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خبرنامه انجمن مهندسان مكانيك ايران
خالصه گردهمايي شهريورماه  2931انجمن
در گردهمايي شهريور ماه انجمن ،روز چهارشنبه  2931/60/60جناب
آقاي دكتر روحاله ترابي مدير محترم پشتيباني فني و آموزش پمپ
اِبارا تحت عنوان "روشهاي كاهش مصرف انرژي در سيستمهاي
پمپاژ" سخنراني جامعي ايراد كردند كه خالصهاي از آن به قرار زير
است:
سيستمهاي پمپاژ بطور متوسط نزديك به  %16برق توليدي جهان را
مصرف ميكنند و در بسياري از صنايع بين  12تا  %26از كل مصرف
انرژي مربوط به پمپها ميباشد .مطالعات مختلف نشان داده است
كه با بهينه سازي خطوط لوله ،پمپها و سيستمهاي كنترل آنها
ميتوان بين  96تا  %26در مصرف انرژي آنها صرفهجويي نمود.
 -2سهم انرژی در کل هزینههای یک پمپ
همانگونه كه از شکل شماره يك پيداست در يك پمپ سانتريفوژ
نمونه ،نسبت هزينه انرژي به كل هزينه ها نزديك به  %26درصد مي
باشد .حال آنکه هزينه اوليه خريد تنها حدود  %26هزينه ها را شامل
مي شود .به همين خاطر به هنگام خريد يك الکتروپمپ بايد بيش از
آنکه به هزينه اوليه خريد توجه مي شود ،مقدار راندمان كه مشخص
كننده مقدار مصرف انرژي است مد نظر قرار گيرد.

اين تلفات را ميتوان بصورت زير دستهبندي نمود:
 تلفات هيدروليکي :ناشي از اصطکاك سيال ،اغتشاش جريان و غيره.
 تلفات نشتي :مثل نشتي از آب بند پمپ ها و يا برگشت جريان خروجي
از پروانه به سمت مکش پروانه.
 تلفات ديوارهها :ناشي از برخورد سيال به ديوارههاي پروانه و حلزوني
 تلفات مکانيکي :اصطکاك مکانيکي درياتاقانها ،آب بندي و غيره.
بايد توجه داشت مقدار توان گرفته شده از شبکه سراسري بيش از توان
ورودي به پمپ است .دليل آن است كه مقداري از انرژي در الکتروموتور
تلف مي شود .به اين ترتيب براي آن كه مقدار توان مصرفي مجموعه پمپ
و موتور را بدست آوريم بايد مقدار راندمان موتور را نيز در محاسبات منظور
نماييم.
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شکل دو :تغييرات توان در يك الکتروپمپ
شکل يك :نسبت هر يك از پارامترها در كل هزينه ها در يك مدل پمپ سانتريفوژ

