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 ساالنه مهندسي فرآيند است كه توسط كنفرانس دوره سه مقاالت چكيده شامل پيشرو صفحه اي 526 فايل

 :همچون معتبر و صنعتي علمي نهادهاي از برخي همكاري با كيميا انرژي انديشان هم شركت

 فنون نآورا ره فجر، پتروشيمي ايران، انجمن علمي حرارتي و برودتي ايران، شيمي مهندسي انجمن

 همايش دبيرخانه با ميتوان مقاالت كامل فايل دريافت جهت  گرديد. برگزار  ...سايت سيويليكا  و  پتروشيمي،

 نمود. مراجعهwww.civilica.com سايت وب به يا گرفته تماس

 است. شده آورده صنعتي - علمي معتبر كنفرانسهاي از كاملي ليست www.Hamandishan.org نشاني در

 www.Processconf.ir: مهندسي فرآيندهمايش  سايت وب

  09197556424همراه:     88671676تهران:  تماس شماره
  

  164الي  2صفحه از  مقاالت دوره نخستچكيده
  389الي  165صفحه از  دوممقاالت دورهچكيده
  526الي  390صفحه از  سوممقاالت دورهچكيده

  
  

  توجه: 
به ثبت رسيده، شناسه ملي آن  334597به شماره  5/9/1387هم انديشان انرژي كيميا در تاريخ  صنعتي -علمي  شركت

 23/2/1392مورخ  17/258- 7196ره نامه ميباشد. به شما 411354531194و كد اقتصادي آن  10103760840
تا  1388از آبان ماه سال  گواهينامه ثبتنام در نظام ماليات بر ارزش افزوده اين شركت ثبت گرديده است. اين شركت
كه رياكاري را  الحالمعلومكنون به فعاليت علمي فرهنگي خود ادامه است. اما به تازگي مشاهده شده است عده اي 

محتواي و نازل ايشان زبانزد بوده و تا چندي پيش فاقد نشاني و تلفن برگزاري همايشهاي بي كرده اند و  چاشني كار خود
ثابت بوده اند، با مشابه سازي با نام شركت هم انديشان انرژي كيميا در پس كسب اعتبار براي خود ميباشند و صرفا خود 

چطور امكان دارد كه يك  آبروي رفته خود را بازيابند.د از اين راه را با نام هم انديشان معرفي مينمايند تا بلكه بتوانن
شماره تلفن ثابت بوده و صرفا داراي خط موبايل بوده و آنهم در روزها و نشاني كامل و سازمان برگزار كننده همايش فاقد 
نه از دوره دوم آن  هر بار يك همايش با يك وب سايت و شماره تلفن برگزار نمود و ساعات محدودي پاسخگو باشد؟

 همايش خبري است و نه از آن وب سايت و شماره تلفنها و نشاني اش ! 
نام مهم نيست. بلكه صداقت است كه رمز ماندگاري است. شركت هم انديشان انرژي كيميا اين افتخار را دارد كه تاكنون 

تمامي يا مقاالت برتر در فالن نشريه ، چاپ و دانشمند داخلي هيچگونه وعده پوشالي در خصوص آوردن مهمان خارجي
و كسب درآمد ايجاد مخاطب  درا نداده است تا از اين فريب براي خو و مواردي مشابه  علمي پژوهشي داخلي يا خارجي

  نمايد.

www.Hamandishan.org  
    



 

 

  

به عنوان يكي از روش هاي افزايش ارزش افزوده  GTLبررسي فرآيند 
  گاز طبيعي

  3، فرشاد كافي2، رهام بصير1علي عزيززاده

 

  تهران، ميدان انقالب، دانشگاه تهران، دانشكده فني، دانشكده مهندسي شيمي
Aliazizadeh@ut.ac.ir  

 
 

  چكيده
براي  انتقال گاز توليدي از مخازن داخل دريا به خشكي روش هاي گوناگوني وجود دارد كه مي توان 

طبيعي بايد حداكثر  اشاره كرد؛ همچنين به دليل ارزش زياد گاز GTWو  LNG ،LPG ، GTH،GTLبه
استفاده را از آن كرد ومانع هدر رفتن آن (سوزاندن گاز طبيعي در فلرها) شد. يكي از راه هاي انتقال و 
استفاده از اين منبع خدادادي، تبديل گاز طبيعي به هيدروكربن هاي مايع از طريق فرآيند فيشر تروپش 

دم به بنزين و فرآورده هاي ميان تقطير و همچنين است و همچنين با توجه به افزايش روز افزون نياز مر
در  ،ميليون بشكه در روز 25با توجه به آمار منتشر شده از سوي سازمان اوپك نياز به سوخت ديزل از 

همچنين با توجه به داده  .افزايش خواهد يافت 2035در سال  ،ميليون بشكه در روز 37به  2011سال 
ميليون بشكه براي حمل نقل اختصاص دارد  23 ،2035روز در سال  ميليون بشكه در 37هاي اوپك از 

پس نياز به  .مابقي گازوئيل و نفتا است %43آن فرآورده هاي ميان تقطير،  %57ميليون  23و از اين 
اين مشكل را تا حدي بر طرف  GTLفرآورده هاي ميان تقطير يك نياز روز افزون است كه محصوالت 

مزايا تهديدات  ،انواع راكتور هاي قابل استفاده ،GTLاله به بررسي مراحل روش خواهند كرد  در اين مق
  بررسي شده است. ،با ديگر روش ها GTLپيشروي اين روش و همچنين مقايسه محصوالت 

  بازيافت فلر ،گاز سنتز ،هيدرو كربن هاي مايع ،GTL ،واژه هاي كليدي : گاز طبيعي

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي مهندسي شيمي، دانشكده فني، دانشگاه تهران-1
  دانشجوي كارشناسي مهندسي شيمي، دانشكده فني، دانشگاه تهران-2
  دسي شيمي، دانشكده فني، دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي مهن-3



 

 

وينينگ مس به كمك  سل الكترو شبيه سازي جريان الكتروليت در يك
  ديناميك سياالت محاسباتي

  
  6، عطااهللا سلطاني گوهرريزي5، علي محبي4مه جبين نجمي نوري

  
  76175 -133دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسي شيمي، ص پ 
mahpishooni_306@yahoo.com 

  
  

  چكيده 
باشد. اين روش مشتمل بر اعمال جريان ل آنها ميالكترووينينگ بازيابي الكتروشيميايي فلزات از حالت محلو

باشد. تحت شرايط مناسب و صحيح، فلز مي O2H-4SO2H-4CuSOالكتريكي بين دو الكترود غوطه ور در الكتروليت شامل 
كند. در اين مطالعه هيدروديناميكي كه بين يك آند و كاتد در يك حل شده روي سطح الكترود منفي (كاتد) رسوب مي

سازي  شبيه سازي شد. اين شبيه (CFD)كترووينينگ آزمايشگاهي انجام شده بوسيله ديناميك سياالت محاسباتي سل ال
 - گاز) و پايدار انجام شد. در اين شبيه سازي روش اولرين - بين يك كاتد و آند و به صورت سه بعدي، دوفازي (مايع
دالت پيوستگي و ممنتوم به كمك حجم محدود در محيط نرم اولرين براي الكتروليت و گاز اكسيژن به كار برده شد. معا

حل شده اند. جريان فاز مايع (الكتروليت) توربالنت و فاز گازي (حباب هاي اكسيژن) آرام در نظر  ANSYS CFX 12افزار 
، دراگ، با در نظر گرفتن نيروهاي شناوري k-ωگرفته شد. به منظور محاسبه توزيع سرعت محلول، مدل جريان توربالنت 

نيروي پراكندگي توربالنت و نيروي شناوري مرتبط با غلظت به كار رفته است. نتايج شبيه سازي در مواردي چون 
خطوط جريان الكتروليت و تغييرات كسر حجمي اكسيژن در فاصله ي بين كاتد و آند بررسي شد. اين  ،پروفايل سرعت

  نتايج توافق خوبي با داده هاي آزمايشگاهي داشت.

  

 فرآيند الكترووينينگ، مدلسازي جريان الكتروليت، ديناميك سياالت محاسباتي، حبابهاي اكسيژنهاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسي شيمي - 1
  استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسي شيمي - 2
  دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسي شيمي - 3



 

 

  مطالعه آزمايشگاهي تاثير ميدان مغناطيسي بر كشش سطحي 
  محلول هاي اسيدي و نفت خام

  
  11ايرانمنش ، پروانه 10، حسين روح االميني نژاد9، شهرام دانش پژوه8، علي محبي7مريم چنگيزي

  
  دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده فني و مهندسي، بخش مهندسي شيمي 

Maryamchangizi31@ymail.com  
 
 

  چكيده

ده و مطالعات فراواني بر روي اين ميدان مغناطيسي از جمله حوزه هايي است كه در دهه هاي اخير توجه بسياري از محققين را به خود جلب كر
موضوع در رشته هاي مختلف صورت گرفته است. با توجه به اهميت نفت خام در كشور و صنايع پتروشيمي وكاربرد گسترده محلول هاي 

خود گرفت. به اسيدي در صنايع گوناگون و همچنين عدم وجود سابقه تحقيقات كافي در اين زمينه و نوپايي آن، اين پژوهش صورت عملي به 
منظور يافتن تاثير ميدان مغناطيسي، طراحي آزمايش به صورت فاكتوريل كامل صورت گرفت. پارامترهاي نوع اسيد، غلظت اسيد، دما و ميدان 

ميلي تسال  5/2 - 5/3مغناطيسي در سطوح مختلف بررسي شد. در اين پژوهش از ميدان مغناطيسي توليد شده توسط آهنربايي با شدت حدود 
 استفاده شد. آزمايشات نشان داد كه ميدان مغناطيسي تاثير قابل مالحظه اي بر كشش سطحي اين مواد داشته و با توجه به نوع ماده، غلظت و

 5(وقتي كه غلظت از  دماي آن،اين پارامتر را تغيير مي دهد. ميدان مغناطيسي سبب كاهش كشش سطحي اسيد سولفوريك با افزايش غلظت
درجه سانتي گراد مي شود در حالي كه كشش سطحي اسيد نيتريك در  25گرم بر ليتر افزايش مي يابد) در دماي ثابت  50به گرم بر ليتر 

همين شرايط افزايش مي يابد ولي، افزايش دما تاثير قابل مالحظه اي بر روي كشش سطحي اسيد سولفوريك در حضور و عدم حضور ميدان 
گرم بر ليتر مي شود، در  50و  5سبب كاهش قابل مالحظه كشش سطحي اسيد نيتريك در غلظت هاي  مغناطيسي ندارد. ميدان مغناطيسي

گرم بر ليتر كاهش بيشتري را از خود نشان مي دهد. همچنين اعمال ميدان مغناطيسي  50حالي كه كشش سطحي اسيد سولفوريك در غلظت 
نيمم كشش سطحي بعد از دو ساعت از شروع فرآيند اتفاق مي افتد و سبب كاهش كشش سطحي نفت خام بر حسب زمان مي شود. مقدار مي

بعد از آن كشش سطحي مجددا افزايش مي يابد. بعنوان نتيجه گيري كلي مي توان بيان كرد كه با كاهش كشش سطحي مي توان سبب 
   انحالل بيشتر مواد معدني در محلولهاي اسيدي شد كه منجر به افزايش استخراج آنها مي شود. 

  

ميدان مغناطيسي، كشش سطحي، محلول هاي ا سيدي، نفت خام، اسيد سولفوريك، اسيد كلريدريك، اسيد نيتريكواژه هاي كليدي: 

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -1
  هندسي شيمي، دانشگاه شهيد باهنر كرماناستاد م  -2
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، مجتمع مس سرچشمه -3
  استاديار فيزيك، دانشگاه شهيد باهنر كرمان -4
  استاديار فيزيك، دانشگاه ولي عصر رفسنجان -5



 

 
 

محاسبه زمان ماند ذرات كروي در خشك كن هاي دوار توسط روش اجزا 
 محدود

   
  13، مجتبي اعظمي12علي ترجمان نژاد

  
  دانشگاه تبريز

Ali_tarjoman@yahoo.com 
   
   

  

  

  چكيده 
محاسبه زمان ماند ذرات در خشك كن هاي دوار يكي از مهم ترين عوامل در طراحي خشك كن ها است. با 
  استفاده از

زمان ماند ذرات در خشك كن ها مي توان طول الزم براي خشك كن ها را به دست آورد.  در اين مقاله  
قابل مورد بررسي قرار گرفته است. براي زمان ماند براي خشك كن هاي دوار با حرارت مستقيم، جريان مت

معادالت انتقال جرم و معادالت  استفاده شده است. MATLAB 2011پياده سازي معادالت از نرم افزار 
  حل گرديده اند. implicitحرارت از روش اجزا محدود و با استفاده از روش 

، 15، 10، 5، 2شده است. قطرهاي  قطر بررسي 6براي بررسي زمان ماند و پروفايل دما براي ذرات كروي 
ميليمتر مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه با كاهش ميزان شعاع  25، 20

ذرات كروي، دماي مركز ذرات افزايش مي يابد. زمان مورد نياز براي خشك شدن ذرات نيز با افزايش قطر 
را در حل  implicitن بررسي توانايي روش اجزا محدود و روش ذرات به صورت تواني افزايش مي يابد. اي

معادالت به خوبي نشان مي دهد. از مدل به دست آمده در اين مقاله مي توان براي مواد حساس به دما و 
  طراحي خشك كن چند مرحله اي براي اين گونه مواد استفاده كرد.

  

                                                            
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي - 1
  دانشجوي ارشد مهندسي شيمي - 2



 

 
 

 

  دوار، ذرات كروي، اجزا محدود زمان ماند، پروفايل دمايي، خشك كنهاي كليدي: واژه

  

  انتخاب مدل هاي ترموديناميكي براي شبيه سازي فرايندهاي شيميايي
 
  

  16، عليرضا قاضي زاده15، عارف بازيار14علي ترجمان نژاد
 

  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي، دانشگاه تبريز1
  قات كرمانشاهدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقي2

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند تبريز3
 
  
  

  چكيده
انتخاب مدل هاي ترموديناميكي مناسب به عنوان نقطه شروع براي شبيه سازي درست يك 
فرايند يك امر بسيار مهم است. انتخاب مدل ترموديناميكي يكي از اولين مراحل الزم در انجام 

، مدل هاي (EOS)ست. اين مدل ها معموال شامل مدل هاي چند پارامتري شبيه سازي ا
اكتيويتي (محلول ها)، مدل هاي فشار بخار و ديگرمدلهايتخصصيبهمنظوردرنظرگرفتن غيرايده 

 مورد براي لترموديناميكي مد انتخاب سريع براي مقاله آلي در مخلوط هاي گاز و مايع است. اين
  ه است. سازي، انجام شد شبيه پايه

براي بررسي دقت و صحت مدل هاي ترموديناميكي بايد داده هاي حاصل از مدل هاي مختلف با 
داده هاي تجربي مقايسه شوند. براي بررسي دقت مدل هاي مختلف دو مورد داده هاي تجربي 
تعادالت فازي و خصوصيات مواد (ظرفيت حرارتي) با داده هاي حاصل از مدل هاي مختلف 

اند. براي به دست آوردن داده هاي حاصل از مدل هاي مختلف از نرم افزار  مقايسه شده
ASPENPlus2006 .استفاده شده است  

نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه معادالت حالت براي تركيبات هيدروكربني در بازه وسيعي 
بي يا مواد از شرايط عملياتي مناسب مي باشند اما كاربرد آنها محدود به سيستم هاي غيرقط

مختصر قطبي است. از معادالت فشار بخار مي توان براي مواد و مخلوط هاي ساده در فشارهاي 
  پايين استفاده كرد.

                                                            
Ali_tarjoman@yahoo.com  -1 
Aref_bazyar@yahoo.com  -2 

Alirezaghazizadeh68@yahoo.com -3  



 

 
 

براي سيستم هاي شيميايي غيرايده آل يا قطبي بهتر است از مدل هاي اكتيويته استفاده كرد. 
راي پيش بيني خواص محلول براي محلول هاي الكتروليت بهتر است از معادالت اصالح شده كه ب

 استفاده شود.  ElectrolyteNRTLالكتروليت اصالح شده اند مانند 

  
 ASPENPlus–تعادل فازي –مدل اكتيويته  –معادالت حالت  –مدل ترموديناميكيهاي كليدي: واژه
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  19سعيد جعفري ،18عطااهللا سلطاني گوهريزي ،17ير صادقي پور مرويام

  
  بخش مهندسي شيمي ،دانشكده فني و مهندسي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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  چكيده
ه اطراف يك المان استوانه اي كه مدل خوبي از يك در اين پژوهش جرياني از يك سيال به همراه ذرات االيند

مرز خميده مي باشد به روش عددي شبكه بولتزمان شبيه سازي شده است.در اين شبيه سازي با استفاده از 
ميدان سرعت درون كانال و ضريب دراگ روي استوانه و همچنين طول گردابه تشكيل  ،روش شبكه بولتزمان

است.شبيه سازي توزيع غلظت ذرات با استفاده از معادله اويلر اطراف استوانه شده پشت استوانه بدست آمده 
صورت گرفته است.براي شبيه سازي مرز منحني استوانه از روش ميانيابي توابع توزيع در نزديك مرز استفاده 

)  H/Dو در نسبت هاي مختلف ارتفاع كانال به قطر استوانه ( 45شده است.ابتدا شبيه سازي در رينولدز 
انجام شد. با افزايش اين نسبت طول گردابه تشكيل شده پشت سيلندر افزايش يافته است. سپس شبيه 

و نسبت هاي مختلف ارتفاع كانال به قطر استوانهصورت گرفته است كه نتايج نشان  100سازي در رينولدز 
ررسي ميزان جذب ذرات دهنده بوجود آمدن پديده فون كارمن در پشت استوانه مي باشد. در ادامه به ب

آالينده پرداخته و تغييرات غلظت قبل و بعد از المان استوانه اي نشان داده شده است. هماهنگي مطلوب بين 
شبيه سازي انجام شده به روش شبكه بولتزمان با نتايج محققان قبلي نشان دهنده توانايي اين روش در 

  .تحليل جريان و انتقال جرم روي مرز منحني مي باشد

  توزيع غلظت ،ضريب دراگ ،سيلندر استوانه اي،مرز منحني ،:شبكه بولتزمانواژه هاي كليدي

   

                                                            
  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،محيط زيست –دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  17
  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،دانشيار مهندسي شيمي18
  گاه شهيد باهنر كرماندانش ،استاديار مهندسي نفت و گاز19
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Abstract 

In the coming pages the design of a water cooler is investigated in order to reduce the water 
carry-over from the waste gas stream of the Sour Water Treating plant. High water content 
prevents the gas to be burned inside the incinerator of the Sulfur Recovery unit and is 
unwillingly sent to the flare network resulting into corrosion issues and Slops formation. 
Upon simulating the whole water treating unit via Aspen v. 2006.5 to obtain operating data 
for the gas stream, using HTRI v. 5.0 a highly efficient water cooler is designed which 
practically condenses over 53 percent of water from the vapor phase making it suitable for 
introduction to the incinerator. 

 

Keywords: Water Cooler, Water Carry-Over, Sour Water Treating plant, Sulfur Recovery 
unit, Slops, Computer Simulation 
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نونيل استو فنون و استفاده از -5-هيدروكسي-2سنتز و تعيين مشخصات 
  آن براي تهيه ماده افزودني در استخراج مس 

  
  25، مريم كالنتري24،علي مرادي23آزاده انجم شعاع

  

 76175- 133دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده فني، بخش مهندسي شيمي،ص پ

Azadeh_anjomshoa@yahoo.com 
  
  
  
  

  چكيده: 
نونيل استو فنون به عنوان يك ماده ي مياني در سنتز بسياري از تركيبات مهم از جمله  - 5-هيدروكسي - 2ماده ي

نونيل استو فنون اكسيم -5-هيدروكسي- 2نونيل استو فنون اكسيم و استامينوفن كاربرد دارد. -5-هيدروكسي-2سنتز 
كسيم است كه در فرايند استخراج مس براي بهبود عمل رها سازي مس بكار مي رود در گذشته براي اين كار از يك كتو

نونيل ساليسيل آلدوكسيم(آلدوكسيم) به تنهايي استفاده مي شد كه قدرت مس گيري بااليي دارد -5استخراج كننده ي 
ه همين دليل از تركيب اين دو براي استخراج مس استفاده اما به همان اندازه در مرحله رها سازي عملكرد خوبي ندارد ب

مي شود،اين دو پايه ي استخراج كننده هايي هستند كه هر كدام به تنهايي يا مخلوط با هم قابل استفاده مي باشند. مواد 
اين دو استخراج كننده ي تجاري مختلفي بر مبناي دو ساختار كلي آلدوكسيم و كتوكسيم توليد شده اند از مخلوط 

استخراج كنندهدر ساير زمينه ها ازجمله تصفيه فلزات سنگين از فاضالب استفاده مي شود. در اين تحقيق براي توليد 
كتوكسيم، ابتدا برروي نونيل فنل، واكنشاستريفيكاسيون انجام شد. پس از انجام واكنش استريفيكاسيون، براي قرار دادن 

د آلومينيم (فرايند نوآرايي فرايز) استفاده گرديد كه اين مرحله نياز به زمان و استر استات در موقعيت اورتو از كلراي
نونيل استوفنون توليدي پس از خالص سازي و شستشو به وسيله هيدروكسيل  -5هيدروكسي - 2اختالط كامل دارد. 

)، (FTIRيل فوريهآمين، اكسيم دار گرديد. بر روي محصول نهايي آناليزهاي دستگاهي طيف سنجي مادون قرمز تبد
انجام گرفت. )H NMR1(و طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته ايGC/MS)(طيف سنجي جرمي - كروماتوگرافي گازي

تفسير آناليزهاي دستگاهي عالوه بر تعيين مشخصات براي آناليز ماده فوق، ميزان كمي و كيفي واكنش انجام شده را 
  نشان مي دهد.

  

.FTIR،H NMR1،GC/MSنونيل استو فنوكسيم، كتوكسيم،استخراج مس، -5- هيدروكسي -2 واژه هاي كليدي:

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسي شيمي -23
  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسي شيمي -24
  گاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسي شيمياستاديار دانش -25
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  چكيده

نونيل فنيل استات به سه روش مختلف پرداخته شده است. از مهمترين كاربردهاي - pدر اين تحقيق به سنتز ماده 
نونيل استو فنون اكسيم مي باشدكه در فرايند استخراج مس براي بهبود عمل - 5- هيدروكسي-2اين ماده توليدكتوكسيم

ازي مس بكار مي رود. در گذشته براي اين كار از آلدوكسيم به تنهايي استفاده مي شد كه قدرت مس گيري بااليي رها س
داشت اما در مرحله رها سازي بسيار بد عمل مي كرد. چنانچه از كتوكسيم به همراه آلدوكسيم استفاده شود قدرت رها 

دارويي بسيار معروف و پر مصرف استامينوفن است. جهت توليد سازي مس افزايش مي يابد.كاربرد ديگر آن،توليد تركيب 
p - نونيل فنيل استات گروهOH  فنولي در اثر اضافه كردن مشتقات كربوكسيليك اسيد آسيله مي شود. در اين تحقيقسه

و مقايسه مشتق كربوكسيليك اسيد يعني انيدريد استيك، استيك اسيد و كلرو استيك اسيد براي توليد اين ماده استفاده 
اي بين محصول حاصل ازآنها انجام گرفت كه بهترين بازده مربوط به كلرو استيك اسيد بود.بر روي محصوالت نهايي 

)، انجام گرفت.نتايج تحقيق نشان مي دهد كه كلرو استيك (FTIRآناليز دستگاهيطيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه
ك و استيك اسيد داشته استو بين انيدريد استيك و استيك اسيد، )نسبت به انيدريد استي%85اسيد بازده باالتري(

 ) داشت.%82انيدريد استيك بازده ي باالتري (

  

  .FTIRنونيل فنيل استات، انيدريد استيك، استيك اسيد،كلرو استيكاسيد، - pكلمات كليدي:
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  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسي شيمي - 27
  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسي شيمي - 28



 

 
 

 شيرين سازي گاز طبيعي به روش جذبي
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  چكيده 
از مخلوط  2CO) انجام شد كه گاز TSAآزمايشها با استفاده از جاذبها به روش جذب در دو دما (

درصد نسبت به متان) خارج مي شود. تستهاي انجام شده نتايج بسيار  CO4CH )95/2گازي 
) تاييد شده اند.از غربال GCمطلوبي را نشان مي دهند كه اين نتايج توسط گاز كروماتوگرافي (

جاذبهاي به كار  هاي مولكولي به عنوان جاذب براي جداسازي گاز دي اكسيد كربن استفاده شد.
فيت جذب بااليي مي باشند بطوريكه سيستم جذبي قادر خواهد رفته در روش جذبي داراي ظر

نسبت به گاز  %7/4ساعت با فلو  3بود با يك ستون جاذب در نظر گرفته شده به تنهايي به مدت 
بطور پيوسته عمل جداسازي را انجام دهد و در  %2/6ساعت با فلو  2دي اكسيد كربن و به مدت 

بطور پيوسته توانايي انجام جداسازي را خواهد داشت.  نهايت با بكارگيري چند ستون، سيستم
شيرين سازي گاز شيرين به شدت به ميزان فلو گاز و درصد گاز ورودي وابسته مي باشد.  بازافت 
جاذبها نيز به دو طريق امكان پذير است كهشامل روشهاي بازيابي در دما و در فاشار مي باشد. 

نتايج بهتري را نسبت به بازيابي در فشار نشان مي   )Cº150 روش بازيابي در دما ( دماي
دهد.الزم به ذكر مي باشد كه بازيافت جاذبها  به صورت ساده و سريع قابل انجام است و جاذبهاي 

  مصرفي بطور سريع قابل بازگشت به سيستم مي باشند. 

  

 TSAشيرين سازي، كامپوزيت، دي اكسيد كربن، هاي كليدي: واژه       
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  چكيده :

عسلويه كه پتانسيل بااليي به يكي از مشكالت عمده در صنايع نفت و گاز خوردگي بخصوص در پااليشگهاي گازي منطقه 
خاطر عامل خورنده(رطوبت و گازهاي اسيدي)دارند به شمار  مي رود كه ساالنه عالوه بر مبالغ هنگفتي كه به خود 
اختصاص مي دهد وقفه در توليد پايدار گاز نموده وهزينه هنگفتي چه ازلحاظ توليد  هيدروكربن سبك و سنگين و چه از 

اسي در پي خواهد داشت بنابراين براي توليد پايدار گاز در طول سال و سالمت طول عمر مفيد نظر هزينه تعميرات اس
كليه  تاسيسات و  تجهيزات موجود در پااليشگاهاي گاز و به دنبال آن جلوگيري از بروز حوادث كه بعلت خوردگي بوجود 

جلوگيري و مقابله با خوردگي  الزامي مي  مي ايند و رعايت كامل ايمني و حفاظت از سالمت كاركنان رعايت راه هاي
باشد. كه يكي از مشهود ترين  راه هاي مقابله با خودرگي در تاسيسات گازي حفاظت كاتدي ومواد بازدارندخوراكي مي 
باشند. ماده بازدارنده خوردگي يك تركيب شيميايي است كه وقتي در غلظت هاي پايين افزوده مي شود، خوردگي (زنگ 

ت، آلياژها، لوله ها و خطوط لوله را كاهش مي دهد يا متوقف مي كند. اصول خوردگي در حفاظت كاتدي  زدن) فلزا
است كه در آند توليد الكترون و در كاتد مصرف الكترون صورت مي ي براساس خواص فعل و انفعاالت الكتروشيمياي

  دپذير

  

  .لوله –بازدارنده  –حفاظت كاتدي  – هاي كليدي:خوردگيواژه

  

   



 

 
 

  

واحد تثبيت  ميعانات گازي   OFF GASتاثيرعدم راه اندازي كمپرسور 
  پااليشگاه پنجم پارس جنوبي

  

  عيسي حسين پور
  

Mail: hosseinpoureisa@yahoo.com 

  
 مقدمه:

 .شود مي تاستفاده وبخارا پذير،گازها تراكم فشارسياالت افزايش براي زآن ميشودكه ياطالق ماشين كمپرسوربه

 اسب را آن اصطالحًا امروزه كه اهميتي برخورداربوده ازآنچنان صنايع وگسترش بشري زندگي فادرر كمپرسو

 و وسيع پيچيده تاصنايع خانگي هاي يخچال.ميباشد كمپرسوربسيارمتنوع مصرف.مينامند باركش صنايع

 كاغذسازي، عصنايع پتروشيمي،پااليشگاهها،صناي .مي باشد كمپرسور ازمصرف گوناگوني هاي نمونه پتروشيمي
 كمپرسور كننده مصرف واحدهاي ترين عمده ...و بخارات، تراكم بخارآب بازيافت ازهوا، اكسيژن و ازت توليد

 بنا به داليل ميتواند عمل اين ولي باشد اتمي يابخار و گازها افزايش وظيفه كمپرسورها ميباشند. هرچندكه

  :عبارتنداز آنها ترين عمده كه يباشدم مختلف

 درحجم جوئي صرفه  :سراسري)  ب گاز خطوط (نظير گازها انتقال در هنگام رفته برانرژي ازدست بهالف: غل

 بازيابي افزايش جهت زيرزميني منابع گازهابه تغذيه : گازها)  ج سازي گازها(ذخيره نگهداري زمان در مخازن

 كار انجام براي الزم محركه وينير تامين : تبريد) ه ميعانĤن(سيستم فشارگازجهت افزايش : د  .نفتي منابع
 فرآوردههاي توليد و شيميائي واكنش انجام جهت گاز فشار افزايش ابزاردقيق) و (پنوماتيك، مكانيكي

  (توليد آمونياك). تروشيميپ

 مختلف امروزه انواع كه است برخوردار وسيعي دامنه ازچنان درصنايع ازكمپرسورها برداري بهره شرايط

 بار)6000( از بيش زياد بسياركم (خالء)تافشاردهش بسيار فشارمكش واز مختلف ايدرظرفيته كمپرسورها
واحد تثبيت ميعانات گازي پااليشگاه پنجم پارس جنوبي از نوع    OFF GASكمپرسور    ميشود. بكارگرفته

كه مرحله اول آن به صورت يك   Double Activeدومرحله اي  (Reciprocating)تناوبي  كمپرسورهاي
 [4]لندر و مرحله دوم آن به صورت دو سيلندر موازي طراحي شده است.سي
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Abstract 
Iron deficiency due to increasing the concentration of bicarbonate, reduces 
photosynthesis, pigment synthesis, and other metabolic disorders. Therefore 
the iron deficiency causes the color of young leaves turn to yellow which is 
called chlorosis. Thus a fast operation applying a synthetic fertilizers  is 
essential  to correct this deficiency after the symptoms onset. Iron is not 
transported within the plant unless using,  a continuous iron source. Iron 
dissolution occurs through chelate in calcareous soils. The usage chelating 
agent in agricultural fertilizers enhance iron absorption through increasing 
the concentration gradient of releasable iron. One of  important applicable 
chelates is ethylenediaminedi(o-hydroxy- phenylacetic acid) (EDDHA) [or 
N,N'-ethylene-bis-2- (o-hydroxy phenyl) glycine (EHPG)]. Synthesizing of 
this valuable material could be performed by various methods such as 
cyanidation technique. The aim of this study is synthesized EDDHA by two 
different methods and compared used methods. In order to achive this 
purpose, EDDHA was synthesized with the using of two varied carbonyl 
compounds, phenol and ethylenediamine in alkaline condition. The 
techniques which are used in this study carried out without cyanidation. 
Reaction progress was controlled by Thin Layer Chromatography (TLC). 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and mass spectroscopy  
(MS) data confirmed the production of  the product. Interperation of these 
analyzing spectra have many new results in this regard. 

 
Keyword: chelate, synthesis, calcareous soil, FTIR 
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بهينه سازي سنتز كربن فعال از پوست پسته به روش شيميايي در راكتور 
  دوار با طراحي تاگوچي

  
  39حسين كمانداري،38،حسن هاشمي پور رفسنجاني37اسماعيل روستايي نژاد

  

  كرمان،دانشگاه شهيد باهنر،دانشكده مهندسي،گروه مهندسي شيمي
E.RoostaeiNezhad@yahoo.com  

  
  

  چكيده:
تي از اثرپارامترهاي عمليا كربن فعال به روش شيميايي ازپوست سخت پسته در يك راكتور دوار سنتز شد.،دراين بررسي

زمان ماند و عامل فعال كننده بر بازده توليد،مورد بررسي قرار گرفت.دماي فعالسازي ،جمله دماي فرايند، درصد آغشتگي
و ماده پتاسيم هيدروكسايد و روي كلرايد به عنوان  150و100،75درصد آغشتگي  ،درجه سانتي گراد 700تا  400بين 

ها با روش تحليلي تاگوچي صورت گرفت و در نهايت به كمك اين روش،  فعال كننده، در نظر گرفته شد.طراحي آزمايش
اثرعوامل موثر مورد بررسي قرار گرفت. با استفاده از اين روش و بررسي اثر اين عوامل بر روي بازده توليدكربن فعال، نقطه 

امال متفاوت بوده است. مقدار ك،بهينه فعال سازي تعيين گرديد. نتايج نشان داد، نقطه بهينه براي اين دو فعال كننده
ميلي گرم برگرم جاذب) در دماي 1035بهينه جاذب توليد شده در فعال سازي با عامل پتاسيم هيدروكسايد( با عدد يدي

درصدبدست آمد، همچنين مقدار بهينه در  150دقيقه و درصد آغشتگي  30درجه سانتي گراد،زمان فعال سازي 650
درجه سانتي گراد،زمان  550ميلي گرم بر گرم ماده جاذب) در دما 1394د( با عدد يدي فعال سازي با عامل روي كلراي

درصد و باالترين بازده توليد كربن فعال با پوست پسته، براي عامل روي  100دقيقه و درصد آغشتگي  30فعال سازي
  .كلرايد بدست آمد

  
  عدد يدي ،راكتور دوار ،روش تاگوچي ،دهفعال كنن ،پوست پسته ،درصد آغشتگي ،كربن فعال واژه هاي كليدي:

   

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -  37

  دانشيار گروه مهندسي شيمي -  38
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 39



 

 
 

مدلسازي و شبيه سازي واحد تبخير چند مرحله اي توسط شبكه 
  عصبي مصنوعي  با پارامترهاي بهينه 

  
  3هادي زهره اي ، 2، محمد علي فنايي شيخ االسالمي1فاطمه مدحت بجنورد

  
  دانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي مشهد – 1

  سي مشهداستاديار دانشگاه فردو -2
  دانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي مشهد -3

  

  

  

  چكيده
مدلسازي و شبيه سازي يك واحد تبخير چهار مرحله اي فيلم ريزان توسط دو شبكه عصبي مصنوعي 
صورت گرفته است. تفاوت اين دو شبكه در آن است كه يكي از آنها شبكه عصبي پيش آماده شده اي است كه 

وجود دارد و پارامترهاي آن بهينه نشده اند و ديگري شبكه  MATLAB®رم افزار ن (tool box)در جعبه ابزار
عصبي است كه برنامه مربوط به آن با قابليت بهينه سازي پارامتر هاي شبكه  توسعه و در محيط اجرايي نرم 

اجرا مي شود.مقايسه نتايج حاصل از اين دو مدلسازي نشان مي دهد شبكه عصبي  MATLAB®افزار 
عي به كار گرفته شده با پارامترهاي بهينه عملكرد بهتري در پيش بيني خروجي هاي فرايند ارائه مي مصنو

دهد. بويژه زماني كه داده هاي آموزش شبكه داراي درصد نويز بااليي باشند عملكرد شبكه عصبي پيش 
  خواهد بود. در مقايسه با شبكه بهينه و داده هاي واقعي فرايند غير قابل قبول  MATLAB®آماده

  شبكه عصبي مصنوعي ،مدلسازي و شبيه سازي، تبخير كننده چند مرحله ايواژه هاي كليدي : 
  

   



 

 
 

بررسي كاهش مصرف انرژي در واحد آروماتيك  پتروشيمي  نوري و كاهش 
  انتشار گازهاي گلخانه اي

 

  (دكتري مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف) فرهاد خراشه
  وشگرد (دكتري مهندسي انرژي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب)احمد خ

  شاهرخ ميرزائي (كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست)
  حامد نعمتي صياد (كارشناس ارشد مهندسي شيمي)

  
دي اكسيد )، بهينه سازي مصرف انرژي، بازيابي گازهاي فلر، كاهش توليد SECواژه هاي كليدي : مصرف انرژي ويژه (

  كربن

 چكيده 

يكي از بزرگترين واحد هاي آروماتيك جهان مي باشد. فرآيند توليد آروماتيك ها  نوري(برزويه) شركت پتروشيمي   
بشدت انرژي بر مي باشد كه موجب توليد و انتشار مقادير زيادي از گاز هاي گلخانه اي از اين واحد مي گردد. در كنار 

 ) كربن اكسيد دي عمده طور (به اي گلخانه ازگازهاي توجهي قابل مقادير ليد محصول، روزانهمصرف باالي انرژي براي تو
 گازهاي توجه قابل بخش .شود مي منتشر محيط در فلر به ارسالي گازهاي در موجود آلي سوختن تركيبات طريق از نيز 

 مي ارزش نيز با بسيار اقتصادي نيز لحاظ از كه اشدمي ب هيدروژن و...  ،پروپان ،اتان ،تركيباتي مانند متان ،فلر به ارسالي

 زيان آور موجب بروز عوامل احتراق از حاصل گازهاي انتشار محيطي ناشي از  باشند، اين عمل عالوه بر مشكالت زيست

انرژي مي گردد. در اين مقاله ضمن بررسي شاحص  منابع اتالف از طرفي سبب و گرديده بو و صوت نور، مانند محيطي
اي انرژي بري فرآيند آروماتيك نوري و مقايسه آن با شرايط طراحي واحد،  تحليل فاصله شاحصهاي عملياتي با طراحي ه

و پتانسيل هاي بهبود مصرف انرژي و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بررسي گرديده است. در خاتمه، واحد مقدماتي 
با ارزش طراحي و اثر آن بر روي كاهش مصرف انرژي و انتشار  بازيابي گازهاي ارسالي به فلر جهت جداسازي تركيبات

  گازهاي گلخانه اي بررسي گرديده است.

گيگاژول بر تن          38,2بررسي هاي بعمل آمده نشان ميدهد كه متوسط شاخص مصرف انرژي واحد مذكور معادل
ي مي باشد. از طرفي  در تكنولوژي روز دنيا باالتر از مقادير پيش بيني شده در شرايط طراح  %30مي باشد كه در حدود

كمتر از شرايط عملياتي پتروشيمي نوري مي باشد. از  %50گيگاژول بر تن مي باشد كه حدود  19,2اين شاخص معادل 
ديگر سو،  استفاده از سيستم بازيافت گازهاي ارسالي به فلر مي تواند منجر به كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بميزان     

  تن دي اكسيد كربن به ازاي تن توليد محصول گردد 0,005



 

 
 

بررسي تاثير شرايط عملياتي مختلف روي بسترهاي جاذب سطحي 
  در واحد جداسازي هوا ي پتروشيمي فجر

 
  )42(، حميدرضا اعطايي )41(بيژن هنرور ،)40(حميد سرلك 

  
  يرانا،دانشگاهĤزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات،گروه مهندسي شيمي، فارس

Sarlak_86@yahoo.com  
  
  
  
  

  چكيده
براي توجيه رفتار بسترهاي جذب سطحي بستر ثابت و مشخصه هاي منحني شكست در پديده ي 
جذب سطحي برروي جاذب ها بايد ستون هاي جذب سطحي را توسط مدل هاي رياضي مدلسازي و شبيه 

) در واحد جدا سازي هوا TSA( سازي كرد.در اين تحقيق به بررسي رفتار بسترهاي جذب سطحي گرمايي
ي پتروشيمي فجر در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر پرداخته ايم. براي هر بستر جذب سطحي،بي نهايت 
سيكل جذب و احياء مي توان تعريف كرد. هدف، بررسي و يافتن سيكل بهينه مي باشد كه با شرايط 

هاي رياضي و نتايج آزمايشگاهي منتشر شده در عملياتي همخواني دارد. در اين مقاله  با استفاده از مدل 
مجالت معتبر،معادله ايزوترم مربوط به بسترها را مشخص كرده و با كمك نرم افزار، رفتار آنها را با نتايج 
آزمايشگاهي مطابقت مي دهيم.اثرات پارامترهاي متعدد و مؤثري همچون شدت جريان،ارتفاع بستر،غلظت 

  ر ذره را روي منحني شكست مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهيم.ماده جذب شونده ورودي و قط

  

 جذب سطحي،منحني شكست ،ايزوترم ،سيكل جذبكلمات كليدي:

 

 

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيميدانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات غارس40
  آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارساستاديار و عضو هيئت علمي و معاونت دانشجويي دانشگاه 41
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي صنايع گازدانشگاه چمران اهواز42



 

 
 

 HYSYSشبيه سازي واحد تصفيه گاز پتروشيمي رازي با نرم افزار 

 
  44حسن طهماسبي دزفولي ،43محمد صارمي

 
  شركت پتروشيمي رازي، بندر ماهشهر، ايران

Mohammad_saremi1089@yahoo.com 
 
 
 
 

  چكيده
در دهه اخير، شبيه سازي واحد هاي شيرين سازي به دليل اهميت آن ها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهميت 
جذب هر چه بهتر سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن از گاز ترش كه خوراك واحد تصفيه گاز جديد پتروشيمي رازي با 

يليون فوت مكعب در روز مي باشد، شبيه سازي اين واحد صنعتي موضوع اين مقاله مي باشد.    م 5/86ظرفيت اسمي 
مي باشد. با توجه به تفاوت در فرآيند تصفيه گاز جديد پتروشيمي  HYSYSنرم افزار مورد استفاده براي اين شبيه سازي، 

لفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن استفاده رازي با ديگر واحدهاي شيرين سازي كه از دو جريان آمين براي جذب سو
كرده است،كار شبيه سازي اين واحد صنعتي را با مشكل روبرو مي كند.در اين مطالعه، نتايج حاصل از شبيه سازي با 
داده هاي موجود مقايسه شده و درصد اختالف آن ها ارائه گرديده است. به طوري كه نتايج شبيه سازي انطباق بسيار 

  نشان مي دهد.ProcessFlowDiagram (PFD)دير موجود در خوبي به مقا
  

  HYSYS،شبيه سازي ،كلمات كليدي : شيرين سازي گاز
   

                                                            
 1-، ماهشهر، ايران شركت پتروشيمي رازي

 پتروشيمي رازي، ماهشهر، ايرانشركت  -2
 



 

 
 

متيل  -Nبررسي آزمايشگاهي سينتيك جذب پروپان و پروپيلن در
  پيروليدون

  
  47،شيما عزيزي46، علي كارگري45حسن طهماسبي دزفولي

 
 دسي شيمي، ماهشهر، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهن -1

Hassan.tahmasbi.d@gmail.com 
 
 
 
 

  چكيده
در حال حاضر جداسازي الفين از پارافين ها به وسيله فرآيندهايي چون تقطير در دماي پايين، با صرف انرژي و هزينه 

ن از پارافين ها با زياد انجام مي شود. در اين راستا با توجه به كاربرد وسيع مواد الفيني در صنعت، جداسازي الفي
تكنولوژهايي چون، جداسازي استخراجي، جذب فيزيكي و شيميايي، جذب و جداسازي غشايي مورد توجه قرار گرفته 
است. در مقاله حاضر، با استفاده از يك دستگاه طراحي شده براي اندازه گيري حالليت گازها در مايعات، ديناميك جذب 

بررسي و مقايسه  K276در دماي) NMP(متيل پيروليدون - Nپان و پروپيلن در حاللو ميزان حالليت تعادلي گازهاي پرو
)گازهاي پروپان و پروپيلن mol) و ميزان مول جذب شده(baraنمودارهاي سينيتيكي تغييرات فشار(شده است.در اين كار،

شار تعادلي گاز پروپيلن نسبت ف ،) ارائه گرديده است. نتايج نشان مي دهدsمتيل پيروليدون بر حسب زمان( -Nدر حالل  
حالل استفاده شده تمايل بيشتري براي جذب گاز  ، كمتر مي باشد و بيانگر آن است كهبه پروپان در دماي مذكور

پروپيلن در مقايسه با پروپان دارد و مي تواند گزينه اي مناسب جهت جداسازي الفين از پارافين هايي چون پروپان و 
  .پروپيلن باشد

  
 متيل پيروليدون -N،پروپيلن،پروپان،جذبي كليدي : واژه ها

   

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر-1

  گروه مهندسي شيمي، ماهشهر، ايران، دانشگاه صنعتي اميركبير، دكتري-2
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر، ايران-3



 

 
 

و  PHASTافزار سازي پيامد حوادث با استفاده از نرمشبيه
  Worst Caseبر اساس اصلِ انتخابِ 

  
  رادپور، علي اعزازي پور، حسين زهديحسين ميثمي، تقي عبادي، محمد مينه
 

  زيستدانشكده عمران و محيط - دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران
Hossein.Meysami@yahoo.com 

 

 

  چكيده
اتفاقات ساده اي همچون شكستن، سوراخ شدن و يا تركيدگي تجهيزات منشاء بسياري از حوادث 

كه اين اتفاقات منجر به تخليه، رهايش و انتشار مواد در چنانباشد. آندر صنايع فرآيندي مي
بيني رفتار سيال گردند. بنابراين پيشي ميسوزمحيط اطراف و بروز حوادثي مانند انفجار و آتش
هاي بررسي دقيقِ سازي پيامد حوادث يكي از راهبعد از رهايش امري ضروري خواهد بود. شبيه

ساِز هاي شبيهافزاريكي از معتبرترين نرم PHASTافزار باشد. نرمرفتار سيال پس از رهايش مي
افزار سه مشكل باشد. در استفاده از اين نرميپيامد حوادث نشتي و پخش شدگي مواد در محيط م

باشد كه موجب ي يك ساله زياد ميعمده وجود دارد. اوًال، تعداد شرايط آب و هوايي در يك دوره
شود. دوم، تجهيزاتي كه افزار و عدم يكپارچگي نتايج ميافزايش تعداد نمودارهاي خروجي نرم

باشند و تعيين ارتفاع وقوع نشتي امري مشكل رتفاع ميشود، داراي اسازي ميها شبيهنشتي در آن
ها نيز بسيار باشند و تعيين محل نشتي در سطح آناست. و سوم، تجهيزات داراي طول و عرض مي

شود. مهم و چالش برانگيز است. از طرفي تخمين زدن محل نشتي موجب كاهش دقت مي
كارها بر اساس باشد. اين راهمشكالت فوق مي كاري بمنظور حلبنابراين، هدف اين مقاله، بيان راه

اند. سازي، ارائه شدهو با توجه هدف مدنظر از شبيه ")Worst Case(انتخاب بدترين حالت"اصل 
زدايي گنبدلي پااليشگاه گاز خانگيران ي موردي بر روي واحد نمدر اين پروژه كه بصورت مطالعه

است.  حوادث، تعيين محل نصب دتكتورهاي گازي بودهسازي پيامد است، هدف از شبيه انجام شده
Worst Case  در اين حالت، ديرتر رسيدن گاز به دتكتور و ديرتر شناسايي شدن وقوع نشتي

در اين راستا، هريك از مواردِ شرايط آب و هوايي، ارتفاع وقوع نشتي و محل وقوع نشتي  .باشد.مي
سازي براي حاالت مختلف هريك از اين س شبيهبه عنوان يك متغير در نظر گرفته شدند. سپ

هاي سازي، براي متغيربر اساسِ نتايج شبيه  Worst Caseها انجام پذيرفت. و در پايان، متغير
 مختلف انتخاب شد.

