بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زيست
نام درس :مهندسی فرآيند

رشته :مهندسی انرژي

تعداد واحد نظری3 :

نام مدرس :دكتر خسرو باختري

گرایش :سیستمهاي انرژي

تعداد واحد عملی0 :

تمام وقت  نیمه وقت■ مدعو

مقطع :كارشناسی ارشد

عنوان درس پیشنیاز.……………… :

محل برگزاری :کالس■ آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
آشنايي با منابع ،انواع ،آزمايشات و تجهيزات تبديل انرژي در سوختهاي فسيلي و تجديدپذير و هستهاي و انجام محاسبات احتراق
رئوس مطالب
هفته اول

مقدمه انرژي -شامل اشكال ،مصارف و منابع ،سوختهاي فسيلي و تجديدپذير

هفته دوم

كليات سوختهاي فسيلي -شامل سوختهاي اوليه و ثانويه ،تعاريف ،منابع -مخازن و معادن ،مصارف و وضعيت در ايران

هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم

سوختهاي مايع شامل تركيبات ،عمليات جداسازي ،دستهبندي هيدروكربنها ،ارزش حرارتي ،نقطه اشتعال ،گرانروي  ...و تجهيزات
استفاده شده براي اندازهگيري پارامترها (سوختهاي اوليه)
ادامه سوختهاي مايع شامل ديگر آزمايشها ،تقطير ،اكتان و سيتان  ...و تجهيزات استفاده شده (سوختهاي اوليه)
سوختهاي گازي شامل :سوختهاي اوليه (گاز طبيعي  ،)LPG +منابع ،تركيبات ،انتقال ،مصارف /ديگر منابع (coal ،swage gas
 ،mineمحدوده قابل اشتعال( ،سوختهاي اوليه)..
سوختهاي جامد :ذغالسنگ ،ساختار ،دستهبندي ،تركيبها ،عناصر تشكيلدهنده و ناخالصها ،آزمايشهاي تقريب و نهايي
( )ultimate+proximateو اهميت نتايج آزمايشها و عناصر اندازهگيري شده در فرايند احتراق (سوختهاي اوليه)
سوختهاي ثانويه :شامل روشهاي توليد (تبديل ،كربنه كردن ،شكست معكوس و كاتاليزور) تبديل به گاز كردن -توليد ،coke
تبديل گاز به مايع (سوختهاي ثانويه)
تبديل انرژي توسط احتراق -احتراق سوختهاي مايع ،گاز ،جامد -پارامترهاي موثر در احتراق +اصول اوليه احتراق و پارامترهاي اوليه
در حل مسائل احتراق (باالنس عناصر ،تعاريف  ،a.m.uمول و كيلومول ،ضريب تفكيك )...
مشعلها :شامل انواع مشعلهاي گاز و مايع (مشعلهاي  pre mixedو نفوذي در گازها  +مشعلهاي تبخيري و پودركننده در سوخت
مايع)  +حل مسائل احتراق

هفته دهم

آنالي مخلوط گازي -دستگاههاي "اورست" و كروموتوگرافي گازي -مقدمهاي بر تاسيسات احتراق  +حل مسائل احتراق

هفته یازدهم

انواع كورهها و موتورهاي احتراق داخلي شامل كورههاي حرارتي ،كورههاي نيروگاهي ،كوره بلند -نيروگاه بخار  +حل مسائل احتراق

هفته دوازدهم

ادامه انواع موتورهاي احتراق داخلي :موتورهاي بنزين و ديزل  +توربينهاي گازي و جت  +حل مسائل احتراق

هفته سیزدهم
هفته چهاردهم

تبديل مستقيم انرژي ( )direct energy conversionشامل سيستمهاي thermionic + fuel cell + MHD +
 ،thermoelectricمباني كاركرد و تجهيزات آنها ،راندمانها و نقاط قوت و ضعف  +حل مسائل احتراق
تبديل بدون احتراق -شامل انواع انرژيهاي تجديدپذير مباني كاركرد و معادالت كلي حاكم ،روشها و تجهيزات تبديل انرژي به
انرژي برق +حل مسائل احتراق

هفته پانزدهم

تبديل بدون احتراق -شامل فرايند شكست و همبوش هستهاي ،مباني كار و تجهيزات استفاده شده  +حل مسائل احتراق

هفته شانزدهم

جلسه رفع اشكال -آخرين جلسه درسي قبل از شروع امتحانات ترم

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
تعريف يك پروژه درسي براي هر دانشجو در چهارچوب موضوعات درسي و تخصيصي ارزش معادل  4( %20نمره) در ارزيابي نهائي پايان ترم

منابع مطالعاتی:
 -1سوخت و انرژيBy:HARKER -
 -2نيروگاههاي پيشرفته بخارBY: WEISMAN -
 -3دادههاي سوختBY: ROSEL COOPER -
 -4ترازنامه انرژي ايران -وزارت نيرو