 -1مقدار انرژی مصرفی یک پمپ
مقدار تواني كه پمپ از الکتروموتور دريافت مي كند را "توان
ورودي" مي نامند كه طبق رابطه زير محاسبه مي شود:
QH
367  
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كه در آن  Piتوان ورودي بر حسب كيلووات H ،هد پمپ بر
حسب متر Q ،دبي پمپ بر حسب متر مکعب در ساعت
و راندمان پمپ ميباشد.
راندمان پمپ متاثر از عوامل متعددي شامل افت فشارهاي
اصطکاكي ،اغتشاش جريان ،ايجاد گردابه ها و  ...مي باشد كه
باعث اتالف انرژي سيال شده و در نتيجه راندمان كم ميشود.
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مثال :الكترو پمپي قادر به پمپاژ  041متر مكعب در ساعت آب به
ارتفاع  021متر ميباشد .راندمان موتور و پمپ آن به ترتیب  %51و
 %22است .در صورتیكه پمپ فوق  111ساعت در ماه كار نمايد ،با
احتساب قیمت  0111ريال براي هر كیلوواتساعت ،هزينه ماهانه برق
را محاسبه نمايید.
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 -3روش های بهینه سازی مصرف انرژی
 -1-3استفاده از موتورهای دور متغیر
يكي از تكنولوژي هايي كه به تازگي موارد استفاده فراواني در صنعت
پمپ و پمپاژ پیدا كرده است استفاده از موتورهاي با دور متغیر است .در
بسیاري از شرايط شاهد تغییر در هد و دبي مورد نیاز سیستم هستیم .به
عنوان مثال مقدار مصرف آب در طول شبانه روز در يک ساختمان تغییر
مي كند و به اين ترتیب نقطه كاري پمپ نیز مرتب در حال جابجايي
است .مثال ديگر باال و پايین رفتن سطح آب داخل چاه است كه باعث
مي شود مقدار هد پمپ تغییر كند .در اين گونه موارد كه نیاز سیستم در
حال تغییر است بايد تمهیدي انديشید كه نقطه كاري پمپ از نقطه
بهترين راندمان فاصله نگیرد .در سیستم هاي دور متغیر ،پمپ براي
باالترين مقدار نیاز انتخاب ميشود اما با كاهش دادن سرعت دوراني
مقدار هد و دبي كاهش پیدا مينمايد بدون آن كه راندمان پمپ كاهش
زيادي پیدا كند.
 -2-3کارکرد پمپ در نقطه بهترین راندمان
به هنگام انتخاب پمپ بايد دقت داشت تا پمپي انتخاب شود كه نقطه
كار آن در شرايط كاري نزديک به نقطه بهترين راندمان قرار گیرد .براي
اين امر بايد مقدار هد مقاوم سیستم مورد محاسبه دقیق قرار گرفته و
سپس پمپ انتخاب شود .همچنین پس از نصب پمپ نقطه كار آن
كنترل شده و در صورت نیاز با استفاده از شیر تنظیم جريان ،نقطه كار را
تنظیم كرد.
 -3-3استفاده از پمپ های با سایز مناسب
در بسیاري از پروژهها ،مهندس طراح براي اطمینان از صحت محاسبات
و عملكرد درست طرح ،اقدام به انتخاب پمپ با مشخصاتي باالتر از حد
نیاز مينمايد .اين مساله جدا از آنكه باعث ميشود پمپ در نقطهاي
دورتر از نقطه " بهترين راندمان" كار كرده و عمر آن كاهش يابد باعث
افزايش فوق العاده هزينه برق مصرفي خواهد گرديد.
مثال :2در مثال شماره يک در صورتي كه پمپ ديگري انتخاب شود
كه مقدار هد ودبي آن  %01بیشتر باشد ،ساالنه چه مقدار هزينه برق
اضافي بوجود خواهد آورد؟
با فرض آن كه راندمان كاهش پیدا نكند ،توان مصرفي پمپ 01
كیلووات بیشتر خواهد شد كه معادل  44مگاوات ساعت در سال است.
قیمت اين مصرف اضافه ،ساالنه نود و هشت میلیون ريال خواهد بود.

 -4-3استفاده از پمپ های با راندمان باال
به مرور زمان و با رشد تكنولوژي ،نسل جديد پمپ هاي سانتريفوژ
داراي راندمان باالتري نسبت به پمپ هاي قديمي ميباشند .اين مساله
به واسطه رويكرد شركت هاي سازنده به تولید محصوالت با كیفیت
باالتر و همچنین نیاز مشتريان به كاهش هزينههاي ناشي از مصرف
انرژي صورت پذيرفته است.
مثال  :3در مورد پمپ ذكر شده در مثال يک در صورتيكه راندمان
پمپ  %11بود ،مصرف برق چه مقدار بیشتر مي شد؟
با محاسبه مشخص مي شود ساالنه مصرف برق تقريبا  11میلیون ريال
افزايش پیدا مي كرد.
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دبیرخانه همایش:
اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه شهید چمران-دانشکده مهندسی-دبیرخانه بیست و
دومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران
فکس 0155-9990333
تلفن 0155-9990333