  

  PHAST، Worst Case افزارسازي، پيامد حوادث، نرمشبيههاي كليدي: واژه

   



 

 
 

ي كامپوزيتي مجتمع گاز بهينه سازي فرايند ساخت و پخت در لوله ها
  پارس جنوبي

  
  

  

  

  

  

  

 چكيده

با توجه به شرايط حساس كنوني بازنگري مباني طراحي و تاثيرات آن در فراينــد هــاي توليــد پااليشــگاه هــاي 
 گازي، بي شك از اصلي ترين مقوالت حال حاضر خواهد بود. با توجه به استفاده فراوان از لوله هاي كامپوزيتي

GRP فت و گاز، بدون ترديد كارائي و عمر مفيد اين قطعات در فراينــد توليــد و ثبــات محصــوالت در صنايع ن
 حائز اهميت خواهند بود.

در مجتمع گاز پارس جنوبي اين لوله ها در توزيع و انتقال آب دريا جهت مصارف مختلف مــورد اســتفاده قــرار 
وليد را با مخاطرات بي شماري روبــرو نمــوده گرفته اند كه شكستگي هاي پياپي در طول مسير، ثبات و تداوم ت

است. لذا تحقيق و بررسي در ارتباط با نحوه توليد اين لوله ها مقوله بسيار مهمي مي باشــد. رزيــن هــاي گرمــا 
سخت مورد استفاده در ساخت قطعات كامپوزيتي به دليل استحكام و سفتي ويژه زياد در مقايسه با مواد فلــزي 

صنايع عظيم (لوله هاي كامپوزيتي) پيدا كرده اند. خواص اين رزين ها وابسته به ميــزان  كاربرد بسياري در اين
پخت ميباشد كه خود مرتبط با شرايط پخت، دما و زمان است. تجزيه هاي گرمائي در تعيــين ســينيتك پخــت 

 نقش مهمي دارند.

مــي پردازنــد در نتيجــه بــا رزين هاي گرما سخت شونده در طي فرايند پخت و ايجاد شــبكه بــه تبــادل گرمــا 
اندازگيري اين گرماي مبادله شده مي توان به ميزان پيشرفت واكنش پخت پي برد. تا كنون اســتفاده از نتــايج 

) در تعيين سينتيك پخت برخي DSCآزمايش هاي تجزيه گرماي به كمك دستگاه گرماسنج پويشي تفاضلي (
  ست.رزين هاي گرماسخت موضوع گزارش هاي متعددي بوده ا

بهينه سازي سيكل پخت اين لوله ها از اهميت بيشتري برخوردار بوده كه متاسفانه به طور جد توسط ســازنده  
در نظر گرفته نمي شود. اين مسئله باعث افزايش دما به جهت گرمازا بودن واكــنش پخــت در قطعــات شــده و 

گام پخت در اتوكالو را به دنبال دارد. تخريب رزين در نواحي مياني و پخت ناقص در نواحي بيروني قطعه در هن
بهينه سازي چرخه پخت اين قطعات نيازمند كسب اطالعات جامع در مورد سينتيك واكنش شــبكه اي شــدن 

  رزين در حين پخت مي باشد.
  

؛احمد ولي ***؛ عبد الحميد بامنيري**؛محمد ميرجليلي*كامبيز صفتي
 ****پور

Kambiz.seffati@gmail.com 

  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات يزد -ارشد مهندسي پليمر * دانشجوي كارشناسي
دانشگاه آزاد اسالمي  -استاديار دانشكده مهندسي نساجي  -**دكتري شيمي نساجي

 واحد يزد



 

 
 

 

پااليشگاه ايالم با استفاده از كاهش مصرف بخار در ريبويلر برج اتان زدايي 
  انتگراسيون حرارتي

  
  4ساالر حسين جاني ،3 مهيا فريدپور ،49، وحيد ميرزايي شرا48 فريال نصرتي نيا

 

  عضو هيئت علمي و معاونت پژوهشي دانشكده فني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب ،استاديار
F_nosrati@azad.ac.ir   

   
  

  چكيده 
سيني  32الم به منظور جداسازي اتان از خوراك ورودي از يك برج تقطير كه شامل در واحد اتان زدايي پااليشگاه گاز اي

در ريبويلر برج از بخار براي تامين گرماي مورد نياز بخش تحتاني  .و چگالنده تمام برگشتي مي باشد استفاده مي نمايند
لوگرم در ساعت بوده كه اين امر كي 9872در حال حاضر ميزان مصرف بخار در اين تجهيز برابر با  .استفاده مي شود

در اين مقاله با استفاده از انتگراسيون حرارتي  .دالر هزينه را به پااليشگاه گاز ايالم تحميل مي نمايد 522821ساالنه 
نتايج حاصل از  .روشي با هدف كاهش مصرف بخار در ريبويلر برج اتان زدا و بازگشت سرمايه ناشي از آن ارائه گرديد

درصد كاهش  13/11نشان داد كه در صورت استفاده از طرح پيشنهادي ميزان مصرف بخار در ريبويلر  شبيه سازي
در نهايت برآورد اقتصادي براي طرح پيشنهادي صورت گرفت كه بر اساس آن مشخص گرديد ميزان  .خواهد يافت

  .دالر خواهد بود 64982بازگشت سرمايه از اين طريق ساالنه 

  شبيه سازي ،برج تقطير ،انتگراسيون حرارتي ،اهش مصرف انرژيكهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  عضو هيئت علمي و معاونت پژوهشي دانشكده فني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب ،استاديار - 1

  مي واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسال ،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي - 2
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب ،محيط زيست دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش -3
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب ،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي -4

  



 

 
 

  تاثير ميزان هوادهي بر توليد پلي هيدروكسي آلكانوآت ها در لجن فعال
 

  51، سيد احمد عطايي50مرضيه فاتحي 
  

  بخش مهندسي شيمي ،دانشكده فني مهندسي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان
fatehi@eng.uk.ac.ir, ataei@uk.ac.ir  

  
  
  
  

  چكيده
در سال هاي اخير نگراني پژوهشگران از اثرات زيان آور پالستيك هاي مصنوعي آنان را براي توليد پالستيك هاي زيست 

به دليل تواناهايي چون (Polyhydroxyalkanoates)تخريب پذير به تكاپو انداخته است. پلي هيدروكسي آلكانوآت ها 
پايين بودن هزينه توليد و همچنين سادگي  ،ادي از ميكروارگانيسم هاتوليد توسط گونه هاي زي،تجزيه پذيري كامل

فرايند نسبت به ساير پليمر هاي زيست تخريب پذير بسيار مورد توجه قرار گرفت اند. تجمع اين پليمر در ميكروارگانيسم 
قادير كربن اضافه منيزيم و اكسيژن در حضور م ،فسفات ،ها در شرايط نامطلوب رشد مانند محدوديت منبع نيتروژن

صورت مي گيرد.پارامتر هاي مختلفي بر توليد اين بيو پليمر تاثير مي گذارندكه زمان هوادهي يكي از مهمترين آنها است. 
در اين پژوهش سعي شد با بهينه سازي زمان هوادهي به باالترين ميزان توليد پليمر دست يافت. مراحل آزمايش شامل 

نمونه برداري در زمان هاي مشخص و استخراج پليمر بود. به طور  ،هوادهي ،لجن فعال افزودن منبع كربن اضافي به
ساعت به  30با افزايش زمان هوادهي توليد پليمر افزايش مي يابد و در مدت  ،خالصه نتايج اين تحقيق نشان داد كه

وادهي ميزان توليد پليمر كاهش مي مي رسد. از آن پس با افزايش مدت ه ،گرم بر ليتر باشد 6/0كه  ،حداكثر مقدار خود
  يابد.

  
  هوادهي و لجن فعال.  ،پلي هيدروكسي آلكانوآت،پالستيك هاي زيست تخريب پذيرواژه هاي كليدي :

                                                            
  د باهنر كرماندانشگاه شهي ،محيط زيست –دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  50
  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،استاد يار مهندسي شيمي51



 

 

در فرايند توليد  CMS و جاذب  4Aمقايسه عملكرد زئوليت  .1
  نيتروژن بوسيله جذب سطحي با تناوب فشار

2.   
  54ن جعفريان، بنيامي53، محمد امين مكارم52مسعود مفرحي .3

  
  دانشگاه خليج فارس بوشهر، دانشكده گاز و پتروشيمي .4

5. mofarahi@pgu.ac.ir 
  

  چكيده  .6
فرايند جذب سطحي با تناوب فشار يك فرايند شناخته شده براي جداسازي نيتروژن از هوا محسوب  .7

رايند براي خالص سازي نيتروژن از هوا در ف CMS و جاذب 4Aمي شود. در اين مقاله عملكرد زئوليت 
جذب سطحي با تناوب فشار از طريق مدلسازي فرايند مورد مقايسه قرار گرفته است. براي اين منظور 
معادالت موازنه جرم در فاز گاز و جامد، موازنه انرژي در بستر و ديواره، و موازنه افت فشار با تركيب 

ط برنامه رايانه اي حل ) و تفاضل محدود، توسDifferebtial Quadratureروش تربيع ديفرانسيلي (
شده اند. تاثير پارامترهاي مختلف مانند شدت جريان خوراك ورودي، نسبت جريان زدايش به خوراك 
و فشار مرحله جذب بر روي عملكرد هر دو جذب مطالعه شده است. نتايج نشان مي دهد با افزايش 

ايش يافته و ميزان فشار و نسبت جريان زدايش، و كاهش شدت جريان خوراك ميزان خلوص افز
بازيابي كاهش مي يابد. از طرف ديگر  با وجود اينكه ميزان خلوص در بعضي شرايط يكسان عملياتي 

بازيابي باالتري را با افزايش خلوص نشان مي دهد و  CMSبيشتر است اما جاذب  4Aدر مورد زئوليت 
  مي شود.  اختالف افزايش ميزان بازيابي در مقايسه با كاهش خلوص بيشتر ديده

   

  جذب سطحي با تناوب فشار، توليد نيتروژن از هوا، مدل سازي، تربيع ديفرانسيليهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشيار - 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد - 2
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ها به هاي پايه با استفاده از خواص مخلوط آنتخمين تركيب درصد روغن
  كمك شبكه عصبي

  
  56نسيبه حسنجاني خشكرود ،55مهدي رضايي پور

  
  مي پلي پروپيلنعسلويه، پتروشيمي جم، مجتمع پتروشي

mehdirezaiepour@gmail.com  
  

 

  

        چكيده
هاي توليد روغن با خصوصيات مطلوب آميختن دو يا چند نوع روغن پايه با خواص مختلف يكي از راه

گيري مقدار بكار برده شده از هر نوع روغن پايه جهت تهيه است. در فرآيند امتزاج اغلب براي اندازه
گيري شده تضمين كننده گردد. دقت و صحت مقادير دبي اندازهاستفاده مي مخلوط مناسب، از فلومتر

همخواني خصوصيات محصول با مقادير مطلوب است. در صورتي كه به هر دليل در يك بازه زماني دبي 
هاي مورد استفاده در فرآيند امتزاج از كار بيفتد و يا داراي خطا شوند، مخلوط حاصل داراي تركيب سنج

هاي ثبت شده همچنين خواصي متفاوت از مقادير مطلوب خواهد شد. همچنين از آنجا كه دادهدرصد و 
توان از آن باشند، تركيب درصد مخلوط فعلي مجهول خواهد بود و نميدر بازه ياد شده داراي خطا مي

 جهت تصحيح مخلوط استفاده نمود. در اين مطالعه سعي شده تا روشي براي تخمين تركيب درصد يك
مخلوط مجهول با استفاده از خواص فيزيكي قابل اندازه گيري آن ارايه گردد. براي مدلسازي از شبكه 
عصبي مصنوعي استفاده گرديده است. شبكه به كار رفته به گونه اي آموزش ديده كه با توجه به خواص 

ه با استفاده از اين دهد كاندازه گيري شده، تركيب درصد مخلوط را تخمين بزند. نتايج حاصله نشان مي
و براي تصحيح  R)2( 0.95 =روش مي توان تركيب درصد مخلوط را با دقت قابل قبولي تخمين زده 

  باشد.هاي پايه قابل استفاده ميتركيب درصد مخلوط روغن

  روغن پايه، شبكه عصبي، مدلسازيهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  برداريكارشناسي مهندسي شيمي، سرپرست شيفت بهره - 1
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 2



 

 

نيروگاههاي بررسي استفاده ازسيستم مه پاشي جهت افزايش راندمان 
 )Foggingگازي (

  محمد دوست محمدي 
  

  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مكانيك (تبديل انرژي) 
  ايران- بروجرد- گروه مكانيك- علوم وتحقيقات بروجرد- دانشگاه آزاداسالمي

xenon67m@yahoo.com  

  
  چكيده:

شين هاي توليد انرژي بشمار مي آيند. با توجه به جايگاه مهم اين توربين ها در توربين هاي گازي از مهمترين ما
  توليد انرژي همواره تالشهاي زيادي در راستاي افزايش راندمان آنها صورت پذيرفته است.

از مهمترين راهكارهاي افزايش قدرت و راندمان توربين هاي گازي خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور است. 
روشهاي مختلفي براي كاهش دماي هواي ورودي پيشنهاد شده است. يكي از روشهاي خنك كاري هواي ورودي  تاكنون

) مي باشد. سيستم مه پاشي در مناطق گرم و خشك مي تواند بسيار foggingبه كمپرسور استفاده از سيستم مه پاشي (
وگاه مي توان كاهش دماي چشمگيري را به مقدار سودمند باشد. تا جايي كه با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه نير

درصدي راندمان نيروگاه خواهد شد كه با توجه به راندمان  3را انتظار داشت كه اين كاهش دما باعث افزايش 25°	
 كاري پايين اين توربين ها ميزان افزايش راندمان بدست آمده قابل مالحظه بشمار خواهد آمد.

   



 

 

ميك گاز با استفاده از تكنيك مش ديناميكي حل عددي معادله دينا
  ي دوممرتبه

 

  رشته مكانيك(تبديل انرژي)-دانشجوي كارشناسي ارشد-محمد دوست محمدي
 

  ايران- بروجرد- گروه مكانيك- علوم وتحقيقات بروجرد- دانشگاه آزاداسالمي
Xenon67m@yahoo.com  

  انرژي) رشته مكانيك(تبديل-دانشجوي كارشناسي ارشد- مهدي درويش زاده
  

 ايران- نجف آباد- گروه مكانيك- واحد نجف آباد-دانشگاه آزاد اسالمي

 darvishzadeh.mehdi@gmail.comآدرس ايميل: 

  
  چكيده: 

از دهــد (غيرخطــي) براي حل معادالت ديناميك گاز كه تفاوت ظاهري معادالت هيدروليك را نشان مي
كنيم. مقدار چگالي، سرعت، فشار و انرژي داخلي گاز با اســتفاده تكنيك مش ديناميكي مرتبه دوم استفاده مي

دانيم كه جداول مــش شود. ميحساب ميT= 0.15sاز تكنيك مش ديناميكي و روش مش يكنواخت در زمان 
يجــه نتــايج بهتــر و اســتانداردتري ترنــد و در نتتر و روانديناميكي نسبت به جداول مش يكنواخت بسيار دقيق

  آيد و به همين دليل ترجيح داده مي شود كه از تكنيك مش ديناميكي استفاده شود. بدست مي

  

  

   



 

 

هاي اي توسط رسوب دهندههاي ذرهسازي حذف آاليندهمدل
  (CFD)الكترواستاتيك به كمك ديناميك سياالت محاسباتي 

  
  58، علي محبي57محمد حيدربيگ

  
  بخش مهندسي شيمي  ،هيد باهنر كرماندانشگاه ش

m_heidarbeig@yahoo.com  
  
  
  
  

  چكيده
ها با توجه به مشكالت آلودگي هوا و اهميت مسايل زيست محيطي، كنترل شرايط و نحوه انتشار آالينده

هاي كنترل هاي الكترواستاتيك يكي از مهمترين دستگاهاز اهميت زيادي برخوردار است. رسوب دهنده
اي، مانند صنايع سيمان و صنايع هاي ذرهباشند و در بسياري از صنايع مرتبط با آاليندههوا ميآلودگي 

هاي الكترواستاتيك (الكتروفيلترها) از گيرند. رسوب دهندهي گسترده قرار ميمتالورژي، مورد استفاده
كنند. در فاده مينيروي الكترواستاتيك به منظور جداسازي ذرات گرد و غبار از گازهاي آلوده است

اي توسط الكتروفيلترها با استفاده از ديناميك سياالت هاي ذرهپژوهش حاضر بازده حذف آالينده
محاسباتي مورد بررسي قرار گرفت. مدل استفاده شده بر مبناي مدل فاز گسسته، معادالت متوسط 

رايند، معادالت مربوط به سازي فباشد. براي مدلاستوار مي k-εزماني ناويه استوكس و مدل تالطم 
جريان گاز ورودي به الكتروفيلتر، جريان ذرات و ميدان الكتريكي كه به منظور ايجاد بار ذرات به 

شود، مورد استفاده قرار گرفت. براي اعمال تاثير ميدان الكتريكي، يك ترم چشمه به سيستم اعمال مي
رايط مختلف عملياتي محاسبه و با يكديگر مقايسه معادله جريان گاز افزوده شد. بازده الكتروفيلتر در ش

ي هاي الكترواستاتيك با اندازهدهند بازده حذف در رسوب دهندهگرديد. نتايج به دست آمده نشان مي
ذرات آالينده و اختالف پتانسيل دستگاه نسبت مستقيم و با سرعت سيال عبوري از دستگاه نسبت 

  عكس دارد. 
  

  هاي الكترواستاتيكاي، رسوب دهندههاي ذرهي، ديناميك سياالت محاسباتي، آاليندهمدلساز هاي كليدي:واژه
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دهنده غشايي و سازي گاز طبيعي با استفاده از تماسسازي شيرينمدل
  : بررسي پارامترهاي راكتورMEAجاذب 

 

  4، محمد حسن المرزوقي3شكن، اميد كوه2، محمد سليم1محمد رحيمي

  

  زيست، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايرانبيوشيمي و كنترل محيط مركز تحقيقات مهندسي
rahimi_m@che.sharif.edu   

  
 

 

  چكيده

پروپيلن از مخلوط گاز طبيعي توسط تماس دهنده غشايي پلي S2Hو  2COدر اين مقاله حذف گازهاي 
ورت غير هم مدل سازي شده است. در اين مدل جريان گاز و مايع به ص MEAتوسط مايع جاذب آمين 

كنند و درون خلل و فرج تماس دهنده غشايي را ي غشاء عبور ميسو و در قسمت داخل و خارج لوله
نمايد. همچنين تاثير پارامترهاي دبي مايع ورودي، طول راكتور و تعداد غشاها در راكتور فقط گاز پر مي

 2COراكتور، افزايش درصد حذف  مورد مطالعه قرار گرفته است. با افزايش دبي، طول و تعداد غشاء در
ي اقتصادي، بهترين مشخصات راكتور ارائه شده است. مشاهده شد و سپس با در نظر گرفته شدن جنبه

  بوده است. %100تقريباٌ  S2Hو براي گاز  %97در حدود  2COدرصد حذف براي گاز 

  

 ، مايع جاذبS2Hو  2COذف تماس دهنده غشايي، شيرين سازي گاز طبيعي، مدل سازي حهاي كليدي: واژه

   



 

 

بررسي عملكرد غشاءهاي ماتريميدي با اتصاالت عرضي در شيرين سازي 
  گاز طبيعي

  

  5، محمدرضا قوي بازو 4، فريد طالب نيا روشن 3، قادر خانبابايي 2، محمدرضا رحماني 1عباس كاظمي 
  

  اختمان پليمر ايران، تهران، ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت، س -1
kazemiab@ripi.ir 

 
  

  

 چكيده:

كه از دسته پلي ايميدها مي باشد براي ساختن  5218در اين پژوهش از پليمر تجاري ماتريميد        
غشاءهاي پليمري جهت شيرين سازي گاز طبيعي استفاده شده است. غشاءهاي ماتريميدي پلي ايميدي 

از محلول در دماي محيط ساخته شده است. اتصاالت به روش قالب گيري  mμ35با ضخامت تقريبي 
عرضي در ماتريس غشاءها جهت پيش گيري كردن از پديده پالستيزاسيون (نرم شدن) غشاءها كه سبب 
افزايش تراوايي و كاهش انتخاب پذيري آنها مي گردد، ايجاد شده است. اتصاالت عرضي در ماتريس 

يا هگزا ) EDA((وزني/حجمي) اتيلن دي آمين  %10حلول غشاءها بوسيله ي غوطه ور كردن آنها در م
در متانول ايجاد شده است. در واقع گروه هاي ايميدي غشاءهاي ماتريميدي  )HEDA(متيلن دي آمين 

با آمين تركيبات دي آمين دار واكنش مي دهند و سبب ايجاد گروه هاي آميدي در غشاءهاي اصالح 
آنها ايجاد شده) مي گردند. با واحد غشائي جداسازي گاز، تراوايي شده (غشاءهايي كه اتصاالت عرضي در 

گازهاي خالص دي اكسيد كربن و متان از غشاءهاي تجاري (غشاءهاي ساخته شده از پليمر تجاري 
مورد بررسي قرار گرفتند. غشاءهاي اصالح شده تراوايي و  ) و غشاءهاي اصالح شده5218ماتريميد 

به غشاءهاي تجاري داشتند. مقاومت كششي غشاءهاي اصالح شده و انتخاب پذيري كمتري نسبت 
غشاءهاي تجاري نيز مورد بررسي قرار گرفت، غشاءهاي اصالح شده مقاومت كششي كمتري نسبت به 

گروه هاي آميدي در  (FTIR)طيف سنجي تبديل فوريه به مادون قرمز  غشاءهاي تجاري داشتند. با آناليز
كاهش دماي  (TGA)وزن سنجي گرمايي  ورد بررسي قرار گرفت. آناليزسطح غشاءهاي اصالح شده م

غشاءهاي اصالح شده و همچنين افزايش مقاومت حرارتي غشاءهاي اصالح شده نسبت به   d(T(تجزيه 
غشاءهاي تجاري را نشان داد. سطح مقطع غشاءهاي اصالح شده در تصاوير ميكروسكوپ الكتروني 

  است. نمايش داده شده   (SEM)روبشي

  

 ، غشاء، اتصاالت عرضي، تراوايي، انتخاب پذيري، عمليات حرارتي.5218ماتريميد واژه هاي كليدي: 

   



 

 

  -شبيه سازي تزريق گاز جهت بهبود بازيافت ميعانات در مخازن گازي
ويسكوزيته گاز   ،ميعاني و بررسي تاثيرات تزريق بر ميزان توليد ميعانات

  طه شبنمدرصد اشباع بحراني و نق ،مخزن
  

  3سينا صادقي ،2عليرضا پاكدل ،1محمد رياحين 

  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد
Mohammad_Riyahin@yhoo.com 

 

  
    چكيده

بروز اين  .ر توليد استميعاني در طي دوران بهره برداري از مسائل اجتناب ناپذي - پديده افت بهره دهي چاه هاي گازي
مسئله كه در پي كاهش فشار مخزن به زير نقطه شبنم رخ مي دهد موجب تجمع ميعانات گازي در مجاورت چاه و 

ميعاني توليد مي شود فشار مخزن رفته رفته كاهش مي  -هنگامي كه از مخازن گازي .كاهش تراوايي اين ناحيه مي شود
از ناگهان به صورت قابل مالحضه اي كاهش مي يابد. در زمان هاي اوليه توليد يابد و در يك زمان مشخص نرخ توليد گ

وقتي كه فشار مخزن باالي نقطه شبنم است تمام هيدروكربون هاي مخزن در فاز گاز باقي مي مانند. رفته رفته با ادامه 
ين مخزن از فاز گاز به فاز توليد و كاهش فشار مخزن و رسيدن آن به زير نقطه شبنم بخشي از هيدروكربون هاي سنگ

مايع تغيير فاز مي دهند. و در حفرات و فضاهاي خالي سنگ مقداري مايع توليد مي شود. كه به اين پديده در اصطالح 
Condensate Blocking در ابتدا مايعات توليد شده بي حركت هستند. به مجرد اينكه ميزان اشباع اين .اطالق مي شود

جاوز كرد مي توانند جاري شوند و به سمت چاه توليدي جريان يابند. افزايش اشباع مايعات در مايعات از حد بحراني ت
مخزن باعث كاهش تراوايي نسبي گاز و كاهش توليد مي شود. در صورتي كه يك راهكار مناسب جهت باال نگه داشتن 

قق برنامه ها و استراتژي هاي توليد از توليد و درمان مناسب اين پديده  اجرا نشود از دست رفتن توان مخزن و عدم تح
در اين مقاله سعي بر اين است تا با شبيه سازي تزريق گاز تاثير .مشكالت پيش روي شركت هاي بهره بردار خواهد بود
و نقطه  Maximum liquid saturation ،ويسكوزيته گاز مخزن  ،تزريق گاز هاي مختلف را بر روي: ميزان توليد ميعانات

  .د بررسي قرار دهيمشبنم مور
  

  اشباع بحراني ميعانات.،Condensate Blocking ،تزريق گاز ،نقطه شبنم،ميعاني –مخازن گازي  كليد واژه :
   



 

 

 

مقايسه و بررسي دو جاذب طبيعي سورگم و هسته ميوه رملك براي حذف 
  رنگ اريتروزين از محيط هاي آبي

  
  .4د حسن زوار موسوي، سي3، مهدي پرويني60، مهديه گيلوري 59پدرام محبي 

  
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد شاهرود

pedram.mohebbi@yahoo.com  
   

  

  چكيده 
هدف از اين تحقيق بررسي قابليت جاذب طبيعي، ارزان قيمت و در دسترس سورگم و هسته  

استفاده بودن اين  با توجه به غيرقابل رملك در حذف رنگ اريتروزين از محيط هاي آبي مي باشد.
ضايعات كشاورزي، استفاده از آن جهت حذف رنگ اريتروزين از پساب ها كه موجب بروز بيماري ها و 
صدمات جبران ناپذيري به چرخه محيط زيست و انسان ها ميشود روشي مقرون به صرفه و كارآمد مي 

پارامترهاي مختلفي نظير  باشد.اين مطالعه بصورت تجربي و در مقياس آزمايشگاهي انجام شد و اثر
PH،غلظت اوليه و مقدار جاذب در حالت ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بيشترين ،زمان تماس

خنثي راامكان پذير نمود.  PHنشان داد كه انجام ادامه آزمايشات در  PH 4 -8مقدار جذب را در 
داشت بنابراين آزمايشات در دماي باالرفتن دما در افزايش حذف رنگ اريتروزين تاثير چشمگيري ن

دقيقه اول تماس بين جاذب و رنگ انجام شد.همچنين 30محيط انجام شد و بيشترين ميزان جذب در 
ميلي گرم بر ليتر براي 5ميلي گرم بر ليتر براي جاذب رملك و 20بيشترين ميزان حذف رنگ درغلظت 

راي فرايند جذب بررسي شد و هر دو جاذب جاذب سورگم مشاهده شد.معادله النگموير و فرندليچ نيز ب
  سورگم و هسته رملك با ايزوترم النگموير تطابق بهتري داشتند.

 

  

  

  جاذب طبيعي  -حذف رنگ - جذب سطحيهاي كليدي: واژه

  

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد شاهرود - 1
دانشيار   ،استاديار مهندسي شيمي دانشگاه سمنان ،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه سمنان - 2

    شيمي دانشگاه سمنان



 

 

  

  مشكالت هزينه در پروژه هاي پتروشيمي ايران
 

  رويا درخشان علويجه
  

 1. Jose' Manuel Cardoso Teixeira2  

r.rderakhshan@gmail.com   
  

  

 چكيده

يكي از فاكتورهاي اصلي محك زدن موفقيت يك پروژه، تكميل آن با كمترين اضافه هزينه نسبت به برآورد اولية بودجة 
ان و ساير كشورهاي جهان پروژه است. وجود اضافه هزينه هايي با درصدهاي باال در پروژه هاي بزرگ پتروشيمي در اير

همواره يكي از عوامل اصلي عدم موفقيت اين پروژه ها بوده است به طوريكه شناسايي و ارزيابي عوامل ايجاد اين مشكالت 
يكي از دغدغه هاي اصلي مديران اين پروژه هاست. با توجه به احساس نياز به نتايج چنين تحقيقي در ايران و اينكه 

وژه ها در هر كشور به ما اجازة تطبيق  نتايج تحقيقات در ساير كشورها با پروژه هاي داخلي را طبيعت متفاوت اين پر
نمي دهد محققان دست به طراحي پروژه اي تحقيقي دراين زمينه زده اند. در اين تحقيق با تمركز بر سه هدف زير سعي 

مطالعة جامع تحقيقات داخلي و خارجي انجام  شده كه با توجه بر فعاليت هاي ساخت و ساز در پروژه هاي پتروشيمي و
شده در اين زمينه و با استفاده از روش تحقيقات ميداني و انجام مصاحبه با دست اندركاران اين پروژه ها شامل سه گروه 

ن كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران ابتدا عوامل اصلي ايجاد هزينه هاي غير مترقبه در پروژه شناسايي شود، سپس اي
پيشنهاداتي براي كاهش اثرات اين عوامل و يا  "عوامل بر اساس اهميت و تناوب وقوع در پروژه ها ارزيابي شود و نهايتا

جلوگيري از بروز آنها ارائه شود. تعداد زياد پاسخ دهندگان به پرسشنامه و دقت محققان در برگزيدن نخبه ترين افراد 
  ت نتايج اين تحقيق را تاييد مي نمايد. براي پاسخ گويي به آن مداركي است كه صح

  

 : اضافه هزينه، پتروشيمي، كارفرما، مشاور، پيمانكار، ايرانواژه هاي كليدي
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 چكيده

مدل هاي جذب، ابزار بسيار مهمي در طراحي وشبيه سازي فرايند جذب هستند. تئوري هاي متعددي براي 
توصيف داده هاي تجربي جذب گازهاي خالص بر روي جاذب هاي مختلف وجود دارند. با توجه به روند افزايشي استفاده 
از ساختارهاي نانو در صنعت وجود مدل هايي كه جذب گازها را برروي نانو جاذب ها پيش بيني مي كنند،بيش از پيش 

رابينسون با استفاده از انرژي آزاد هلمهولتز  -واندروالس وپنگضرورت مي يابد. در اين مقاله با تصحيح معادالت حالت 
جونز براي رسيدن به معادالت حالتيكه سيال را در فضاي نانو حفره توصيف مي كنند،دو مدل براي پيش  -وپتانسيل لنارد

ختار نانو حفره بيني جذب گاز خالص در فشارهاي باال برروي جاذب هاي كربني با ساختار نانو حفره ارائه گرديد. سا
مگاپاسكال با داده هاي  11تا  1بصورت استوانه اي درنظرگرفته شده است. نتايج حاصل از اين مدل ها در فشارهاي 

تجربي معتبر، اعتبار سنجي شده و با يكديگر مقايسه شد. بر اساس پيش بيني هاي انجام شده مدلي كه بر اساس معادله 
، نتايج بهترو دقيق تري نسبت به مدلي كه اساس آن معادله حالت واندروالس رابينسون شكل گرفته است -حالت پنگ

است، ارائه مي دهد. همچنين با افزايش قطر حفره در چند مرحله در هردو مدل،تأثير تغيير قطر حفره برروي مقدار جذب 
 مورد بررسي قرار گرفت.

 

رابينسون، نانو حفره - ه حالت پنگجذب درفشار باال، معادله حالت واندروالس، معادلكلمات كليدي:

                                                            
  مهندسي شيمي سعيده شاه ميرزرندي، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش - 61
  ستار قادر، استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسي شيمي  - 62
  دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسي شيمي ،حسن هاشمي پوررفسنجاني - 63



 

 

PEBAX Membranes in Gas Separation: A Review 

 
, Ghader 66, MahmoodHemmati65, M. RezaMozdianfard64SamiraMosleh

3Khanbabai 
51167 -Department of Chemical Engineering, University of Kashan., Kashan, 873171,2 

Email: mosleh_samira@yahoo.com 
 
 

 

 

Abstract 
Gas separation by selective transport through polymeric membranes is one of 
the fastest growing branches of membrane technology. Membrane 
performance is primarily limited by material properties, for which, 
polyether/amide block copolymers often referred as PEBAX, have recently 
been employed successfullyin gas separation. PEBAX with its highly 

), and 2/N2, or CO2/H2, CO4S/CH2polar/nonpolar gas selectivity (e.g. H
typical permeation behavior of a rubbery polymer, is an interesting choice as 

from synthesis,natural, and flue  2a membrane material for removal of CO
gases. These phase separated, segmented-block copolymers consist of linear 
chains of relatively rigid polyamide segments, interspersed with flexible 
polyether segments. This review highlights the most promising 
developments of the latest researches in gas separation using PEBAX as the 
membrane material.Here, effects of using different additives and various 
methods employed for modifying the structure and performance of PEBAX 
based membranes are explained and briefly discussed. Also, description of 
gas separation processes involved and different solvents for making PEBAX 
membranes presented in the literatureso far are presented to lay the 

foundation for more appropriate future research in the field. 
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Abstract 

    The contacting of a gas with a liquid (fluid-fluid system) for the purpose 
of mass transfer of one or more components is very important operation in 
chemical engineering and industrial plants; often the mass transfer is 
followed by a chemical reaction. One or both of the phases are normally 
subdivided in such a contacting operation. The purpose of this phase 
subdivision is generally twofold. It increases the interfacial area and it 
produces relative motion between the phases. Both these effects contribute 
to an increase in overall mass transfer rate. Because of the great importance 
of this contacting operation this paper has been done to see which phase 
should be dispersed to achieve the best performance. The present paper is 
concerned with the different methods that are used in absorption process to 
enhance mass transfer between a gas phase and liquid phase. The removal 
of one or more selected components from a mixture of gases by absorption 
into a suitable liquid is the second major operation of chemical engineering 
that is based on interface mass transfer controlled largely by rates of 
diffusion. 

 

Keywords: Absorption, fluid-fluid mass transfer, operating condition, 

phase dispersion. 
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  چكيده
مورد بررسي NMPبر شدت جذب گاز پروپان در حالل TiO)2(نيومدر اين مطالعه تأثير افزايش نانو ذره دي اكسيد تيتا

به عنوان جاذب و گاز پروپان به عنوان جزء حل شونده استفاده مي شود. سه مقدار NMPقرار داده شده است. حالل 
ت ). شدNMPگرم دي اكسيد تيتانيوم در هر ليتر حالل 10و  5/2و  1مختلف نانو ذره در حالل به كار برده شده است(

ميدان مغناطيسي براي چرخاندن مگنت درون سيلندر آزمايش، مقداري است ثابت. نانو ذره دي اكسيد تيتانيوم به علت 
آزمايش با . مورد استفاده قرار گرفته استNMPجذب مناسب شماري از گازها و هم جنين پايداري مناسب در حالل 

گرم در هر ليتر حالل و هم چنين حالت حالل  10و  5/2و 1دير براي هر سه حالت حالل با نانو ذره با مقا bar85/1فشار
گرم نانو ذره در هر  1خالص(بدون نانو ذره) آغاز مي شود. نتايج براي حالت حالل با نانو ذره در غلظت كمتر نانو سيال(

بزرگ تر و  گرم نانو ذره در هر ليتر حالل، 10و  5/2ليتر حالل) نشان مي دهد كه مقدار مول جذب شده از حالت 
گرم نانو ذره در هر  10گرم نانو ذره در هر ليتر، از حالت حالل با  5/2همچنين،مقدار مول جذب شده حالت حالل با 

  ليتر، بيش تر است. 
  

