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 :عنوان دوره تخصصي
   NET  ASPEN FLAREبه کمک نرم افزار   FLAREشبکه  يطراح  

 :مدرس دوره

 خشايار شريفيمهندس آقای 
 (و عضو هيأت علمي پژوهشگاه نفت فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه علم و صنعت)

 

 ASPEM FLARE یساز هيآن در شب یساز ادهيو روش پ FLAREشبکه  يبا اصول و مقدمات طراح ييآشنا: هدف ويژه دوره

NET  
  و واحد مهندسي پروژه نديفرا يکارشناسان مهندس  :مخاطبين دوره

 

 :محتوای دوره

 

 آن یهاییتوانا یو بررس ASPEN FLARE NETساز هیبر شب یمقدمه ا -1

 داردهابا منابع و استان ییو متعلقات ان و آشنا زاتیتجه یو بررس FLAREشبکه   یطراح اصول -2

 و نحوه ورود اطالعات ASPEN FLARE NETساز  هیشب طیبا مح ییآشنا -3

 انها یو نحوه معرف ASPEN FLARE NETدر  یساز هیقابل انتقال و شب زاتیانواع تجه یبررس -4

 رفع گلوگاه ای یساز هیو شب یو طراح NODES  یکارگذار FLAREخطوط شبکه  یساز ادهیپ -5

و  SCENARIO فیو روش تعر HYSYSو   ASPEN PLUSبا  ASPEN FLARE NETاتصال  روش -6

 یریگزارشگ

 FLAREمثال نمونه از شبکه  حل -7

 و رفع اشکال یلیمطالب تکم ارائه -8

 یواقع FLAREشبکه   کی DEBOTTLENECKINGو   یطراح ،یساز هیشب - 9      
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