فراخوان
بيست و دومين كنفرانس ساالنه بينالمللي
مهندسي مكانيك

www.isme.ir/2014

دانشگاه شهيد چمران اهواز
 2تا  4ارديبهشتماه 3131

انجمن مهندسان مکانیک ایران با همکاری دانشگاه شهید چمران برگزار کننده
بیست و دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک در شهر اهواز خواهد بود.
هدف اصلی این همایش بسط و گسترش رشته مهندسی مکانیک است .این
دستاورد از طریق ایجاد بستری برای ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشگاهها
و واحدهای صنعتی و نیز تبادل اطالعات بین استادان ،دانشجویان ،پژوهشگران،
مهندسان و صنعت گران این رشته حاصل خواهد شد.
در همایش بیست و دوم چندین نشست و میزگرد تخصصی با حضور اندیشمندان
برجسته در زمینههایی که از آنها به عنوان چالشهای اساسی علوم و مهندسی به
طور اعم و چالشهای مهندسی مکانیک ایران به طور اخص نام برده میشود
برنامه ریزی شده است .بعضی از این نشستها عبارتند از :آلودگیهای محیطی و
ریزگردها ،رویکردهای نوین برای ارتباط صنعت و دانشگاه ،تجاری سازی
فنآوریهای دانشگاهی ،آلودگی محیط زیست ،شیوههای نوین آموزشی در
مهندسی مکانیک ،فرصتها و تهدیدهای پیش روی موضوعات پایان نامههای
تحصیالت تکمیلی مهندسی مکانیک.
در این همایش ،همچنین مسابقات دانشجویی در زمینههای علمی و فناوری برنامه
ریزی شده است .همایش بیست و دوم در نظر دارد به منظور تشویق متخصصان و
پژوهشگران شاغل در صنعت بخش ویژهای را به مقاالت صنعتی اختصاص دهد.
چنانچه تعداد مقاالت پذیرفته شده هر یخش صنعت به حد نصاب معین برسد،
همایش آنها را در بولتن ویژهای منتشر مینماید .هم چنین مقاالت برتر ،لوح تقدیر
انجمن مهندسان مکانیک ایران و همایش بیست و دوم را دریافت میکنند.
موضوعات همایش:
مکانیک جامدات
دینامیک ،ارتعاشات و کنترل
مکانیک سیاالت
ترمودینامیک و انتقال حرارت
انرژی و محیط زیست
بیومکانیک ،میکرو و نانومکانیک
طراحی و ساخت
کاربردهای مهندسی مکانیک
تاریخهای مهم:
 51آبان 5931
ارسال مقاالت کامل
 51دی 5931
اعالم نتایج پذیرش مقاالت
 5بهمن 5931
ارسال مقاالت نهایی
 5اسفند 5931
ثبت نام عادی

دومين كنفرانس ملي
سيستمهاي مكانيكي و نوآوريهاي صنعتي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
 22و  22آذرماه 3132

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز با توجه به دارا بودن اعضای هیئت علمی
مجرب و امکانات وسیع گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی و حمایت
گسترده دانشگاهها و صنایع مهم استان خوزستان و انجمن های علمی معتبر،
اقدام به برگزاری کنفرانس "سیستم های مکانیکی و نو آوری های صنعتی "
در تاریخ های  11و  12آذر ماه  5931نموده است ،و امیدوار است که بتواند با
همکاری و پشتیبانی صاحبنظران ،مدیران مجامع علمی و صنایع مرتبط ،به
اهداف مورد نظر دست یابد.
با افتخار از کلیه متخصصین و اندیشمندان گرامی دعوت میگردد مقاالت خود
را در محور های ارائه شده به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
محورهای كنفرانس:
 طراحی بهینه قطعات مکانیکی
 فرآیندهای نوین ساخت ،مدیریت ساخت
 سیستم های دینامیکی ،ارتعاشی و کنترلی
 دستاوردهای طرحهای نو و توسعهای صنعتی
 جریان سیال دائم و غیر دائم ،چند فازی و آشفته
 و ...
عالقمندان میتوانند برای اطالع از تاریخهای مهم به وب سایت کنفرانس
مراجعه نمایند.
www.iauahvaz-cmsii.ir