NMPجذب،پروپان، دي اكسيد تيتانيوم،واژه هاي كليدي : 
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  چكيده 
ت نشده توسط يك برج جذب بشكه در روز ميعانات تثبي 5214روزانه  ،در واحد تثبيت ميعانات گازي پااليشگاه گاز ايالم

سيني دريچه اي (بدون در نظر گرفتن ريبويلر) مي  15ريبويلري (برج تقطيري كه فاقد كندانسور مي باشد) كه شامل 
محصول گرفته شده از ريبويلر پس از  .پوند بر اينچ مربع كاهش مي يابد 8باشد تثبيت شده و ميزان فشار بخار آن تا 

در ريبويلر برج تثبيت  .درجه سانتيگراد خنك مي گردد 80به كولر هوايي وارد و تا دماي  ،ديتبادل حرارت با خوراك ورو
هر دو مورد مذكور  .كيلوگرم در ساعت مي باشد 4125نيز ميزان بخار مصرفي جهت تامين گرماي بخش تحتاني برابر با 

دالر  21760ساالنه  ،رد اقتصادي صورت گرفتهبر اساس برآو ،ساالنه هزينه هاي زيادي را به اين واحد تحميل مي نمايند
 .هزينه صرف تامين انرژي هر دو تجهيز مذكور مي گردد ،دالر به دليل مصرف بخار در ريبويلر 241230در كولر هوايي و 

ي از در اين پروژه با استفاده از انتگراسيون حرارتي (استفاده از امكانات فرآيند به منظور كاهش مصرف انرژي) و بهره گير
شبيه سازي روشي با هدف كاهش مصرف انرژي در فرآيند مذكور ارائه گرديده كه از نتايج آن مي توان به افزايش كيفيت 

درصدي مصرف بخار در ريبويلر برج تثبيت  62كاهش  ،ميعانات توليدي از لحاظ فشار بخار براي نگهداري در مخازن
از نظر  .دالر اشاره نمود 110985يي و بازگشت سرمايه ساالنه درصدي مصرف برق در كولر هوا 22/79كاهش  ،كننده

اقتصادي انجام اين پروژه مستلزم هزينه سرمايه گذاري خواهد بود كه البته در آمدهاي قابل حصول از انجام پروژه بيانگر 
اهد اين است كه نرخ بازگشت سرمايه و سود پروژه براي پااليشگاه گاز ايالم كامال توجيه اقتصادي خو

                                                                                                                                           .داشت

                                                                                                         

  تثبيت ميعانات گازي  ،انتگراسيون حرارتي ،كاهش مصرف انرژيهاي كليدي: هواژ
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  چكيده
اي از شبيه سازي هيدروديناميكي برج حبابكار به صورت سه بعدي با استفاده از ديناميك سياالت محاسباتي در بازه

متر  04/0تا  0025/0ز در محدوده هاي ظاهري گاها براي سرعتهاي ظاهري گاز انجام گرفته است. شبيه سازيسرعت
متر و  292/0هايي با قطر ها تحت شرايط ناپايدار براي سيستم آب و هوا براي برجبر ثانيه انجام گرفته است. شبيه سازي

هامورد براي شبيه سازي	اويلر به همراه مدل آشفتگي -مترانجام گرفته است. مدل چند فازي اويلر 5/1ارتفاع 
ور،  با يك جسم، با پنج جسم و با نه هاي حبابكار، بدون جسم غوطهها براي برجرار گرفته است. شبيه سازياستفاده ق

يابد. دهد كه،ماندگي گاز با افزايش سرعت ظاهري گاز افزايش ميور انجام گرفته است. نتايج نشان ميجسم غوطه
ور در برج حبابكار، ميزان با افزايش تعداد اجسام غوطه ور بيشتر است.ماندگي گاز براي برج حبابكار بدون جسم غوطه

شود. همچنين مقايسه ماندگي گاز  بين برج حبابكار بدون جسم ماندگي گاز با افزايش سرعت ظاهري گاز، كمتر مي
آب  نيز ور نيز انجام گرفته است. توزيع شعاعي ماندگي گاز و توزيع شعاعي سرعت ور و برج حبابكار با اجسام غوطهغوطه

هاي ظاهري گزارش شده است. همچنين مقايسه توزيع شعاعي ماندگي گاز و توزيع شعاعي سرعت آب براي سرعت
دهند با ور انجام گرفته است. نتايج نشان ميهاي حبابكار با و بدون اجسام غوطهبين برج m/s 04/0وm/s 0025/0گاز

  يابد.ماندگي گاز و توزيع شعاعي سرعت آب افزايش مي ور در برج حبابكار، توزيع شعاعيافزايش اجسام غوطه
  

  ور، ديناميك سياالت محاسباتيبرج حبابكار، هيدروديناميك، اجسام غوطههاي كليدي: واژه
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 : چكيده 

در پااليش گاز طبيعي، نم زدايي يكي از فرآيندهاي مهم مي باشد و به همين منظور روش هاي بسياري براي نم زدايي 
اده از روش جذب سطحي به عنوان يك فرآيند مناسب در نم زدايي از گاز طبيعي رو به وجود دارد، اما امروزه استف

گسترش است. در اين مقاله، مدل سازي و شبيه سازي جذب سطحي بستر نم زدايي از گاز طبيعي بر روي غربال 
ستفاده قرار مي گيرد انجام شده است. اين فرآيند هم اكنون در پااليشگاه سوم پارس جنوبي مورد ا 5Aو  3Aمولكولي 

مي باشد كه مشكل آن جذب همزمان مركاپتان است. حال با توجه به  5Aوغربال مولكولي مورد استفاده در اين واحد 
اينكه برجهاي پتليوك طوري طراحي شده اند كه ميتوان از برج اول آن بعنوان برج جذب استفاده نمود پس جداسازي 

را ميتوانيم انجام دهيم كه  خود برج پتليوك و روند استفاده ار اين دستگاه  ميعانات گازي و انجام ديگر عمليات
  وهمچنين شبيه سازي آن را در  مقاله كلي شرح داده خواهد شد

  
  برج پتليوك,جذب سطحي,مركاپتانواژه هاي كليدي:

   



 

 
 

  13Xسطحي گاز متان بر روي زئوليت مدلسازي جذب

  

  76پوريا سروش - 1اكبرزاده مهدي  - 1فرشيد بصيري -75عليرضا اسالمي

  

  كارشناس ارشد -1
  كارشناس-2

  
  

  

  چكيده

محيطي ناشي از  هاي زيستبا توجه به رشد روزافزون صنايع در دنيا و نياز شديد به انرژي و همچنين نگراني
د. گاز هاي فسيلي برآمدنهاي فسيلي مانند نفت، اغلب كشورها درصدد استفاده از گاز طبيعي بجاي سوختمصرف سوخت

دهد و داراي ارزش بااليي از نظر استفاده به عنوان سوخت بوده و جذب اي از گاز طبيعي را تشكيل ميمتان بخش عمده
هاي ترموديناميكي اي بر روي مدلباشد. در اين مقاله بررسي و مقايسهسازي آن از اهميت بااليي برخوردار ميو ذخيره

با استفاده از فرآيند جذب با فشار متناوب  13Xاي مختلف روي جاذب زئوليت سطحي متان در دماها و فشارهجهت جذب
)PSAهاي گازي بر اساس پديده جذب سطحي انجام ) انجام شده است. با استفاده از اين روش جداسازي مخلوط

 1فشارهاي  كلوين ودر 298و  308و  323سطحي گاز متان در دماهاي هاي تجربي جذبگيرد. براي اين منظور دادهمي
اند و نتايج حاصل در لن و توث مدلسازي و مقايسه شدههاي ايزوترم جذب النگمير، يونيمگاپاسكال توسط مدل 5تا 
هاي انجام شده مدل سازي و تعيين گرديدند. طبق بررسيافزار متلب و با استفاده از روش الگوريتم فاخته بهينهنرم

هاي تجربي نشان داده است، بطوريكه داراي مقدار خطاي نسبي و تابع هدف به ايزوترم جذب توث تطابق بهتري با داده
  باشد.مي 041/0و  %61/1ترتيب برابر با 
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هاي مطالعه و بررسي پارامترهاي هيدروديناميكي و انتقال جرمي ستون
  مايع –در فرايند استخراج مايع  دارزنمكانيكي هم

  
  1زاده، مهدي اسداله1، احد قائمي2ميثم تراب مستعدي ،1، منصور شيرواني77عليرضا همتي

  
سازمان انرژي اتمي ايران، پژوهشگاه علوم و  - 2دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي شيمي،  -1

 اي، پژوهشكده چرخه سوختفنون هسته

Alireza_hemmati@chemeng.iust.ac.ir  
  چكيده 

  

شود. طور قابل توجهي يك عمليات جداسازي بالغ محسوب ميمايع امروزه به - مايع فرآيند استخراج
شود. اين فرايند  تمام گران بسيار ياباشد، تقطير عملي نمي كه رودمي كار به وقتي مايع - مايع استخراج

 نيز و آن مؤثرتر تجهيزاتتر، خالص مواد به نيازا، دم به حساس محصوالت براي تقاضا رشد دليل به

-مايع استخراج كاربرد است. بيشترينيافته  بسياري اهميتباالتر،  پذيريانتخاب با هاييحالل وجود
 شيميايي گونه اساس بر را هاي مايعخوراك بيشتر بايدصنايع،  اين در است زيرا نفتي صنايع در مايع

ندارد. دامنة انواع  چنداني كاربردبخار،  فشار يا مولكولي وزن اساس بر ازيجداس و كرد جدا آنها
استخراج كننده هاي در دسترس براي انجام يك وظيفة مشخص وسيع و همچنين دامنة متغيرها 

استخراج و همچنين طراحي و افزايش مقياس دقيق آن،  بررسي رفتار يك دستگاهباشد. پيچيده مي
موجودي فاز باشد. يق مشخصات هيدروديناميكي و انتقال جرمي دستگاه مينيازمند بررسي دق

طغيان و اندازه قطره مهمترين پارامترهاي هيدروديناميكي در طراحي لغزشي فازها، سرعت پراكنده، 
مساحت سطح مشترك براي باشند. اندازة قطره همراه با موجودي فاز پراكنده، هاي استخراج ميستون

در نتيجه هم بر ضريب انتقال جرم فاز پيوسته و هم فاز پراكنده اثر را مشخص مي نمايد،  انتقال جرم
 ارتفاع نمودن مشخص مايع –مي گذارد. يكي ديگر از مراحل مهم در طراحي ستونهاي استخراج مايع 

 پيش .گيردمي صورت جرم انتقال حجمي كلي ضرايب از استفاده با كه باشد،مي مراحل تعداد يا ستون
باشد كه داراي عدم هاي استخراج موضوعي ميستون در موجود قطرات براي جرم انتقال ضرايب بيني

باشد.  ضرايب انتقال جرم در ستونهاي استخراج اغلب از اندازه گيري پروفايلهاي قطعيت بسياري مي
اي شبيه سازي غلظت (يا غلظتهاي پاياني) و مقادير متغيرهاي عملياتي به وسيله استفاده از مدله

  مناسب بدست مي آيند.

  

  
                                                            

  نويسنده اول: دانشجوي دكتري دانشگاه علم و صنعت ايران )يا سمت كاري( يدرجه علم - 1



 

 
 

 

 هيدروديناميكي، پارامترهاي ،دارهمزن مكانيكي هايستون مايع، –استخراج مايع هاي كليدي: واژه
  جرم انتقال ضرايب

هاي مكانيكي هاي رياضي انتقال جرمي ستونمطالعه و بررسي مدل
   مايع -دار در فرايند استخراج مايع همزن

  

  

، مهدي 2مهرنوش محمدي ،1،احمد رهبر كليشمي3، ميثم تراب مستعدي2و78تيعليرضا هم
  4، محمدپويا2، مهرشاد حسيني3و1زادهاسداله

جنوب، گروه  –دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران  - 2 ،دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي شيمي -1
اي، پژوهشكده چرخه سوخت، فنون هستهسازمان انرژي اتمي ايران، پژوهشگاه علوم و  -3 ،مهندسي شيمي

 دانشكده نفت و گاز،تهران -دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات -4

Alireza_hemmati@chemeng.iust.ac.ir  

  

  چكيده 
  

هــاي جداســازي اســت كــه در مايع (استخراج حاللي) يكي از مهمترين روش- فرآيند استخراج مايع
طور قابل تــوجهي يــك عمليــات جداســازي بــالغ ربرد دارد و امروزه به بسياري از فرآيندهاي صنعتي كا

شود. دامنة انواع استخراج كننده هاي در دسترس براي انجام يك وظيفة مشــخص وســيع و محسوب مي
نيازمنــد بررســي باشد. طراحي و افزايش مقياس دقيق يــك ســتون، همچنين دامنة متغيرها پيچيده مي

باشد. جهت بررسي پارامترهاي ســتون هــاي كي و انتقال جرمي ستون ميدقيق مشخصات هيدرودينامي
مدلسازي و شبيه سازي دستگاه هاي اســتخراج استخراج و تاثير هر يك از پارامترها بر عملكرد دستگاه، 

باشــد كــه بــه علــت هاي استخراج ميدار يكي از انواع ستونهاي مكانيكي همزنباشد. ستونضروري مي
 هزينــه و منطقــي ساختاري هزينهمراحل زياد،  امكانمنطقي،  تئوري واحدهاي تعدادمنطقي،  ظرفيت

كم، مورد توجه محققــين قــرار گرفتــه اســت. در ايــن تحقيــق بــه شــرح و بررســي  نگهداري و عملياتي
  ها پرداخته شده است.هاي رياضي اين نوع ستونمدل

در طراحي ستون عنوان گرديد. در ادامه فرايند ابتدا پارامترهاي هيدروديناميكي و انتقال جرمي مهم 
هاي ارائه شده توسط هاي و تئوريو در نهايت به معرفي كلي مدل RDCهاي انتقال جرم در ستون

  ها اشاره گرديدساير محققين در مورد اين نوع ستون

  
                                                            

  نويسنده اول: دانشجوي دكتري دانشگاه علم و صنعت ايران )يا سمت كاري( درجه علمي - 1



 

 
 

 

  

  ياضير هايمدل مكانيكي، دارهمزن هايستون مايع، –استخراج مايع هاي كليدي:  واژه

بررسي تاثير نازل بر افزايش توليد مس خالص درون سلول 
  الكتروليز به كمك ديناميك سياالت محاسباتي

  

  81، علي محبي80، عطااهللا سلطاني گوهرريزي 79امين گلستاني 
  

  بخش مهندسي شيمي ،دانشكده فني و مهندسي،دانشگاه شهيد با هنر كرمان
Amingolestani2007@gmail.com 

  

  چكيده
ن مطالعه يك مدل ديناميك سياالت محاسباتي براي مشاهده تاثير نازل در پااليش مس مورد در اي

بررسي قرار گرفت.پااليش الكتريكي مس درون سل هاي الكتروليز انجام مي شود.مس با جدا شدن از 
روي آند و حركت به سمت كاتد روي آن رسوب مي كند.اين گراديان غلظت مس باعث بوجود آمدن 

ي شناوري وجابه جايي طبيعي  بين صفحات مي شود.يكي از راه هاي افزايش توليد مس خالص نيروها
افزايش دانسيته جريان الكتريكي درون الكترود هاست كه برخالف خواسته ما، باعث افزايش غلظت مس 
 در نزديكي آند و در نتيجه غير فعال شدن آند مي شود، براي كاهش غلظت مس بايد سرعت جابه جايي

طبيعي بين صفحات را باال برد. براي افزايش سرعت از نازل هايي كه در كف سل تعبيه شده، استفاده 
انجام شده است. حل معادالت  ANSYS ICEM CFD(12)شبكه بندي سل توسط نرم افزار .شد

زار انتقال يون مس همزمان با معادالت پيوستگي،ممنتوم و با در نظر گرفتن نيروي شناوري توسط نرم اف
ANSYS CFX(12) در اينجا مشاهده شد كه با افزايش سرعت جابه جايي توسط .انجام شده است

جريان الكتروليت از طريق نازل ها افزايش غلظت مس در نزديكي آند جبران مي شود. همچنين هر چه 
  .سرعت ورودي نازل بيشتر باشد،مي توان دانسيته جريان الكتريكي به مقدار بيشتري افزايش داد

  ديناميك سياالت محاسباتي،سل الكتروليز، پااليش مس، نازل،واژگان كليدي :

                                                            
  79پيشرفته، دانشگاه شهيد با هنر كرمان –دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 

  80،دسي شيميدانشگاه شهيد با هنر كرمان دانشيار مهن
  81دانشگاه شهيد با هنر كرمان ،استادمهندسي شيمي 



 

 
 

   



 

 
 

 

  دارمطالعه و بررسي فرآيندهاي استخراج واكنش
  

  1، عليرضا همتي1، احد قائمي2ميثم تراب مستعدي ،1، شاهرخ شاه حسيني2و82زادهمهدي اسداله

انرژي اتمي ايران، پژوهشگاه علوم و  سازمان - 2دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي شيمي،  -1
 اي، پژوهشكده چرخه سوختفنون هسته

Mehdiasadollahzadeh@iust.ac.ir  

  

  چكيده 
  

هاي جداسازي بوده كه در بسياري از فرآيندهاي صنعتي ترين روشفرآيند استخراج حاللي يكي از مهم
ويژه در ها و بهذايي، حذف آلودگينظير فرآيندهاي نفتي و پتروشيمي، توليد مواد دارويي، صنايع غ

مايع در  –اي و فرآيندهاي هيدرومتالورژي كاربرد دارد. بيشتر فرآيندهاي استخراج مايع صنايع هسته
ها و يا جداسازي ها، آلدهيدها و كتونصنعت مانند جداسازي كربوكسيليك اسيد، اجزاء كربنيل، الكل

باشند. در اين فرآيندها دار ميآيندهاي استخراج واكنشهاي قطبي فرمونو هايدروكسيل الكل از حالل
شوند. اين امر باعث توليد اجزاء يوني واكنش باعث مصرف اجزاء در فازها شده و تبديل به اجزاء ديگر مي

 شود.شود. در نهايت واكنش باعث تغيير در شار انتقال جرمي اجزاء ميهاي الكتروليتي ميو محلول

شود كه عمل استخراج به طور مستقيم قابل رقابت با وقتي به كارگرفته مي مايع -استخراج مايع
رسد به عنوان مثال فرآيند فوق در فرآيندهاي جداسازي ديگر است و يا تنها روش جداسازي به نظر مي

شناسايي مفاهيم اصلي در فرآيندهاي  .شودباشد يا بسيار گران تمام ميجاهايي كه تقطير عملي نمي
دهنده پذير، استفاده از تجهيزات تماسهاي انتخابكننده، مكانيسم استخراج، توسعه استخراج جداسازي
، تفسير نتايج آزمايشگاهي به مقياس صنعتي از جمله موضوعاتي هستند كه توسعه تحقيقات در مناسب

ي فرآيندها حاللي در جداساز تر كردن روش استخراجهر يك از آنها، زمينه گسترش بيشتر در كاربردي
هاي حاللي مورد آزمايش و همچنين  نمايد. در اين مقاله سيستمدر صنايع مختلف را ميسرتر مي

  .هاي مهم در فرآيندهاي استخراج حاللي مورد شرح و بررسي قرار گرفتپارامتر

  

  

  رم شار انتقال ج ،هاي حالليسيستم ،هاي جداسازيروش ،فرآيند استخراج حالليهاي كليدي: واژه

                                                            
  نويسنده اول: دانشجوي دكتري دانشگاه علم و صنعت ايران )يا سمت كاري( درجه علمي - 1



 

 
 

 

  

  ايهاي ضربهمطالعه و بررسي هلدآپ و سرعت مشخصه در ستون
، 1،  محمد مهدي فتحي1عليرضا همتي ،1، احمد رهبر2، ميثم تراب مستعدي2و83زادهمهدي اسداله

  3مهرشاد حسيني
سازمان انرژي اتمي ايران، پژوهشگاه علوم و  - 2دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي شيمي،  -1

جنوب، گروه مهندسي  –دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران  -3اي، پژوهشكده چرخه سوخت، هفنون هست
 شيمي

Mehdiasadollahzadeh@iust.ac.ir  
  

  چكيده 
  

باشد، فقط مايع مي –هاي گازمايع بسيار كمتر از سيستم -هاي مايعاز آنجا كه انتقال جرم در سيستم   
- ي استخراج وجود خواهد داشت. چون تشكيل قطره در ستونهاتعداد كمي از مراحل تئوري در ستون

دهد. به منظور بهبود انتقال جرم، هاي همراه با سيني غربالي يا آكنه، فقط تحت نيروي شناوري رخ مي
صورت همزدن اضافي و يا ايجاد پالس اضافه شود تا باعث آشفتگي بيشتر در انرژي مكانيكي بايد به

  .ايي با اندازه كوچكتر شودهسطح مشترك و ايجاد قطره

هــا يكــي از نشــود. زيــرا  ايــن ســتواي اســتفاده مــيهاي ضربهبدين منظور در صنايع مختلف، از ستون
باشند كه به خاطر راندمان بــاال و فضــاي كــم مايع مي - هاي مهم مورد استفاده در استخراج مايعدستگاه

  اند.ايي كاربرد فراوان يافتهاي،دارويي،پتروشيمي و غذمورد نياز، در صنايع هسته

اي وجود ضربه باعث تسريع در رسيدن به نقطه طغيان و افزايش شدت انتقال جرم در ستون ضربه
هاي رو ستونباشد از اينها ظرفيت ستون پايين و ارتفاع آن كم ميشود، لذا در اين نوع ستونمي

ها ارجحيت گذاري بر ديگر دستگاهينه حفاظخاطر كم بودن هزاي در استخراج مواد راديواكتيو بهضربه
هاي استخراج، مطالعه دارد و براي شناخت هر چه بهتر كاركرد و  افزايش مقياس در اين ستون

پارامترهاي هيدروديناميكي امري ضروريست كه در اين مقاله به بررسي اجمالي دو  عامل 
اي كه نقش مهمي را  هاي ضربهستون هيدروديناميكي يعني موجودي فاز پراكنده و سرعت مشخصه در

  باشند، پرداخته شده است.هاي فوق دارا مينمايي ستوندر طراحي و بزرگ

  

اي، پارامترهاي هيدروديناميكي، موجودي فاز ضربه ستون مايع، -استخراج مايع هاي كليدي:واژه
  پراكنده، سرعت مشخصه

                                                            
  نويسنده اول: دانشجوي دكتري دانشگاه علم و صنعت ايران )يا سمت كاري( درجه علمي - 1



 

 
 

   



 

 
 

 

  ايهاي ضربهمطالعه و بررسي طغيان و اندازه قطره در ستون
  

، 1، عليرضا همتي1، محمد مهدي فتحي2ميثم تراب مستعدي ،1، احمد رهبر2و84زادهمهدي اسداله
  1مهدي ايوبي

سازمان انرژي اتمي ايران، پژوهشگاه علوم و  - 2دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي شيمي،  -1
  اي، پژوهشكده چرخه سوختفنون هسته

  
Mehdiasadollahzadeh@iust.ac.ir  

  چكيده 
  

هاي استخراج با جريان متقابل نيازمند تعيين سطح مقطع مناسبي براي جريان دو فاز و طراحي ستون
ارتفاع مورد نياز براي دستيابي به درجه مشخصي از انتقال جرم است. براي دستيابي به يك طراحي 

ل جرمي و هيدروديناميكي از مايع، مطالعه پارامترهاي انتقا - هاي استخراج مايعمناسب براي ستون
باشد. دانش اندازه قطره داراي اهميت اي برخوردار ميقبيل اندازه قطره و نقطه طغيان از اهميت ويژه

باشد. اندازه قطره بر موجودي فاز پراكنده، زمان هاي فوق مياساسي در طراحي و بررسي عملكرد ستون
باشد. عالوه بر اين اندازه قطره همراه با تاثيرگذار مياقامت قطرات فاز پراكنده و حداكثر ورودي ستون 

نمايد، در نتيجه بر ضريب موجودي فاز پراكنده، مساحت سطح مشترك براي انتقال جرم را مشخص مي
بيني قطر قطره به صورت تابعي از گذارد. بنابراين پيشانتقال جرم فازهاي پيوسته و پراكنده اثر مي

اي برخوردار است. مايع از اهميت ويژه -تي و خواص فيزيكي سيستم مايعهندسه ستون، شرايط عمليا
همچنين حداكثر ظرفيت حجمي يك استخراج كننده يا ورودي طغيان، اولين پرسشي است كه با 
طراحي ستون سر و كار دارد. قطر ستون سپس معموال  با استفاده از دانش رفتار طغيان مورد محاسبه 

  گيرد.قرار مي

مقاله سعي شده است كه به صورت اجمالي روابط موجود در مباحث اندازه قطره و نقطه طغيان  در اين 
  دار معرفي گردند.اي از نوع پرشده و سيني هاي ضربهدر ستون

اي پر شده و سيني دار، اندازه قطره، نقطه هاي ضربهستون مايع، -استخراج مايع هاي كليدي:واژه
  طغيان
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هاي متان و اتان در حضور و عدم حضور تشكيل هيدراتبيني شرايط پيش
  اتيلن گاليكول به عنوان بازدارنده ترموديناميكي

  87، مسعود مفرحي86اميرعباس ايزدپناه، 85بهنام عباسي
  

  بوشهر، دانشگاه خليج فارس بوشهر، دانشكده مهندسي گاز و پتروشيمي
behnamabbasi@yahoo.com 

 
  

  چكيده
هاي ممانعت از تشكيل هيدرات و يا به تعويق انداختن آن در جهت پيشگيري از وارد آمدن آسيب

هاي آن اقتصادي و خسارات فني به تجهيزات در صنعت نفت و گاز امري ضروري است كه يكي از راه
اي از ها نمونهفرآيندياست.گاليكول هايهاي ترموديناميكي به خطوط انتقالبا دستگاهتزريق بازدارنده

شوند و چون داراي اثرات تجمعي هاي ترموديناميكي هستند كه به اين منظور استفاده ميبازدارنده
ها به دهند كه براي بررسي تعادل فازي آناي تشكيل ميهاي پيچيدههستند، در تماس با آب سيستم

 simplified PC-SAFTاين كار، معادله حالت تجمعي هاي ترموديناميكي دقيقي نيازمند است. در مدل
براي مدلسازي فازهاي بخار و مايع به كار گرفته شد و با تركيب آن با مدل  φ-φبر مبناي روش 

هاي متان و اتان در حضور و عدم حضور پالتيو براي فاز هيدرات، فشار تشكيل هيدرات- واندروالس
بيني شد. براي آب و مونواتيلن در دماهاي مورد نظر پيش مونواتيلن گاليكول به عنوان بازدارنده،

كنش دوجزئي مستقل از دما، همبا استفاده از  يك پارامتر بر .استفاده شد C4گاليكول از طرح تجمعي 
هاي آزمايشگاهي داشت. مقدار خطاي ميانگين مطلق در نتايج حاصل شده همخواني خوبي با داده

درصد و   29/0درصد وزني مونواتيلن گاليكول،  9/6راي متان در حضور محاسبه فشار تشكيل هيدرات ب
  درصد تعيين گرديد. 48/0درصد وزني مونواتيلن گاليكول،  10براي اتان در  حضور

 PC-SAFTهاي گازي، متان، اتان، بازدارنده، اتيلن گاليكول، هيدرات:هاي كليديواژه
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حاوي سياالت تجمعي به  هاي پيچيدهمايع سيستم- مدلسازي تعادل بخار
  PC-SAFTكمك معادله حالت

  90، مسعود مفرحي89، اميرعباس ايزدپناه88بهنام عباسي
  

  بوشهر، دانشگاه خليج فارس بوشهر، دانشكده مهندسي گاز و پتروشيمي
behnamabbasi@yahoo.com 

 
 

 

 

  چكيده

ها به شدت تحت تاثير نيروهاي خاص نظير الت پيچيده و مخلوط آنرفتار ترموديناميكي سيا
پيوند هيدروژني قرار دارد. بنابراين، براي در نظر گرفتن اين نيروها نياز به يك مدل 

 simplifiedي حالتباشد كه بتواند اثر اين نيروها را لحاظ كند. معادلهترموديناميكي دقيقي مي

PC-SAFT هايي هاي تجمعي است كه براي چنين سيستمگي، يكي از مدلي تئوري آشفتبر پايه
ها و ها، انرژي قطعهدر اين مدل سه پارامتر مولكولي شامل تعداد متوسط قطعه .رودبه كار مي

ها و دو پارامتر تجمعي شامل انرژي تجمعي و حجم تجمعي الزم است قطر مستقل از دماي قطعه
 simplifiedآيند. در اين كار، از معادله حالتبه دست مي كه از خواص ترموديناميكي مواد خالص

PC-SAFT هاي دوجزئي آب+ مونو اتيلن گاليكول(مايع سيستم–براي بررسي تعادل بخارMEG ،(
ها از طرح تجمعي ) و آب + متانول استفاده شد.براي آب و گاليكولPGآب + پروپيلن گاليكول(

C4  و براي متانول از طرح تجمعيB2 كنش اده شد. با در نظر گرفتن يك پارامتر برهماستف
هاي فوق به در دماهاي مختلف براي مخلوط PC-SAFTدوجزئي مستقل از دما، معادله تجمعي  

كه خطاي ميانگين مطلق در كار رفت. نتايج به دست آمده كامال رضايتبخش بود به طوري
درصد و  26/2پروپيلن گاليكول  درصد، براي آب + 4/1محاسبه فشار حباب براي آب + متانول 

  درصد، حاصل شد. 8/4براي آب + مونو اتيلن گاليكول 

  

  PC-SAFTها،معادله حالت،مايع،گاليكول-:مدلسازي، تعادل بخارهايكليديواژه
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  مطالعه و شبيه سازي جريان دوفازي در لوله با انبساط ناگهاني
  

  3قيبنيامين اخال ،2محمد امين مكارم ،91بنيامين جعفريان

  

  دانشگاه خليج فارس بوشهر
Benyaminjafaryan@gmail.com 

 
 
 
 

 چكيده

در انبساط ناگهاني از اهميت ويژه اي در طراحي قطعات خط لوله برخوردار مي باشد. در اين مقاله  فازي دو جريان
افزايش قطر لوله، دبي معادالت حاكم بر اين سيستم ارائه گشته و توسط نرم افزار كامسول شبيه سازي شده است. تاثير 

جرمي گاز ورودي و سرعت مايع ورودي در دو مدل همگن و موازنه افت فشار، و همچنين تاثير كشش سطحي بر روي 
كسر حجمي گاز ارائه شده است. با افزايش دبي جرمي گاز ورودي، كسر حجمي گاز افزايش مي يابد در حالي كه افزايش 

حيه ي دوفازي موثر است. افزايش قطر لوله نيز منجر به كاهش كسر حجمي گاز سرعت مايع ورودي تنها بر پيشروي نا
افزايش كشش سطحي منجر به افزايش ماكزيمم كسر حجمي  مي گردد. در حالتي كه كشش سطحي در نظر گرفته شود،

 گاز مي شود ولي توزيع ناحيه دوفازي از باال به پايين را محدود مي كند.

  
  كشش سطحي، افت فشار ،وفازي، انبساط ناگهاني، شبيه سازيجريان دهاي كليدي:واژه
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غلظت و دبي  ،وكنترل دماMATLABسازي پااليش گاز در محيط شبيه
  گاز ترش و آمين

  كارشناس ارشد مهندسي شيمي موسسه نيروگستر -سيد بشارت انجم روز*
Besharat_anjamrooz@yahoo.com  

  علمي دانشگاه چمران اهواز سيد سعيداله مرتضوي دانشيار و عضوء هيات
mortazavi_s@scu.ac.ir 

  
  

  چكيده : 

شده است كه ميبايست با حداكثر راندمان و با بيشترين كيفيت صورت پذيرد. در اين تحقيق فرايند پااليش گاز طبيعي فرايندي كنترل 
افــزار دار بــا اســتفاده از نــرمجــذب ســيني آمين در يك برجاتانولسعي شده است پااليش و جداسازي گاز سولفيد هيدروژن توسط دي

MATLAB سازي گردد. همچنين، بدليل پيچيدگي و شرايط غيرخطي فرايند، در اين تحقيق سعي شــده اســت بــا اســتفاده از شبيه
نــرخ و اي طراحي شده تا بــا اســتفاده از كنتــرل كننده هوشمند فازي پيشنهادي، بگونهكننده هوشمند فازي كنترل شود. كنترلكنترل

ســازي، عملكــرد مناســب ايــن دماي آمين ورودي و نرخ گاز ورودي، حداكثر ميزان جذب و فرآوري را در برج نتيجه دهد. نتــايج شــبيه
  دهد.كننده را نشان ميكنترل

  

 سازي، ميزان جذبكننده فازي،شبيهپااليش گاز،كنترل كلمات كليدي:

  



 

 
 

 

 اي فرايند تقطير متانولانتخاب چيدمان تقطير با مينيمم مصرف انرژي بر

  

   94،جواد ايوك پور93، نوراهللا كثيري92داود حاجوي
  

  شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
davood.hajavi89@gmail.com  

   
  

  چكيده 
تقطير متانول خام يك فرايند جداسازي انرژي بر است و بطور موثر كمك به افزايش هزينه توليد متانول 

ستم هاي تقطير با راندمان انرژي باال ارائه شده است، اما همچنان پتانسيل مي كند. اگرچه تعدادي سي
براي صرفه جويي انرژي در تقطير متانول وجود دارد. براي كاهش بيشتر مصرف انرژي در تقطير متانول، 

با انتگراسيون حرارتي است. مقايسه چيدمان هاي  multi-effectتمركز اين مقاله روي  فرايند تقطير 
قابل مشاهده و مقايسه  minVلف بر اساس مينيمم جريان بخار  مي باشد، كه به آساني در نمودار مخت

   .مي باشد. اين ابزار مي تواند به عنوان پايه اي براي انتخاب چيدمان ها بكار رود

  

، شبيه سازي minV، انتگراسيون حرارتي، نمودار effect-multiمتانول، تقطير هاي كليدي: واژه
  يند، صرفه جويي انرژيفرا
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و آناليز پيامد هاي   ذخيره مخازن از آمونياك ناگهاني انتشار بررسي
  احتمالي به هنگام نشتي و بحران

  
   3. محسن حاجي صفري2. اسماعيل مراديان1حسين آتشي

  

 زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت

h.ateshy@hamoon.usb.ac.ir  
  

  

  چكيده

 در آتي تغييرات رساندن حداقل به همچنين و زيست و محيط ايمني به مربوط مسائل از اطمينان حصول منظور به

 ونياكآم .گيرد قرار توجه مورد طراحي مطالعات اوليه در بايد ايمني مسأله ايمني، مشكالت دليل به تجهيزات و فرايند

 فشار عملياتي شرايط وجود طرفي، از .يĤورد م وجود به را انفجاري تركيب يك هوا با مجاورت در و بوده سمي بسيار گاز

 اهميت با از حاكي عوامل اين تمام .مي دهد افزايش را خطر ايجاد پتانسيل آمونياك، توليد واحد در باال دماي بسيار و

 ضروري فرايندي واحدهاي ريسك مديريت منظور به .مي باشد واحد اين فرايندي بررسي مخاطرات و ايمني مسأله بودن

 اين عواقب و شدت و حوادث نامطلوب رخداد احتمال سپس .شود پرداخته مخاطرات ارزيابي و شناسايي به كه است

 حوادث امدهايو پي عواقب شدت محاسبه .گيرد قرار استفاده مورد ريسك ارزيابي مرحله در تا شود محاسبه مخاطرات

ارزيابي  چهارگانه مراحل از سوم گام پيامد آناليز حقيقت مي شود و در پيامد ))  شناخته عنوان ((  آناليز احتمالي تحت
 از ناشي عواقب شناسايي و تحليل جهت پيامد آناليز نوين شهاي رو از استفاده مقاله اين اصلي هدف .باشد مي ريسك

 .باشد مي  ALOHAافزار نرم كمك به پتروشيمي خراسان مجتمع آمونياك نگهداريمخزن  در انفجار نشر و رهايش،

 بودن ناايمن آمونياك، مخزن قرارگيري محل نامناسب موقعيت اضطراري مجتمع، و خروجي هاي درب نامناسب موقعيت

  .مي باشد آناليز اين نتايج جمله از كيلومتري 15تا شعاع  اطراف شهرهاي و روستاها آزمايشگاه، مركزي، كنترل اتاق
  

  پيامد آناليز ريسك، ارزيابي ريسك، مديريت آمونياك، نگهداري مخزن : ايمني، كلمات كليدي
   



 

 
 

 

ارايه مدل  تركيبي ارزيابي ريسك  براي شركتهاي پااليشي گاز در ايران 
  ازمنظر تكنولوژي، پيچيدگي فرايندو حوادث  

  3غفاريانمهدي ،،96، محمد مسعودنيا95فرشته جليلي حافظيان
  

 پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي

 f.j.hafez@gmail.com   
  

  چكيده 
هاي نظام نظام ارزيابي ريسك ابزاري براي شناسايي خطرهاي بالقوه و ارزيابي اثرات آنها در صنايع مختلف است.

و همزماني ارزيابي ريسك  اند، هيچكدام كارآيي الزمارزيابي ريسك موجود كه براي مصارف گوناگون توسعه يافته
شركتهاي پااليشي هم  شغلي و بهداشتي را با توجه به ماهيت وپپچيدگي فرايند توليد و پااليش گاز را ندارند و

چندين روش ارزيابي ريسك را به صورت موازي وبا هم   HSEMSاكنون  براي جوابگوي الزامات سيستمهاي
  استفاده مي كنند.

ارزيابي ريسك شغلي و بهداشتي متناسب با نوع و ماهيت پااليشگاههاي گازي ايران  در اين مقاله مدل كاربردي
  با هدف كاهش حوادث از طريق شناخت اقدامات كنترلي مناسب معرفي گرديده است. 

و FMEA، PHAچارچوب اين مدل با بررسي متدلوژيهاي ارزيابي ريسك شركت ملي نفت, شركت توتال،تكنيك 
ي از كارصنايع نفت و گاز و همچنين با توجه به ماهيت حفظ پايداري توليد پااليشگاه گاز سوابق بيماريهاي ناش

  تعريف شده است.  ايگانه 6ريسك براساس ماتريس ريزي شده است.در اين مدل كمي،ميزان شدت و احتمالپايه

مناسب در جهت كاهش در نهايت با ارائه منطق مدل به نتايج دستاوردي اين مدل واستخراج اقدامات كنترلي 
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هاي پااليشي گاز در ايران از منظر رشركتبررسي رابطه شدت انرژي د
  تكنولوژي و ضريب پيچيدگي فرآيند

   
  5، محسن مشتري4مهدي غفاريان،3، فرزاد رحيمي98، داوود فدايي97فرشته جليلي حافظيان

  
 پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي

 f.j.hafez@gmail.com   
   

  چكيده 
در پااليشگاه چهارم را با بازدهي انرژي پااليش   LPGيد در اين مقاله بازدهي انرژي در فرآيند تول

گردد. اين مطالعه ضمن بررسي در پااليشگاه سوم در بازه زماني سه ماه ارزيابي مي  LPGفرآيند توليد 
دهد كه افزايش ضريب پيچيدگي هاي گازي نشان ميضريب پيچيدگي فرآيند در واحدهاي پااليشگاه

 1,6دهد. پااليشگاه چهارم در پارس جنوبي با ظرفيت مصرف انرژي را كاهش ميفرآيند پااليشگاه، ميزان 
ايجاد  2006ايجاد شده و در مقايسه با پااليشگاه سوم كه در سال  2010در سال  ،LPGم.ت در روز 

درصد كاهش داده شده است. در اين مقاله ابتدا  10تا  7در حدود  EIIگرديد است ميزان مصرف 
شود و در مرحله دوم در دو پااليشگاه مورد بررسي داده مي LPGز واحد هاي توليد توضيح مختصري ا

گيرد. در اين تحقيق افزايش ضريب پيچيدگي و بازدهي شدت انرژي پااليشگاه مورد مقايسه قرار مي
گيرد و بررسي خواهد شد كه افزايش ضريب انرژي كه در پااليشگاه سوم و چهارم مورد بررسي قرار مي

يدگي باعث كاهش مصرف انرژي در توليد محصوالت با ارزش افزوده خواهد شد و سرانجام نشان پيچ
  گردد.هاي مورد استفاده ميداده خواهد شد كه نتايج به دست آمده، موجب تحكيم روش

 

  بازده انرژي    ،LPGضريب پيچيدگي، شدت انرژي، هاي كليدي: واژه
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 و سيگما شش تلفيقي از با يوستهپ هاي داده و مسايل تحليل و تجزيه
  كنترل فرآيندهاي آماري

  1نوروززاده   فروغ :
  

 فرآيند مهندسي واحد -شيروان -بجنورد جاده كيلومتري 17 -خراسان پتروشيمي مجتمع

Foroghnoroozzade@yahoo.com  
  

  چكيده

چگونگي  و دادها بررسي وصخص در پتروشيمي صنايع منجمله توليدي فرآيندهاي در دادها باالي حجم به توجه با
شش  روش با ها پروزه حل تلفيق رسد مي نظر به پيوسته هاي سيستم در مشكالت و علل يافتن و آنها ميان ارتباط
 مشكالت بوجودآمدن از و روابط يافتن و ها داده تحليل در شاياني كمك آماري فرآيندهاي كنترل از استفاده و سيكما

 داده ها روند تغييرات مذكور، روش با داده تحليل و پروژه چند اجراي به توجه با مقاله اين در كرد.  جلوگيري تكراري

 بروز زمان بررسيمي شود. در نيز دادها اين تغييرات روند و شناسايي گذارند تاثير برهم كه دادهايي.گردد مي بررسي ابتدا

 كنترل و مادر صنايع به اهميت توجه با .گردد مي ريزي برنامه مشكل تكرار از جلوگيري جهت و ثبت تغييرات مشكالت

  .آيد مي حساب به جزو ملزومات كليدي داده هاي جداسازي و داده ها تحليل اهميت صنايع اين در داده ها سخت

  

 

  كنترل تغييرات، نمودار، آماري،داده، فرآيندهاي سيگما،كنترل شش:كليدي هاي واژه

   



 

 
 

هاي كنترلي با استفاده از سيستمهاي الكتروليز سازي عملكرد سلولبهينه
  مطالعه پااليشگاه مس سرچشمه -خورخور و پستركيبي پيش

  محمدرضا افتاده-2حسن پورحسن -1
  

مدير پروژه اتوماسيون صنعتي كارخانه مس  -2مسئول گروه فرايند اتوماسيون صنعتي كارخانه مس سرچشمه  -1
  سرچشمه

  
  چكيده:

خور بوده، كه اين مهــم در فراينــدهايي خور به همراه پيشعملكرد كنترل، استفاده از كنترل پس هاي بهبودترين روشيكي از عمومي
هاي الكتروليــز نمايد. در الكتروليز پااليشگاه مس سرچشمه، كنتــرل دمــاي ســلولكه اثر اغتشاش زياد بوده، اهميت بيشتري پيدا مي

تاثيرپذيري دماي آنها از اثــرات اغتشــاش، در كنتــرل دمــاي خروجــي مبــدل  ها داشته و بدليلتاثير بسزايي در افزايش راندمان سلول
خور خور و كنترلر پيشخور استفاده شده است. در اين مقاله دو ساختار كنترلر پسخور به همراه پساي از كنترل پيشحرارتي صفحه
 مــورد اغتشاش ايجاد و هدف نقطه در اي پله تغيير يك ازاي به كننده كنترل دو خور مورد مقايسه قرار گرفته است. هربه همراه پس

بــراي  ITAEمقــدار اســت كــه قرارگرفتــه استفاده مورد كنترلرها عملكرد ارزيابي براي ITAEخطاي  معيار .اند قرار گرفته آزمايش
خروجــي مبــدل دمــاي  بــراي C63° هــدف  نقطــه بــا 14 و 45 برابر ترتيب خور بهخور به همراه پسخور و كنترلر پيشكنترلر پس

خــور در مقايســه بــا كنترلــر خــور بــه همــراه پسآمد. نتايج حاصل نشان دهنده بهبود عملكرد كنترلر پيش بدست حرارتي صفحه اي
  باشد.خور ميپس

  

افزار اي، پااليشگاه مس، نرمخور، اغتشاش، سلول الكتروليز، مبدل حرارتي صفحهخور، كنترل پسكنترل پيش كلمات كليدي:
PCS7 ،  

   



 

 
 

 

بررسي حرارتي برج حبابكار با خنك كننده خارجي با استفاده از ديناميك 
  سياالت محاسباتي

  

  101،سميه حاج غني100،رهبر رحيمي99هيمن خالد

  

  گروه مهندسي شيمي،دانشگاه سيستان و بلوچستان،زاهدان
rahimi@hamoon.usb.ac.ir 

  
  

  

  چكيده 
اي كه اولري برج حبابكاري با سيستم خنك كننده-در اين مقاله شبيه سازي سه بعدي در قالب اولري 

 متر 5/1ريزد انجام شده است. برج داراي ارتفاع به صورت مايع ريزان از ديواره خارجي برج به پايين مي

ميليمتر  1سوراخ به قطر  129اي با متر و براي توزيع گاز در برج از توزيع كننده صفحه 292/0و  قطر 
و شبيه سازي توسط نرم  ANSYS WORKBENCHاستفاده شده است. رسم و مش بندي در نرم افزار 

انجام شده است. جريان مايع ريزان به صورت آرام در نظر گرفته شده است. در اين مقاله به   CFXافزار 
 Graceاخته شده است. ضريب درگ بررسي دو مدل ضريب درگ مختلف و تاثير آنها بر ماندگي گاز پرد

باشد.همچنين به بررسي تاثير سرعت گاز ورودي به برج و هاي تجربي ميداراي مطابقت بهتري با داده
سيال خنك كننده بر دماي ميانگين برج پرداخته شده است. افزايش سرعت گاز و سيال خنك كننده 

اي و تخمين ضريب انتقال حرارت رابطهشود.به منظور محاسبه هر دو باعث كاهش در دماي برج مي
توسط ديناميك سياالت محاسباتي به دست آمده است كه مطابقت خوبي با روابط تجربي دارد

0/0023	
/   

  

  برج حبابكار، ديناميك سياالت محاسباتي، ضريب انتقال حرارت، هاي كليدي: واژه

   

                                                            
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي-99 
  سي شيمي استاد گروه مهند-2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي- 3



 

 
 

اندازه قطرات امولسيون ميعانات گازي  و توزيع سورفكتانت بر روي پايداري اثر
 در آب 

  

 104، داريوش موال103، فريدون اسماعيل زاده102حسين اسماعيلي

  دانشگاه شيراز، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز 1
esmaeili.hossein@gmail.com  

  

  

  چكيده:

گر پراكنده مي امولسيون، سيستم پراكنده اي است كه قطره هاي مايع را در مايع غير قابل اختالط دي
براي ساخت محلول امولسيوني از آب مقطر و ميعانات گازي استفاده شد. سورفكتانت كند. 

