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 راکم، انتقال و توزیع گازت

Gas Compression, Transmission and Distribution 

 نوع درس: تخصصی اصلی 3تعداد واحد نظری: 

  -پیشنیاز:  -تعداد واحد عملی: 

 

 هداف درس:ا

 سازی شبكه توزیع گازهای انتقال گاز طبیعي و بهینهآشنایي با روش

 

 دهد: هایی که درس پرورش میو شایستگی مهارت، توانمندی

سازی شبكه توزیع گازهای انتقال گاز طبیعي و بهینهآشنایي با روش  

 

 سرفصل درس: 

  آمار تولید و مصرف گاز در ایران و جهان (1

معادله كلي انتقال ای بر اصول مهم و اولیه شامل انتقال گاز، پیدا كردن ها: مقدمهمحاسبات مربوط به انتقال گاز در لوله (2

ها، مقایسه بین معادالت موجود در بندی و معرفي معادالت مختلف، محاسبات افت فشار در لولهها، طبقهگاز در لوله

 Leak) یابياندازی، نشتهای قبل از راه، تست(Looping) های انتقال گاز سری و موازیزمینه انتقال گاز، لوله

detection) ، توزیع دما در خطوط انتقال گاز  

 TBSو  CGS هایطراحي ایستگاه (3

انتروپي ثابت، ) سازی گاز جهت انتقال: معادالت مربوط به محاسبات توان، هد و كارایي در فرآیند تراكم گازفشرده (4

، رفت و برگشتي و (سانتریفیوژ)گریزانه )و انواع كمپرسورهای مورداستفاده در صنعت گاز  (پلیتروپیك و دما ثابت

 (محوری

، انتخاب نوع كمپرسور و تعداد مراحل مورد نیاز، (driver) انتخاب محرک)های تقویت فشار طراحي ایستگاه( 5

   ...(چیدمان كمپرسورها، منحني مشخصه كمپرسور و

  های تقویت فشار در حالت پایا ای خطوط انتقال گاز و ایستگاهسازی رایانهشبیه (6



های صنعتي، تجاری و خانگي، پیدا كردن میزان مصرف بندی مصارف گاز در بخشهای توزیع: طبقهشبكه طراحي (7

وسیله رایانه و پیدا كردن شرایط های توزیع گاز، طراحي بههای توزیع، اصول طراحي شبكهگاز جهت طراحي شبكه

 بهینه توزیع

 

 فهرست منابع: 

[1] S. Kumar, Gas Production Engineering, Gulf Publishing Company, 1987.  

[2] M. Mohitpour, H. Golshan, A. Murray, Pipeline Design & Construction: A Practical 

Approach, 3rd Ed., ASME Press, 2007.  

[3] S. Mokhatab, W.A. Poe, J.G. Speight, Handbook of Natural Gas Transmission and 

Processing: Principles and practices, 4th Ed., Gulf Professional Publishing, 2019.  

[4] G.G. Wilson, J. Forwalter, R.T. Ellington, Gas Distribution (IGT Home Study Course), 

Institute of Gas Technology, 1990.  

[5] R.N. Maddox, Gas Conditioning and Processing, Vol. 1-4, 4th Ed., Campbell Petroleum 

Series, 1982.  

[6] D. L. V. Katz, K. Donald La Verne, Handbook of natural gas engineering, Mc Graw-Hill 

NewYork, 1959. 

 

 روش ارزیابی:

 پروژه پایان ترم میان ترم و تمرین( کویزارزشیابی مستمر )

+ + + + 

 نمره 2 :کویز

 نمره 2 :تمرین
 2 نمره 8 نمره 6

 

 راه های ارتباطی با استاد:

 09153402295از طریق پیام رسان ها با شماره: 

 b.bidar@eng.usb.ac.irاز طریق ایمیل: 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerald+G.+Wilson%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerald+G.+Wilson%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Forwalter%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Forwalter%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Forwalter%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Forwalter%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.T.+Ellington%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.T.+Ellington%22