جناب آقای دكتر علي نوری
دبیر محترم انجمن
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از
درگاه ایزد منان برای آن مرحوم شادی روح و برای بازماندگان محترم صبر
و شکیبایی آرزومندیم.
هیات مدیره و پرسنل
انجمن مهندسان مكانیك ایران
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دورههاي آموزشي انجمن مهندسان مكانيك ايران  -پاييز 2931
مدت

رديف

عنوان دوره

زمان برگزاري دوره

شهريه دوره

1

چيلرهاي جذبي

 72شهريور

7/000/000

8

7

تعمير روتور توربوماشين ها براساس استاندارد API687
روشهاي كنترل صدا در صنعت

 72الي  72شهريور

3/000/000

11

 72الي  78شهريور

4/000/000

11

4
0

مباني هيدروليكي خطوط لوله(عمومي )
آناليز ارتعاشات ماشينها -سطح 7

 2الي  11مهر
 11الي  18مهر

4/000/000
0/000/000

74
74

1
2

ADAMS
Power Mill
COMSOL

 70مهر
 70مهر

7/700/000
7/700/000

78
78

 70مهر

7/700/000

78

2

 Abaqusمقدماتي

 71مهر

7/700/000

78

10

 HVAC & Carrierپيشرفته

 71مهر

7/400/000

30

11
17

Moldflow

 71مهر
 71مهر

7/700/000
7/700/000

78
78

 77مهر

7/400/000

78

 77مهر

1/100/000

78

7/400/000

37
40
78

3

8

13

PDMS
 CATIAمقدماتي

(ساعت)

14

SolidWorks
(APDL+Workbench)ANSYS

 77مهر

11

 HVAC & Carrierمقدماتي

 73مهر

7/400/000

12

OpenFoam
 MatLabمقدماتي

 73مهر

7/700/000

 73مهر

1/100/000

78

12

 CATIAپيشرفته

 74مهر

7/400/000

78

70

پيشرفته (APDL+Workbench)ANSYS

 74مهر

7/400/000

37

71

 MatLabپيشرفته

 74مهر

7/000/000

78

77

ASPEN Bjac
 Abaqusپيشرفته

 74مهر

1/100/000

70

 70مهر

7/400/000

78

74

Fluent

 70مهر

7/700/000

78

70
71

CFX
ThermoFlow

 70مهر
 70مهر

7/700/000
7/400/000

78
78

72
78

DEFORM 3D
تكنولوژي جوشكاري و بازرسي جوش در ساخت مخازن ذخيره براساس استانداردهاي  API 650و API 620

 70مهر
 78الي  30مهر

7/700/000
4/000/000

78
74

72
30

نحوه عملكرد انواع مختلف توربين هاي گاز در صنايع نفت  ،گاز و پتروشيمي
طراحي مبدلهاي حرارتي (عمومي)

 8الي  10آبان
 14الي  11آبان

3/000/000
4/000/000

11
74

31

آشنايي با مكانيزمهاي زوال در صنعت و روشهاي بررسي و ارزيابي آن ()Failure Analysis
روتور ديناميك

 10الي  12آبان

4/000/000

74

 78الي  30آبان

2/000/000

74

33

بررسي جامع و تبيين الزامات استاندارد  API 617در زمينه كمپرسورهاي سانترفيوژ
نحوه عملكرد انواع مختلف پمپ ها در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي

 72آبان الي  1آذر

3/000/000

11

 1الي  8آذر

3/000/000

11

30

بررسي جامع و تبيين الزامات استاندارد  API 610در زمينه پمپ هاي سانترفيوژ

 17الي  10آذر

4/000/000

74

31

باالنس تجهيزات دوار منطبق بر استاندارد ISO 1940

 72الي  72آذر

3/000/000

11

10

18

73

37
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جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت بروشور مي توانيد با دبيرخانه انجمن تماس حاصل نماييد.
براي اعضاي انجمن كه داراي كارت معتبر مي باشند  %21تخفيف در نظر گرفته خواهد شد و در پايان هر دوره پس از آزمون و موفقيت در دوره براي
شركت كنندگان گواهي نامه معتبر از سوي انجمن صادر خواهد شد.

www.isme.ir