در اين تحقيق   .بودند Span 80  و  Tween80شامل هاي مورد استفاده در اين كار تحقيقاتي 
براي بررسي  تاثير اين دو نوع سورفكتانت بر روي تشكيل و پايداري امولسيون مورد بررسي قرار گرفت.

اثر سورفكتانت بر روي پايداري امولسيون تشكيل شده از توزيع اندازه قطرات ميعانات گازي درون آب در 
اين امولسيون استفاده شد. براي اين كار با استفاده از ميكروسكوپ نوري توزيع اندازه قطرات به دست 

درصد ميعانات گازي  6لسيون شامل آمد و  سپس قطر متوسط قطرات تعيين شد.  براي اين كار دو امو
درون آب و در دماي محيط با استفاده از اين دو ماده فعال سطحي ساخته شد. قطر متوسط قطره هاي 

ميكرون و با استفاده از ماده فعال سطحي  23برابر با  Tween 80امولسيون تشكيل شده با استفاده از 
Span 80  چكتر بودن قطر متوسط قطرات تشكيل شده با به دست آمد. با توجه به كو 89برابر با

سورفكتانت مناسب تري براي تشكيل   Tween 80، نتايج نشان داد كه Tween 80استفاده از 
  امولسيون ميعانات گازي درون آب مي باشد. 

  

  كلمات كليدي: ماده فعال سطحي، امولسيون ميعانات گازي در آب، توزيع اندازه قطرات
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ون زدا بر روي توزيع اندازه قطرات در محلول امولسيوني تاثير ماده امولسي
 ميعانات گازي در آب
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  :چكيده

پايداري امولسيون مواد هيدروكربني در آب در واحد پساب پااليشگاه ها معموال يكي از مشكالتي است كه وجود 
دارد و بايستي دو فاز از هم جدا شوند. براي شكستن امولسيون ها و تبديل آنها به دو فاز مجزا از مواد فعال 

ه دليل اينكه فاز پيوسته در اين نمونه ها آب مي سطحي كه دي امولسيفاير ناميده مي شوند استفاده مي شود. ب
باشد بنابراين از دي امولسيفايري استفاده شد كه قابليت حل شدن زيادي در آب داشت. در ابتدا يك محلول 

 3ساخته شد. براي تهيه محلول امولسيوني،  Tween 80امولسيوني از ميعانات گازي در آب با استفاده از 
از ماده فعال سطحي اضافه شد و بعد   ppm200ون آب ريخته شد، سپس به مخلوط درصد ميعانات گازي در

ساعت كه مخلوط هم زده شد توسط ميكروسكوپ نوري توزيع اندازه قطرات به دست آمد. در ادامه براي  2از 
ورد استفاده بررسي اثر دي امولسيفاير به امولسيون تهيه شده، ماده امولسيون زدا اضافه گرديد. دي امولسيفاير م

تركيبي از لوريل الكل بود كه با درصد مشخصي اتوكسيله و پروپوكسيله شده بود. دي امولسيفاير نام برده قادر 
درجه سلسيوس انجام دهد. در اين كار از يك محلول امولسيوني  60بود جداسازي خوبي از نمونه را در دماي 

به  ppm200فزودن ماده امولسيون زدا به ميزان ميكرون بود، بعد از ا 8كه قطر متوسط قطرات در آن 
ساعت رسيد كه رشد خوبي از قطرات ميعانات گازي  2ميكرون بعد از مدت زمان  22امولسيون، قطر قطرات به 

  درون آب مشاهده شد.

  

 كلمات كليدي: دي امولسيفاير، امولسيون ميعانات گازي در آب، توزيع اندازه قطرات
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Abstract: 

   Poly propylene (PP) is one of the famous polymers with great 
application. In this study, CFD model on dynamics of the fluidized bed 
polyethylene production process has been investigated. A detailed CFD 
model for sticky poly propylene fluidized bed was formulated in this 
work. As a result, detailed information on the PSD and hydrodynamic 
fields of the gas and solid phases can be obtained from the simulations. 
Defluidization due to particle aggregation also can be simulated. For 
modeling plant-scale poly propylene reactors, a chemical look-up table 
should be used to solve efficiently the solid species equations.. In order 
to address all the issues in FB polymerization, models for simplified 
polymerization kinetics, polydisperse multiphase flow, and mass and 
heat transfer between the gas and solid particles are combined together. 
As a result, physically aggregation because of atactic polypropylene is 
more important than other aggregation reasons.  Finally, as mentioned 
earlier, after DQMOM is applied to the multi-fluid CFD model, new 
terms accounting for the effect of aggregation and breakage need to be 
added on the right-hand sides of the solid-phase momentum, energy, and 
species equations. These modifications and detailed simulation results 
for plant-scale fluidized bed polymerization reactors will be reported in 
future communications. 
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  چكيده 

ها بسيار ها با هيدروكربنها يا گليكولآب و الكلهاي هاي شامل تركيبات تجمعي و به خصوص مخلوطمخلوط
ها يك مسئله مهم در باشند. توصيف دقيق تعادل فازي برخي سيستممورد توجه صنايع نفت و گاز مي
را  SRK، معادله حالتي است كه معادله حالت مكعبي CPAآيد. معادله حالت فرآيندهاي شيميايي به حساب مي

كه توسط كونتوجئورجيس و همكاران در سال  CPAكند. معادله حالت تركيب مي SAFTبا ترم تجمعي معادله 
هاي زيادي مورد استفاده قرار گرفته است. هدف اصلي از اين پژوهش، بررسي ارائه شد، براي مخلوط 1996

باشد. كلوين مي 2/443تا  2/323نرمال بوتان در دماي  -قابليت اين معادله حالت براي مدلسازي مخلوط متانول
براي بوتان مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از  1Aبراي متانول و طرح تجمعي  2Bتجمعي  ابتدا، طرح

آيد. سپس براي بررسي اثر تجمع بر روي خواص هاي فشار حباب سيستم به دست مي، دادهCPAمعادله حالت 
-با داده SRKوCPAاصل از معادالت حالت مدلسازي شده و نتايج ح SRKمخلوط، مخلوط فوق با معادله حالت 

به دست آمد وسهم  CPAگيرند. نتايج بسيار خوبي با استفاده از معادله حالت هاي تجربي مورد مقايسه قرار مي
هاي متانول و نرمال بوتان نيز قابل تجمع (از طريق برقراري پيوند هيدروژني) در برقراري پيوند ميان مولكول

  باشد. توجه مي

  

  ، متانول، بوتان، سياالت تجمعيSRK، معادله حالت CPAمعادله حالت ه هاي كليدي: واژ

   

                                                            
  فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهندسي شيمي110
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طراحي و شبيه سازي كنترل كننده پيش بين مدل غيرخطي براي   
 سيستم برج تقطير

  
    3، عباس چترايي2، مجتبي حسيني تودشكي111ايثار سليماني

  

  جف آباد، دانشكده برقنجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ن 1
isar.pm.iaun@gmail.com  

  

  

  

  

  چكيده 
 NMPC) يا(Nonlinear Model Predictive Controller در اين مقاله، طراحي كنترل كننده پيش بين مدل غيرخطي 

دف اصلي كنترل پيش بين سيستم غيرخطي برج تقطير، هجهت كنترل فرآيند برج تقطير مورد بررسي قرار گرفته است. 
اين روش كنترلي در حداقل كردن اختالف بين مقادير خروجي هاي پيش بيني شده از مقادير تنظيم مرجع اثبات توانايي 

در روش كنترل برج مي تواند وجود داشته باشد. است، در حالي كه محدوديت هايي نيز بر روي ورودي ها و خروجي هاي 
يش بين با توجه به مدل سيستم، رفتار آينده خروجي پيش بيني شده و سيگنال كنترل بهينه با مي نيمم كردن يك پ

تابع هدف مشخص به دست مي آيد. از آنجايي كه مدل برج تقطير تحت آزمايش غيرخطي مي باشد، لذا براي پيش بيني 
ه به توانايي شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل سازي رفتار آن نياز به شناسايي مدل داريم. در اين مقاله با توج

بنابراين، ، از يك شبكه عصبي چند اليه اي به همراه كنترل كننده پيش بين استفاده مي كنيم. فرآيندهاي غيرخطي
عملكرد كنترل كننده به دقت مدل شناسايي شده بستگي دارد كه به كمك شبكه عصبي براي پيش بيني رفتار سيستم 

به دليل غيرخطي بودن مدل، كنترل كننده پيش بين معموالً در مقايسه با كنترل كننده هاي مرسوم  رود. به كار مي
يك برج ديگر از عملكرد بهتري در تعقيب نقطه تنظيم برخوردار مي باشد. برج تقطير مورد آزمايش در اين تحقيق، 

. شبيه سازي هاي مربوطه به درصد است 1اند درصد و پسم 99سيني و غلظت محصول تقطير در حدود  41سيني دار با 
  انجام پذيرفته و حاكي از عملكرد مناسب سيستم كنترل در رديابي نقطه تنظيم مي باشد.    MATLABكمك نرم افزار 

  
  برج تقطير، كنترل كننده پيش بين مدل غيرخطي، شبكه عصبي  واژه هاي كليدي: 

   

                                                            
   -1 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي برق كنترل  

    - 2 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد -دانشكده برق - استاديار گروه كنترل 
    دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد   -دانشكده برق - استاديار گروه كنترل  -3
   



 

 
 

  دماي پايين بهينه سازي احياكاتاليست راكتور تبديل در

 

  112مجيد مسعودي
 
  واحديوتيلتي-پتروشمي خراسان

M.Masoudi99@yahoo.com 
 
  

  

  

  چكيده

بوسيله بخار آب در حضور كاتاليست اكسيد نيكلي مي   Reformingيكي از روشهاي مرسوم توليد هيدروژن؛فرآيند
حدهاي هيدرو كراكر جهت عريان سازي از منواكسيد و دي اكسيد كربن به ترتيب وارد باشد. هيدروژن توليدي در وا

راكتورهاي تبديل در دماي باالو پايين مي شود.احياء كاتاليست راكتور تبديل در دماي پايين همواره پرهزينه و زمان بر 
 راكتور ازت وزمان احياءاست.اين مقاله راهكاري جهت كاهش هزينه(مصرف كمتر سوخت در كوره)؛كاهش مصرف 

LTSC پااليشگاه اصفهان و واحدهاي مشابه ارائه مي دهد. در  

  

 HTSCگاز فرآيندي، ،Reforming،LTSCكليدي:هيدروژن،راكتورتبديل دماي پايين،ازت، هاي واژه

   

                                                            
  طراحي فرآيندهاي صنايع نفت-مهندسي شيمي- 112 



 

 
 

  فرآيند توليد همزمان متانول و الكتريسيته سازيسازي و بهينهشبيه
  

  114يشواييسيد محمود رضا پ -113مجيد مرادي
  

 تهران، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي و نفت - تهران، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي و نفت

  majid.moradi2009@gmail.com  - pishvaie@sharif.eduنگار:  پيام
  

  

  چكيده:

وضعيت اضطراري انرژي نيازمند تقبل اصالحات اساسي با انتقال به منابع انرژي ديگر و بهبود 
هاي پيشرفته براي توليد برق و محصوالت در سيستم انرژي كارگيري تكنولوژيتدريجي با به
سنتي،  هاي توليد انرژيحل و جايگزين مناسب براي سيستمباشد.يك راهموجود مي

پذيري عملياتي باشد. بازده و انعطافهاي سنتزي و انرژي ميهاي توليد همزمان فرآوردهسيستم
كنند هايي كه فقط فرآورده شيميايي يا انرژي (برق) توليد ميها نسبت به سيستماين سيستم

توانند ميزان مي115CCSها با استفاده از تكنولوژي بيشتر است. همچنين اين سيستم
اي را تا حد صفر كاهش دهند.در اين مقاله شبيه سازي و بهينه سازي ارگازهاي گلخانهانتش

افزار سازي اين فرآيند با نرمفرآيند توليد همزمان متانول و الكتريسيته انجام گرفته است. شبيه
سازي انطباق بسيار خوبي با نتايج انجام گرفت و نتايج حاصل از شبيه116پالسساز اسپنشبيه
ي داشت.سپس با استفاده از آناليز حساسيت،متغيرهايي كه بيشترين تأثير را بر بازدهي صنعت

سازي با تابع هدف بازده انرژي كل به منظور فرآيند دارند مشخص شدند و در نهايتمسأله بهينه
بدست آوردن بهترين شرايط عملياتي حل شد. نتايج نشان داد كه فرآيند توليد همزمان با مقدار 

براي تقسيم جريان گاز سنتز بين بلوك سنتز متانول و بلوك توليد برق داراي بازده  54/0 بهينه
باشد. همچنين نتايج نشان داد باالتري نسبت فرآيند فقط توليد متانول يا فقط توليد برق مي

ها است. طرح فرآيندي توليد همزمان با جريان برگشتي داراي بازده باالتري نسبت به ديگر طرح
  افزايش يافت. %6/51به  %7/46سازي بازده فرآيند از انجام اين بهينهبا 

  سازيبهينه - بازده انرژي -پالسساز اسپنشبيه -هاي توليد همزمانسيستمواژه هاي كليدي:

   

                                                            
 استاد114 يسانسفوق ل113

Carbon Capture and Storage115 
Aspen Plus116 



 

 
 

Tuning of vapor-liquid equilibrium calculations of binary 
mixtures by using the different experimental data and 

application of genetic algorithm 

Seyedeh Maryam Emadi , Seyedeh Zahra Emadi , Kamyar Movagharnejad  
Babol Noshirvani University of Technology, Faculty of Chemical Engineering 

   seyedehmaryamemadi@gmail.com 
 
 
 
 

Abstract: 
Equations of state are the most important means for calculation and estimation of 
thermodynamic properties in process engineering and extraction and operation of oil and 
gas industry. Cubic equations of state are very noticeable because of their simplicity in 
mathematic form of equations and also their good accuracy to predict the thermodynamic 
properties. As the accuracy of these equations is mostly dependant on the binary 
interaction parameter, this parameter considered as a base parameter in this research to 
tuning of the equations. We studied four cubic equations of state, Van der Waals,Redlich-
Kwong,Soave-Redlich-Kwong and Peng-Robinson and then we extracted the special 
mathematic equations of thermodynamic functions such as fugacity coefficient 
,volume,enthalpy,entropy and internal energy and K-value related to each equation of 
states from the general form of these functions.then we programmed the software by 
visual basic language. This software is able to calculate the optimum value of binary 
interaction parameter by application of genetic algorithm   and available experimental 
data of vapor-liquid equilibrium entered by user. This method optimizes the calculations 
and actually increases the accuracy the equations of state very much. Also the values of 
fugacity coefficient, volume, enthalpy, entropy, internal energy in different 
thermodynamic states can be calculated by this software. The ability of this software to 
calculate the thermodynamic function is great and very useful in petroleum engineering 
and related industry. 

Keywords: Tuning, Vapor-liquid equilibrium, Genetic algorithm 

   



 

 
 

Study of the effect of  process conditions on the Methanol 
production  

 
118, Mohammadali Safavi*117Maryam Tavakolmoghadam  

Research Institute of Petroleum Industry  
tavakolm@ripi.ir*  

  
  
  
  

Abstract 
The production of Methanol from natural gas feedstock is one of the most 
important gas-to-liquid processes which can be divided into four main 
stages: feed purification, reforming, methanol synthesis and methanol 
purification. The light ends present in the raw methanol are removed in the 
topping column. The stabilized raw methanol consisting of methanol, water 
and minor amounts of higher alcohols is fractionated in the purification 
section to produce methanol grade AA.The optimization of the purification 
section is the subject of the present work.The goal is to maximize the 
amount of final MeOH of AA gradein which,the concentration of methanol 
is above 99.85(%wt).The simulation program Aspen Plus®, was used to 
construct the process model and optimize the product specifications. The 
effect ofdifferent parameters to optimize the columns of the purification 
section has been investigated, such as thechange in reboiler duty, the feed 
stage and the off gas temperature for thetopping column, whilereflux ratio, 
side stream flow rateand reboiler duty are the variables which have been 
optimized in therecovery column.According to the simulation, the total 
methanolloss of 432.814kg/hr was estimated and with optimum conditions 
the amount of methanol in the final product was 209115.74 kg/hr. The 
optimized distillate rate and reboiler duty of the topping columnare 79.8 
(kmol/hr) and 38.83481(MMkcal/hr), respectively. The optimumreflux 
ratioofthe recovery columnwas obtainedwhich is2.23.  
 
Key word:Methanol production, process conditions, optimization, 
simulation 
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در محاسبه زمان  (Residual Water)مطالعه تاثير پسماند 
زدايي با بستر در فرايند نم (Breakthrough Time)شكست 

  غربال مولكولي 
   

  121، محمود مشفقيان120بد، نصير مهران119محمدجعفر صادق زاده
  

  شركت پااليش گاز پارسيان  -اونت مهندسي و توسعهمع
Sadeghzadeh-m@Hotmail.com  

   
  

  چكيده
زدايي از گاز طبيعي، عملياتي حساس و تاثيرگذار بر صحت عمليات پايين دستي خود بويژه فرايند نم

رايند رو طراحي صحيح اين فباشد. از اينفرايند جداسازي اجزاي ارزشمند اتان، پروپان و بوتان مي
ترين مراحل در طراحي فرايند اهميت بسزايي داشته، محاسبه زمان شكست بستر جاذب، يكي از مهم

زدايي و تعيين ابعاد بستر جاذب مورد نياز مي باشد. كه تبعات تخمين نادرست آن، فراورش گاز در نم
مان شكست بستر، نمايد. در اين پژوهش، به منظور پيش بيني دقيق زپااليشگاه را دچار اشكال مي

در حالت ديناميك شبيه سازي گرديده است. به  Aspen Adsimافزار فرايند نم زدايي به به كمك نرم
نحوي كه گاز طبيعي مخلوطي از اجزاي تشكيل دهنده آن در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر با 

نعتي مورد مطالعه، فرضيات بررسي معادالت انتقال حاكم بر اين فرايند و نيز شرايط عملياتي واحد ص
زدايي غربال مولكولي، مناسب اتخاذ و با محاسبه ضرايب انتقال جرم از طريق روابط معتبر، فرايند نم

شده است. همچنين با بررسي نحوه هاي واقعي واحد مقايسه سازي گرديده و نتايج حاصله با دادهشبيه
نهايت، تعيين زمان شكست بستر در شرايط حداكثر تاثير پسماند در اليه هاي مختلف بستر جاذب و در 

بارگذاري، يك روش جديد با دقت باال جهت طراحي مطمئن و منطبق با واقعيت در محاسبات بسترهاي 
  جاذب نم زدايي از گاز طبيعي با غربال مولكولي به مهندسان فرايند ارايه گرديده است.

   

  مولكولي، شبيه سازي پويا، نقطه شكست، پسماند زدايي، غربال گازطبيعي، نمهاي كليدي: واژه

  

                                                            
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي (رييس مهندسي فرايند)  - 3
  دكتري مهندسي شيمي (استاديار دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز دانشگاه شيراز) - 4
  كده مهندسي شيمي، نفت و گاز دانشگاه شيراز)دكتري مهندسي شيمي (استاد دانش -5
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محاسبه فركانس وقوع خاموشي آني اضطراري راكتور تحقيقاتي تهران 
  انساني با در نظر گرفتن خطاهاي سخت افزاري و

  
  125،  سيدمحمد ميروكيلي 124، حسين خلفي123صداقتي زاده محمود  ،122محدثه حجتي

  
  د خندان، تهراندانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، سي

(mohhojati@yahoo.com)  
  
  

  :چكيده
اي است. بررسي كمي  خاموشي آني اضطراري يكي از رويدادهاي مهم در راكتورهاي هسته

وكيفي اين واقعه و همچنين تعيين فاكتورهاي اصلي به وجود آورنده آن در ارزيابي ايمني راكتور اهميت 
ينان راكتور تهران، از روش ارزيابي احتماالتي ايمني و احتمال به سزايي دارد. در اين تحقيق قابليت اطم

درخت عيب هاي مربوط به خاموشي  .مورد مطالعه قرار گرفته است SPAR-Hخطاي انساني، از روش 
 SAPHIREآني اضطراري كه ناشي از خرابي سخت افزار و خطاي انساني است با استفاده از نرم افزار 

تمالهاي مربوط به هرقسمت محاسبه و نتيجه براي احتمال خاموشي آني ترسيم گرديد. در پايان اح
   .بدست آمد 10 -3 اضطراري كل سيستم حدود

  

، نرم SPAR-H خطاي انساني، روش  خاموشي آني اضطراري، درخت عيب،هاي كليدي: واژه
  SAPHIRافزار

   

                                                            
   كارشناسي ارشد  122
 دكترا،  استاديار دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي 123
 دكترا، معاون توسعه كاربرد پرتوهاي سازمان انرژي اتمي ايران 124
  اي هسته وفنون علوم پژوهشگاه ،دكترا  125



 

 
 

 

  سيناي ماهشهرپتروشيمي بوعلي BTXسازي برج تقطير شبيه
  ترموديناميكي مناسب جهت ايجاد شرايط بهينه و ارائه مدل

 
  2، مرتضي زيودار1، علي صمدي126مصيب حسين زاده

  
  زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي

mhoseinzadeh@pgs.usb.ac.i  
 
  

  چكيده 
ابل انكار است. از جمله اهميت واحدهاي آروماتيك در صنايع پتروشيمي در سطح جهان نيز امري غير ق

توان به پارازايلن، اورتوزايلن و بنزن اشاره داشت، كه البته هاي مهم و سودآور اين واحدها ميفرآورده
باشند. واحدي از اين پتروشيمي كه در اين مقاله سينا نيز ميجزء محصوالت اصلي پتروشيمي   بوعلي

ه بنزن و تولوئن را از ايزومرهاي زايلن بر عهده دارد. مورد بررسي قرار گرفته است، وظيفه جداسازي اولي
تواند زداي واقع در اين واحد در راستاي ايجاد شرايط بهينه، مياز اين رو بررسي راندمان برج هپتان

سازي نيز بعنوان وري و نهايتا سود دهي بيشتر اين پتروشيمي نمايد. شبيهكمك شاياني به افزايش بهره
ر شناخت پارامترهاي اصلي و موثر فرآيند مطرح است. براي رسيدن به اهداف ذكر شده ابزاري توانمند د

سازي دقيق، امري ضروري است. از طرفي با توجه به تنوع و در اين تحقيق نياز به انجام يك شبيه
گستردگي زياد مواد ورودي به برج و برقراري شرايط خاص فرآيندي، انتخاب مدل ترموديناميكي 

سازي قوي و با كمترين ميزان خطا، از اهميت سازگار با شرايط عملياتي براي داشتن يك شبيهمناسب و 
هاي خروجي از برج و مجموع انرژي فراواني برخوردار است. با در نظر گرفتن دو پارامتر كيفيت زايلن

، UNIF-LBYهاي گردد كه مدلهاي متعدد معلوم ميسازيآور و چگالنده، با شبيهمصرفي جوش
UNIFAC ،Grayson  وChao-Seader دهند؛ كه از براي شرايط موجود بهترين نتايج را به ما مي

با بيشترين راندمان جداسازي و صرف كمترين انرژي، نيز  UNIF-LBYاين ميان مدل ترموديناميكي 
 صولمح دبي ميزان در 66/1٪سازي با خطاي گردد. با در نظر گرفتن اين مدل، شبيهانتخاب    مي

جويي صرفه MW 26/1 نهايتا. گرددمي انجام كليدي، اجزاي جداسازي در مناسب راندمان و برج باالي
  سازي انرژي را نيز مورد ارزيابي قرار داد.توان بهينهگردد، كه از اين رو ميبيني ميدر انرژي پيش

  

  سازيسازي، بهينهبيه، شUNIF-LBY بنزن، تولوئن، زايلن، مدل ترموديناميكيهاي كليدي: واژه
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هاي جداسازيافته بر افزايش راندمان برج هاي ساختارتاثير آكنه  

  
  2مرتضي زيودار ،127مصيب حسين زاده

  زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي
mhoseinzadeh@pgs.usb.ac.ir  

  
  چكيده 

هاي آنها در فرآيند جداسازي نيز ها، كاربرداختاريافته نسبت به سينيهاي منظم يا سبا مشخص شدن مزاياي آكنه 
هاي ساختاريافته، مطالعات پژوهشي و صنعتي بسيار زيادي به به تدريج  افزايش پيدا كرد. از زمان ظهور آكنه

جام شده است. از ها به علت تركيب راندمان انتقال جرم باال و افت فشار پايين انهاي تجاري اين آكنهخاطر جذابيت
) كاهش افت 1توان بدين موارد اشاره كرد: ها بر باال رفتن راندمان برجهاي جداساز، ميمزاياي استفاده از اين آكنه

جويي در آور و صرفهفشار، كه موجب كم شدن فشار پايين برج، نقطه جوش مواد و نهايتا كاهش بار حرارتي جوش
ح تماس و انتقال جرم بين فازهاي مايع و گاز، كه ناشي از ساختار خاص اين ) افزايش ميزان سط2گردد. انرژي مي

) افزايش فضاي جابجايي 3گردد. باشد؛ و سبب افزايش كيفيت محصوالت يا كاهش ارتفاع برج ميها ميآكنه
شود. از سياالت در برج، كه باعث كاهش تجمع مايع و افت فشار در برج گشته، و افزايش ظرفيت برج را شامل مي

اين رو در سالهاي اخير براي افزايش ظرفيت برج و همچنين بهبود كيفيت محصوالت با صرف انرژي كمتر، 
ها، به تكنيكي مناسب و با صرفه اقتصادي زياد در راستاي باال بردن هاي ساختار يافته در برججايگزين نمودن آكنه

-رين قسمتهاي يك برج آكنده شامل بستر آكنه و توزيعراندمان در انواع برجهاي جداساز مبدل گشته است. مهمت

باشند؛ كه بررسي خواص و ساختار آنها، در انجام يك طراحي مناسب و پربازده، كمك بسزايي هاي مايع ميكننده
توان به افت فشار خشك و خيس، ارتفاع معادل يك نمايد. از پارامترهاي موثر بر عملكرد برجهاي آكنده ميمي

.. نيز اشاره نمود؛ كه درك صحيح اين موارد، نقش .)، تجمع مايع، سطح تماس ويژه و موثر وHETPي (سيني تئور
هاي ساختاريافته را در باال بردن راندمان يك برج و شرايط و محدوديتهاي استفاده از بسترهاي آكنده را آكنه

اختاري بر كاهش قابل مالحظه اين پارامتر، هاي سسازد. از طرفي اهميت افت فشار و تاثير آكنهبرايمان پر رنگ مي
ها در سالهاي اخير، موجب گشته است. در نهايت براي تحقيقات بسياري را بر روي ساختار هندسي اين آكنه

تواند هاي ساختاريافته، بايد به بهترين شكل و منطبق با اهداف واحد مورد نظر، كه ميطراحي يك برج حاوي آكنه
فيت و باال بردن كيفيت محصوالت با صرف كمترين انرژي، و با در نظر گرفتن پارامترهايي مبتني بر افزايش ظر
   پذيري برج، با داشتن يك ارزيابي درست اقتصادي، صورت گيرد.چون هزينه و انعطاف

  

  هاي ساختار يافته، برجهاي جداساز، افزايش راندمانآكنههاي كليدي: واژه
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  پذيريبراي بهبود اطمينان سازي طراحي برج تقطيربهينه
  داريدر عمليات و تعمير و نگه 

  
  128مصيب حسين زاده

 
  زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي

mhoseinzadeh@pgs.usb.ac.ir  
 

  چكيده 
كانيكي. هدف شود: طراحي فرآيند، به دنبال طراحي مطراحي برج تقطير معموال در دو مرحله انجام مي

- از طراحي فرآيند، محاسبه جريان مورد نياز جاري شده و تعداد مراحل تئوري است. كه اين جريان مي

) و تاسيسات داراي Side Draws)، جريانات جانبي (Reflux Rateتواند شامل: نرخ جريان برگشتي (
. هدف از طراحي مكانيكي، باشدآور، ها، چگالنده و جوش) از قبيل پمپHeat Dutiesظرفيت حرارتي (

تواند هاي فرآيندي و مكانيكي ميباشد. طراحيانتخاب و تعيين اجزاي داخل برج، قطر و ارتفاع آن مي
هايي كه در بسياري از تكميل گردند.     پروسه "Book Cook"تر با استفاده از ابزاري بنام خيلي سريع

- باشند. اغلب طراحياند نيز بدين صورت ميشده)، ايجاد EPCهاي مهندسي تداركات و ساخت (شركت

دهي، انجام عمليات و تعميرات  تواند ميزان سودشود، ميانجام مي "Book Cook"هايي كه با استفاده از 
 Lifeدهي، چرخه هزينه عمر ( داري را بهبود و بهينه نمايد. بهترين راه براي بررسي روند سودو نگه

Cycle Costداري هاي عملياتي و نگهسال هزينه 10هزينه سرمايه اوليه كارخانه همراه با باشد؛ كه ) مي
پذيري بوده، كه در طراحي تجهيزات فرآيندي كارخانه است. چرخه هزينه عمر شامل فاكتور اطمينان

) ROIگذاري در بازگشت (دهي تا حد بسيار زيادي روي سرمايهبسيار حائز اهميت است. قابليت سود 
نمايد. در طراحي تجهيزات تقطير چندين فاكتور بايد مورد توجه قرار گيرند، كه يجاد ميبهبود ا

باشد. ترين راه حل موثر براي به حداقل رساندن چرخه هزينه عمر، ميارزشمهمترين مورد، بررسي با
يند قابل )، كه براي هر فرآDistillation Designهاي اصلي طراحي تقطير (اين بررسي شامل دستورالعمل

اجراست، به همراه جزئيات آن، براي صنايع فرآورش گاز طبيعي، پااليش، پتروشيمي و صنايع شيميايي 
  باشد.روغني، مي

  

  پذيريسازي، چرخه هزينه عمر، فاكتور اطمينانبرج تقطير، طراحي، بهينههاي كليدي: واژه
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  جداسازي غشايي دي اكسيد كربن از گازهاي حاصل از احتراق
 

   131، سوسن خسرويار130، علي عباس نژاد129ام البنين عرب
arab@khpc.ir    

abbasnegad ali @gmail.com   
susan khosroyar @ yahoo.com  

 

  چكيده  :

 و يا اصطالحاً گاز گاز طبيعي با ميزان متان باال ،در مجتمعهاي توليد كننده آمونياك و كود اوره كه خوراك مصرفي آنها
سبك مي باشد معموالً نسبت آمونياك به دي اكسيد كربن توليدي بيشتر از نسبت مورد نياز در واحد اوره بوده، و به 
همين دليل در اين مجتمعها با آمونياك مازاد مواجه مي باشند. از آنجائيكه مجتمع پتروشيمي خراسان نيز از اين قاعده 

يش آمونياك مايع مواجه مي باشد، لذا اين شركت در راستاي حل اين مشكل و در راستاي افزايش مستثني نبوده و با افزا
خوراك واحد اوره را  ،داشته تا با آمونياك اضافي نياز به منبع ديگري براي جبران دي اكسيد كربن ،ظرفيت واحد اوره

دي  %12كوره ريفرمر واحد آمونياك حاوي ) Stackتامين نمايد و از آنجائيكه گازهاي حاصل از احتراق در دودكش(
گازهاي خروجي كوره ريفرمر مورد توجه قرار گرفته است. از سويي  از اكسيد كربن مي باشد، جداسازي دي اكسيد كربن

با توجه به اثرات مخرب اين گاز گلخانه اي كه مهمترين آن را مي توان تغييرات آب و هوايي دانست، الزم است تمهيداتي 
شده تا از انتشار بي رويه آن به اتمسفر جلوگيري گردد. در دهه هاي اخير، درخصوص عملكرد غشاء مدلهاي رياضي اتخاذ 

مختلفي توصيف گرديده اما در رابطه با شبيه سازي فرايندجداسازي توسط مدلهاي غشايي با شبيه سازهاي موجود كار 
و يافتن   Aspenط يك مدل در محيط نرم افزار شبيه سازكمتري  انجام شده است. هدف اصلي از انجام اين تحقيق بس

بهترين آرايش غشايي بمنظور جداسازي دي اكسيد كربن از  گازهاي خروجي ناشي از احتراق گاز طبيعي مي باشد. 
مورد تجزيه و تحليل و  SS,SSPR,DSPR,DSRR,TSRR,TSPRR (132عمليات جداسازي در آرايشهاي مختلف غشايي (

  سازي غشايي دي اكسيد كربن از گازهاي ارسالي به دودكشها ارائه گرديده است. بهترين مدل جدا

  

  گزينش پذيري فرايند غشايي، مدلسازي غشايي، شبيه سازي فرايندي، نفوذ پذيري،  واژه هاي كليدي :

   

                                                            
  129 پتروشيمي خراسان - كارشناس ارشد فرايند - ندسي شيميكارشناسي ارشد مه

   130 استاد يار دانشگاه صنعتي شاهرود  - دكتراي مهندسي مكانيك
   131 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان -دكتراي مهندسي شيمي

stage Single stage, single stage permeate recycle , Double stage permeate recycle, Double  132

retentate  recycle, Triple  stage retentate  recycle , Triple  stage permeate retentate  recycle 

 



 

 
 

 

مطالعه موردي خطرپذيري نشت  -ارزيابي ريسك فرآيندهاي نفتي
  جنوبي در پااليشگاه اول مجتمع پارس كاندنسيت

 

  136، كيوان افرادوطن135، پرستو جاللي134، محمود شهرخي133بهزاد خسروي
  

  مجتمع پارس جنوبي
ekm3d@yahoo.com  

  

  چكيده 
در صنايع نفت بر كسي پوشيده نيست. در اين ميان انجام محاسبات دقيق براي  اهميت تحليل ريسك

معيار اصلي ارزيابي اهميت ريسك يك حادثه و تعيين كننده راهبرد ي شاخص ريسك كه محاسبه
هاي بكار رفته در اي برخوردار است. نتايج بدست آمده از تحليلالعادهمقابله با آن است، از اهميت فوق

تواند منتهي به اتخاذ تصميماتي در زمينه تجديد نظر و اصالح استانداردهاي ي ريسك ميمحاسبه
هاي ء آموزش و فرهنگ ايمني و افزايش فرآيندهاي كنترل مديريتي، به عنوان استراتژيايمني، ارتقا

مديريت ريسك، در راستاي كاهش احتمال بروز خسارت شود. متاسفانه با وجود اهميت انجام 
هاي معتبر هاي محدودي با استفاده از روشهاي مقداري ريسك، تاكنون در كشور ما تنها تحليلتحليل

اند. مطالب ارائه شده در اين مقاله شامل تعريف ريسك و به بررسي اهميت تحليل ريسك فتهصورت گر
پرداخته است. مهمترين خطرات عمده مربوط به هيدروكربورها در صنايع نفت عنوان شده و در ادامه 

ست يك نمونه موردي براي تحليل ريسك مربوط به هيدروكربورها در اين صنايع ارائه شده و نتايج بد
آمده مورد بحث قرار گرفته اند. همچنين نتايج انجام تحليل ريسك براي واحد مذكور با استفاده از  نرم 

نشان داده، و تحليل شده است. مطالب مطروحه مي تواند براي آشنايي با  PHASTافزار تخصصي 
  ار گيرد. ي تحليل ريسك در واحدهاي فرآيندي و مشخص نمودن نواحي خطر مورد استفاده قرنحوه

  

 تحليل ريسك، ارزيابي ريسك، محاسبه ريسك، شبيه سازي، خطر، حادثه هاي كليدي: واژه
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  توليد صنعتي  - كارشناس مهندسي صنايع - 3
  كارشناسي ارشد مهندسي صنايع - 4
  



 

 
 

با   تجربي افت فشار بستر سه فازي در برج جذب بستر متحرك بررسي
  استفاده از طراحي آزمايش روش پاسخ سطح

  

  139، عبدالحسين جهانميري138، علي حفيظي137روزبه رمضاني
  

  درا، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گازشيراز، خيابان مالص
roozbeh_ramazani@yahoo.com  

  
  

  چكيده
يكي از دستگاه هاي مورد استفاده در عمليات جذب گاز توسط حالل مايع، برج جذب بستر متحرك يا 

تجهيزات در فرآيند هاي سه فازي مي باشد.  تماس آشفته مي باشد كه امروزه يكي از پركاربردترين
جهت طراحي و مهندسي اين نوع برج ها دانستن مقدار بهينه پارامترهاي هيدروديناميكي از جمله افت 
فشار برج الزم و ضروري مي باشد. در اين پژوهش با استفاده از طراحي آزمايش روش پاسخ سطح 

و جامد در يك برج جذب آكنده بستر متحرك به ارتفاع مقادير افت فشار در بستر سه فازي گاز، مايع 
سانتيمتر اندازه گيري و بررسي گرديد. از توپ هاي كروي پالستيكي توخالي با  15سانتيمتر و قطر  90

قطرهاي مختلف به عنوان پركن استفاده شده است. در طراحي آزمايش تاثير قطر پركن ها، ارتفاع بستر 
دبي گاز به عنوان متغير هاي مستقل بر روي افت فشار بستر بررسي گرديد. ثابت پركن ها، دبي مايع و 
دهد كه كاهش قطر پركن ها، افزايش ارتفاع بستر ثابت، افزايش دبي مايع و نتايج آزمايشات نشان مي

دبي گاز سبب افزايش افت فشار بستر خواهد شد. در نهايت به وسيله طراحي آزمايش رابطه اي براي 
فت فشار بستر سه فازي در برج جذب بستر متحرك بدست آمده است. مشاهده مي شود پيش بيني ا

 مقادير بدست آمده از اين رابطه تطابق بسيار خوبي با مقادير تجربي بدست آمده از آزمايشات دارد.

  
جذب دي اكسيدكربن، برج جذب، افت فشار، پركن، بستر سه فازي، طراحي واژه هاي كليدي: 

  متحركآزمايش، بستر 
   

                                                            
  رشد مهندسي شيمي دانشگاه شيرازدانشجوي كارشناسي ا137
  دانشجوي دكترا مهندسي شيمي دانشگاه شيراز138
  استاد بخش مهندسي نفت دانشگاه شيراز139



 

 
 

  

  اكونوميكي واحد جداسازي گاز  ارزيابي و مقايسه ترموديناميكي و ترمو
  

  4علي صمدي افشار ،3حسين اكبري ،2مجيد عميدپور ،1سعيد شامو راد

  

saeed.shamloorad@yahoo.com 
amidpour@kntu.ac.ir  

h.akbari1986@gmail.com  
ali.samadiafshar@gmail.com  

  
  

  چكيده 
عيب باشد. با اين وجود بزرگ ترين تقطير اصلي ترين فرايند جدا سازي در صنعت نفت و گاز مي

باشد. در واقع انرژي حرارتي كه در ريبويلر  براي بخار برج هاي تقطير در مصرف زياد انرژي حرارتي مي
در كندانسور جهت مايع كردن و باز گرداندن مقداري از محصول به  ،گرددكردن مخلوط مايع مصرف مي

اي تقطير صورت گرفته فعاليت هاي زيادي براي كاهش مصرف انرژي در برج ه گردد.داخل برج دفع مي
در اين تحقيق  مي باشد. اگزرژواكونوميكياگزرژي و  بررسي  بررسياست كه يكي از روش هاي آن 

پارس  10و9گاز فازهاي  سعي شده است كه واحدهاي بازيافت اتان و جداسازي ان جي ال پااليشگاه
ين اقدام اصالحي ممكن انجام جنوبي مورد بررسي ترموديناميكي و اگزرژواكونوميكي قرار گرفته و بهتر

شبيه سازي شده و سپس باالنس  ،شبيه سازي هر واحد به وسيله نرم افزارهاي بدين منظور ابتدا .شود
محصول  ،اگزرژي براي هر برج تقطير با در نظر گرفتن اگزرژي شيميايي و فيزيكي سوخت ورودي

در ادامه براي بررسي اگزرژوكونوميكي  .اتالفات اگزرژي و بازگشت ناپذيري ها نوشته مي شود ،خروجي
) و به دست آوردن  قيمت تجهيزات و هزينه TRR( واحدها با استفاده از روش درآمد نهايي سيستم

سوخت و... و هزينه گذاري جريانهاي اگزرژي پارامترهاي اگزرژواكونوميكي هر برج را بدست آورده كه 
برج هاي پروپان زدا و بوتان زدا موارد مناسبي براي  نتايج بدست آمده نشان دهنده اين واقعيت است كه

برج هاي پروپان زدا و بوتان زدا يك برج مشترك با  با انجام فرايند اصالحي بر روي  اصالح مي باشند.
كاهش و هزينه تخريب اگزرژي را  %31,1ديواره جداكننده حاصل شده است كه ميزان مصرف انرژي را 

  افزايش داده است. %5,2واكونوميك را كاهش و فاكتور اگزرژ 33,7%
  

 .روش درآمد نهايي سيستم ،اگزرژواكونوميك برج تقطير،، اگزرژي، بررسي ترموديناميكي،هاي كليدي: واژه

   



 

 
 

با  (توليد مواد اوليه لياف مصنوعي) DMTتحليل مصارف برودتي شركت 
  هدف شناسايي پتانسيل هاي كاهش مصرف انرژي

  
  140سجاد ياري بروجني

  141شته فرهمندفر
 

   جاده اصفهان مباركه، جنب شركت پلي اكريل  45، اصفهان، كيلومتر DMTشركت 
sajjadyariboroojeni@gmail.com  

  
  
  

  
  چكيده

در صنعت ايران تا قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، در انتخاب تجهيز توجه بسيار اندكي به 
.. .هاي طول عمر، كارايي، اثربخشي، هزينه نگهداري وبررسي پارامترهاي انرژي مي شد و بيشتر پارامتر

مورد توجه قرار مي گرفت. پس از اجراي فاز اول هدفمندي، شركت هاي صنعتي با توجه به افزايش 
هزينه ها (مخصوصا در بحث گاز) به بررسي مصرف كننده هاي عمده انرژي و راهكار هاي كاهش و 

درجه (بارسرمايي توليد شده در چيلرها و انواع 15زير  كنترل مصرف پرداختند. تحليل بار سرمايي
هواسازها) مي تواند كمك شاياني در شناسايي پتانسيل هاي كاهش مصرف انرژي داشته باشد. الزم به 
ذكر است كه هم كانون در اكثر پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي، مصارف حرارتي شركت ها در 

پروژه، اهميت فعاليت در بهبود مصرف انرژي در بخش تاسيسات كانون توجه مي باشد و ما در اين 
برودتي را نشان مي دهيم. در اين مقاله ابتدا كليه مبدل هاي موجود در شبكه بار برودتي سايت آناليز 
شده و مصرف و كارايي آن ها ارزيابي گرديد. در ادامه به تحليل تامين كننده هاي بار برودتي سايت 

جذبي) مي پردازيم و در نهايت با بررسي فاكتورهاي مصرف انرژي، راهكارهاي الزم  (اجكتورها و چيلر
  جهت بهبود وضعيت مصرف انرژي در اين بخش ارائه گرديد. 

