 
ــه سیســتم هــای  ــوط ب ــات مرب ــات و تجربی ــاب تحقیق ــن کت ای
CCHP در ده ســال گذشــته مــروری شــده اســت تــا هــم 
بتــوان ســیر تحــوالت تحقیقــات را دیــد و هــم بتــوان بــا انــواع 
ــه  ــهای بهین ــف و روش ــای مختل ــه ه ــی چرخ ــهای طراح روش
ســازی و تصمیــم گیــری، آشــنایی اولیــه پیــدا کــرد. ایــن فصــل 
بــرای افــرادی کــه در زمینــه سیســتم هــای CCHP عالقــه منــد 
بــه انجــام تحقیقــات هســتند، بســیار مفیــد بــوده و بــه آنهــا در 
مــرور ســریع تحقیقــات انجــام شــده، کمــک فــراوان مــی کنــد.

ــتفاده  ــای اس ــوژی ه ــواع تکنول ــز ان ــاب نی ــل دوم کت در فص
شــده در سیســتم هــای CCHP و مشــخصات فنــی، اقتصــادی 
و زیســت محیطــی آنهــا گــردآوری شــده اســت. در ایــن فصــل 
در مــورد انــواع موتورهــا از جملــه موتــور احتــراق داخلــی رفت و 
برگشــتی، میکــرو توربیــن گازی و بخــار، موتــور اســترلینگ، پیل 
ــده  ــه ش ــی ارائ ــات جامع ــار اطالع ــن گاز و بخ ــوختی، توربی س
اســت. همچنیــن در مــورد انــواع سیســتم هــای سرمایشــی کــه 
بــا حــرارت کار مــی کننــد، اطالعــات کاملــی ارائــه شــده اســت. 

فرآینــد در  مهــم  و  اصلــی  معیارهــای   در فصــل ســوم، 
تصمیــم گیــری و طراحــی معرفــی مــی شــوند تــا خواننــده بــا 
ایــن معیارهــا آشــنایی اولیــه پیــدا کنــد. ایــن معیارهــا شــامل 
معیارهــای تکنولوژیکــی، اقتصــادی، زیســت محیطــی و متفرقــه 
مــی باشــند. پــس از معرفــی معیارهــای مهــم در فصــل چهــارم، 
ــد  ــری چن ــم گی ــای تصمی ــتفاده از روش ه ــی و اس ــه معرف ب
معیــاره جهــت حــل یــک مســأله در اقلیــم هــای آب و هوایــی 

ــدم اول در  ــری، ق ــم گی ــت. تصمی ــده اس ــه ش ــران پرداخت ای
 فراینــد طراحــی مــی باشــد. پــس از ایــن مرحلــه در فصــل پنجم 
ــتفاده در  ــل اس ــای قاب ــرم افزاره ــار و ن ــبه ب ــای محاس روش ه

ــد. ــی شــده ان ــه معرف ــن زمین ای

ــامل  ــای CCHP ش ــتم ه ــی سیس ــف طراح ــهای مختل روش
ــت  ــای مدیری ــای برمبن ــع، روش ه ــم مرب ــای ماکزیم روش ه
انــرژی، روش هــای چنــد معیــاره و ... در فصــل ششــم معرفــی 
و یــک مســأله نمونــه بــرای 5 اقلیــم آب و هوایــی ایــران حــل و 
نتایــج روش هــای مختلــف بــا هــم مقایســه شــده انــد. اســتفاده 
 ،CCHP از انــرژی تجدیــد پذیــر خورشــیدی در سیســتم هــای
ــز  ــل نی ــن فص ــد. در ای ــی باش ــاب م ــم کت ــل هفت ــث فص مبح
ــم در  ــکات مه ــدی، ن ــک سیســتم CCHP هیبری ــا طراحــی ی ب
طراحــی ایــن نــوع از CCHP ارائــه شــده اســت. ذخیــره نمــودن 

انــرژی حرارتــی مــازاد و جلوگیــری از هــدر رفــت آن و اســتفاده 
از آن در زمــان مــورد نیــاز، بازدهــی سیســتم CCHP را افزایــش 
مــی دهــد. ایــن مبحــث در فصــل هشــتم کتــاب مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت. فصــل نهــم کتــاب بــرای اســتفاده کننــدگان 
ــه شــده اســت. در  ــرداران سیســتم هــای CCHP تهی و بهــره ب
ــس  ــدازی، و پ ــدازی، راه ان ــش راه ان ــات پی ــل مقدم ــن فص ای
ــه شــده و مســائل مهــم  ــدازی سیســتم هــای CCHP ارائ راه ان
ــورد  ــی م ــب یاب ــن عی ــداری و همچنی ــر و نگه ــث تعمی در بح
بررســی مقدماتــی قــرار گرفتــه اســت. در نهایــت در فصــل دهــم 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــای CCHP م ــتم ه ــای سیس ــاب، دورنم کت

گرفتــه اســت.
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Iranian Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (IRSHRAE)

خبرنامه داخلی انجمن علمی - مهندسی حرارتی و برودتی ایران

■ مدیر مسوول: دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان
■ سردبیر: دکتر مصطفی مافی

■ مشاور عالی: مهندس محمدحسین دهقان
■ ناشر: نشر یزدا و گروه نشریات

ــی و برودتی ایران آماده  ــی حرارت خبر نامه انجمن علمی - مهندس
ــان صنعتی و محققان  ــنهادات کارشناس ــت مطالب و پیش دریاف
ــت. عالقه مندان می توانند مطالب خود را به پست  دانشگاهی اس

الکترونیکی info@irshrae.ir ارسال فرمایند.

مزایای عضویت در انجمن
ــن ■ برخورداری از ۲۰ درصد تخفیف در ثبت نام  ــی انجمن ■ دریافت خبرنامه انجم ــورداری از ۱۰ درصد تخفیف در دوره های آموزش برخ
کنفرانس تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی ■ امکان استفاده از خدمات جدید انجمن مانند تورهای صنعتی و بازدیدهای آموزشی

عالقه مندان جهت عضویت در انجمن و دریافت فرم های مربوطه به 
وب سایت www.irshrae.ir مراجعه فرمایند.

■ آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام، 

پژوهشگاه نیرو، ساختمان معاونت امور انرژی، طبقه هم کف، اتاق ۱۸.

■ تلفکس: ۸۸۰۹۱۵۳۹
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