  
  انرژي، بهينه سازي، بار برودتي، چيلر جذبي، ضريب عملكرد هاي كليدي:واژه

   

                                                            
   تبديل انرژي -كارشناس ارشد مهندسي مكانيك - 1
  كارشناس مهندسي صنايع - 2



 

 
 

هيدروكسي -o(-2-اتيلن دي -'N,Nسنتز و تعيين مشخصات ماده 
  زيل)گليسين با استفاده از گلي اگساليك اسيدبن

  144، مريم كالنتري143، علي مرادي142الهام عليخاني فرادنبه
  

  بخش مهندسي شيمي  ،كرمان، دانشگاه باهنر كرمان 1
Alikhany.elham@yahoo.com  

  
  چكيده

- o(- 2-اتيلن دي -'N,Nپلي كربوكسيليك آمينو اسيد ها نظير اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد و  
به عنوان كي  هيدروكسيل استيك اسيد،- oاتيلن دي آمين دي (هيدروكسي بنزيل) گليسين يا 

ليت كننده مناسب آهن شناخته مي شود ؛ استفاده از آن در كودهاي كشاورزي مي تواند نقش بسياري 
 در جذب آهن به عنوان يك ريز مغذي مهم درگياهان، مخصوصا درختان ميوه و كاهش بيماري كلروز

ناشي از كمبود آهن داشته باشد. از اين رو اين كي ليت يك ماده كاربردي و اصالح كننده در زمينه 
كشاورزي  به ويژه در خاكهاي آهكي و قليايي  به شمار مي آيد. حالليت آهن در خاك عمدتا توسط 

 افزايشوابسته است به طوري كه با  PHاكسيدهاي آهن سه ظرفيتي كنترل مي گردد و غلظت آن به 

PH  حالليت كم مي شود. با توجه به درصد باالي آهكي (قليايي) بودن خاكهاي كشور و تحريم كشور از
لحاظ ورود اين ماده ارزشمند سنتز داخلي اين ماده مي تواند كمك شاياني به كشاورزي و اقتصاد كشور 

تلفي توليد مي شود اما داشته باشد. ماده اتيلن دي آمين دي هيدروكسي استيك اسيد به روش هاي مخ
روشهاي فوق احتياج به استفاده از تركيبات سيانيدي سمي و خطرناك  دارد. در اين راستا در اين 
تحقيق با يك واكنش سه جزئي يك مرحله اي بين فنل، اتيلن دي آمين و گلي اكساليك اسيد، ماده 

) كنترل شد. TLCاليه نازك (مذكور در محيط قليايي سنتز  شد. پيشرفت واكنش با كروماتوگرافي 
)  عالوه MS)  و طيف هاي جرمي (FTIRبوده و داده هاي طيف سنجي مادون قرمز ( %65بازده واكنش 

  بر تعيين نمودن مشخصه هاي تحليل و آناليز شيميايي محصول، ساختار محصول را تاييد كرد. 

  

                                                            
 
 

  .بخش مهندسي شيمي ،دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه باهنر كرمان.142
  .، بخش مهندسي شيميضو هيئت علمي) دانشگاه باهنر كرماناستاديار ( ع 2،3
  
  
 



 

 
 

 

يدروكسي بنزيل) گليسين، ه-o(- 2-اتيلن دي -'N,Nكلمات كليدي: كي ليت كننده، جذب آهن،  
  سنتز 

  

زمايشگاهي قطر حباب در فرايند جوشش استخري به روي آبررسي 
  مسي استوانه افقي

  
   146، سيد علي علوي فاضل145سمانه حمزه خاني

  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر

s.hamzehkhani@yahoo.com  
  
  

  چكيده 
فراينــد هــاي جوشــش  بــراي آب خــالص، در در اين پژوهش، قطر جدايش حباب به عنوان يكي از زيــر 

وات بر متر مربع  بطور آزمايشگاهي مطالعه شده اســت. نتــايج،  110000تا  5000محدوده شار حرارتي 
افزايش قطر حباب با افزايش شار حرارتي را نشان داده است. روابــط بســياري جهــت پــيش بينــي قطــر 

داده هاي آزمايشگاهي با روابط موجــود نشــان جدايش حباب در مراجع مختلف ارائه شده است. مقايسه 
  بهترين پيش بيني را براي قطر حباب ارائه مي دهد. )kim( داده است كه رابطه كيم

  

  جوشش، قطر حباب، استوانه مسيهاي كليدي: واژه

 

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 1
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 2



 

 
 

 

بررسي آزمايشگاهي قطر حباب در فرايند جوشش استخري به روي 
  فوالدي استوانه افقي
  

   148علي علوي فاضل ، سيد147سمانه بورد
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر

Bovard.sa@gmail.com  
  
  

  چكيده 
وات بر  107000تا  5000در اين پژوهش، قطر جدايش حباب براي آب خالص، در محدوده شار حرارتي 

ن متر مربع  بطور آزمايشگاهي مطالعه شده است. نتايج، افزايش قطر حباب با افزايش شار حرارتي را نشا
داده است. روابط زيادي تا كنون جهت پيش بيني قطر جدايش حباب در مراجع مختلف ارائه شده است. 
مقايسه داده هاي آزمايشگاهي با روابط موجود نشان داده است كه رابطه  استفان بهترين پــيش بينــي را 

  براي قطر حباب ارائه مي دهد.
  

  نه افقي فوالديجوشش استخري، قطر حباب، استواهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 1
  احد ماهشهرعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي و - 2



 

 
 

شبيه سازي و ارائه روشي براي بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيند توليد 
LNG   با سيكلC3MR  

  
  2علي  عباس نژاد ,1ساراي  شيردل

  
saray_shirdel@yahoo.com  

  

  

  چكيده :
براي توسعه اقتصادي آنها اهميت ويژه اي دارد.يكي از مهمترين ،انرژي دسترسي كشورهاي درحال توسعه به انواع منابع

كه عمدتا  ،اين منابع در قرن جديد گاز طبيعي است.گاز طبيعي را بايد از محل استخراج و تصفيه به بازارهاي مصرف
ي فواصل طوالني ميسر مسافتي طوالني بين آنها وجوددارد، انتقال داد. امكان استفاده از لوله كشي درانتقال گاز برا

برابري حجمي مي تواندگزينه مناسبي براي انتقال محسوب شود. در   600) با كاهش (LNGنيست.گاز طبيعي مايع 
كه البته  هركدام از اين ،حال حاضر تكنولوژي هاي متفاوتي براي تبديل گاز طبيعي به مايع در جهان مطرح است

مصرف باالي انرژي در آنها ،اما مشكل عمده تمامي تكنولوژي ها،ا دارندتكنولوژي ها مزايا و معايب خاص خودشان ر
است. در اين مقاله بر آن شديم كه با مطالعه دقيق و بررسي يكي از اين روش هابه عنوان رايج ترين و مناسب ترين 

   ASPEN PLUSرآن را  با استفاده از نرم افزا ، APCI)  با تكنولوژي MR3Cتكنولوژي هاي مايع سازي ( فرآيند 
شناسايي ،تاسيسات و تجهيزاتي را كه داراي قابليت كاهش انرژي مصرفي مي باشند،در ادامه كار .شبيه سازي نماييم

نموده و با جايگذاري مرحله به مرحله اكسپندرهاو توربين ها به جاي فرايندهاي معمول انبساط ميزان كاهش مصرف 
و در ادامه ي  APCIرزيابي نماييم. نتايج به دست آمده از شبيه سازي سيكل انرژي و افزايش توليد را در اين سيكل ا

درصد 2به ميزان  LNGدرصد كاهش و توليد  10توان مصرفي در حدود  آن بهينه سازي سيكل نشان مي دهدكه،
  افزايش يافته است.

  
  توان مصرفي ،APCI،ASPEN PLUS ،اكسپندر ،گاز طبيعي مايع: كليد واژه ها

   



 

 
 

  

خدمات گازرساني در شركت گاز استان   ريسك هاي برون سپاري تحليل
    FMEAبا استفاده از تكنيك   چهارمحال و بختياري

   151باشي دكتر بيژن خيام ،150، دكتر سيد اكبر نيلي پور طباطبايي149سهيال قاسمي پيربلوطي 

 يع، اصفهان، ايرانصنا دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف آباد، گروه مهندسي دانشجوي كارشناسي ارشد، .1

 استاديار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي مالك اشتر .2

 استاديار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي مالك اشتر .3

  

  چكيده

امروزه بسياري از سازمان ها به دليل شرايط پيچيده تكنولوژيكي و اطالعاتي، فشارهاي رقابتي، تخصصــي تــر شــدن 
و بزرگ شدن بيش از اندازه سازمان ها، با هدف دستيابي به بهتــرين عملكــرد و كنتــرل و شــفاف كارها، افزايش هزينه ها 

سازي هزينه ها، به استراتژي برون سپاري براي انجام فعاليت هاي خود روي آورده اند.علي رغم مزاياي زيادي كــه پــروژه 
شوند، چرا كه اين رويكرد تــوأم بــا مخــاطراتي  هاي برون سپاري براي سازمان ها دارند برخي از آنها با شكست مواجه مي

است كه غفلت از آنها مي تواند براي سازمان بسيار خطرساز باشد.شركت گاز استان چهارمحال و بختياري نيــز همگــام بــا 
اي خود را به صــورت انعقــاد پيمــان بــه مرحلــه اجــرا  تحوالت برون سپاري مطرح شده در كشور اكثر پروژه هاي سرمايه

رد، ولي تصدي گري بخشي از خدمات بهره برداري هنوز به عهده اين شــركت بــوده و برنامــه ريــزي جهــت بــرون گذا مي
سپاري طي سالهاي آينده در دستور كار قرار گرفته است و به منظور بهبود اجرا ي اين پروژه ها ارزيابي صحيح ريســكها و 

پژوهش به دنبال ارائه چارچوب مناسبي براي شناسايي ريسك فاكتورهاي مؤثر در آنها ضروري به نظر مي رسد.لذا در اين 
ريسك هاي مؤثر در بــرون  FMEAهاي اين پروژه ها و مديريت صحيح آنها هستيم.بدين منظور با بهره گيري از تكنيك 

سپاري پروژه هاي شركت در بخش خدمات مشتركين شناسايي و سپس اقدام به كمي نمودن و اولويت بندي اين ريســك 
ها شده و پيشنهاداتي در جهت كاهش ميزان ريسك ارائه مي گردد، تا با بكارگيري نتايج حاصل بتوان درصد موفقيت اين 

 پروژه ها را افزايش داد. 

  

  خدمات مشتركين  ،الويت بندي ،  FMEA،RPN،برون سپاري، ريسك گان كليدي:واژ

   

                                                            
 
 
 



 

 
 

اي براساس سازي فرايند تبديل كاتاليستي در حالت احياء دورهبهينه
 شرايط عملياتي پااليشگاه كرمانشاه

  

  155، وحيد كاظمي154بخش رستمياله *153نژاد، زينب طباطبائي152نياشهرام شريف
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  چكيده

اي، از جنبه در حالت احياء دورهكرمانشاه واحد تبديل كاتاليستي پااليشگاه  عملكرد ،مقالهدر اين 
هاي عملياتي سيستم عملياتي و اقتصادي ارزيابي شده، مقدار سود بيشينه با در نظر گرفتن محدوديت

بي اقتصادي آن نيز محاسبه گرديد. فرايند كاليبراسيون سازي و ارزيامورد بررسي قرار گرفته و بهينه
افزار، نسبت به شرايط عملياتي و استفاده از پارامترهاي واكنش منطبق بر شرايط واقعي اين واحد، نرم

ترين ميزان كاهش داد. در ادامه افزار پتروسيم را به كمسازي واحد تبديل، با نرمخطاي حاصل از شبيه
  دهنده افزايش سود خالص عملياتي به ميزانعملياتي بهينه بدست آمده نشان سازي، شرايطشبيه
/hr$ 216 .نسبت به شرايط عملياتي بود 
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1. Article SCOPE 
This article covers the strategy for configuring gas plants process structure 
and defining the process units for choosing the best configuration for gas 
treating refineries.  

   



 

 
 

  هاي موثر در حذف گوگرد از زغالسنگ توسط فلوتاسيونبررسي پارامتر
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  چكيده 
شود و هاي متفاوتي در آن ديده ميهاي موجود در زغالسنگ گوگرد است كه به شكليكي از مهمترين ناخالصي
باعــث  ،باشد. گوگرد موجود در زغال عالوه بر كاهش ارزش حرارتــي زغــالها متغير ميمقادير آن در انواع زغال

هــا گردند. فلوتاسيون( شناورســازي) يكــي از بهتــرين روشها و آلودگي محيط زيست ميكوره خوردگي جداره
توان گوگرد پيريتي موجــود در زغــال را كــاهش داد. در ي آن ميبراي گوگرد زدايي از زغال است كه به وسيله

بــا برقــراري شــرايط  شود اماصنعت شستشوي زغال از فلوتاسيون به منظور حذف خاكستر از زغال استفاده مي
توان گوگرد موجود در زغال را نيــز بــه كمتــرين مقــدار مناسب و استفاده از مواد شيميايي كلكتور و كفساز مي

و درصد جامد پالپ بر كاهش درصد گــوگرد  pH ،در اين پژوهش تاثير نوع و مقدار كلكتور و كفساز .خود رساند
با توجه به نتايج بدست آمده و تحليل آن توسط نــرم  .ر گرفتدر سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي مورد بررسي قرا

بيشترين درصد كاهش گوگرد كنسانتره را داشته و مقــادير  MIBC،كلكتور نفت سفيد و كفساز Qualitek افزار 
بيشترين ميزان كاهش  15و درصد جامد  7برابر  pHباشد. همچنين در مي  g/t 50و  500بهينه براي هر كدام 

  خواهد شد. 83/25رد را خواهيم داشت. با استفاده از اين مقادير بهينه درصد كاهش گوگرد درصد گوگ
  
  

  فلوتاسيون، زغالسنگ،گوگرد، كلكتور، كفساز: كلمات كليدي
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سنتز نانو زئوليت بتا اصالح شده توسط اتانول آمين و اتيلن دي آمين 
  هاي تصفيه پساببمنظور جذب كادميم درفرآيند
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 چكيده 
ها آمين اصالح گرديد. جاذبديآمين و اتيلنلدر اين كار تحقيقاتي، ابتدا زئوليت بتا سنتز و سپس با اتانو 

فرآيندهاي شيميايي 2Cd+ها به منظور جذب كاتيون شناسايي شدند. از آن SEMو  IR-FT ،XRD توسط
محلول، زمان تماس، غلظت كاتيون فلزي و درجه pHهاي مؤثر بر جذب از جمله نفتي بررسي شد. پارامتر

 Hpبروي سطح جاذب، با افزايش  Cd+2 ج نشان داد كه جذب كاتيونحرارت مورد استفاده قرار گرفت. نتاي
 2500ساعت،3بدست آمد. زمان تماس  5/4برابر  Cd+2 يابد و بيشينه جذب كاتيونمحلول افزايش مي

  .گرم جاذب به عنوان شرايط بهينه در آزمايشات بعدي انتخاب گرديد1/0ميلي اكي واالن براي كادميم با 

  

  زئوليت، اصالح  ،: فرآيند، جاذب، آمينيهاي كليدواژه

   



 

 
 

  شبيه سازي و مقايسه راكتورهاي افقي سنتز آمونياك
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  چكيده:

مقاله مدل غير هموژن و يك بعدي براي شبيه سازي دو راكتور سنتز آمونياك افقي، با جريان  در اين
جانبي و بدون جريان جانبي، مورد استفاده قرار گرفته است. معادالت حاكم، شامل معادالت انتقال جرم، 

شده است. حل  4انتقال حرارت و معادالت افت فشار، به صورت همزمان توسط روش رانك كوتا مرتبه 
ضريب تاثير با اعمال موازنه جرم داخل حفرات قرصهاي كاتاليست به دست آمده است. معادالت 

هستند، كه اين معادالت با استفاده از روش شوتينگ اصالح  BVPديفرانسيل حاصل، غير خطي از نوع 
ر اين مقاله استفاده شده است. د MATLABشده حل شده اند. براي حل تمامي معادالت از نرم افزار 

دانسيته و ويسكوزيته مخلوط گازي كه تابعي از دما، فشار و جزء مولي اجزاء هستند، در طول بستر 
متغيير در نظر گرفته شده است.ظرفيت حرارتي اجزاء نيز به صورت تابعي از دما قرار داده شده اند. 

ولي اجزاء است، در طول همچنين تغييرات ظرفيت حرارتي متوسط مخلوط گازي كه تابع دما و جزء م
بستر اعمال شده است. از مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي انجام شده با داده ها صنعتي موجود، دقت 
و صحت مدل مورد نظر اثبات شده، و تغييرات غلظت اجزاء و افت فشار در دو راكتور بدست آمده است. 

 در دو راكتور مقايسه شده است. در نهايت تغييرات ميزان تبديل نيتروژن، افت فشار و دما

 
 سنتزآمونياك، راكتور افقي، شبيه سازيواژه هاي كليدي:
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پااليشگاه ايالم با استفاده از كاهش مصرف بخار در ريبويلر برج اتان زدايي 
  انتگراسيون حرارتي
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  چكيده 
سيني  32در واحد اتان زدايي پااليشگاه گاز ايالم به منظور جداسازي اتان از خوراك ورودي از يك برج تقطير كه شامل 

در ريبويلر برج از بخار براي تامين گرماي مورد نياز بخش تحتاني  .و چگالنده تمام برگشتي مي باشد استفاده مي نمايند
كيلوگرم در ساعت بوده كه اين امر  9872در حال حاضر ميزان مصرف بخار در اين تجهيز برابر با  .استفاده مي شود

در اين مقاله با استفاده از انتگراسيون حرارتي  .يشگاه گاز ايالم تحميل مي نمايددالر هزينه را به پاال 522821ساالنه 
نتايج حاصل از  .روشي با هدف كاهش مصرف بخار در ريبويلر برج اتان زدا و بازگشت سرمايه ناشي از آن ارائه گرديد

درصد كاهش  13/11يبويلر شبيه سازي نشان داد كه در صورت استفاده از طرح پيشنهادي ميزان مصرف بخار در ر
در نهايت برآورد اقتصادي براي طرح پيشنهادي صورت گرفت كه بر اساس آن مشخص گرديد ميزان  .خواهد يافت

  .دالر خواهد بود 64982بازگشت سرمايه از اين طريق ساالنه 

  شبيه سازي ،برج تقطير ،انتگراسيون حرارتي ،كاهش مصرف انرژيهاي كليدي: واژه
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 چكيده:

ي كلســيم اگــزاالت بــه عنــوان اصــلي هدف از اين تحقيق بررسي عصاره خارخاسك بر روي ساختار و وزن كريستال ها   
ترين جز اكثر سنگ هاي كليه است. كلسيم اگزاالت به وسيله اضافه كردن محلول سديم اگزاالت به محلول كلسيم كلريد 

نشــان داد كــه  SEMدر حضور و عدم حضور گياه خارخاسك به عنوان باردارنده تهيه گرديد. نتايج عكس ميكروســكوپي 
  ت در حضور اين باردارنده تغيير نكردمورفولوژي كلسيم اگزاال

  ، مورفولوژيSEMعصاره خارخاسك، كلسيم اگزاالت، سنگ كليه، عكس ميكروسكوپي واژه هاي كليدي: .
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  شبيه سازي پليمريزاسيون اتيلن در راكتورهاي فاز گازي سري بستر سيال
  
  
  

  مصطفي احمدي، محمد رضايي*، حسين عابديني، حسن عربي
  

  ه پليمر و پتروشيمي ايران، پژوهشكده مهندسي پليمريزاسيونتهران، پژوهشگا
  

  
  

، MATLABدر اين مقاله، سعي شده است تا با استفاده از برنامه نويسي در محيط چكيده:
شركت بازل انجام پذيرد و نتايج حاصله از شبيه ساز با داده هاي  Spherileneشبيه سازي فرايند 

ين فرايند يكي از جديدترين تكنولوژي هاي روز دنيا صنعتي پتروشيمي جم مقايسه گردد. ا
محسوب مي شود و از دو راكتور سري براي توليد پلي اتيلن هاي سبك خطي و پلي اتيلن سنگين 

از مدل اختالط كامل و سينتيك  ،بهره مي برد. به منظور شبيه سازي راكتورهاي سري
حصوالت كه شامل چگالي و شاخص پليمريزاسيون مك اولي استفاده شده است و خواص اصلي م

جريان مذاب مي باشند، بر اساس وزن مولكولي و تركيب كوپليمر زنجيرها، پيش بيني گرديده 
است. نتايج بدست آمده نشان داد كه شبيه ساز طراحي شده از اعتبار و دقت خوبي در پيش بيني 

  خواص برخوردار است.
  
  
  

  حباب ثابت، رشد حباب : بستر سيال، اختالط كامل،واژه هاي كليدي
KEY WORDS: fluidized bed, well-mixed, constant bubble, bubble growth 
   



 

 
 

در فرآيند  3O2Ni/Alبررسي آزمايشگاهي تاثير افزودن فلزات به كاتاليست 
  ريفرمينگ متان جهت افزايش طول عمرآن
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  چكيده

فرآيند هاي كاتاليستي، بخش عمده اي از فرآيندهاي پااليشگاهي و شيميايي را تشكيل مي دهند.در طي 
گاز اين فرآيندها كاتاليست ها بنا به داليل متفاوتي غير فعال مي شوند.از جمله روش هاي توليد 

مي باشد كه قسمت 3O2Ni/Alسنتز،واكنش ريفرمينگ خشك متان با دي اكسيد كربن بر روي كاتاليست 
عمده اي از كاتاليست هاي اين واحدبه علت تشكيل كك غيرفعال مي شوند. در اين پژوهش از روش 

"mixing rule" ايه ي براي ساخت كاتاليست استفاده شده، كه اين روش برخالف روش هاي ديگر بر پ
اكسيد مواد مي باشد،علي رغم اينكه كاتاليست توليد شده  با اين روش سريعتر غير فعال مي شود اما از 
لحاظ زيست محيطي آلودگي كمتري توليد مي كند.با انجام آزمايشات مختلف  اثر افزودن يك ارتقا دهنده 

گرفته است. نتايج بدست آمده بر طول عمركاتاليست ومقدار كك تشكيل شده برروي آن مورد بررسي قرار
به آنبه مقدار قابل قبولي افزايش يافته وهمچنين  2CeOنشان مي دهدكه طول عمركاتاليست با افزودن 

 5تا1افزوده شده به كاتاليست بين 2CeOميزان كك تشكيل شده برروي آن كاهش مي يابد.مقدار بهينه ي 
  درصد وزني مي باشد.

  
  اليستي،ريفرمينگ متان،طول عمر كاتاليست،گاز سنتزواژه هاي كليدي : فرآيند كات
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حذف بيولوژيكي لجن نفتي سنگين در خاك با استفاده از باكتري، بررس 
 عملكرد 

 Enterobacter cloacea (ERCPPI-1) 

  

   محسن محمدي ،هجير كريمي ،اصغر لشني زادگان ،پرويز درويشي

 

  چكيده:

در فرايند  Enterobacter cloacea (ERCPPI-1)يرا جداسازي شده دراين مقاله توانايي يك گونه باكتري اخ
لجن نفتي مورد آزمايش  كاهش بيولوژيكي لجن نفتي آميخته با خاك در محيط آبي مورد ارزيابي قرارگرفته است.

ي اين خاك آلوده به لجن نفتي سياه و چسبنده، دارا.مربوط به يك سايت آلوده در اطراف پااليشگاه شيرازميباشد
آن  % 32  (w/w)هيدروكربن نفتي بوده كه از اين مقدار حدود  % 66  (w/w)قدمت آلودگي باال و داراي بيش از

  آسفالت و رزين ميباشد. 
زمان و افزودن مواد بي اثر (شن)  و تطبيق نتايج كمي بدست آمده با  ،غلظت ،بررسي تاثير پارامترهاي هوادهي

فعاليت باكتري، ايجاد تجمع  و تشكيل توده هاي فشرده خاك آلوده به لجن در  مشاهدات كيفي نشان داد كه  در اثر
  محيط مايع  موجب كاهش دسترسي بيولوژيكي مناسب و در نتيجه كاهش راندمان فعاليت ميكروارگانيسم ميگردد.  

حذف نمايد كه  از كل هيدروكربنهاي نفتي موجود در نمونه را 31%(w/w)روز حدود 90گونه مذكور توانست در مدت 
اين ميزان از  ،با در نظر گرفتن ميزان و سنگيني آلودگي اوليه و همچنين مدت زمان عمليات در مقايسه با موارد مشابه

  حذف قابل قبول ميباشد.
نيز نشان داد كه خاك مزبور از پتانسيل باكتريايي قابل قبولي برخوردار   بررسي عملكرد باكتريهاي درونزاي خاك

 % 29  (w/w)روز در حضور ماده بي اثر منجر به حذف  حدود  30طوري كه عملكرد اين باكتريها در مدت ميباشد. ب
از كل   % 5/24  (w/w)گونه جداسازي شده توانست  ،از كل هيدروكربنهاي نفتي گرديد. درحالي كه در شرايط مشابه

 هيدروكربنهاي نفتي را حذف نمايد.

 
 Enterobacter cloacea –كل هيدروكربنهاي نفتي –كاهش بيولوژيكي –لجن نفتي  هاي كليدي : واژه

 

   



 

 
 

شبيه سازي برج تقطير واكنشي براي توليد متيل استات از متانول و استيك 
  اسيد در فرآيند استريفيكاسيون 

  
  171عبدالحسين جهانميري ،170روزبه رمضاني

  
  شيراز، خيابان مالصدرا، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز

roozbeh_ramazani@yahoo.com 
 
 
 
 

  چكيده
متيل استات حاللي است كه در اكثر فرآيندهاي شيميايي و جداسازي مورد بهره قرار گرفته و براي تهيه آن از 

شود. تقطير واكنشي يكي از فرآيندهاي مهم و پيچيده در صنايع شيميايي است روش تقطير واكنشي استفاده مي
پذيرد. در اين مقاله فرآيند تقطير نش شيميايي به صورت همزمان انجام ميكه در آن عمليات جداسازي و واك

شبيه سازي شده است. برج تقطير   Aspen plus واكنشي براي توليد متيل استات با خلوص باال با نرم افزار
امل جزء مي باشد. پارامترهاي موثر بر كل فرآيند ش 4مرحله و محتوي  25واكنشي در نظر گرفته شده داراي 

محل ورود خوراك، محل انجام واكنش، نسبت جريان برگشتي، دبي محصول باالي برج و بار حرارتي جوش آور 
براي بهترين جداسازي با خلوص باال بررسي و مقادير بهينه گزارش گرديده اند. همچنين تغييرات دما، كسر 

ف ضريب فعاليت در اين مقاله بررسي مولي اجزاء، دبي مايع و گاز در طول برج رسم شده اند. مدل هاي مختل
گرديد و بهترين مدل با توجه به باالترين كسر مولي متيل استات مشخص گرديد. در نهايت نتايج حاصل از شبيه 

  سازي با داده هاي تجربي مقايسه شده است و مطابقت بسيار خوبي مشاهده گرديده است.
  

 واكنشي، شبيه سازي، متانول، استريفيكاسيونمتيل استات، استيك اسيد، تقطير  واژه هاي كليدي:
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مدلسازي واكنش هيدروژناسيون پروپيلن در يك راكتور بستر چكان دردوحالت 
  استفاده از كاتاليستهاي معمولي و كاتاليستهاي ساختار منتظم

  173بد، نصير مهران172سجاداحمدي گل تپه
  

  دانشگاه شيراز،دانشكده مهندسي شيمي،  نفت و گاز
ssahmadi_1979@yahoo.com  

 
 

 

 

  چكيده

گذرد و مزيتهاي عملياتي آن اثبات شده است، اما هنوز در اگرچه از عمر آكنه هاي ساختار منتظم حدود چهل سال مي
وري، كاتاليستها را برطبق افزايش بهره رود. برخي سازندگان كاتاليست، در راستايفرآيندهاي صنعتي آنچنان كه بايد بكار نمي
سازند. براي كاهش هزينه هاي عملياتي، صنعت به كاتاليستهاي ساختار منتظم كه ساختار فيزيكي آكنه هاي ساختار منتظم مي

درآن سطح ويژه زياد، بازده انتقال جرم زياد و افت فشار كم داشته باشد نياز دارد.دراين پژوهش يك راكتور بستر چكان كه 
 كاتاليستهاي شود، مدل سازي شده است. مدلسازي راكتور براي دو حالت استفاده ازواكنش هيدروژناسيون پروپيلن انجام مي

معمولي به شكل گرانول و كاتاليستهاي ساختار منتظم انجام گرفته است.دراين مدل ديناميكي انتقال جرم بين فازجامد و مايع، 
مت انتقال جرم در فاز ها در نظر گرفته شده است.همچنين تغييرات سرعت فاز مايع و گاز در انتقال جرم در يك فاز و مقاو

سرتاسر بستر شبيه سازي شده است.براي اطمينان از صحتداده هاي خروجي از شبيه سازي،راكتور آزمايشگاهي بستر چكان مورد 
آيد و بار ديگر ختلف مايع از آن نمونه گيري بعمل ميمطالعه، يك مرتبه توسط بستركاتاليستي معمولي پرشده و در سرعتهاي م

شود درنهايت نتايج حاصل از شود و تحت شرايط عملياتي يكسان از آن نمونه گيري ميتوسط كاتاليست ساختار منتظم پر مي
و نتايج حاصل از  شود. خوشبختانه هماهنگي زيادي بين نتايج حاصل از آزمايششبيه سازي با نتايج حاصل از آزمايش مقايسه مي

  شبيه سازي وجود دارد.

  

  واژه هاي كليدي: كاتاليست ساختار منتظم، راكتور بستر چكان، هيدروژناسيون پروپيلن، مدلسازي ديناميكي
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بررسي مدل هاي آشفتگي در ديناميك سياالت محاسباتي جهت مدل سازي 
  نشت گازهاي قابل انفجار سبكتر از هوا

 
  175همافر ، علي174علي ترجمان نژاد

  
  دانشگاه تبريز

Ali_tarjoman@yahoo.com 
   
   

  

  

  چكيده 
براي نشت گاز انفجار انتخاب گردد كه بتواند  در نشت گازهاي قابل انفجار اين نكته بسيار مهم است كه مدلي

چگونگي نشت گاز را نزديك به واقعيت پيش بيني كند. مدل هاي موجود براي پيش بيني نشت گازها معموال 
وانند محيط هاي پيچيده را در برگيرند، بنابراين در اين مقاله ديناميك سياالت محاسباتي براي پيش بيني نمي ت

اين رفتار به كار رفته است. انتخاب مدل درست آشفتگي در ديناميك سياالت محاسباتي در نتايج به دست آمده 
 K-ɛ realizableو  K-ɛ standard ،K-ɛ RNGشامل  K-ɛبسيار مهم مي باشد. در اين مقاله مدل هاي 

براي نشت گازهاي مورد بررسي قرار گرفته اند. عامل مهم ديگر در ديناميك سياالت محاسباتي تعداد مش است. 
تعداد باالي مش موجب باال رفتن زمان محاسبات مي گردد و تعداد پايين مش نيز دقت محاسبات را كاهش مي 

  د بررسي قرار گرفته است.دهد. تاثير ميزان مش بر نتايج نيز مور

بيشترين نزديكي به داده هاي تجربي براي گاز هيدروژن را داراست و  K-ɛ RNGنتايج نشان ميدهد كه مدل 
اين مدل به عنوان بهترين مدل در نشت گازهاي سبك انتخاب شده است. با افزايش تعداد مش نيز جواب ها به 

محاسبات افزايش ميابد، بنابراين در انتخاب تعداد مش بايد  مقدار تجربي نزديكتر مي شوند اما زمان اجراي
  ميزان بهينه انتخاب گردد.

  

  

  نشت گاز، مش بندي، ديناميك سياالت محاسباتي ،مدل آشفتگيهاي كليدي: واژه
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  GRPي در خطوط لولهتعيين معيارهاي طراحي فرآيند 
   

  179د سلطانعلي، سعي178، طلعت خلخالي177، قادر خانبابايي176علي اصغر داودي
  

  هاي پليمر، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايرانهاي پليمر، پژوهشكده علوم و فناوريگروه پژوهشي فناوري
davoodiaa@ripi.ir  

  
   

  

  

  چكيده 
 از كه مزاياي متعددي لحاظ به و است گرديده مطرح گاز و نفت صنايع در كامپوزيتي هاي لوله از امروزه استفاده

است. در اين بين الگوي مدون و  گرفته قرار توجه مورد هاي مرتبط با خوردگي،از جمله بحثاست  شده ذكر آن
ها وجود ندارد. در اين مقاله جهت مشخص سازي معيارهاي استانداردي در داخل كشور جهت طراحي اين لوله

است. معيارهاي طراحي جريان و روابط مورد نياز براي انجام محاسبات، استانداردهاي مختلف بررسي شده 
طراحي جريان مشتمل بر سرعت سيال، افت فشار، سرعت سايش و پايداري رژيم جرياني است. معيارهاي 

هاي تك و دو فازي تعيين شده هاي كامپوزيتي جهت سايزينگ خط لوله با توجه به انواع جريانطراحي در لوله
ابت بودن زبري در طول زمان است كه طراحي هاي فلزي ثها به عكس لولهاست. يكي از ويژگي خاص اين لوله

هاي تك فازي و چند ها در هر دو مورد جريانهاي فلزي خواهد داشت. در اين لولهمطمئن تري نسبت به لوله
تواند در طراحي باالتر از فازي با توجه به صاف بودن سطح داخلي و از طرفي كاهش افت فشار، سرعت سيال مي

زي در نظر گرفته شود. در نهايت نتايج يك مطالعه موردي براي جريان سه فازي ي فلسرعت در خطوط لوله
  اينچ آورده شده است. 8شامل گاز، نفت و آب براي خط لوله 

  

  كامپوزيت، معيار طراحي، سايزينگ، سيال. هاي كليدي: واژه
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  هاي موثر در حذف گوگرد از زغالسنگ توسط فلوتاسيونبررسي پارامتر
  

  .183.رسول شيري182محمد چالكش اميري .181عماد طالبي .180يامين طالب
  

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود، گروه مهندسي شيمي، شاهرود، ايران
Amin_talebi100@yahoo.com 

 
  

  چكيده 
شود و مقادير هاي متفاوتي در آن ديده ميهاي موجود در زغالسنگ گوگرد است كه به شكليكي از مهمترين ناخالصي

باعث خــوردگي جــداره  ،باشد. گوگرد موجود در زغال عالوه بر كاهش ارزش حرارتي زغالها متغير ميانواع زغال آن در
ها براي گوگرد زدايــي از زغــال گردند. فلوتاسيون( شناورسازي) يكي از بهترين روشها و آلودگي محيط زيست ميكوره

ر زغال را كاهش داد. در صنعت شستشوي زغال از فلوتاســيون توان گوگرد پيريتي موجود دي آن مياست كه به وسيله
شود اما با برقراري شرايط مناسب و اســتفاده از مــواد شــيميايي كلكتــور و به منظور حذف خاكستر از زغال استفاده مي

كلكتــور و  در اين پژوهش تاثير نوع و مقــدار .توان گوگرد موجود در زغال را نيز به كمترين مقدار خود رساندكفساز مي
بــا  .و درصد جامد پالپ بر كاهش درصد گوگرد در سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي مورد بررسي قــرار گرفــت pH ،كفساز

بيشترين درصــد  MIBC،كلكتور نفت سفيد و كفساز Qualitek توجه به نتايج بدست آمده و تحليل آن توسط نرم افزار 
و  7برابــر  pHباشــد. همچنــين در مي  g/t 50و  500براي هــر كــدام كاهش گوگرد كنسانتره را داشته و مقادير بهينه 

بيشترين ميزان كاهش درصد گوگرد را خواهيم داشت. با استفاده از اين مقادير بهينــه درصــد كــاهش  15درصد جامد 
  خواهد شد. 83/25گوگرد 

  
  

  فلوتاسيون، زغالسنگ،گوگرد، كلكتور، كفساز: كلمات كليدي
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  بر قطر حباب در جوشش آب خالص  اثر مواد فعال سطحي
  

   185، سيد علي علوي فاضل184الهام رستمي
  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر
elhamrostami17@yahoo.com   

  
  

  

  چكيده 
در اين پژوهش، اثر مواد فعال سطحي بر قطر جدايش حبــاب در فراينــد جوشــش آب خــالص، در محــدوده شــار 

ربع  بطور آزمايشگاهي مطالعه شــده اســت. نتــايج حاصــل، افــزايش قطــر وات بر متر م 60000تا  5000حرارتي 
 ppm 15تا  SDSحباب با افزايش شار حرارتي در همه غلظت ها را نشان داده است. همچنين با افزايش غلظت 

  قطر حباب افزايش يافته است SDSقطر حباب هاي بخار كاهش يافته و از سوي ديگر با افزايش بيشتر غلظت 
  

  جوشش استخري، قطر حباب، استوانه افقي فوالديهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 1
  علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر عضو هيات - 2



 

 
 

 

مطالعه  آزمايشگاهي اثرجنس و خواص ترمو فيزيكي سطح هيتر  در 
  فرايند جوشش استخري

  
  187، سيد علي علوي فاضل186سمانه بورد

  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر

Bovard.sa@gmail.com  
  

  چكيده

   
وات بر  107000تا  5000ترمو فيزيكيسطح هيتر براي آب خالص، در محدوده شار حرارتي   در اين پژوهش، اثر جنس و خواص

متر مربع  بطور آزمايشگاهي مطالعه شده است.و داده هاي آزمايشگاهي از ضريب انتقال حرارت وقطر حباب ارئه شده است. نتايج 
  ميزان قطر حباب رادارد. آلياژآلومنيوم كمترين آزمايشگاهي  نشان مي دهد كه آليازمس بيشترين ضريب انتقال حرارت و 

  

  استوانه افقي ،جوشش استخري، قطر حباب،ضريب انتقال حرارتهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 1
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 2



 

 
 

هاي فلوتاسيون بررسي تاثير تركيب مواد شيميايي در افزايش كارايي سلول
  زغالسنگ 

  

  .191احسان شكاريان .190محمد چالكش اميري .189امين طالبي .188عماد طالبي
  

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود، گروه مهندسي شيمي، شاهرود، ايران
Emad_t2003@yahoo.com 

  
  چكيده 

باشند. از آنجا كه پذير ميزغال سنگ ماده اي به طور طبيعي آبران بوده و مواد معدني همراه آن (خاكستر)، آب
سنگ حذف گردد، فلوتاسيون كه فرايند تركيبات زغالشود و بايد از خاكستر به عنوان ناخالصي براي زغال محسوب مي

باشد روشي موثر براي شستشوي زغالسنگ و حذف جدايش ذرات بر مبناي اختالف آبراني سطح تركيبات مختلف مي
هاي شيميايي باشند كه پارامترهاي متفاوتي بر فلوتاسيون زغال سنگ موثر ميگردد. پارامترخاكستر آن محسوب مي

و روغن كاج و دو نوع  MIBCكنند. در اينجا تاثير درصد تركيب دو نوع كفساز در اين فرايند ايفا مي نقش اساسي
ها ، آزمايشqualitek4افزارسازي هر يك مورد بررسي قرار گرفت و توسط نرمكلكتور نفت سفيد و گازوئيل و زمان آماده

زغال در سلول آزمايشگاهي و تحليل نتايج توسط به روش تاگوچي طراحي شدند. نتايج بدست آمده از فلوتاسيون 
هاي درصد تركيب كفساز و زمان آماده سازي آن بيشترين تاثير در كارايي جدايش فرايند افزار نشان داد كه پارامترنرم

ور فلوتاسيون دارد. مقادير بهينه پيشنهادي براي حصول بيشترين بازيابي زغال توسط نرم افزار براي درصد تركيب كلكت
و زمان  ) 80MIBC% -  روغن كاج20(%80- 20درصد تركيب كفساز    ،گازوئيل) 20% - نفت سفيد  80(20% - 80

ها استفاده در صورتي كه از مقادير بهينه براي پارامترباشد. دقيقه مي 5/0و  5/1سازي كلكتور و كفساز به ترتيب آماده
سپس اين مقادير بهينه پيشنهادي بر روي  باشد. مي 5/80شود، شود كارايي جدايشي كه از طريق نرم افزار ارزيابي مي

  بدست آمد.  6/78دستگاه فلوتاسيون آزمايشگاهي كارخانه زغالشويي البرز شرقي تست شد كه كارايي جدايش آن 
  

  سازي، كارايي جدايشفلوتاسيون، زغالسنگ، كلكتور، كفساز، زمان آماده: كلمات كليدي
   

                                                            
  محيط زيست - كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -1
  محيط زيست - كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -2
  صنعتي اصفهان دانشيار مهندسي شيمي دانشگاه -3
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  - 4



 

 
 

 

اط مولد حباب در فرايند جوشش استخري آب خالص به بررسي آزمايشگاهي نق
  روي استوانه افقي ازجنس مس

  
   193، سيد علي علوي فاضل192هدي اسدي نيا

  
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر،دانشكده مهندسي شيمي،ماهشهر،ايران

hodaasadinia@yahoo.com  
   

  

  

  

  چكيده 
لت اهميت فراوان اين پديده در مسائل مهندسي در اين پژوهش، فرايند جوشش استخري آب خالص، به ع

وات بر 100000تا  2000شيمي، مورد بررسي قرار گرفته است. تعداد نقاط مولد  حباب در گستره شار حرارتي 
متر مربع بر استوانه افقي از جنس مس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. براي اين منظور ازفيلم ها و  

استفاده شده است. روابط ،فريم در ثانيه 2000يك دوربين پر سرعت با قابليت ركورد  تصاوير ثبت شده توسط 
مالحظه مي شود كه نزديكترين مدل ها به داده هاي .موجود با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شده است

 مي باشند. ]10[ومدل هيبيكي و ايشي]5[مدل گارتنر،آزمايشگاهي

.  

  

  نقاط مولد حباب، استوانه افقي مسي جوشش استخري،هاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 1
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 2



 

 
 

  

  هاي حفاظتيكاهش ميزان فلرينگ غيرعادي با استفاده از سيستم
 با قابليت اطمينان باال 

  

  2، سورنا ستاري1معصومه برارزاده
  

 كارشناس ارشد انرژي، پژوهشكده انرژي شريف    1
Masoomeh.bararzadeh@yahoo.com.sg  

  

  چكيده 
ها و كارخانجات پتروشيمي، تخليه فشار سيستم از طريق سيستم فلر، از ضروريات در طراحي بسياري از پااليشگاه

هاي تقطير، ميزان حرارت ورودي بيش از حد به برج و يا ترين عوامل افزايش فشار در برجطراحي است. يكي از مهم
رويه فشار توان از افزايش بيهاي ابزار دقيق قابل اطمينان ميننده است كه با استفاده از سيستمكقطع سيستم خنك

آن جلوگيري كرد. از اين رو، بايد همه خطرات ناشي از افزايش فشار به وسيله عامل، درجه تكرار و پيامد، به طور كامل 
هستند كه با   SILهاي ابزار دقيقي از نوع سيستم ،HIPSهاي حفاظتي با قابليت اطمينان باال  ارزيابي گردد. سيستم

توانند از افزايش ناخواسته فشار در سيستم و هاي كنترلي موجود در سيستم، به عنوان يك اليه مستقل ميوجود اليه
لوگيري در پي آن، تخليه گاز از طريق فلر، جلوگيري نمايند. همچنين با قطع منبع حرارتي برج، از افزايش فشار آن  ج

دالر كاهش  4900320را تا حد زيادي كاهش و هزينه انرژي را نيز تا حد  كرده و ميزان فلرينگ غيرعادي در سيستم
  برسانند. 3سيستم را به  SILتوانند دهند. به عالوه، قابليت اطمينان سيستم را افزايش داده و ميمي

  

سازي )، شبيهHIPSني با قابليت اطمينان باال(هاي ايمكاهش فلرينگ غير عادي، سيستم هاي كليدي:واژه
  ، احتمال خرابيSILديناميكي، سناريوهاي افزايش فشار، تحليل درخت خطا، 

   



 

 
 

 

  آب خالص  جوشش حرارت ارائه مدل تجربي ضريب انتقال
  

  195، سيد علي علوي فاضل194مهدي برازنده
  

  شهر، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، ماه
Barazandeh_mehdi@yahoo.com  

  
  

  

  چكيده 
 60000تا  5000در اين پژوهش، ضريب انتقال حرارت جوشش استخري براي آب خالص در گستره شار حرارتي 

وات بر متر مربع مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج حاصل، افزايش ضريب انتقال حرارت با افزايش شار حرارتي 
همچنين يك مدل تجربي  دقيق و ساده  نسبت به ساير معادالت پيشنهاد شده، ارائه گرديده  را نشان داده است.

  كه مقايسه آن با داده هاي تجربي نشان دهنده دقت بسيار باالي اين مدل مي باشد. ،است

  

  ضريب انتقال حرارت، آب خالص، جوششهاي كليدي:واژه

   

                                                            
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، ماهشهر، ايران-1
  مي واحد ماهشهرعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسال-2



 

 
 

زي محصوالت مروري بر كاربرد سياالت فوق بحراني در جداسا
  فرايندهاي زيستي

  

  199،محمدرضا رحيم پور198نژادمحمد آريايي،197گهر،الهه پاك196الريمحسن ارجمندي

  

  بخش مهندسي شيمي، دانشكده مهندسي شيمي نفت و گاز، دانشگاه شيراز  
arjomandilari@gmail.com 

  
 

 

  

  چكيده
ازهاي روز افزون در صنايع داروسازي و هاي آلي، مسائل زيست محيطي رو به افزايش و نيهزينه باالي حالل

هاي نو و تميز براي غذايي و بيولوژيكي به محصوالت فوق خالص با ارزش باال، ما را مجبور به توسعه تكنولوژي
كند. سياالت فوق بحراني با دارا بودن دانسيته ي معادل مايع، خواص جداسازي محصوالت در اين صنايع مي

گذارند. در اين ميان شبه گازي  قدرت فوق العاده درحالليت  به نمايش مي ينفوذ پذيري و ويسكوزيته
)، barبار( 73گراد و فشار بحراني ي سانتيدرجه 1/31اكسيد فوق بحراني (كه با دماي بحراني پايين ديكربن

د استفاده ترين سيال بحراني مورسازد) رايجمحيط مناسبي براي تشكيل محصوالت فرايندي فرار را فراهم مي
هاي قابل ذكر ترين برجستگيناپذيري به همراه سادگي بازيابي ماده از مهمبودن، اشتعالسمياست. غير

اكسيد فوق بحراني هستند. يكي از مواردي كه جداسازي محصوالت فرايند آن با استفاده از سياالت فوق ديكربن
اي زيستي است. تنوع محصوالت فرايندهاي زيستي به بحراني نتايج مناسبي را به نمايش گذاشته است، فراينده

آيد بسيار چه به دست ميي ماهيت اين محصوالت باعث شده تا انتخاب روش مناسب براي جداسازي آنعالوه
هاي ي معرفي خواص مربوط به سياالت فوق بحراني و همين طور مزيتحياتي بنمايد. در اين گزارش، در ادامه

از سياالت فوق بحراني، برخي كاربردهاي اين تكنولوژي در فرايندهاي زيستي عنوان استخراج با استفاده 
 توان جداسازي آب و اتانول و استخراج ليپيدها را نام برد.شوند كه از آن جمله ميمي

 

 اكسيد، داروسازيسياالت فوق بحراني، جداسازي، محصوالت بيوتكنولوژي، كربن ديكلمات كليدي: 

   

                                                            
  196دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 

  197كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشجوي - 
  198دانشجويكارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 
  199دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز  دانشگاه شيرازاستاد  - 



 

 
 

  در مخازن نفت سنگين ي ارائه شده در فرآيند رانش گاز محلولهابررسي مدل
  

   202، محمد نيكوكار201، محمد رضا احساني200مجتبي گلبين
  

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان
golbin.mojtaba@yahoo.com  

   
  

  

  

  چكيده 
اين روش يكي از  .ود استرانش گاز محلول يكي از مكانيزم هاي برداشت نفت از بين روش هاي بي شمار موج

هاي آزمايشگاهي و هاي بسيار زيادي در زمينههرچند كار موثر ترين روش ها از لحاظ هزينه به شمار رفته است.
كه برخي مخازن نفت سنگين تحت فرآيند رانش گاز محلول از خود مدل سازي جهت درك رفتار غير عادي

هاي موثر بر فرآيند رانش گاز ايي در مورد سهم برخي پارامترهدهند، انجام شده است، همچنان ترديدنشان مي
محلول باقي مانده است. با درك بهتر و مدل سازي مناسب از فرآيند رانش گاز محلول، مي توان بازيابي اوليه 

تواند به صورت بهينه در مسيري قرار گيرد بيشتر با هزينه بسيار كمتري را بدست آورد. عالوه براين مخزن مي
هاي گرمايشي كه در بازيافت ثانويه كاربرد دارند، بسيار موثرتر باشند. در اين مقاله به بررسي كه كاربرد فرآيند

هاي ارائه شده براي مكانيسم رانش گاز محلول پرداخته شده است و فرضيات هر مدل به همراه معايبي كه مدل
  اند، بررسي شده است.ها با آن مواجههر يك از مدل

  

  هاي استاتيك، مدل هاي ديناميك.نفت سنگين،رانش گاز محلول، مدلهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  انشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي اصفهان. د - 1
  دانشگاه صنعتي اصفهان. ،دانشكده مهندسي شيمي ،اداست - 2
  استاديار، پژوهشكده ازدياد برداشت تهران. -3



 

 
 

  بررسي عوامل موثر بر تغيير شكل كريستال آمونيوم پركلرات

  
  204عبدالمحمد علمداري ،203مصطفي احمديان

  

  شيراز، خيابان مالصدرا، دانشكده مهندسي شيمي،نفت و گاز
Ahmadian.mostafa67@gmail.com 

 چكيده

نيوم پركلرات يكي از مهمترين اكسيدكننده هايي است كه در پيشرانه هاي جامد مركب مورد آمو
در اين تحقيق به  استفاده قرار مي گيرد وشكل واندازه ذرات آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.

منظور تهيه ذرات پركلرات آمونيوم در ابعاد كوچكتر وذرات گرد و كروي  روش هايي شامل اعمال 
 به منجر ها روش اين از تغيير شدت همزن مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده ،نوسات دمايي

 و فيلتر كريستاليزاسيون فرايند از شده تشكيل بلورهاي .گرديد ها اندازه كريستال و شكل تغيير
ار قــر ارزيابي ميكروسكوپي مورد برداري ازعكس استفاده با بلورها شكل ازآن، گرديد. پس خشك
  گرفت.

  آمونيوم پركلرات، كريستاليزاسيون، بلور،پيشرانه هاي جامد، شكل: كليد واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه شيراز-1
  دانشيار بخش مهندسي شيمي دانشگاه شيراز -2



 

 
 

  
 -مطالعه آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت جابجايي نانوسيال آب

  اكسيد گرافن در لوله افقي حاوي نوار مارپيچ
  

  206، معصومه ميرزائي205رضا دلخاك

  ايران ،ماهشهر ،شيميگروه مهندسي  ،واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي -1
  ايران ،ماهشهر ،گروه مهندسي شيمي ،واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي -2

  

  چكيده 
اندازه  ،هدايت حرارتي باال   ،ويژگي هاي خاص نانوذره اكسيد گرافن نظير سطح ويژه مناسب

ور وزن ملكولي بسيار پايين نسبت به نانوذرات فلزي متداول و همينط ،متوسط ذرات خيلي كم
موجب توجه محققين به اين نانوذره شده است. بنابراين بررسي  ،پايداري بهتر نانوسيال حاصل از آن

ضريب انتقال حرارت جابجايي اين نانو ذره از اهميت ويژه اي  برخوردار مي باشد. از اين رو، در اين 
آب  - اكسيدِگرافن مقاله مطالعه آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت  جابجايي نانوسيال پايدار شده

صورت گرفته است. سيستم آزمايشگاهي شامل يك لوله استيل، يك نوار ماريپچ ثابت درون آن جهت 
حسگر حرارتي و يك دستگاه كنترل  7اغتشاش جريان، دو فشار سنج در مقاطع ورودي و خروجي، 

درجه  60و 45و 30 دماي ديواره مي باشد. در اين تحقيق، آزمايشات در سه دماي ديواره لوله مختلفِ
درصد  0,12و  0,07 ،0,02ليتر بر دقيقه براي آب خالص، نانوسيال  10و 8و 6سانتيگراد و دبي هاي 

حجمي انجام شده است. نتايج اين تحقيق، افزايشضريب انتقال حرارت جابجايي نانوسيال اكسيد 
و  غلظت نانوسيال نشان مي  دبي نانوسيال ورودي ،گرافن بر پايه آب را با افزايش دماي جداره لوله

درصدي درضريب انتقال حرارت در مقايسه با  75و  60 ، 22دهد كه بطور ميانگين به ترتيب رشد  
  آب خالص محاسبه شد.

  

  ضريب انتقال حرارت  جابجايي - اكسيدگِرافن - نانوذرههاي كليدي: واژه

   

                                                            
 ) reza.delkhak@gmail.comكارشناسي ارشد مهندسي شيمي ( - 1

ي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دكتراي تخصصي مهندسي شيم - 2
    mirzaei_fateme@yahoo.comماهشهر

  



 

 
 

 

نانوسيال اكسيد گرافن بر پايه آب محيطي مناسب جهت بررسي 
  ايشگاهي انتقال حرارت و ضريب اصطكاك در لوله هاي مدورآزم

  
  208، معصومه ميرزائي207رضا دلخاك

  
  ايران ،ماهشهر ،گروه مهندسي شيمي ،واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي

reza.delkhak@gmail.com   
   

  چكيده 
وذرات فلزي متداول  مطالعات آزمايشگاهي نشان مي دهد كه نانوذره اكسيد گرافن در مقايسه با ساير نان

اندازه  ،هدايت حرارتي باال ،همچون اكسيد آلومينيم و اكسيد مس و غيره داراي سطح ويژه مناسب
متوسط ذرات خيلي كم و دانسيته بسيار پايين مي باشد بنابراين بررسي انتقال حرارت و پارامترهاي 

حاضر را به خود جلب كرده هيدروديناميكي اين نانو ذره  نظير ضريب اصطكاك نظر محققين عصر 
از اين رو، در اين تحقيق به بررسي نانوسيال اكسيدگِرافن بر پايه آب  به عنوان محيطي جديد در  .است

انتقال حرارت و ميزان تغييرات ضريب اصطكاك اين نانوسيال پرداخته شد. ابتدا به شرح سامانه 
بوط به ضريب انتقال حرارت جابجايي و آزمايشگاهي به كار گرفته شده پرداخته و سپس محاسبات مر

اصطكاك انجام شده است. نتايج اين تحقيق، كاهش ضريب اصطكاك و افزايش ضريب انتقال حرارت 
جابجايي را با افزايش دماي جداره لوله نشان داد، در حالي كه بيشتر شدن دبي نانوسيال ورودي، كم 

ر پي دارد ضمناً افزايش غلظت نانوسيال، شدن ضريب اصطكاك و افزايش ضريب انتقال حرارت را د
موجب بيشتر شدن ضريب اصطكاك و ضريب انتقال حرارت گرديد در نهايت ضريب اصطكاك با يك 
مدل تجربي كه بر اساس فيزيك مسئله و داده هاي تجربي تخمين زده شد مفايسه گرديد كه مطابقت 

  خوبي مشاهده شد. 

  

  ضريب  اصطكاك  -ضريب انتقال حرارت جابجايي  -افناكسيدگِر -نانوذرههاي كليدي: واژه

   

                                                            
 ) reza.delkhak@gmail.comكارشناسي ارشد مهندسي شيمي ( - 1

 mirzaei_fateme@yahoo.com دكتراي تخصصي مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر -2

   
  



 

 
 

 بار و ناخالصي از بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر كاهش ميان

  پركلراتهاي آمونيومكريستال
  

  210، عبدالمحمد علمداري209پورسعيد حاجي
  

  شيراز، خيابان مالصدرا، دانشكده مهندسي شيمي،نفت و گاز
hajipoursaeed@yahoo.com  

  
  
  
  

  چكيده
شود. براي تهيه پيشران به عنوان اكسيد پركلرات به عنوان يك منبع توليد اكسيژن استفاده ميآمونيوم

- پركلرات را با مقدار كمي از سوخت مومي شكل مخلوط ميكننده براي سوخت، مقدار زيادي از آمونيوم

پركلرات عموما شامل هاي آمونيومريزند. كريستالا درون موتور راكت ميكنند. سپس اين تركيب ر
بار ها مياني اين ناخالصيهاي خارجي جامد، مايع و گاز در درون كريستال هستند كه به مجموعهناخالصي
 ي كيكيپركلرات از پديدههاي آمونيومبار و رطوبت موجود در كريستالشود. كاهش ميزان ميانگفته مي

-بار و رطوبت موجود درون كريستالگردد. ميانكند و باعث افزايش كيفيت سوخت ميشدن جلوگيري مي

توان حذف كرد. آزمايشات انجام شده در معمولي نمي هاي خشك كردنها را توسط حرارت دادن در فرايند
دما و همزن متصل  اي از جنس فوالد ضدزنگ انجام پذيرفت كه به يك سيستم كنترليك راكتور استوانه

باشد. در اين پژوهش تاثير عواملي همچون ميزان تالطم، تاثير اندازه ذرات، نوع سرمايش و نحوه مي
پركلرات مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج هاي آمونيومبار كريستالكريستاليزاسيون مجدد بر ميزان ميان

ندازه ذرات و سرمايش خطي باعث كاهش دهد كه كاهش ميزان تالطم موثر، كاهش اآزمايشات نشان مي
شود. همچنين عالوه بر انتهاي فرايند، انجام عمليات كريستاليزاسيون مجدد در حين بار ميميزان ميان

  دهد.بار كاهش ميفرايند سرمايش، ميزان ميان
  

  بار، ناخالصي، كريستاليزاسيونپركلرات، كريستال، ميانآمونيوم هاي كليدي:واژه
   

                                                            
  ارشد مهندسي شيمي دانشگاه شيراز دانشجوي كارشناسي 209
  دانشيار بخش مهندسي شيمي دانشگاه شيراز 210



 

 
 

ي فرايند اكسيداسيون جزئي متان در راكتور پالسما گاليدينگ مدلساز
  براي توليد گاز سنتز 

 

  212بيژن هنرور -211ساسان رستگار
  

  دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود
Sasanrst@yahoo.com  

  
  

  

  

 چكيده

از مهمترين فرآيندهاي صنعتي براي توليد هيدروژن و گاز سنتز مي باشد كه با فرآيند اكسيداسيون جزئي متان يكي 
توجه به مقرون به صرفه تر بودن از لحاظ هزينه ها، به طور گسترده به عنوان مواد اوليه صنايع بزرگ شيميايي نظير 

پايه انتخاب راكتورهاي پالسما مي هاي توليد آمونياك و متانول به كار برده مي شود. اين فناوري هاي اميد بخش بر واحد
باشد. از بين اين راكتورها، راكتور پالسماي گاليدينگ داراي بازده باالتري مي باشد و باعث تبديل بيشتر متان به 
محصوالت و توليد هيدروژن خالص مي شود. راكتور مورد نظر شامل دو الكترود واگرا مي باشد. منبع تغذيه توليد كننده 

در راكتور ولتاژ باال جريان مستقيم برق مي باشد. راكتورهاي متداول داراي مشكالتي از قبيل سايز،  محيط پالسما
تجهيزات بزرگ، شرايط عملياتي گسترده، محدوديت پاسخ گيري سريع مي باشند. تكنولوژي پالسما از طريق انرژي 

انجام انواع مختلف واكنشها ايجاد مي كند.  الكتريكي باعث بر انگيخته كردن مولكولها شده و بستر مناسبي را براي
همچنين راكتورهاي پالسما داراي تجهيزات ساده با ابعاد كوچك مي باشند و از لحاظ اقتصادي بسيار مقرون به صرفه 
خواهند بود. با توجه به مشكالت و مزيت هاي ارائه شده لزوم مدلسازي اين نوع راكتورها بسيار احساس مي شود. در اين 

له ما معادله توليد گاز ستنز در راكتور با تركيب پالسما در حالت هتروژن از طريق فرآيند اكسيداسيون كاتاليستي مقا
متان را در يك بعد به كمك نرم افزار متلب مدل كرده ايم و نتايج به دست آمده را با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه كرده 

  تطابق دارد.  %90دهد كه مدل ارائه شده با داده هاي تجربي در حدود ايم، نتايج  مدلسازي به دست آمده نشان مي 

  

  اكسيداسيون جزئي كاتاليستي متان، پالسما، مدلسازي: واژه هاي كليدي

                                                            
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي-211
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت- استاد مهندسي شيمي-212



 

 
 

 

گاز و پتروشيمي ،مروري بر حوادث آتش سوزي دو سال اخير صنايع نفت
 ايران

  
  3، سيد محمد علي حيدري پور214، سودابه نيكدل213عليرضا نجومي

  
  ستاد مجتمع    HSEهر, عسلويه, شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ,بوش

Ar.nojoumi@gmail.com  
   

  چكيده 
در واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيمي بدليل شرايط عملياتي خاص، پتانسيل قابل مالحظه اي از بروز 

نفت،گازو در صنايع  برخي از حوادث صنعتي برجسته اي كه تنها در  دو سال گذشته.حوادث وجود دارد
رخ داده اند شامل حادثه آتش سوزي در مجتمع پتروشيمي خارك، پتروشيمي پرديس  پتروشيمي

عسلويه،  پتروشيمي بندر امام خميني، پااليشگاه پنجم گاز پارس جنوبي و در نهايت پااليشگاه 
Amuay .د فرآيند با يك نگاه تخصصي و جامع محور بر كليه حوادث در  مي يابيم مبناي ايجا ونزوئال

حال سوال  ايجاد ابر بخار و انفجار مي باشد. حادثه، تنوع زيادي نداشته و اكثر اين حوادث از نوع نشتي،
اينجاست كه با توجه به تشابه حوادث رخ داده چرا نمي توان از وقوع آنها جلوگيري كرد. افزون بر اين 

مشروط بر اينكه  ل پيش بيني بوده است.بخش اعظم آنها نه تنها قابل پيشگيري بلكه شدت آنها نيز قاب
تحليل پيامد حوادث بموقع مورد بحث قرار گرفته و برمبناي آن اقدامات اصالحي الزم نوشته، تدابير 

دراين مقاله با رويكرد پذيرفت.  ايمني مربوطه اتخاذ و فرآيند مديريت دانش به خوبي صورت مي
مي گردد كه مي توان به  تحليل حوادث گذشته،  پيشگيري از وقوع حوادث مشابه پيشنهاداتي مطرح

مديريت اسناد، انتقال تجربيات، استفاده از مستندات حوادث گذشته هنگام بررسي خطرات فرآيندي، 
  اشاره نمود.. HSEايجاد تغييرات و بازبيني نسخه هاي قديمي مديريت 

  

   حقايق،RCA،VCE،حادثه آتش سوزي، نشتي، انفجار، ابر بخارهاي كليدي: واژه
   

                                                            
  گاز پارس جنوبي  رئيس بهداشت، ايمني و محيط زيست مجتمع، شركت مجتمع-1
  كارشناس محيط زيست، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي -2
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،رئيس محيط زيست ستاد مجتمع -3
  



 

 
 

 بررسي برجهاي تقطير با ديواره مياني

  
  4عرفان زياري فر،3،سروش زرين آبادي2رهبر رحيمي ،1احمدرضا ناخدائي زاده

  

 nakhodae@akpc.irدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ماهشهر .1

 استاد تمام دانشگاه سيستان و بلوچستان .2

 استاديار دانشگاه آزاد ماهشهر .3

 نشگاه سيستان بلوچستان دانشجو دكتري دا .4

 

  
 چكيده

داراي ديواره ي جداكننده ي عمودي در بخش مياني است و مي تواند جايگزين دو  DWCيك برج           
شود. در تفكيك سه جزيي و يا بيشتر كه عالوه بر خلوص  Petlyukيا چند برج تقطير معمولي يا يك برج 

م مد نظر باشد قابل استفاده است.از بكارگيري اين محصوالت سبك و سنگين تر خلوص محصول مياني ه
كاهش تنش ،كاهش فضاي مورد نياز ،صرفه جويي انرژي و سرمايه %20فناوري نتايج متعددي از جمله حدود 

هدف از اين مقاله بررسي تحقيقات انجام شده .حرارتي اعمال شده به تركيبات حساس به دما حاصل مي شود
مياني جهت شناساندن زمينه هاي تحقيق و مطاالعه و معرفي اين برجها به منظور به در مورد برجهاي با ديوار 

  كارگيري و استفاده از مزاياي آنها است. 
   



 

 
 

 

در  Deshmukh Matherو  Kent Eisenberg   Modified مقايسه دو مدل
  2COجذب گاز 
  

  2،سروش زرين آبادي1افروز معيني زاده

 

  ر،گروه مهندسي شيمي،ماهشهر،ايراندانشگاه آزاد اسالمي،واحد ماهشه
moini.afrooz@yahoo.com   

  
  

  

  

  

  چكيده 
پس از انجام مراحل نمونه گيري از يك نيروگاه و انجام آزمايشات بر روي نمونه هاي گازي جهت جذب  
2CO  درمحلولAMP  و محلول  تركيبيAMP  وDEA ده هاي آزمايشگاهي حاصل شد كه يك سري دا

نمونه گاز هاي استفاده شده در روند انجام آزمايشات از دودكش  نيروگاه هاي حرارتي و مركزي در 
با پايان گرفتن آزمايشات با توجه به اينكه استفاده در ادامه  .مجتمع ذوب آهن اصفهان نمونه گيري شد

ت به مدلسازي نتايج حاصل از آزمايشات مربوطه نسب ،داراي قدرت جذب باالتري بود AMPاز محلول 
كه از هر دو  اقدام شد Deshmukh-Matherو  Modified Kent Eisenbergبر اساس  مدلهاي

مدل يك سري ديتا (بار مولي) محاسبه شد كه در مقاله ي پيش رو به بررسي اختالف بين مقادير بار 
رتي قدرت پيش بيني  مدل ها مورد ارزيابي قرار مولي آزمايشگاهي و محاسباتي پرداخته شد و به عبا

اين مقايسه نشان داد  ،وقتي داده هاي حاصل از مدلسازي با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شد .گرفت
بهبود يافته  به منظور پيش  Kent Eisenbergنتايج بهتري را نسبت به مدل  Deshmukh Matherمدل

انطور كه از نتايج نيز مشاهده شد ميتوان عواملي از قبيل :  هم .بيني مقدار بار مولي بدست مي دهد
را در بروز تفاوت در ميان نتايج حاصل از مقادير   2COآزمايشات در فشارجزئي پايين گاز انجام 

موجب بروز خطا در روند آزمايشگاهي و مقادير تئوري از معادله كنت آيزنبرگ بهبود يافته عنوان كردكه 
    انجام آزمايشات شد

   

 Kentمدل  ،Deshmukh Mather مدل،دي اكسيد كربن،جداسازي،مدلسازيهاي كليدي: واژه

Eisenberg    



 

 
 

   



 

 
 

شيرين سازي گازها با استفاده از واكنش هاي آمين و تأثيرات 
  پارامترهاي مختلف در اين فرايند

  
  

  2،سروش زرين آبادي1افروز معيني زاده

 

 ه مهندسي شيمي،ماهشهر،ايراندانشگاه آزاد اسالمي،واحد ماهشهر،گرو

moini.afrooz@yahoo.com   
  
  

  

  چكيده 
شيرين كردن گازهاي اسيدي مانند سولفيد هيدورژن و دي اكسيد كربن از فرآيندهاي اصلي در  

ردن سولفيد هيدروژن و پااليش گاز مي باشد. رايج ترين و مهمترين روشي كه در صنعت براي جدا ك
دي اكسيد كربن از جريان گاز مورد استفاده قرار مي گيرد روش جذب همراه با واكنش هاي شيمايي 
بوده كه با استفاده از حالل هاي آلكانل آمين، از مشتقات آلي آمونياك كه داراي خاصيت بازي و 

و  MEA ،DEA ،MDEA حالليت آلي خوبي بوده انجام مي شود.آلكانول آمين هاي آبي مانند
DGA  از حالل هاي مرسوم اين فرآيند مي باشند. در مقاله ي پيش رو شيرين سازي گازها با استفاده

از فرايند هاي آمين مورد مطالعه  قرار گرفت وپارامترهاي مختلف موثر بر اين فرايندها بررسي  شد و در 
، DGAم شد اين نتيجه حاصل شد كه حالل ادامه با مقايسه اي كه بين فرايند هاي مختلف آميني انجا

با توجه به فاكتورهاي موثر بر اقتصاد فرآيندهاي تصفيه گاز برتري هاي محسوسي نسبت به ديگر حالل 
 به و باالاست آن جذب نرخ علت همين به ،است اول نوع آمين حالل اين ،هاي مرسوم دارا مي باشد.

 70 وزني درصدهاي تا ميتواند ندارد، را باال لظتهايغ در شدن فازي دو و خورندگي مشكل اينكه علت

 به آن گردش در حالل نرخ بنابراين .گيرد قرار استفاده مورد %

  پايينتراست نيز آن بخار مصرف نتيجه در و پايينتر مراتب

  

تري اتانل  ،دي اتانول آمين،دي گليلول آمين،مونواتانول آمين،شيرين سازيهاي كليدي: واژه
  آمين.

   



 

 
 

  حظات فني و طراحي گاناپاتي مبدل بازيافت حرارت مال
  در واحد بازيافت گوگرد

  سعيد حسن بروجردي
  

  پژوهشگاه صنعت نفت  -پژوهشكده توسعه و مهندسي فرآيندها 
hassanboroojerdi@ripi.ir 

  چكيده
  

 Waste)در پااليشگاه هاي نفت و يا گاز، مبدل بازيافت حرارت  (Sulfur Recovery Unit)در واحد بازيافت گوگرد

Heat Boiler)  با سرد كردن گازهاي داغ حاصل از احتراق در كوره واكنش، ضمن چگالش و جداسازي گوگرد توليد شده
انيكي در راستاي شود. طراحي مناسب اين تجهيز از نقطه نظر فرآيندي و مكدر كوره، مقدار قابل توجهي بخار توليد مي

در اين مقاله  .عملكرد مطلوب واحد بازيافت گوگرد و تامين بخشي از يوتيليتي آن واحد بسيار حائز اهميت مي باشد
هاي مختلف طراحي فرآيندي و مكانيكي مبدل بازيافت حرارت در واحد بازيافت گوگرد، روش گاناپاتي ضمن بررسي جنبه

ت بااليي نيز برخوردار مي باشد، ارائه مي گردد. نتايج حاصله از اين طراحي مي تواند براي طراحي اين نوع مبدل كه از دق
  در بررسي مدارك سازنده مبدل كمك شاياني به مهندسين بخش خريد داشته باشد.

  

  بازيافت گوگرد، مبدل بازيافت حرارت، طراحي، روش گاناپاتيهاي كليدي: واژه

   



 

 
 

  بن هوا بررسي فرآيند جداسازي دي اكسيد كر
  با استفاده از آلكانول آمين ها

  
  216، كاميار موقرنژاد215حسن طاوسي

  
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه علوم و فنون مازندران

tavoosi_hassan@yahoo.com  
   

  

  

  چكيده 
ن يكي از بزرگترين مسائل زيست محيطي جهان، افزايش بيش از حد گازهاي گلخانه اي مي باشد. در بي

گازهاي گلخانه اي دي اكسيد كربن به دليل دارا بودن باالترين زمان ماند و بيشترين مقدار در اتمسفر 
مهمترين گاز گلخانه اي محسوب مي شود. روش هاي متعددي جهت جداسازي دي اكسيد كربن توسط 

لول هاي محققين مختلف تاكنون ارائه شده است. اين روش ها شامل جذب فيزيكي، جذب به وسيله مح
شيميايي، جداسازي بوسيله غشاء و چندين فرآيند ديگر مي باشد. بيشترين شيوه هاي جداسازي دي 
اكسيد كربن بر اساس جذب فيزيكي يا شيميايي اين ماده در يك حالل مناسب استوار است. از آنجايي 

رودي به فرآيند در گاز و  كه در جذب فيزيكي راندمان عمل بستگي زيادي به مقدار دي اكسيد كربن
دارد و با كاهش مقدار دي اكسيد كربن ميزان جذب كاهش پيدا مي كند، از اين روش نمي توان به طور 
موثر براي جداسازي دي اكسيد كربن از هوا كه مقدار آن غالباً از حداكثر چند صدم درصد تجاوز نمي 

د كربن هوا با محلول هاي آمين كند استفاده كرد. به همين دليل استفاده از جذب شيميايي دي اكسي
راندمان باالتر و كارايي مناسب تري از خود نشان مي دهد. در اين تحقيق انواع محلول هاي آمين كه 
براي جذب شيميايي دي اكسيد كربن به كار مي روند معرفي و خواص آنها ارائه مي شود. نتايج نشان 

قيمت، محلول مونواتانول آمين مناسبترين محلول  مي دهند كه به دليل فعاليت شيميايي باال و ارزاني
 براي پاك كردن هوا از دي اكسيد كربن موجود در آن است.

  

  آلكانول آمين ،جداسازي ،دي اكسيد كربن ،گاز گلخانه ايهاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه علوم و فنون مازندران - 1
  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي بابل - 2



 

 
 

   



 

 
 

 

فركانس حباب در فرايند جوشش استخري به روي  آزمايشگاهي بررسي
 استوانه افقي

  
  218، سيد علي علوي فاضل217حيهماجده منيعاوي فال

  
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر،گروه مهندسي شيمي،ماهشهر،ايران

Maniavi_m@yahoo.com  
  
  

  

  

  چكيده 
 كيلــو وات 65 تــا 5 حرارتــي شــار محــدوده خــالص، در آب براي حباب توليد نس پژوهش، فركا اين در

توليــد حبابــدر لحظــه جــدايي از  فزايش فركانساست. نتايج، ا شده مطالعه آزمايشگاهي بطور برمترمربع
 حباب توليد فركانس پيشبيني جهت تاكنون زيادي است. روابط نشانداده حرارتي شار افزايش سطح را با

است. روابط موجود با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شده است. به علت عدم  ارائهشده مختلف مراجع در
  ود، يك رابطه جديد تجربي پيشنهاد گرديده است.پيشگويي دقيق و پيچيدگي معادالت موج

  

  جوشش، فركانس حباب، استوانه افقيهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  آزاد اسالمي واحد ماهشهر دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه-1
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر-2



 

 
 

 

بررسي آزمايشگاهي تاثير جنس برفركانس حباب در فرايند جوشش 
  استخري به روي استوانه افقي

  
  220، سيد علي علوي فاضل219ماجده منيعاوي فالحيه

  
  گروه مهندسي شيمي،ماهشهر،ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر،

Maniavi_m@yahoo.com  
  
  

  

  

  چكيده 
گيري شده است. به اين در اين پژوهش فركانس جدايش حبابها در جوشش استخري آب مقطر بطور تجربي اندازه

اي افقي از جنس اي طراحي و ساخته شد و فرايند جوشش آب مقطر بر روي يك هيتر استوانهمنظور دستگاه ويژه
هاي حرارتي اي از فالكس حرارتي و فشار اتمسفر مورد مطالعه قرار گرفت. در فالكسمينيوم و برنج در رنج گستردهآل

فريم در ثانيه توسط يك دوربين فيلمبرداري ديجيتالي پيشرفته گرفته شد و به كمك  1200هايي با قابليت مختلف فيلم
نشان داد كه با افزايش شار حرارتي مقدار فركانس تشكيل حبابها نيز فيلمها فركانس حبابها تعيين گرديد. نتايج تجربي 

هاي تخميني از مدلهاي موجود براي فركانس تشكيل حبابها مقايسه و بهترين مدل يابد. نتايج تجربي با دادهافزايش مي
  معرفي گرديد.

  

  جوشش، فركانس حباب، استوانه افقيهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر-1
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر-2



 

 
 

د پلي متيل متاكريالت به صورت ناپيوسته همراه با مدل سازي رآكتور تولي
  سيستم كنترلي بهبود يافته

   
   

  224، پيمان جوكار223*، مسعود مفرحي222، ميالد داللت221محمدامين مكارم
   

  دانشگاه خليج فارس بوشهر
*mofarahi@pgu.ac.ir 

   
   

  

  

   چكيده 
دل سازي شده است. رآكتور توليد پلي متيل متاكريالت به صورت ناپيوسته و همزن دار م

معادالت حاكم با روش تفاضل محدود صريح توسط نرم افزار متلب حل شده و براي تنظيم دماي داخل 
رآكتور از سيستم گرمايشي با توان متغير و ژاكت حاوي سيال خنك كننده (آب) با شدت جريان متغير 

وع و شدت جريان سيال خنك استفاده گشته است. با فرض تابعيت ضريب كلي انتقال حرارت نسبت به ن
كننده، برآورد دقيق تري از عملكرد رآكتور و كنترل پديده ژل بدست مي آيد. شايان ذكر است كه 
سيستم كنترلي ارائه شده در اين مقاله به علت تابعيت ار نوع و شدت جريان، مي تواند با تغيير جريان از 

انتقال حرارت، افزايش ناگهاني دما را در زمان آرام به آشفته، و در نتيجه ايجاد جهش در ضريب كلي 
  .كوتاه تري كنترل نمايد

   

پلي متيل متاكريالت، رآكتور همزن دار ناپيوسته، مدل سازي، سيستم هاي كليدي: واژه
  كنترلي

  

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 1
  فارغ التحصيل كارشناسي مهندسي شيمي - 2

  نشيار و هيئت علمي گروه مهندسي شيميدا -223
  دانشجوي كارشناسي مهندسي شيمي -224



 

 
 

  

  بررسي تكنيكهاي بازيافت انرژي حرارتي در بويلرهاي صنعتي 

  مهدي نوروزي
 

 د كتولدانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آبا

Mahdy.norouzy2008@yahoo.com 
 

  

  

  چكيده
نرژي در كنار منابع محدود آن توجه به ضرورت صرفه جــويي در مصــرف انــرژي را اافزايش مصرف انرژي و رشد فزاينده   

از سوي ديگر، استفاده از منابع انرژي فسيلي باعث ايجاد پيامدهاي زيست محيطي گوناگون در كوتــاه  .مشخص مي سازد
خطر گرم شدن بيش از حد كره زمين ناشي از پديده گلخانه اي و آالينده هــاي محيطــي و در از جمله  و درازمدت مدت 

خواهد شد. محدوديت هاي اقتصادي براي بهره برداري از منــابع  نهايت مشكالت زيست محيطي و تهديد سالمت انسانها 
چشم مي خورد و ادامه روند فعلي مصرف انرژي اين موضوع  كمبود منابع انرژي امري است كه امروزه به وضوح بهوانرژي 

را به بحران تبديل خواهد كرد. اين واقعيت در مجموع از واضح ترين داليلي است كه مي توان براي ضروري بــودن صــرفه 
همــواره  جويي در مصرف انرژي بيان كرد. استفاده منطقي از منابع انرژي با بكارگيري راهكارهــاي بهينــه مصــرف انــرژي،

بهترين رويكرد براي اين كار بوده است. با استفاده منطقي از انرژي نه تنها شاهد كاهش هزينه هاي مصرف انرژي خواهيم 
بود بلكه آثار مفيدي همچون كاهش آلودگي زيست محيطي، تداوم طول عمر منابع مــالي و در نهايــت توســعه اقتصــادي 

ه با توجه به وجود استفاده از  بويلرهاي با ظرفيت حرارتي باال، اتالف ناشــي از در اين مقال كشور را به دنبال خواهد داشت.
انتخاب و تكنيكهاي بازيافت  (Btu/hr) 20000000حرارت خروجي  از آنها مدنظر قرار گرفت و بصورت نمونه يك بويلر 

يافــت انــرژي منجــر شــدكه انرژي در آن تست گرديد و در نتيجه پس از محاسبات به ساخت يك مبدل حرارتي جهت باز
جهت استفاده از آب گرم مصرفي مورد استفاده قرار گرفت. بررسي ها نشان مي دهد كه هريك از بويلرهاي موجود بطــور 
بالقوه داراي پتانسيل صرفه جويي و بازيافت انرژي بوده و با  استفاده از مبدل مي توان از حرارت تلف شده استفاده بهينــه 

  يه با توجه به قيمتهاي جديد حاملهاي انرژي  مناسب و درحدود  يكسال و هفت ماه مي باشد نمود و  برگشت سرما

  

 گازهاي خروجي-  پيش گرمايش -بويلر-بازيافت حرارت  كليد واژه:

  



 

 
 

بررسي بازيافت تلفات بخارات بنزين در ايستگاه هاي سوخت گيري در 
  كشور

  مهدي نوروزي
 

 كتول دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد

Mahdy.norouzy2008@yahoo.com 

 

  

 چكيده 

  

زيست محيطي و فيزيولوژيكي آن مطرح بوده از زمان هاي گذشته بحث تبخير بنزين موتور و اثرات نامطلوب اقتصادي،   
ليتر بنزين در هر ده  45و در حال حاضر نيز مبلغي به عنوان حق تبخير به جايگاه داران پرداخت شده است كه معادل 

زار ليتر بنزين ارائه شده به جايگاه مي باشد. اين تبخير ناشي از عواملي مانند اختالف دماي محيط در مبدأ (بارگيري در ه
انبار) و مقصد (تخليه در جايگاه) و عدم دقت در خواندن ديپ در مبدأ و مقصد، ريخت و پاش در حين حمل و هنگام 

ه، عدم تنظيم شماره انداز در تلمبه و نهايتĤً  تبخير بنزين بوده كه سهواً  تخليه، ته كشي  نكردن كامل نفتكش هنگام تخلي
تا   %50تمامي آن  ناشي از تبخير بنزين موتور قلمداد مي شود و بررسي هاي به عمل آمده نمايانگر آن است كه حدود 

بخارات بنزين در ايستگاه هاي سوخت آن متأثر از فرايند تبخير مي باشد.لذا در اين مقاله به بررسي بازيافت تلفات   65%
  گيري در كشور پرداخته مي شود.

 

صرفه جويي -سوخت -بازيافت بنزين -انرژي  :كلمات كليدي  

   



 

 
 

  بازيافت تلفات بخارات بنزين در ايستگاه هاي سوخت گيري شهر تهران

  مهدي نوروزي

 

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علي آباد كتول، علي آباد كتول، ايران

Mahdy.norouzy2008@yahoo.com 
  

  

 :چكيده

 جويي صرفه جهت در المللي بين هاي مشاركت سازمان با و جهان سطح در اي گسترده فعاليتهاي امروزه      

 اســت. جريان در زمين كره زيست بيشتر محيط تخريب از جلوگيري انرژي، هاي حامل وري و بهره مصرف در

 كره حفظ در مشاركت و خود منابع ملي حفظ براي هستيم موظف المللي بين جامعه از عنوان عضوي به نيز ما

 از ناشــي آلودگي و هاي فسيلي سوخت مصرف اينكه به نظر بكارگيريم. جهت اين را در خود تالش كليه زمين

 تلفــات، از و جلــوگيري مصــرف كــاهش جهت در اقدام هر لذا باشند، مي با هم همزمان و مترادف همواره آنها

 مقالــه منــابع ايــن لــذا در .شــد خواهد زيست محيط كيفيت به بهبود منجر ملي، منابع جويي صرفه رب عالوه

 بــه آن بازيــابي و كنتــرل مناســب راهكارهاي و تلفات ميزان محاسبه روشهاي و بنزين تبخيري تلفات مختلف

 از زيســت محــيط گيآلود از جلوگيري و يكسو از انرژي مصرف در وري بهره نظر از گرانبها سوخت يك عنوان

 و نوع نظير مختلفي ارقام و آمار آوري جمع با منظور بدين است. گرفته قرار و ارزيابي بررسي مورد ديگر سوي
 وضعيت و نوع دما، بخار، فشار نظير كشور توزيعي بنزين مشخصات بنزين، نگهداري مخازن فيزيكي مشخصات

 اي منطقه اطالعات و آمار آنها، سني و توزيع خودروئي آمار هاي شهر تهران، بنزين پمپ وضعيت توزيع، شبكه

بــا  89سال  در مصرف منابع، تا توليد فرآيندهاي از بنزين تبخيري تلفات ميزان ،89 سال در كشور هواشناسي
 شــده اســت، بــر آورد شده داده توسعه منظور بدين كه Tank3.1كامپيوتري برنامه توسط محاسبات دستي و

 بخشــي اثــر و مخازن جايگاه هاي تهران از بنزين تبخيري تلفات وكاهش كنترل شهايرو آخر در سپس .است

  .است گرديده ارزيابي آنها از لحاظ اقتصادي
  

  صرفه جويي -سوخت -بازيافت بنزين- : : انرژي كلمات كليدي

   



 

 
 

 

و  با بسترمتحركدر فرايند نفتا ريفرمينگ بكارگيري تكنولوژي غشاء 
افزايش ميزان آروماتيك و هيدروژن توليدي  برايبهينه سازي شرايط آن 

  در اين فرايند
  

  سونا رئيسي, محمد رضا رحيم پور, شهرام اميري, راضيه رفيعي
  

  بخش مهندسي شيمي دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز دانشگاه شيراز 

Shahramamiri.shiraz@gmail.com  

  

  چكيده 
) در صنايع پااليش نفت خام و naphtha reforming(با توجه به اهميت فراوان واكنش نفتا ريفرمينگ 

هاي پتروشيمي، همواره محققان براي افزايش ميزان آروماتيك و هيدروژن توليدي در اين فرايند تالش
اند. لذا در اين مقاله نيز با بكارگيري غشاء هيدروژني در فرايند فراواني را به طور مستمر پيگيري نموده

مينگ و بهينه سازي اين فرايند، ميزان افزايش آروماتيك و هيدروژن توليدي بستر متحرك نفتا ريفر
مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور در ابتدا با نوشتن معادالت جرم و انرژي براي راكتور 

نفتا ريفرمينگ، راكتور متداول مدلسازي شده است كه نتايج   )conventional reactor (CR)متداول (
دهد. سپس با از اين مدلسازي، با نتايج تجربي يك واحد صنعتي مطابقت خوبي را نشان ميحاصل 

) در راكتور فرايند نفتا ريفرمينگ، هيدروژن توليدي در اين Pd-Agنقره ( –بكارگيري غشاء پاالديم 
شود. به دليل خارج كردن محصول (هيدروژن) از محيط واكنش بر اساس اصل فرايند جداسازي مي

شاتليه واكنش به سمت توليد محصول بيشتر پيش خواهد رفت. بنابراين با حل معادالت جرم و انرژي لو
) اين Differential evolutionبراي اين نوع راكتور و بهينه سازي شرايط آن با روش تكامل تفاضلي (

ر متداول مقايسه راكتور مدلسازي شده و نتايج حاصل از آن بصورت نمودارهايي با نتايج حاصل از راكتو
گرديده است. نتايج، افزايش چشمگير آروماتيك و هيدروژن را در راكتور غشائي نسبت به راكتور متداول 

  دهند.نشان مي

  

راكتور غشائي، مدلسازي راكتور بستر متحرك نفتا ريفرمينگ، بهينه سازي به روش  هاي كليدي:واژه
  تكامل تفاضلي

 



 

 
 

ارتي دو واكنش گرماگير و گرمازا در بكارگيري تكنولوژي كوپلينگ حر
فرآيند نفتا ريفرمينگ با بسترمتحرك و بهينه سازي شرايط آن براي 

  افزايش ميزان محصوالت آروماتيكي

   228، سونا رئيسي227، محمدرضا رحيم پور226، شهرام اميري225راضيه رفيعي
  

  بخش مهندسي شيمي دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز دانشگاه شيراز 
Rafiyee.R@gmail.com 

  

  چكيده 
) در صنايع پااليش و naphtha reformingبا توجه به اهميت بسيار زياد واكنش نفتا ريفرمينگ ( 

اي توسط محققين براي افزايش ميزان آروماتيك و هاي فراوان و پيوستهپتروشيمي، همواره تالش
ه نيز با استفاده از كوپل حرارتي هيدروژن توليدي در اين فرايند صورت پذيرفته است. لذا در اين مقال

ريفرمينگ و واكنش گرمازاي توليد آنيلين و بهينه سازي شرايط حاكم بر اين  واكنش گرماگير نفتا
فرايندها، ميزان افزايش آروماتيك و هيدروژن توليدي در فرايند نفتا ريفرمينگ مورد بررسي قرار گرفته 

) بستر متحرك نفتا conventional reactor (CR)داول (است. براي اين منظور در ابتدا يك راكتور مت
هاي ريفرمينگ با جريان شعاعي، با نوشتن معادالت جرم و حرارت حاكم بر آن، مدلسازي شده كه داده

دهد. در ادامه براي افزايش آروماتيك و هاي يك واحد صنعتي نشان ميحاصل از آن تطابق خوبي با داده
 optimized thermallyايند، راكتور بهينه سازي شده و كوپل شده حرارتي (هيدروژن توليدي در اين فر

coupled reactor (OTCR) به جاي راكتور متداول صنعتي توصيه شده است. در راكتور كوپل شده (
ي واكنش گرمازاي توليد حرارتي گرماي مورد نياز واكنش نفتا ريفرمينگ از طريق گرماي آزاد شده

گردد كه به همين علت تأخيري در به تعادل رسيدن واكنش نفتا ريفرمينگ ايجاد شده آنيلين تأمين مي
نمايد. به عالوه بهينه سازي شرايط اين راكتور باعث افزايش چشمگير و محصول بيشتري توليد مي

گردد. در اين راستا مدلسازي اين نوع راكتور نيز با آروماتيك و هيدروژن توليدي در اين فرايند مي
آروماتيك و هيدروژن را در  شتن معادالت جرم و انرژي انجام گرفته است نتايج، افزايش چشمگيرنو

  دهد.راكتور كوپل شده حرارتي نسبت به راكتور متداول صنعتي نشان مي

  

                                                            
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي از دانشگاه شيراز - 1
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي از دانشگاه شيراز - 2
  دكتراي مهندسي شيمي (استاد بخش مهندسي شيمي، نفت و گاز دانشگاه شيراز)  - 3
  نشيار بخش مهندسي شيمي، نفت و گاز دانشگاه شيراز)دكتراي مهندسي شيمي (دا - 4



 

 
 

 

  تكامل تفاضليبهينه سازي به روش  ،واكنش نفتا ريفرمينگ، مدلسازي راكتور كوپل شده حرارتي،هاي كليدي: واژه
 

 

هينه سازي پارامترهاي تابع پتانسيل لنارد جونز و ارائه مدلي ب
  جديد بر پايه مدل لنارد جونز

  
  230عبدالحسين جهانميري ،229روزبه رمضاني

  
  شيراز، خيابان مالصدرا، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز

roozbeh_ramazani@yahoo.com  
  

  

  

  

  چكيده
ها نيرو هاي بين مولكولي نقش عمده اي درتعيين رفتار سيستمها بر عهده دارند و از آنجاييكه اين نيرو

برخوردها و برهمكنشهاي بين ذرات را كنترل مي كنند، از اهميت اساسي و بنيادي در تعيين بسياري از 
ت مورد توجه طيف وسيعي از خواص شيميايي و فيزيكي توده ماده برخوردار مي باشند و از اين جه

دانشمندان هستند. مناسب ترين و شايسته ترين معيار براي ارزيابي و سنجش نيروهاي بين مولكولي، 
كميت انرژي پتانسيل بين مولكولي مي باشد. يكي از مدل هاي معروف و رايج براي تابع پتانسيل، مدل 

براي مولكول هاي غير قطبي و كوچك جواب  لنارد جونز مي باشد. با توجه به اينكه مدل لنارد جونز
خوبي مي دهد ولي در همه ي مولكولها اين مورد صدق نمي كند.در اين پژوهش با بررسي روي 
مولكولهاي متان، دي اكسيد كربن، زنون، كريپتون، مونواكسيدكربن، آرگون، متيل كلريد و دي 

سعي در بهبود پارامترهاي اين مدل شده MATLABاكسيدگوگرد و استفاده از بهينه سازي با نرم افزار 
است. در نهايت چهار مدل مختلف براي پارامترهاي تابع پتانسيل لنارد جونز ارئه گرديد و بهترين مدل 
انتخاب شده است. همچنين نتايج  بدست آمده از بهينه سازي با مقادير تجربي مقايسه شده است و 

  ده است.تطابق خوبي براي مدل انتخاب شده مشاهده ش
  

 بهينه سازي، تابع پتانسيل، لنارد جونز، نيرو بين مولكولي، ضريب دوم ويريالواژه هاي كليدي:

   
                                                            

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه شيراز229
  استاد بخش مهندسي نفت دانشگاه شيراز230



 

 
 

  بررسي مدلهاي ارائه شده راكتور كاتاليستي توليد اسيد سولفوريك

  
  232سروش زرين آبادي ،231عفت قلي پور

  
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر، ايران

Efat_gholipour@yahoo.com  
  

  

  

  

  چكيده :

با توجه به نياز صنايع مختلف به اسيد سولفوريك و همچنين گستردگي مصرف، كاربرد و اهميت توليد 
آن از گاز دي اكسيد گوگرد از ديدگاه محيط زيستي، فرآيند توليد اسيد سولفوريك اهميت ويژه اي 

واحدهاي جداسازي با روش جذب، واحدهاي تبادل  دارد. اين فرآيند شامل واحدهاي مختلفي نظير
حرارتي، راكتور و واحدهاي انتقال است، كه تنظيم و كنترل شرايط عملياتي هر يك از اين واحدها، بر 
ميزان توليد اسيد سولفوريك تأثير بسزايي دارد. اكسيداسيون دي اكسيد گوگرد به تري اكسيد گوگرد 

اتاليستي بستر ثابت انجام مي شود، بنابراين راكتور به عنوان يكي از در فرآيند توليد، در يك راكتور ك
تجهيزات اصلي در توليد اسيد سولفوريك مي باشد، لذا در اين مطالعه به بررسي مدلهاي ارائه شده 
راكتور كاتاليستي توليد اسيد سولفوريك پرداخته مي شود. نتايج مدلسازي ها تطابق خوبي با داده 

  يسات دارند. هاي واقعي تأس

  

  : اسيد سولفوريك، راكتور كاتاليستي بستر ثابت، گاز تري اكسيد گوگرد، مدلسازيكلمات كليدي

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر-1
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر -2



 

 
 

  

 

منطقه گازي  5و4شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز طبيعي فازهاي 
  عسلويه

  
  5بهروز عادل كيا  ،4، حجت افرا 3، عليرضا افراسيابي234، سحر رضوي زاده233احسان عليزاده 

  
  ايران  ،قوچان ،گروه مهندسي شيمي ،واحد قوچان ،آزاد اسالمي دانشگاه

Ehsan.alizadeh70@yahoo.com  
  

  چكيده    
عسلويه كه از محلول متيل دي اتانول آمين در برج  5و  4در اين بررسي شيرين سازي گاز طبيعي فاز هاي 

ازي شده است واحد شيرين سازي مدل س HYSYSجذب استفاده مي كند با استفاده از مدل تعادلي نرم افزار 
جوشانده و سيستم  ،پمپ ،سردساز مايع ،مبدل حرارتي براي بازيافت حرارتي ،شامل برج هاي جذب و دفع

براي شبيه سازي اين واحد از بسته اطالعاتي آمين موجود در نرم افزار  .جريان برگشتي در برج دفع مي باشد
آب مدل شده و با در نظر  –گازهاي اسيدي  –وديناميكي آمين در اين بسته سامانه ترم .استفاده شده است

براي  Kent-Eisenbergمدل ترموديناميكي  .گرفتن بازده هر سيني محسبات سيني به سيني انجام مي شود
همچنين از سيني هاي غير ايده آل در  .بدست آوردن پارامترهاي تعادلي و خواص فيزيكي استفاده مي شود

در دو برج  SH2و  2COبه عبارت ديگر بازده جداسازي  .و دفع استفاده شده استمدل سازي برج جذب 
مي توان ابعاد سيني را در صفحه برج تعريف كرده تا نرم افزار بازده را بر اساس  .به صورت دستي وارد شده است

اي برج و غلظت اسيدي داخل برج مطالعه شده و تأثيرات پارامترهاي مهم نظير دم .آن داده ها محاسبه كند
غلظت آمين و پارامتر  ،دماي خوراك و آمين تميز،تغيير در پارامتر هاي عملياتي نظير ميزان آمين در گردش

  .طراحي تعداد سيني هاي برج بر عملكرد آن بررسي خواهد شد

  Kent & Eisenberg مدل  ،ن سازي گازشيري ،HYSYSنرم افزار  ،شبيه سازيهاي كليدي: واژه      

   

                                                            
  صنايع گاز و عضو انجمن بين المللي مهندسي نفت آمريكا  –شناسي مهندسي شيمي كار - 1
  طراحي فرآيندهاي صنايع نفت و عضو انجمن بين المللي مهندسي نفت آمريكا –كارشناسي مهندسي شيمي  - 2
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي و رئيس سكوي نفتي نوروز واقع در منطقه نفتي بهرگان -3
  صنايع شيميايي معدني و عضو انجمن بين المللي مهندسي شيمي ايران – هندسي شيميكارشناسي م -4
  و عضو انجمن بين المللي مهندسي نفت آمريكاحفاري و استخراج  –كارشناسي مهندسي نفت  -5



 

 
 

 

بررسي آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت جوشش آب خالص بر روي 
  استوانه استيل افقي

  
   236، سيد علي علوي فاضل235گوهرشاد حسيني

  
 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي،ماهشهر، ايران

 
Goharshad_hosseini@yahoo.com  

       
  
  

  

  چكيده 
در اين پژوهش، ضريب انتقال حرارت جوشش استخري در ناحيه جوشش هسته اي براي آب خالص در 

وات بر متر مربع مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل،  75000تا  5000گستره شار حرارتي 
افزايش ضريب انتقال حرارت با افزايش شار حرارتي را نشان داده است. هم چنين در يك محاسبه 

ترين روابط موجود انجام گرديده است. نتايج  - اري، مقايسه اي بين داده هاي تجربي و كاربرديآم
حاصل از اين بررسي نشان داده است كه رابطه علوي فاضل  بهترين همپوشاني را با داده هاي تجربي از 

  خود نشان داده است.

  

  ضريب انتقال حرارت، جوشش، استوانه افقي هاي كليدي:واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 1
  اهشهرعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد م - 2



 

 
 

 

  
  )در راكتورهاي ميكروكانالDMEمدلسازي سنتزمستقيم دي متيل اتر(
  

  3،زهرا سبزعلي238،حمزه پيريايي237محمد كاظميني
  

  دانشكده مهندسي شيمي و نفت، تهران، ايران–عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف  –استاد 1
  هران، ايراندانشگاه آزاد اسالمي تهران، واحد جنوب، ت–گروه مهندسي شيمي –كارشناس ارشد2
  دانشگاه آزاد اسالمي تهران، واحد جنوب، تهران، ايران–گروه مهندسي شيمي –كارشناس ارشد 3

  
(kazemini@sharif.edu) 

 
 
 
  

  چكيده 
تامين انرژي و ذخاير نفت آينده،جوامع دنيا در كنار ،با وجود نگرانيهاي ناشي از آلودگي محيطي
به دنبال سوخت هاي جايگزين غير ،بازده بكارگيري انرژيپيشرفت تكنولوژي هاي انرژي براي افزايش 

)  با توجه به قابليت هايي كه دارد مي تواند به عنوان يك DMEنفتي نيز  هستند.دي متيل اتر(
سوخت جايگزين براي سوخت موتورهاي ديزل در نظر گرفته شود.سنتز دي متيل اتر از گاز سنتز يك 

جاد مشكالت نقطه داغ در راكتور هاي معمول مي شود.ميكروراكتوربا فرآيند بسيار گرمازا است و باعث اي
توجه به ويژگي هاي منحصر بفرد خود يك راكتور جايگزين مناسب براي حل مشكالت راكتورهاي 

)  يك مدل راكتور CFDمعمول  است.در اين مطالعه مدلسازي عددي محاسبات ديناميكي سيال (
درجه سانتي گراد) و فشار  280-260در رنج دماي واكنش ( DMEميكروكانال تك كاناله براي توليد 

انجام شده است.نتايج بدست آمده   FLUENTبوسيله نرم افزار  CO2H/=1مگاپاسكال ) و نسبت  5(
كاهش مي يابد و  DMEنشان دادكه به دليل طبيعت گرمازا بودن واكنش با افزايش دما  توليد

طول بهينه راكتور بدست آمده نيز همخواني مناسبي با داده  DMEهمچنين با توجه به بازده توليد 
هاي تجربي و نتايج تحقيقات انجام گرفته قبلي و نيز  با داده هاي تجربي بدست آمده از مدل مرجع 

  .مورد استفاده داشت
  

  CFD،سنتزمستقيم )،راكتور ميكروكانال،DMEدي متيل اتر(هاي كليدي: واژه
   

                                                            
 دانشكده مهندسي شيمي و نفت–عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف  –استاد -1

 مهندسي فرآيند -كارشناس ارشد رشته مهندسي شيمي -2

 محيط زيست -كارشناس ارشد رشته مهندسي شيمي -3



 

 
 

 

  يك حباب در محلول الكتروليت نمك طعامبررسي آزمايشگاهي دينام
  

   240، سيد علي علوي فاضل239سمانه حمزه خاني

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر
s.hamzehkhani@yahoo.com 

   
  

  

  

  چكيده 
در اين پژوهش، قطر جدايش حباب به عنوان يكي از زير فرايند هاي جوشش  براي محلــول الكتروليــت 

وات بر متر مربــع  بطــور آزمايشــگاهي مطالعــه  16000تا   4000رارتي كلريدسديم، در محدوده شار ح
شده است. نتايج، كاهش  قطر حباب با افزايش شار حرارتي وافزايش قطرحباب با افزايش غلظت را نشان 
داده است. روابط بسياري جهت پيش بيني قطر جــدايش حبــاب در مراجــع مختلــف ارائــه شــده اســت. 

ــط موجــود نشــان داده اســت كــه رابطــه جــامي االحمــدي مقايســه داده هــاي آزمايشــگ ــا رواب اهي ب
)Jamialahmadi( .بهترين پيش بيني را براي قطر حباب ارائه مي دهد  

  

  جوشش، قطر حباب، محلول الكتروليتهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 1
  سالمي واحد ماهشهرعضو هيات علمي دانشگاه آزاد ا - 2



 

 
 

افزايش شار و تقويت انتخاب پذيري با استفاده از دو اليه غشاي زئوليتي 
  محصول مختلف در سمت خوراك و

  

  242، حمزه پيريايي241زهرا سبزعلي
  

  دانشگاه آزاد اسالمي تهران، واحد جنوب، تهران، ايران –گروه مهندسي شيمي  –كارشناس ارشد  1
 دانشگاه آزاد اسالمي تهران، واحد جنوب، تهران، ايران –گروه مهندسي شيمي  –كارشناس ارشد 

sabzali_zahra@yahoo.com)(  
  
  

  چكيده 

از گاز طبيعي براي افزايش محتواي انرژي گاز و كاهش خورندگي از   CO2جداسازي و حذف  گاز دي اكسيد كربن     
در حضور آب خاصيت اسيدي دارد و براي سيستم هاي انتقال  CO2اهميت بااليي برخوردار است، همانطور كه مي دانيد 

ز است. زئوليت ها ساختار هاي شبكه اي غير آلي هستند كه داراي حفره هاي با اندازه يكسان مي و ذخيره مشكل سا
مورد استفاده قرار گرفته اند كه در اين  CH4و  CO2باشند و با تركيبات و اندازه سوراخ هاي متفاوت براي جداسازي 

با استفاده  4CO2/CHمطالعه جداسازي  بهترين عملكرد را داشته اند.در اين DDRو  SAPO-34ميان زئوليت هاي 
و تاثير ضخامت و نوع اليه زئوليتي مورد بررسي قرار گرفت كه يك مدل  300Kدر دماي  DDRو  CHAاز غشاء 

ماكسول براي توصيف نفوذ درون غشاء به كار رفته است. نفوذپذيري اين اجزأ  به  -مناسب بر اساس معادالت استفان
توصيف شده است. نتايج تاييد مي كند كه   Reed and Ehrlichكه با استفاده از مدل شدت به غلظت وابسته است 

مي باشند و مشخص شد كه به كار بردن دو  MFIبهتر از   DDRو CHAبا غشاهاي  CH2CO/4جداسازي مخلوط  
گر در دو طرف مي تواند باعث تقويت انتخاب پذيري شود و همچنين ا DDRو سپس  CHAاليه زئوليتي به ترتيب اول 

  خوراك و محصول قرار گيرد مي تواند باعث افزايش شار شود. 

  

  
                                                            

 محيط زيست  -فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي - 1

  فرايند -فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي -2
  
  
 



 

 
 

  دي اكسيد كربن،متان،غشا زئوليتي،معادالت نفوذ استفان ماكسول هاي كليدي: واژه

  مالحظات فني و اقتصادي واحد زباله سوز در پلنت صنعتي بازيافت گوگرد
  

  سعيد حسن بروجردي
  

hassanboroojerdi@ripi.ir 

  چكيده

  
در اغلب واحدهاي شيميايي و صنعتي با توليد محصول اصلي، محصوالت ناخواسته اي (محصوالت جانبي) نيز  
به شكل جامد، مايع و يا گاز توليد مي شود كه الزم است براي جلوگيري از آسيب هاي احتمالي آنان به محيط 

من نابود  گردند.يكي از روشهاي موثر براي نابود سازي محصوالت جانبي در صنعت زيست، بطور اي
اكسيداسيون حرارتي يا سوزاندن مي باشد. بعنوان مثال در پااليشگاه هاي نفت و گاز، گاز پسماند واحد بازيافت 

براي محيط زيست  گوگرد در كوره زباله سوز سوزانده شده تا گاز تخليه شده به اتمسفر به شرايط قابل قبول
  برسد.

امروزه در پااليشگاه هاي مدرن دنيا واحد بازيافت گوگرد مجهز به واحد زباله سوز مي باشد كه عالوه بر 
رژي حرارتي آن گازها جهت توليد بخار نيز استفاده كننده محيط زيست از انجلوگيري از انتشار گازهاي آلوده

رسي فني واحد زباله سوز بازيافت گوگرد به مقوله توليد بخار از زاويه شود. در اين مقاله سعي شده است تا با بر
اقتصاد نيز توجه گردد. با انجام اين مطالعه براي يك نمونه صنعتي مشاهده مي شود كه در شرايط برابر براي 

قتصادي نيز توليد بخار با استفاده از واحدهاي متداول توليد بخار، استفاده دوگانه از واحد زباله سوز صرفه ا
  بهمراه خواهد داشت.

  
  هاي كليدي: بازيافت گوگرد، زباله سوز، بخارواژه

   



 

 
 

     METSIMشبيه سازي مدار آسياكني با استفاده از نرم افزار 

  3، معصومه ترابي2، شهرام دانش پژوه1*فرزاد اكبري

  

  كارشناس فرآيند مهندسين مشاور شركت كار و انديشه جوان (كاج) -*1
Farzadakbari57@yahoo.com    

پژوهشگر ارشد تحقيقات هيدورمتالورژي امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه -2
Daneshpajouh@nicico.com 

  پژوهشگر تحقيقات هيدرومتالورژي امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه -3

  چكيده 

خاصي چيده شده اند.  طبق نظم يك مدار آسياكني صنعتي متشكل از واحدهاي آسياكني و طبقه بندي است كه
و بررسي مدارهاي آسياي گلوله اي را در شرايط  مدلسازي رياضي آسياهاي گلوله اي و هيدروسيكلون ها، امكان مطالعه

مهمي بر عملكرد آسياكني دارند، فراهم مي آورد. متغيرهاي عملياتي مانند نرخ  عملياتي و چيدمان هاي مختلف كه تأثير
مي توان  گردش و دانسيته پالپ فاكتورهاي مهم حاكم بر عملكرد بهينه مدارهاي آسياكني هستند و در خوراك تازه، بار

به  METSIMبا مدلسازي عمليات و شبيه سازي مدار، به مطالعه آنها پرداخت. در اين مقاله با استفاده از نرم افزار 
يت نتايج حاصل از شبيه سازي با داده هاي تجربي پرداخته شده است. در نها 1شبيه سازي مدار آسياكني واحد تغليظ 

  كارخانه مقايسه گرديدند و مشاهده گرديد كه نتايج با بسيار به هم نزديك مي باشند. 

     كلمات كليدي  

  ، آسياب گلوله اي، هيدروسيكلون METSIMنرم افزار 

   



 

 
 

مدلسازي حذف بيولوژيكي نيتروژن از فاضالب به روش راكتورهاي 
  متواليناپيوسته 

  244حسن پهلوانزاده ،243فاطمه برزگري 
  

f.barzegari23@gmail.com  
  

  چكيده :
و يا سطحي براي محيط زيست بسيار خطرناك مي باشد.  آبهاي زيرزميني به هاي خانگي و صنعتيفاضالبتخليه 

آب در طبيعت مي  ي اتروفيكاسيون در آبهاي پذيرنده قبل از پخشاست كه باعث پديده فراوان نيتروژن حاويفاضالب 
يك  نيتروژن بيولوژيكيحذف است.  نيتروژن بيولوژيكي حذف نيتروژن، فرآيندحذف شود. از متداول ترين فرآيندهاي 

است : ميكروارگانيسم هاي اتوتروف در شرايط هوازي، نيتروژن آمونياكي را به نيترات اكسيد كرده (  ايمرحله فرآيند دو
هتروتروف تحت شرايط بي هوازي (انوكسيك) با  نيترات توسط ميكروارگانيسم هاي ي بعدنيترات سازي) ودر مرحله

استفاده از منبع كربن آلي براي ساختار بافت سلولي، به صورت گاز ازت از محيط خارج مي گردد(نيترات زدايي). در اين 
ي فرآيند لجن فعال است كه شده ي موثر، مهم است. راكتورهاي ناپيوسته متوالي اصالحراستا انتخاب يك سيستم تصفيه

گيرند. در اين اي براي حذف بيولوژيكي مواد مغذي(نيتروژن و فسفر)مورد استفاده قرار ميدر يك فرآيند بسيار گسترده
تحقيق فرآيند حذف بيولوژيكي نيتروژن از فاضالب شهري به كمك راكتورهاي ناپيوسته متوالي مدلسازي شد. اين مدل 

عددي حل گرديد. به منظور اعتبار سنجي مدل،نتايج حاصل از مدل با دو سري داده تجربي مقايسه به كمك روش هاي 
نتايج حاصل از مدل نشان مي دهدكه غلظت شد.داده هاي مدل با داده هاي تجربي تطابق بسيار خوبي داشتند. 

افته و به مقدار ثابتي ميرسد در سوبستراي كربني، ميكروارگانيزم هاي اوتوتروف و هتروتروف، با گذشت زمان كاهش ي
حالي كه غلظت نيترات و تركيبات آمونياكي ابتدا افزايش يافته سپس كاهش مي يابد و مقدار ضريب انتقال اكسيژن

1min 7/0 ميباشد.   

  نيترات ،نيتريت ،آمونياك ،دنيتريفيكاسيون ،نيتريفيكاسيون ،SBRسيستم   واژه هاي كليدي :

                                                            
محيط زيست (دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران  -كارشناس ارشد مهندسي شيمي  - 243 

  جنوب) 
  عضوهيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس  - ي دكتري مهندسي شيم - 244 



 

 
 

ي اثر نوع افزودني كاتاليست و تغيير شرايط عملياتي بر افزايش توليد بررس
  FCCپروپيلن از طريق 

 
 
 
  2،  سيده مينا حسيني1فاطمه شكرالهي يانچشمه

  

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر، ايران 

fateme.shokrollahi@yahoo.com 
 
 
 
 

  چكيده
بر  FCCبه كاتاليست تجاري واحد   33SSZ-و  z-Mesoدر اين تحقيق به منظور افزايش بازده پروپيلن اثر دو افزودني 

) به عنوان خوراك و تاثير پارامترهاي عملياتي نظير دما، زمان اقامت و نسبت كاتاليست به VGOگازوييل سنگين (
در مقياس نيمه صنعتي مورد مطالعه قرار گرفت. بازده پروپيلن در حضور هر  FCCدر فرآورش مجدد نفتاي  )خوراك (

بود. بازده پروپيلن  z-Mesoدرصد وزني متعلق به افزودني  2/12دو افزودني افزايش نشان داد اما بيشترين بازده به ميزان 
  	بررسي شد كه  نتايج، افزايش دما، افزايش نسبت s 3-8/1مت و زمان اقا 10-18 ،	، نسبت550- 630  در دماهاي

  درصد وزني) نشان داد.  12-19و كاهش زمان اقامت را به عنوان روش هاي موثري جهت افزايش بازده پروپيلن (حدود 
  

    ، بازده پروپيلنFCC ،Cat-E ،z-Meso ،-33SSZ :كلمات كليدي
   



 

 
 

 1- ند خالص سازي گاز سنتز در واحد آمونياك حذف تركيبات كمپلكس مس در فراي
 مجتمع پتروشيمي شيراز

 

 

  5شهريار جهرمي 4محمد تقي بابائيان   3محمدعلي اطمينان   2رضا بحريني     1فضل اهللا  زارعي كردشولي
  

  امور خدمات فني از مجتمع پتروشيمي شيراز 5و4و3،مهندس فرايند واحد امونياك 2و1
 

  چكيده  :      
تن در روز  111با ظرفيت اسمي  1342واحد آمونياك منطقه يك مجتمع پتروشيمي شيراز درسال              

گاز طبيعي به عنوان  ،درجريان فرايند توليد .بعنوان اولين واحد آمونياك در ايران شروع به كار نموده است
اول شده و سپس با مخلوط  خوراك واحد پس از حذف تركيبات گوگردي و اختالط با بخار آب وارد ريفرمر

در راكتور شيفت مقداري از مونوكسيد كربن موجود در .شدن با هوا از بستر راكتور ريفرمر دوم  عبور مي كند
در واحد جذب و دفع دي اكسيد كربن با استفاده از  .گاز ريفرم شده به دي اكسيد كربن تبديل مي گردد

 150گاز سنتز انجام شده و پس از تراكم تا فشار  ،ازي اوليهمحلول مونواتانول آمين عمليات  اوليه خالص س
گاز سنتز حاصله  .حذف نهايي اكسيدهاي كربن با استفاده از محلول كوپرو آمونياكال انجام مي گيرد ،اتمسفر

بهينه سازي واحد هاي  .اتمسفر به چرخه سنتز آمونياك هدايت مي شود 600پس از تراكم مجدد تا فشار 
منظور افزايش قابليت اطمينان عملياتي و كاهش هزينه ها از مواردي است كه مي توانددر آمونياك به 

واحدهاي توليدي مطرح باشد. بدليل استفاده از تكنولوژي قديمي كوپرو آمونياكال و نيز فرسوده بودن تجهيزات 
 .يطي گرديده استمربوطه عملكرد نامناسب اين سيستم موجب عدم استمرار توليد و بروز ضايعات زيست مح

دراين مقاله مراحل مهنذسي پايه به منظور جايگزيني سيستم كوپرو آمونياكال  سيستم قديمي حذف نهايي 
باقيمانده  اكسيدهاي كربن در واحد آمونياك منطقه يك مجتمع پتروشيمي شيراز، در راستاي حفاظت از 

تا روش متاناسيون بعنوان بهترين جايگزين مورد مطالعه قرار گرفته و نهاي ،محيط زيست و استمرار توليد
  انتخاب شده است وباجراء رسيده است ارائه مي شود.

   



 

 
 

 

بررسي آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت جوشش محلول دو جزئي 
  آب و اتانول

  
  246، سيد علي علوي فاضل245گوهرشاد حسيني  

  
  يراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، دانشكده مهندسي شيمي، ماهشهر،ا

Goharshad_hosseini@yahoo.com  
  
  

  

  

  چكيده 
در اين پژوهش، ضريب انتقال حرارت جوشش استخري در ناحيه ي جوشش هسته اي براي 

وات بر متر مربع براي  114000تا  25000محلول دو جزئي آب و اتانول در گستره ي شار حرارتي 
مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج  غلظت هاي متفاوت در فشار اتمسفري روي لوله ي افقي استيل

حاصل، افزايش ضريب انتقال حرارت با افزايش شار حرارتي را در تمامي غلظت ها نشان داده است. 
مقايسه ي بين روابط موجود نشان داده است كه معادله هاي به دست آمده جهت پيش بيني ضريب 

 - كورنر و تومه -ول مورد بررسي، رابطه استفانانتقال حرارت، اكثرا تطابق خوبي باهم ندارند. براي محل
   .بهترين همپوشاني را با داده هاي تجربي از خود نشان داده است %15شكير، با خطاي 

  ضريب انتقال حرارت، جوشش، محلول، آب، اتانول  هاي كليدي:واژه         

  
   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 1
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 2



 

 
 

 مزايا و معايب آكنه هاي منظم و جايگزيني آنها به 

 جهاي مورد استفاده در فرايندهاي جداسازي  جاي سيني در بر

  

  حسين مومني 
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قشم، گروه شيمي و مهندسي شيمي، قشم، ايران 

  محمود طاهري زاده
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قشم، گروه شيمي و مهندسي شيمي، قشم، ايران

  فؤاد حمزوي 
  عمليات انتقال گاز ايران 6مديريت منطقه 

  شكوفه ماليي
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قشم، گروه شيمي و مهندسي شيمي، قشم، ايران

  
  چكيده

  

كاربرد آكنه هاي منظم در فرايندهاي صنعتي جداسازي رو به افزايش است. اين 
افزايش مرهون ساختار نسبتا پيچيده و منظم آن است كه مي تواند در عين افزايش سطح 

شار را به حداقل برساند. تا كنون روابط مختلفي براي پيشبيني تماس دو فاز، اختالف ف
انتقال جرم و هيدروديناميك آكنه هاي منظم ارائه شده است و تحقيق در اين زمينه 
كماكان ادامه دارد. برتريهاي آكنه هاي منظم نسبت به سيني آنقدر است كه در بسياري 

ي مقرون به صرفه بوده و توجيه موارد هزينه جايگزيني آكنه هاي منظم به جاي سين
اقتصادي دارد. در كنار محاسن آكنه هاي منظم، استفاده از آنها همراه با مشكالتي است 
كه البته در مقايسه با محاسن آن چندان زياد نيست. با در نظر گرفتن جميع جهات در 

و آكنه  بيشتر موارد در طراحي برجهاي جديد استفاده از آكنه هاي منظم نسبت به سيني
  هاي نامنظم ارجحيت دارد.

  

   



 

 
 

بهبود راندمان با استفاده از سيستم كنترل دور موتور براي دمنده هاي 
 ديگ هاي بخار

  
  .248، حسن زارع علي آبادي247ابراهيم جعفري مقدم

  
   دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

e_jafari65@yahoo.com  
  
  
  

  

  چكيده
يده شده رابطه مستقيمي با هواي اضافي و در نتيجه كارائي ديگ هاي بخار دارد و از ميزان هواي دم

آنجا كه در سيستم هاي قديمي كنترل دقيقي بر روي مقدار هواي اضافي و كامل انجام شدن احتراق در 
مي  كوره ديگ هاي بخار وجود ندارد لذا با نصب سيستم كنترل دور موتور بر روي الكتروموتور دمنده ها

توان با تنظيم بهينه نسبت هوا به سوخت و كنترل حجم گازهاي خروجي از دودكش در هر لحظه عالوه 
بر افزايش كارائي، كاهش مصرف سوخت و انرژي الكتريكي، از انتشار آالينده هاي زيست محيطي مانند 

انرژي الكتريكي منوكسيد كربن و اكسيدهاي نيتروژن جلوگيري كرد. در اين مقاله ميزان صرفه جويي 
ريال محاسبه  96000000ماه حدود  6در نتيجه استفاده از اين سيستم براي يك ديگ بخار در مدت 

درصد  5شده و همچنين فرض شد اگر با استفاده از اين سيستم ميزان اكسيژن در گازهاي دودكش از 
درصد  5/3 برسد، راندمان حدود 230 به  300درصد، و همچنين دماي دودكش از  5/3به 

  ريال صرفه جويي خواهد شد. 17300000درصد در مصرف سوخت يعني معادل  4افزايش و حدود 

  

  .بهبود راندمان، كنترل دور موتور، دمنده ديگ بخار، صرفه جويي انرژيهاي كليدي: واژه

   

                                                            
   دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -1
  قوچان استاديارگروه مهندسي شيمي مجتمع آموزش عالي فني مهندسي -2



 

 
 

پايش وضعيت عايقكاري خطوط توزيع بخار با استفاده از فناوري 
  ترموگرافي

  
  .250، حسن زارع علي آبادي249قدمابراهيم جعفري م

  
   دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

e_jafari65@yahoo.com  
  
  
  

  

  چكيده
با توجه به اينكه عايق هاي معيوب در صنايع بويژه صنايع نفت و گاز ساليانه باعث تلفات انرژي بسيار 

اقدام در جهت تعمير يا تعويض آن ها امري زيادي مي شوند، لذا تشخيص به موقع عيوب عايق ها و 
بسيار مهم به شمار مي رود. امروزه تجـهيزات جديد بسـياري جهت مشخص كردن عيوب دستگاه ها 
دراختيار مسئول پايش وضعيت دستگاه ها است كه از جمله آنها مي توان به دوربين ترموگرافي اشاره 

وط توزيع بخار يك واحد صنعتي كه شامل عايق كاري كرد. با تصوير برداري حرارتي از عايق كاري خط
خطوط لوله حاوي آب داغ و بخار، شيرها و زانوئي ها و غيره مي باشد، ابتدا تغييرات ايجاد شده در 
الگوي دماي سطوح شناسايي و سپس توسط نرم افزار تحليل شد. نتايج حاكي از آن است در نقاطي كه 

است، محل پارگي به عنوان يك پل، حرارت را به محيط منتقل مي عايق دچار پارگي يا فرسودگي شده 
كند. اطالعات بدست آمده از دوربين ترموگرافي در بعضي موارد به تنهايي مي تواند عامل تصميم 
گيرنده براي تعمير يك تجهيز  باشد و در بعضي موارد در كنار ساير اطالعات ديگر مي تواند ما را در 

  .تعمير يا تعويض تجهيز كمك كندتصميم گيري در مورد 

  

  پايش وضعيت، عايق كاري، خطوط توزيع بخار، ترموگرافي.هاي كليدي: واژه

   

                                                            
   دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -1
  استاديارگروه مهندسي شيمي مجتمع آموزش عالي فني مهندسي قوچان -2



 

 
 

  بررسي كاربرد گرافن در حذف تركيات مختلف از محلول آبي
  

  252 ، معصومه ميرزايي قلعه قبادي251نگين فروزنده
  

  ايران دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر،
Negin.forouzandeh @yahoo.com   

  
  

  

  

  چكيده 
شاخص هاي شيميايي بسياري در آلودگي آب آشاميدني مطرح مي باشد. از جمله آنها مي توان به فلزات سنگين، مواد  

عمول راديواكتيو، مواد شيميايي معدني، مواد شيميايي آلي، گند زدا ها و مواد جانبي گند زداها اشاره نمود. روش هاي م
براي حذف اين آالينده ها از محلول هاي آبي عبارتند از :ته نشيني شيميايي، فرآيند غشايي، فرآيند تبادل يوني، فرآيند 
هاي بيولوژيكي، جذب سطحي و واكنشهاي شيميايي. هركدام از اين روش ها محدوديت هايي در كاربرد دارند.در اين 

و آنتيبيوتيك تتراسيكلين توسط اكسيد گرافن به عنوان جاذب، پرداخته  مطالعه به بررسي حذف يون فسفات، آنتيموان
شده است. اكسيد گرافن يك ماده متخلخل كربني است كه به دليل سطح ويژه باال و ساختار منحصر بفرد داراي ويژگي 

سنتيك جذب  و دما در حذف هر آالينده بررسي وpH هاي بسيار مناسب در حذف تركيبات مختلف است. پارامتر هاي 
آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه اكسيد گرافن در جذب اين مواد قابليت بسيار بااليي دارد و به 

بر اساس نتايج بدست آمده گرافن نشان داده است كه به عنوان پر كاربرد خوبي با ساير جاذب ها رقابت مي كند. 
  حيط زيست بكار مي رود.ترين جاذب براي حذف آالينده هاي م

  

  اكسيد گرافن، آالينده، محلول آبي، جذب سطحيهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 1
  عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 2



 

 
 

  هاي آبيهاي ارزان قيمت مختلفاز محلولجداسازي سرب توسط جاذب

  

  254، معصومه ميرزايي253رضوان بيروني
  

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر، ايران

Birooni_r@yahoo.com  
Mirzaei_fateme@yahoo.com 

  
  

  

  

  چكيده
هاي ارزان قيمت بوده هاي آبي توسط جاذبهاي مختلف حذف سرب از محلولدر اين مقاله هدف بررسي روش

سنگين مورد توجه واقع شده  است. استفاده از بيوپليمرها بدليل تجزيه پذيري زيستي و كم هزينه بودن براي حذف فلزات
 36به ميزان  = 6pHهاي بررسي شده به اين صورت بوده است:  پوست موز دراست. ميزان حذف سرب بوسيله جاذب

، كربن فعال تهيه شده %98به ميزان  = 6pHپوسته شلتوك در ،%86به ميزان  = 6pHميلي گرم بر گرم كيتوسان در 
  اند.،حذف سرب را داشته %8/95به ميزان  = 5pHو پوست نارنج در %95ن زا = 5pHاز ضايعات كشاورزي دربه مي

  

  هاي ارزان قيمت، پوست نارنج، پوست موز، كيتوسان، پوسته شلتوك، جذب سطحي.سرب، جاذبواژگان كليدي:

   

                                                            
 وي كارشانسي ارشد، مهندسي شيميدانشج253
  هيات علمي دانشگاه آزاد واحد ماهشهر254



 

 
 

  هاي آبي با استفاده از جاذبهاي مختلفجداسازي فلزات سنگين از محلول

  

  256، معصومه ميرزايي255رضوان بيروني

  

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر، ايران
Birooni_r@yahoo.com  

Mirzaei_fateme@yahoo.com 
  
  

  

  

  چكيده
ن فعال شده هاي آب است بدليل گراني بهاي كربدر اين مقاله هدف بررسي روشهاي ارزان قيمت براي حذف آالينده

اند. در اين تحقيق به بررسي هاي فلزاتات مورد توجه قرار دادهپژوهشگران كاربرد مواد ارزان قيمت را براي حذف يون
دهد كه ايم. نتيجه بدست آمده از اين آزمايشات نشان ميهاي مختلف پرداختهحذف نيكل و آرسنيك با استفاده از روش

برابر در مقايسه با سطح ذرات  2/2نگنز روي يك گرم دياتومه، سطح ذرات به ميزان گرم از م 35/0بعد از بارور كردن 
دياتومه خام بيشتر شد و اين امر باعث گرديد كه ظرفيت جذب اين دياتومه اصالح شده براي نيكل افزاش يابد و اين 

سانتي  80ت معدني در عمق درصد بوده است و حذف نيكل با روش زئولي 6/88به  6/66افزايش بترتيب براي نيكل از 
درصد بوده است و همچين كوچك بودن اندازه يون نيكل و الكترونگاتيوي باالي نيكل باعث شده كه حذف آن  90متري 

-در عمق بيشتري صورت گيرد. با توجه به مطالب ذكر شده حذف نيكل با كمك زئوليت معدمي بهتر و بيشتر صورت مي
و دماي  = 9/6pHده از فرآيند اسمز معكوس در شرايط بهينه عملكرد سيستم يعني گيرد.ميزان حذف آرسنيك با استفا

  بوده است. %99درجه سانتي گراد بيش از  25بهينه برابر 

  

  

  ، اسمز معكوسزئوليت معدني،نيكل، آرسنيك، دياتومه خام، دياتومه اصالح شدهواژگان كليدي:

   

                                                            
 دانشجوي كارشانسي ارشد، مهندسي شيمي255
  هيات علمي دانشگاه آزاد واحد ماهشهر256



 

 
 

  فتن اتالف حرارتيبررسي اكسرژي در خشك كن هاي مداوم با در نظر گر
  

   258حسن  پهلوانزاده ،257 الهه سطوت
satvat.elahe@gmail.com 

 
 

  چكيده

بررسي  .حداكثر انرژي قابل حصول از سيستم ميباشد مهمترين موضوعي كه در سيستم هاي تبديل انرژي مطرح است،
منظر قانون دوم ترموديناميك  اكسرژي به اين موضوع مي پردازد و يا به عبارت ديگر بررسي اكسرژي، بررسي سيستم از

ميباشد و حداكثر قابليت كاردهي سيستم بدون عوامل بازگشت ناپذيري را نشان مي دهد. در اين مقاله به بررسي 
اكسرژي در خشك كن هاي مداوم با در نظر گرفتن اتالف حرارتي پرداخته شده است. در خشك كن هاي مداوم، زمان 

وب و جريان گاز داده شده و بدين ترتيب محصول محتوي رطوبت يكنواخت تري كافي جهت خشك كردن به ماده مرط
انرژي و آنتروپي  ،است. در اين مقاله براي انجام آناليز، حجم كنترلي در اطراف خشك كن در نظر گرفته و بيالن رطوبت

ول مي باشند كه براي دماي هواي خروجي و دماي ماده خروجي مجه ،در بيالن انرژي .با توجه به آن نوشته مي شود
محاسبه اين دو دما يك معادله سينتيكي براي ماده ارائه شده است. سپس با استفاده از بيالن انرژي و آنتروپي رابطه اي 

سرانجام با كمك اين رابطه و با توجه به معلوم بودن تمام پارامترها مقدار اكسرژي  .براي موازنه اكسرژي ارئه مي شود
اندمان اكسرژي فرآيند خشك كردن بيان ميشود. براي يك ميزان هواي مشخص، نمودار اكسرژي بر تلفاتي محاسبه و ر

حسب جرم ماده مرطوب كه در اين مقاله گندم ميباشد، در دو حالت با در نظر گرفتن اتالف حرارتي و بدون در نظر 
حالت را محاسبه و اين نتيجه حاصل  گرفتن اتالف حرارتي رسم و با استفاده از سه شاخص آماري، ميزان خطاي هر دو

گرديد كه در نظر نگرفتن اتالف حرارتي ميزان خطا در مدل را افزايش ميدهد. سپس با درنظر گرفتن وجود ترم تلفات 
حرارتي در سيستم، به بررسي اثر برخي شرايط ترموديناميكي بر روي راندمان اكسرژي پرداخته شد. نتيجه حاصل را به 

اينگونه بيان كرد كه افزايش در پارامترهاي ورودي هوا، راندمان را كاهش ميدهد، در حاليكه افزايش در   طور كلي ميتوان
 .پارامترهاي ورودي ماده راندمان را افزايش ميدهد

 

  محيط زيست –گندم كارشناس ارشد مهندسي شيمي  ،اتالف حرارتي ،خشك كن مداوم ،: اكسرژي واژه هاي كليدي

                                                            
 دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب- كارشناس ارشد مهندسي شيمي محيط زيست 257
 هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس عضو –دكتراي مهندسي شيمي  258
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  يست هاي دو جزئي و سه جزئي بر واكنش زوج شدن اكسايشي متانبررسي اثر كاتال

  )2(گوهرشاد حسيني ،)1(سيده مينا حسيني
  

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي،ماهشهر، ايران

minahosseyni@yahoo.com  
  

  

  

  چكيده
) و MgO-3O2La-CaO) و كاتاليست هاي سه جزئي (3O2La-O2Naو  3O2La-Sroاتاليست هاي دو جزئي(در اين تحقيق اثر ك 
)MgO-3O2La-BaO بر روي فرايند زوج شدن اكسايشي متان مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي هاي انجام شده در يك (

جمي خوراك ثابت، مقدار كاتاليست مورد راكتور بستر ثابت و در فشار اتمسفري متمركز شده است. در اين فر آيند دبي ح
و نسبت متان به اكسيژن  C0  850تا  700گرم بوده است. دماي بستر خوراك در محدوده  1/0بررسي در هر آزمايش برابر 

متغير بوده است. بررسي در مطالعات و آزمايشهاي انجام شده نشان داده است كه از دو كاتاليست  7و5و3در خوراك ورودي 
عملكرد  %72/18با بازده  Mgo-3o2La-Caoو از بين دو كاتاليست سه جزئي   % 4/12با بازده ي  3o2La-o2Naي دو جزئ

  بوده است. C0800بهتري داشته اند. اين مقايسه ها در شرايط فشار اتمسفري،دبي حجمي خوراك ثابت و دماي بستر خوراك 

    SrO،3O2La ،O2Na، CaO،MgO،BaO:زوج شدن اكسايشي متان، كاتاليست، واژه هاي كليدي
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بررسي آزمايشگاهي نقاط مولد حباب در فرايند جوشش استخري آب خالص به روي 
  استوانه افقي ازجنس مس

  
  260، سيد علي علوي فاضل259هدي اسدي نيا

  
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر،گروه مهندسي شيمي،ماهشهر،ايران

hodaasadinia@yahoo.com  
  
  

  

  

  چكيده 
اين پژوهش، فرايند جوشش استخري آب خالص، به علت اهميت فراوان اين پديده در مسائل مهندسي شيمي، مورد در 

مورد تجزيه و  100000تا  2000بررسي قرار گرفته است. وضعيت تراكم نقاط تشكيل  حباب در گستره شار حرارتي 
فريم در ثانيه  2000پر سرعت با قابليت ركورد تحليل قرار گرفته است. براي ثبت تصاوير مورد نياز از يك دوربين 

استفاده شده است. روابط موجود با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شده است. جوشش بر روي استوانه افقي مسي صورت 
  پذيرفته است.

  

  جوشش استخري، نقاط مولد حباب، استوانه افقي مسيهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر-1
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر-2
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) با محلول  MDEAمتيل دي اتانول آمين ( بررسي و امكانسنجي جايگزيني محلول
  ) در واحدهاي تصفيه گاز پااليشگاه بندرعباس DEAدي اتانول آمين (
  *3كوروش اشعري،3،سيد پيمان فيض جعفري2،محمد حسين پور1سيد مجتبي رضوي

  
 مدير مهندسي پااليش تبديل و تصفيه نفتاي سنگين و تصفيه گاز پااليشگاه بندرعباس - 1

 اليش تبديل و تصفيه نفتاي سنگين و تصفيه گاز پااليشگاه بندرعباسمهندس ارشد پا - 2

 مهندس پااليش تبديل و تصفيه نفتاي سنگين و تصفيه گاز پااليشگاه بندرعباس - 3

Email:kourosh_ashari@yahoo.com * 

  چكيده
ب گرديــده انــد. منظــور از دستگاههاي تصفيه گاز براي زدودن هيدروژن سولفوره و دي اكسيد كربن از گازهاي پااليشگاه نصــ

جلوگيري از آلودگي هوا و در مرحله بعد تهيه خوراك مناسب براي واحد تهيــه هيــدروژن و  ،نصب اين دستگاهها در وهله اول
تهيه سوخت كوره هاي پااليشگاه و باالخره توليد گوگرد مي باشد. گوگرد به عنوان يك محصول فرعي پااليشگاه به بازار عرضه 

واحد تصفيه گاز با آمين پااليشگاه از ماده شيميايي دي اتانول آمين براي جذب همزمان هيدروژن سولفوره و دي مي شود. در 
واحدهاي مختلف را در دو بــرج جــذب  S2Hگازهاي حاوي  ،در واقع واحد تصفيه گاز ترش .اكسيد كربن  استفاده  مي گردد 

موجود در گاز را جذب مي كند. آمــين حــاوي  S2H) تماس داده و EADبا ماده دي اتانول آمين ( ،مجزا با فشارهاي متفاوت
S2H  جهت تصفيه و استفاده مجدد به قسمت احياء ارسال شده وS2H .آن جدا مي شودS2H  حاصل به واحد بازيافت گوگرد

آمــين بــدليل  فرستاده مي شود. از عمده اشكاالتي كه در اين سيستمها مشاهده مي شود در درجه اول خوردگي و فاسد شدن
واكنشهاي شيميايي و حرارتي و همچنين ايجادكف مي باشد. در اين تحقيق امكان جايگزيني حالل مناســبتري بررســي شــده 

جهــت  HYSYSاست كه براي محاسبه مقدار صرفه جويي انرژي و ديگر پارامترهاي مهم در سيستم تصفيه گاز از نرم افــزار 
تايج بدست آمده از شبيه سازي مزاياي استفاده از آمين نوع سوم به جاي آمــين نــوع شبيه سازي فرآيند استفاده شده است. ن

  دوم را به خوبي نشان مي دهد.

   كلمات كليدي

     آمين هاي نوع اول، دوم و سوم، گازهاي اسيدي، گازترش، شبيه سازي، فرآيندهاي آميني  
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واحدهاي  بررسي ميزان جداسازي خرده كاتاليست در بخش احياء كاتاليست
 پالتفرمينگ نفتاي سنگين

  
  3*، علي آتشي2، كوروش اشعري1محمد حسين پور

  

 مسئول مهندسي پااليش تبديل و تصفيه نفتاي سنگين و تصفيه گاز پااليشگاه بندرعباس - 1

 مهندس ارشد   پااليش تبديل و تصفيه   نفتاي سنگين و   تصفيه گاز پااليشگاه بندرعباس  - 2

 و تصفيه   نفتاي  سنگين   و   تصفيه گاز  پااليشگاه  بندرعباس                  مهندس   پااليش تبديل   - 3

Email:kourosh_ashari@yahoo.com * 

  چكيده
در طي عمليات پالتفرمينگ نفتاي سنگين مقدار زيادي كك بر روي سطح كاتاليست در راكتورهــا تشــكيل ميشــود. ايــن امــر 

و ميبايست احياء شود. جهت انتقال كاتاليست به سامانه احياء و از سامانه احيــاء  باعث كاهش سيكل طول عمر كاتاليست شده
به راكتورها از روش انتقال با جريان گاز استفاده مي شود. در اين روش كاتاليست كك گرفته توسط يك سري ظروف، شيرهاي 

ول عمليات انتقال بر اثر برخورد كاتاليست بــه مخصوص و لوله هاي انتقال بوسيله گاز ازت به برج احياء فرستاده ميشود. در ط
نماينــد. ايــن خــرده كاتاليســتها در  مي DUSTبدنه لوله ها و بازو بسته شدن شيرها مقداري از كاتاليست خرد شده و توليد 

ن جدا صورت عدم جدا شدن موئثر باعث گرفتگي منافذ برج احياء شده و موجب توقف ناخواسته عمليات احيا مي شوند. بنابراي
كردن بهينه خرده كاتاليستها يكي از چالشهاي مهم پااليشگران ميباشد كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده اســت. در ايــن 

 CCRمقاله، تحقيقي در مورد چگونگي تشكيل و نحوه اندازه گيري و محاســبه بــازده جداســازي خــرده كاتاليســت در واحــد 
  آماري آورده شده است.   پااليشگاه بندرعباس با استفاده از روش 

   كلمات كليدي

                          پالتفرمينگ، كاتاليست، سامانه احياء كاتاليست، خرده كاتاليست، برج احياء.                                                       
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كننده و هاي خنككربني در آب برجهگزامتافسفات بر خوردگي فوالداثر سديم
  روي افزايي يونبررسي اثر هم

  

  263، مصيب چقازردي262، عليرضا رحيمي زيناب261عليرضارضايي راد
  

  وشيمي و مواد بازدارنده، پژوهشكده حفاظت صنعتي، پژوهشگاه صنعت نفتگروه الكتر
rezaierodar@ripi.ir 

  
 

  
  

  چكيده

اژ )  و همچنين مخلوط اين دو ماده بر رفتار خوردگي آليZnدر اين تحقيق به بررسي اثر بازدارندگي سديم هگزا متا فسفات و يون روي (
كربن استيل  در آب برج خنك كننده پرداخته شد. نمونه آب مورد استفاده از يكي از برج هاي خنك كننده پژوهشگاه صنعت نفت تهيه 

درجه  25هاي مختلف و در دماي شده و مورد آناليز قرار گرفت. اثر كلي بازدارندگي سديم هگزا متا فسفات و يون روي در غلظت
امپدانس الكتروشيميايي و همچنين روش كاهش وزن مورد بررسي قرار  به روش ،5/8تقريبا ثابت برابر  pHسانتيگراد و همچنين در 

درجه سانتيگراد ( حداكثر  45گرفت. همچنين جهت بررسي كارايي بازدارنده در دماي باال آزمايش هاي براورد مقدار خوردگي در دماي 
در هر مورد درصد محافظت از خوردگي گزارش شد. نتايج بدست آمده نشان دادند كه دماي آب برج ها) هم مورد بررسي قرار گرفت و  

شود. همچنين مي باالترين قدرت بازدارندگي را دارد ولي در مقادير باالتر عملكرد آن ضعيف ppm20سديم هگزا متا فسفات در غلظت 
از سديم هگزا متا  ppm 20ود كارايي آن شد.  در غلظت افزايش يونهاي روي به محلول آبي حاوي سديم هگزا متا فسفات موجب بهب

از  يون روي بهترين عملكرد بدست آمد. مخلوط بهينه بازدارنده در دماي باال با وجود كاهش كارايي نسبت به دماي  ppm 4فسفات  و
  پايين، عملكرد قابل قبولي ارائه داد.

  

خوردگي، برج خنك كننده بازدارنده،يون روي،سديم هگزامتافسفات واژه هاي كليدي:

                                                            
   مسئول پروژه. گروه الكتروشيمي و مواد بازدارنده، پژوهشكده حفاظت صنعتي، پژوهشگاه صنعت نفت .261
 واد بازدارنده، پژوهشكده حفاظت صنعتي، پژوهشگاه صنعت نفتپژوهنده. گروه الكتروشيمي و م .262
 پژوهنده. گروه الكتروشيمي و مواد بازدارنده، پژوهشكده حفاظت صنعتي، پژوهشگاه صنعت نفت .263



 

 
 

اسيد بررفتار فسفونيكدي-1,1اتيليدنهيدروكسي-1بررسي اثر 
افزايي كن و بررسي اثر همخنكاستيل در آب برجخوردگي كربن

  روي برآنيون

  

  266، عليرضا رحيمي زيناب265، مصيب چقازردي264عليرضا رضايي راد
  

  نعتي، پژوهشگاه صنعت نفتگروه الكتروشيمي و مواد بازدارنده، پژوهشكده حفاظت ص
 rezaierodar@ripi.ir 

  
  

  

  

  چكيده

) بر HEDPفسفونيك اسيد (دي-1,1اتيليدن هيدروكسي- 1در اين تحقيق به بررسي اثر افزايش غلظت 
هاي  از روشپرداخته شد.  C° 45كن در دماي هاي خنكرفتار خوردگي كربن استيل در آب برج

ويون روي بر رفتار  HEDPهاي امپدانس الكتروشيميايي و كاهش وزن براي بررسي اثر بازدارنده
ها به تنهايي و نيز بصورت مخلوط خوردگي فوالد كربني استفاده شد و ميزان كارايي هركدام از بازدارنده

د كربني در برابر خوردگي از فوال HEDPبررسي گرديد. نتايج نشان داد كه ميزان محافظت كنندگي 
) ميزان محافظت كنندگي افزايش ppm50 (تا غلظت بهينه  HEDPضعيف است. با افزايش غلظت 

يابد. اما نتايج بدست آمده يابد، سپس با افزايش بيشتر غلظت ميزان محافظت كنندگي كاهش ميمي
يابد. از طرفي اثر ش ميبراي روي نشان داد كه با افزايش غلظت آن، درصد محافظت كنندگي افزاي

و روي  HEDPنيز در همان شرايط مورد بررسي قرار گرفت و نتايج با  HEDPافزايي يون روي با هم
هاي پايين تر در مقايسه دهنده عملكرد بهتر مخلوط دو بازدارنده در غلظتتنها مقايسه شد. نتايج نشان

از  ppm100ترين محلول (محلول گرفته در خورندههاي قرار از كوپن .با هركدام از آنها به تنهايي بود
HEDP و محلول داراي بيشترين درصد محافظت (مخلوط (HEDP  وZn تصاوير ميكروسكوپ ،(

ثبت شده در اين دو حالت نشان داد كه محلول حاوي  SEMتهيه شد. مقايسه تصاوير  SEMالكتروني 
HEDP  و Znبوده است.به تشكيل اليه محافظ در سطح آلياژ  قادر  

  

                                                            
    مسئول پروژه. گروه الكتروشيمي و مواد بازدارنده، پژوهشكده حفاظت صنعتي، پژوهشگاه صنعت نفت .264
  يمي و مواد بازدارنده، پژوهشكده حفاظت صنعتي، پژوهشگاه صنعت نفتپژوهنده. گروه الكتروش .265
  پژوهنده. گروه الكتروشيمي و مواد بازدارنده، پژوهشكده حفاظت صنعتي، پژوهشگاه صنعت نفت .266



 

 
 

افزايي، خوردگي، فوالد فسفونيك اسيد، همدي-1,1اتيليدن هيدروكسي-1برج خنك كن،  ،:هاي كليديواژه
  كربني

بر بازدارندگي سديم نيتريت روي خوردگي  AMPو  HEDP بررسي تاثير
  كربن استيل در آب گردشي

  

  269، عليرضا رضايي راد268، مصيب چقازردي267عليرضا رحيمي زيناب
  

  لكتروشيمي و مواد بازدارنده، پژوهشكده حفاظت صنعتي، پژوهشگاه صنعت نفتگروه ا
a.rahimi1980@gmail.com  

  
  
  
  

  چكيده

- 1,1اتيليدن هيدروكسي-1در اين تحقيق به بررسي اثر سه نوع بازدارنده محلول در آب يعني سديم نيتريت، و 
بر نرخ خوردگي كربن استيل در آب  (AMP)) و همچنين آمينوتري متيلن فسفونيك اسيد HEDPاسيد (فسفونيك دي

هاي تهويه مطبوع در دماهاي مختلف پرداخته شده است. جهت براورد مقدار خوردگي كربن استيل در گردشي سيستم
همچنين روش كاهش وزن (روش  آب گردشي از روشهاي امپدانس الكتروشيميايي و پالريزاسيون پتانسيوديناميك و

باشد، انجام معمولي آب سيستم گردشي بسته مي pHكه  7/8حدود  pHها در محدوده غوطه وري) استفاده شد. آزمايش
هاي باالتري از نيتريت تنها جهت محافظت از آلياژ مذكور در محيط آبي ها نشان داد كه غلظتگرفتند. نتايج آزمايش

افزايش  AMPو  HEDPت كنندگي سديم نيتريت از فوالد كربني در برابر خوردگي در حضور الزم است و ميزان محافظ
 AMPو  HEDPيابد، ولي در حضور ميزان محافظت كنندگي افزايش مي ppm 300يابد. با افزايش غلظت نيتريت تا مي

ها در دماهاي باال خلوط بازدارندهمقادير پاييني از نيتريت براي محافظت از خوردگي الزم است. همچنين بررسي كارايي م
ها بهمراه وري كوپنهاي حاصل از آزمايش غوطههم نشان داد كه تاثير خوبي روي محافظت از خوردگي دارد. داده

هاي مشاهدات ظاهري پس از انجام آزمايشات در مدت زمان معين و همچنين نمودارهاي پالريزاسيون در جداول و شكل
  .مجزايي آورده شده است

  

 HEDP  ،AMPسيستم آب گردشي، خوردگي كربن استيل، نيتريت،  هاي كليدي:واژه
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  شبيه سازي عددي برج هاي خنك كن خشك نيروگاه حرارتي سهند
  

  جالل شيشواني
  

  شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي(نيروگاه حرارتي سهند)
Jalal_shishavani@yahoo.com 

 
 چكيده :

كن خشك نيروگاه حرارتي سهند در هنگام وزش باد، مدل پايه عملكرد برج هاي خنك به منظور بهينه سازي 
و مش  SolidWorksها درنرم افزار سازي برجدو بعدي و سه بعدي از برج ها تهيه شده است. پس از مدل

 ،Gambitهاي برج و دو توزيع فشردگي در نرم افزار بندي شبكه بر روي جداره، پيرامون و زيرمجموعه
ترسيم گرديد. شناسايي  Fluentافزار كانتورهاي فشار، دما و سرعت در شرايط متفاوت وزش باد توسط نرم

ها و توزيع غير متقارن فشار، دما و سرعت در شرايط مختلف هاي ايجاد شده در داخل، باال و پشت برجورتكس
برج در هنگام وزش باد با سرعت وزش باد از نتايج اين تحقيق مي باشند. همچنين برخاستگي جريان پشت 

متر بر ثانيه موجب ايجاد افت فشار و كاهش مكش در رادياتورهاي پشت برج مي گردد. مبتني بر  3باالي 
هاي اين نيروگاه در نظر گرفته شده است سازي عملكرد برجسازي عددي، راهكارهايي جهت بهينهنتايج شبيه

اقتصادي در آينده –ر تونل باد و در صورت تاييد فاكتورهاي فنيهاي برج دكه پس از شبيه سازي تجربي مدل
 به مرحله اجرا خواهند رسيد.

  
  كن، بهينه سازي، ديناميك سياالت محاسباتي، نيروگاه سهند، وزش بادبرج خنك كليد واژه:

   



 

شبيه سازي متانول ريفرمينگ و بهينه سازي واحد با در نظر گرفتن 
 يمي زاگرسدر پتروش كمترين مصرف انرژي

  
  استاد يار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايلخچي :بهروز سرند

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر :فرزاد مرادي
 

  چكيده
متانول از مهمترين محصوالت پتروشيمي مي باشد كه در سطح گسترده اي در دنيا توليد مي شود و نقش عمده اي در 

يي دارد.فرآيند توليد متانول به روش مدرن مشتمل بر استفاده از گاز سنتز در مجاورت كاتاليست توليد محصوالت شيميا
در اين مقاله به شرح شبيه سازي ريفرمينگ متانول در واحد متانول پتروشيمي زاگرس مي . تحت فشار مناسب ميباشد

ر واحد مربوطه ذكر شده و سپس به توضيح كلي فرآيند توليد متانول و مراحل الزم د پردازيم. در ابتدا شرح مختصري از
و در پايان هم پس از توضيح چگونگي شبيه سازي واحد مورد نظر توسط نرم  اجزاي متانول پتروشيمي زاگرس پرداخته

بهترين حالت براي تقسيم جريان بين ريفرمينگ بخاري و  بهينه سازي  انرژي و بدست آوردن ،HYSYSافزار 
 درصد مي پردازيم. 58به  42(اتوترمال ) كه به نسبتريفرمينگ خودگرمازا 

  
 HYSYSنرم افزار اتوترمال، متانول، ريفرمينگ، پتروشمي زاگرس،كلمات كليدي:

   



 

  فرآيند نمك زدايي نفت خام و اثر آن بر خوردگي باالسري برج تقطير 
  (مطالعه موردي)

  
  273ي، اميرمحمد نصرآباد272، علي مكبري271، محسن پيرزاده270مهدي جالير

  بندر عباس، شركت پااليش نفت بندرعباس، اداره مهندسي پااليش
mahdi_jalayer@yahoo.com  

  

  

  چكيده
با توجه به پيشرفت صنايع و افزايش روزافزون تقاضاي انرژي در جهان و با عنايت به كاهش ذخاير نفت خام مرغوب، 

اير عوامل نامطلوب ديگر گسيل شده اند. فرآيند صنايع پااليش به سمت استفاده از نفت خام سنگين با ميزان نمك و س
پااليش اين نفت خام ها عليرغم سودآوري بيشتر، مخاطرات فراواني از جمله افزايش ميزان خوردگي را درپي داشته است. 
در اين تحقيق ميداني نقش فرآيند نمك زدايي نفت خام بر خوردگي بخش باالسري برج تقطير اتمسفريك پااليشگاه 

باس مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا پس از مشاهده قطعات داخلي برج در صافي ورودي پمپهاي بندرع
گردشي جريان باالسري برج تقطير كه حاكي از بروز خوردگي شديد داشت و نيز وقوع ترك بصورت درون دانه اي بر روي 

نقش وجود نمك در خوردگي محرز  ،274EDSوشرسطوح مشهاي صافي پمپ مربوطه وضمن انجام آزمايشات آناليز به 
گرديد. سپس شرايط عملياتي واحد مورد بررسي قرار گرفته و مشخص گرديد كه بدليل افزايش ميزان نمك موجود در 
نفت خام ورودي به باالتر از حد مجاز طراحي،كاهش راندمان نمك زداها و نيز بدليل كاركرد دستگاهها در شرايط باالتر از 

حي، مقاديري بيش از حد مجاز از اين نمكها به بخش باالسري برج تقطير اتمسفريك راه يافته و موجب بروز ميزان طرا
انواع خوردگي در تجهيزات داخلي برج و نيز در خطوط انتقال گرديده است. لذا با كنترل مقدار نمك، بهبود شرايط 

ردگي در باالي برج تقطير را به ميزان مطلوبي كاهش فرآيند نمك زدايي و تغيير ساير شرايط عملياتي ميتوان نرخ خو
  داد.   

  

  برج تقطير، جريان باالسري، پااليشگاه نفت ،نمك زدايي، نفت خام، خوردگي هاي كليدي:واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد( مهندس پااليش تقطير و كاهش گرانروي) 270 
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استفاده از فرآيند اكسيداسيون پيشرفته ازناسيون جهت كاهش لجن 
  بيولوژيكي تصفيه خانه پااليشگاه بندرعباس

  

  277 ، تورج نصرآبادي276 ضا مرندي، ر275مهدي جالير
  بندر عباس،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس، شركت پااليش نفت بندرعباس

mahdi_jalayer@yahoo.com  
  

  چكيده

با توجه به پيشرفت صنعت پااليش و توانايي تصفيه نفت خام سنگين و نامرغوب با ميزان گوگرد، نمك، فلزات سنگين و 
ر و با عنايت به سختگيرانه تر شدن استانداردهاي زيست محيطي، تصفيه پساب پااليشگاهي و ساير عوامل نامطلوب ديگ

دفع لجن باقيمانده دشوارتر از پيش شده است. همگام با توسعه فرآيندهاي تصفيه پساب، فرآيند اكسيداسيون پيشرفته 
زناسيون به عنوان يك روش اكسيداسيون در ساليان اخير مورد توجه خاص قرار گرفته است. در اين تحقيق از فرآيند ا

پيشرفته جهت كاهش مقدار لجن بيولوژيكي حاصل از تصفيه پساب پااليشگاه نفت بندرعباس استفاده گرديد. نمونه هاي 
تا  20لجن برگشتي به حوضچه اكسيداسيون در شرايط آزمايشگاهي تحت ازن زني با سرعت ثابت و طي مدت زمان 

و مقدار لجن باقيمانده  CODقرار گرفته و در زمانهاي مختلف  mgO3/mgTSS 6192/0تا  0516/0دقيقه و با مقادير120
نمونه ها تعيين گرديد. نتايج نشان ميدهد كه ازناسيون لجن مورد آزمايش موجب كاهش چشمگير مقدارلجن، بهبود 

دقيقه و با مقدار ازن 80يق شرايط ته نشيني و كاهش بار آلودگي گرديده است. بهترين شرايط در مدت زمان تزر
mgO3/mgTSS 4128/0  درصدي لجن نهايي گردد در اين شرايط 67/36حاصل گرديده كه ميتواند منجر به كاهش

تنزل يافته است. با توجه به توليد ماهيانه  8920درصدي به 71/42با كاهشmg/L15570ميزان بار آلودگي لجن نيز از 
تني لجن نهايي شده و 18ندرعباس، استفاده از اين روش موجب كاهش بيش از تن لجن مازاد در پااليشگاه ب50تا40

  عالوه بر كاهش مخاطرات زيست محيطي، موجب كاهش هزينه هاي مديريت پسماند ميگردد.

  

  اكسيداسيون پيشرفته، كاهش لجن، ازناسيون، لجن بيولوژيكي، پااليشگاه نفت هاي كليدي:واژه
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  هاي چتر پاششليلي براي تعيين مشخصهبررسي تجربي و توسعه مدل تح
  فاز مايع در بستر سيال سه فازي 

  
   3، يعقوب بهجت*2حسيني، شاهرخ شاه1علي اكبر جمالي

  دانشكده مهندسي شيمي  –دانشجوي دكتري، دانشگاه علم و صنعت ايران 1 
 دانشكده مهندسي شيمي  –دانشيار، دانشگاه علم و صنعت ايران 2 

  پژوهشكده توسعه فرايند و فناوري تجهيزات  –نفت پژوهشگاه صنعت  3

 

  چكيده
فازي بستر به درون يك محيط سه Plain Jetعمل پاشش و انتشار فاز مايع (فريون) به كمك پاشنده در اين تحقيق 

اي در سامانه تجربي بررسي شده است. شرايط تجربي اعمال شده عمل مشابه عمل شرايط كاركردي سيال شيشه
باشد. نتيجه مشاهده اپتيكي جريان پاشش و مي )FCCاالرونده (رايزر) واحد شكست كاتاليستي سيال (راكتور ب

هاي تصوير اسپري اخذ شده به كمك دوربين سرعت باال و پردازش آن، شرايط تفسير و ارزيابي برخي مشخصه
و متناظراً زاويه پاشش  هاي تجربي اخذ شده شامل عمق نفوذ جت، طول اسپريسازد. دادهپاشش را ميسر مي

هاي حاكم بر عملكرد راكتور بستر سيال  به دليل فقدان ابزارهاي پيشرفته نظير باشد. استخراج برخي پديدهمي
توزيع اندازه قطرات، ميانگين قطر و تغييرات مكاني و زماني سرعت پاشش با استفاده از مدل تحليلي بدست آمده 

ي بررسي شرايط تبخير يك قطره منفرد در حالت پايا با رعايت بقاي جرم، است. يك مدل تحليلي چند اليه برا
كنش اجزاء بستر، تبادالت جرمي و گرما ارائه گرديد. ميزان انحراف متغيرهاي مستقل در فرايند پاشش انرژي، برهم 

دست آمد. دقت، هاي اسپري ببررسي و نهايتاً با رؤيت عمق نفوذ اسپري به كمك مدل تحليلي مزبور برخي مشخصه
هاي صحت و اعتبار مدل تحليلي توسعه داده شده در اين تحقيق، ضمن مقايسه ميانگين قطر قطرات با ساير مدل

  .ور و جاسوجا ارزيابي شده استهاي لفبارائه شده براي مايعات با ويسكوزيته كم نظير مدل

  
  

  كليديكلمات          
هاي چتر پاشش، قطــر ميــانگين قطــرات، عمــق نفــوذ ي قطرات، مشخصهاسپري تبخير شونده، ناپايداري و فروپاش

  فازي.  اسپري، رايزر، راكتور شكست كاتاليستي سيال، جريان سه
 

                                                            
shahrokh@iust.ac.ir *   



 

 
 

  بهينه سازي چند هدفه در مهندسي فرآيند توسط الگوريتم ژنتيك
  
  2علي داسمه، 1 ندا پورجعفري

  فرآورده هاي نفتي ايران (منطقه هرمزگان) شركت ملي پخش –شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
Poorjafari.n@gmail.com  

  

  چكيده
ز پل ارتباطي بين تئوري و عمل عبور كرده و داراي كاربرد بهينه سازي يكي از مفاهيمي است كه به خوبي ا

باشد. طراحي انواع الگوريتم ها به ويژه الگوريتم هاي تكاملي و هوش جمعي نتيجه اهميت گسترده اي مي
اين حوزه تحقيقاتي است. در اين پژوهش به شرح بهينه سازي چند هدفه به عنوان يكي از زمينه هاي فعال و 

يقاتي در ميان بهينه سازي فرآيندها پرداخته شده است. يكي از ابزارهاي مناسب براي بهينه پركاربرد تحق
هاي ژنتيك است كه دو فرآيند دو هدفه درمقاله حاضر توسط آن بهينه  سازي مسائل چند هدفه، الگوريتم

  سازي شده اند.
  

  تم ژنتيكبهينه سازي چند هدفه، الگوريتم هاي تكاملي، الگوري هاي كليدي:واژه

                                                            
  طراحي فرآيند –كارشناس ارشد مهندسي شيمي  -1

هاي نفتي كنترل و نظارت شركت ملي پخش فرآورده ،سرپرست بازرسي ،كارشناس ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري -  2
  منطقه هرمزگان

  



 

 
 

  

  
  صالح سطحي براي جذب يون كادميومبا اآكريلو نيتريل نانو الياف پليتهيه 

    
  3، مهرنوش محمدي2، مهدي رفيع زاده1زهرا مختاري

  گروه مهندسي شيمي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
zahramokhtari12885@yahoo.com      mehdi@aut.ac.ir 

  

 

 

  

    چكيده 
اكريلو نيتريل و تهيه گرديد. بدين منظور محلول پلي) به روش الكتروريسيPANاكريلونيتريل (در اين پژوهش نانوالياف پلي

قرار تحت ريسندگي cm 16و فاصله صفحه  kV 21ميدان الكتريكيدر درصد وزني  10) با غلظت DMFمتيل فرماميد (يد
نانومتر توليد گرديد،الياف بدست آمده داراي قطرهاي يكنواخت و متفاوتي 100گرفت. بدين ترتيب نانوالياف با قطر متوسط 

دار آمين عاملتيلن تريابررسي گرديد. در مرحله بعد سطح نانوالياف توسط دي SEMبودند. مورفولوژي نانو الياف به وسيله 
هاي آمين در سطح نانو الياف اطمينان حاصل شد. سپس از اين از وجود گروه FTIRشد و سپس با استفاده از اسپكتروفتومتر 

باشد، از فلزات سنگين آالينده در پساب هاي صنعتي ميكه يكي  Cd)++2(الياف آمين دار شده براي جذب يون كادميم 
، دما و زمان مطالعه شده است. pHهمچون الياف و تاثيرات پارامترهاييفرآيند جذب خصوصيات شيميايياستفاده گرديد. در 

 10شوند و پس از دقيقه اول جذب الياف مي 10هاي كادميوم ظرف يون %90،بيش از pH ،6-7دهد در ها نشان ميبررسي
 pHشود. مقدار جذب يون كادميوم بسيار به شاهده ميدر افزايش ميزان جذب مدقيقه با گذشت زمان بيشتر تغيير اندكي 

يابد. الزم به ذكر است تاكنون جذب يون كادميوم توسط افزايش ميوابسته است و همچنين با افزايش دما مقدار جذب اندكي
  قرار نگرفته است.نانوالياف پلي اكريلونيتريل آمين دار شده، مورد مطالعه 

  اكريلو نيتريل، كادميوم، اصالح سطح، جذبپلي ،نانو الياف هاي كليدي:واژه

  

  



 

 
 

امكان سنجي تغيير مكانيزم تقطير برجهاي واحد احياء گاليكول از 
  هاي سانتريفيوژ در پااليشگاه پنجم پارس جنوبيبرجهاي پرشده به سيني

  
  2مرتضي تاجريان،2 ، علي اصغر روحاني1 مجتبي وفايي باغبان

  
  اتاق كنترل ،شگاه پنجممجتمع گاز پارس جنوبي، پاالي

Mojtaba_vafaee@yahoo.com 

  
  

  چكيده
به  MEG(منو اتيلن گاليكول) ايجاد شده است.  MEGبه منظور بازيافت MEG Regenerationواحد  

در محل سكو تزريق مي گردد و  Sea linesمنظور جلوگيري از تشكيل هيدرات ونيز جلوگيري از خوردگي به 
فرستاده مي شود. اين  MEG Regenerationاز جدا مي شود پس از آن به واحد در ورودي پااليشگاه از گ

وزني طراحي  %70به  %30از محلول گاليكول و تبديل غلظت گاليكول از  H2Sواحد به منظور جداسازي 
گرديده است. واحد مذكور داراي مشكالت عملياتي نظير عدم كيفيت گاليكول تزريقي به گاز در نتيجه آلوده 

در ورودي واحد، گرفتگي پر كن ها در  slugگاليكول وحالليت آن با گاز ترش، عدم جداسازي صحيح  شدن
ريبويلر برج تقطير، تشكيل  ،واحد، هدر رفت گاليكول همراه بخارات خروجي از نقاط مختلف نظير برج احياء

بروز مشكالت فوق گرديده يكي از اصلي ترين عواملي كه سبب  امولسيون گاليكول و ميعانات گازي مي باشد.
است، برج هاي احياء (از نوع برجهاي پرشده) بوده كه عالوه بر راندمان جداسازي پايين در محصول خروجي، 
مشكالت تعميراتي فراواني ايجاد نموده است. دراين مقاله ابتدا مشكالت به وجود آمده توسط برجهاي آكنده 

 ASPEN PLUSه شبيه سازي كامل فرآيند توسط نرم افزار مورد بررسي قرار گرفته است و سپس باتوجه ب
(كه يكي از قويترين نرم افزار هاي شبيه سازي مي باشد)،امكان تعويض برج تقطير از آكنده به سيني دار ودر 
نهايت استفاده از سيني هاي سانتريفيوژ مورد بررسي گرفته است كه درنتيجه محصول خروجي از واحد در 

برج احياء با سيني هاي سانتريفيوژ مقايسه شده است. نتايج اين  ايط شبيه سازي شدهحالت فعلي با شر
تحقيق نشان داده اند كه استفاده از اين نوع سيني ها با توجه به توزيع يكنواخت جريان روي سيني، تماس 

ازد، باعث كاهش عالوه بر اينكه مشكالت مذكور را مرتفع مي س،بهينه مايع و بخار در سيني وافزايش راندمان
  به تبع آن حل مشكالت زيست محيطي اين واحد خواهد شد.  هزينه هاي تعميراتي و عملياتي و

  برج احياء ،ASPEN PLUSاحياء گاليكول، سيني سانتريفيوژ، نرم افزار  كلمات كليدي:
  

 پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي،مهندس شيمي عسلويه كارشناس ارشد -1

  ي پژوهشگاه صنعت نفتعضو هيات علم - 2
 عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت - 3

  



 

 
 

 

 توسط روش تبديل تست غير مخرب اتصاالت جوش لوله هاي پلي اتيلن

  ويولت و شبكه هاي عصبي 
  

  4، جعفر كيقبادي3بابك رستمي
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اهر

rostami_babak@yahoo.com  
 
 
  
  

  چكيده 
)، يك NDTدر اين مقاله به منظور بهبود و تست كيفيت تصاوير حاصل از ارزيابي هاي آزمايش غير مخرب (

الگوريتم تركيبي جديد بر اساس شبكه هاي عصبي مصنوعي، پردازش تصوير ديجيتال و تكنيك هاي 
) براي حمل و نقل انرژي PEاي پلي اتيلن (مورفولوژي رياضي ارائه شده است. امروزه نياز به خطوط لوله ه

گازي افزايش يافته و اتصالهاي الكتروفيوژن يكي از روش ضروري در ساخت خطوط لوله ي پلي اتيلن 
شناخته شده اند.معموأل ضعيف ترين نقاط مساعد در وقوع نشتي، محل اتصال الكتروفيوژن مي باشند. هدف 

) اين اتصاالت مي باشد. از آنجاييكه NDTدر آزمايش غير مخرب ( اصلي در اين مقاله نشان دادن روش عملي
تصاوير حاصل از تست آلتراسونيك داراي اغتشاش و نويز بسياري هستند، در روش ارائه شده در اين مقاله 
سعي شده با پردازش تصوير و تكنيك مورفولوژي، عالوه بر ارتقاء كيفيت تصوير حفره ها و نويزهاي موجود 

انجام مي گيرد. نتايج بدست آمده  MATLABر نيز حذف شوند. شبيه سازي ها با استفاده از برنامه در تصاوي
و نظارت  NDTنشان مي دهد كه الگوريتم ها و روش ارائه شده در اين مقاله براي تست كيفيت آزمايش 

  دقيق قابل اعتماد مي باشند.
 

ديجيتالي، آزمايش غير مخرب، تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي، پردازش تصوير هاي كليدي:واژه
  فراصوتي، تبديل ويولت

                                                            
  كارشناسي ارشد مهندسي مكاترونيك-1
  استاديار دانشگاه سراسري تبريز-2
  



 

 
 

 

 

و شبيه سازي سينتيكي پليمريزاسيون دوغابي پلي اتيلن سنگين  مدل سازي
  ناتا : تخمين ثوابت سرعت -با استفاده از كاتاليست هاي زيگلر

  
  7احمدلك 6علي ايزدبخش 5محمد بستانيان

  نفت، گاز و پتروشيمي بوشهر، دانشگاه خليج فارس، دانشكده مهندسي
Bostanian84@gmail.com 

 
  
  

  چكيده 
در اين مطالعه مدل رياضي واكنش پليمريزاسيون پلي اتيلن سنگين با استفاده از كاتاليزورهاي غير 

آغاز، انتشار، انتقال زنجير و ناتا در فرآيند دوغابي بررسي شده است. واكنش هاي فعال سازي،-همگن زيگلر
غير فعال سازيدر مدل سينتيكي در نظر گرفته شده است. با استفاده از معادالت سرعت و فرضيات الزم، يك 
الگوريتم كامل جهت بهينه سازي و بدست آوردن پارامترهاي سينتيكي پليمريزاسيون دوغابي پلي اتيلن 

ش ممان ها، ارائه شده است. با استفاده از اين الگوريتم، پارامتر سنگين با استفاده از تابع توزيع فلوري و رو
 سايت فعال روي كاتاليست تخمين زده شده است. 6هاي سينتيكي اين فرآيندبا در نظر گرفتن 

 
  مدل سازي ،پلي اتيلنسنگين ،ناتا–پليمريزاسيون دوغابي، كاتاليست زيگلرهاي كليدي: واژه

 

                                                            

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي، دانشگاه خليج فارس بوشهر -1
  اه خليج فارس بوشهراستاديار و عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي، دانشگ-2
  مربيو عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي، دانشگاه خليج فارس بوشهر-3
  



 

 
 

 

  از گاز توسط تكنولوژي غشاييمدلسازي جداسازي نيتروژن 
  )مورد مطالعاتي گاز خوراك پتروشيمي زاگرس(

  9عليرضا بهروزسرند ،8سعيد نعيمي پور
  كارشناس ارشد واحد بهره برداري پتروشيمي زاگرس1 

Saeed_naeemipoor@yahoo.com  
  

  چكيده :
اده شده است. انتقال جرم از ميان غشاء بيشترين داده هاي جذب سطحي بوسيله معادله كالسيك النگمور بسيار خوب شرح د

براي سطح نفوذ معموال بوسيله معادله استفان ماكسول به خوبي مدل مي شود. يكي از مشكالت عمده كه در مراحل جداسازي 
و تفكيك فرايندهاي غشايي همراه ميباشد و منحصر به كاربرد گسترده در فرايندهاي صنعتي است، كاهش در سرعت جريان 

. اين كار بعلت تشكيل محلول غليظ شده نزديك سطح غشاء رخ مي دهد. به افزايش و تجمع ذرات كندرو در سطح ميباشد
غشاء پالريزاسيون غلظتي مي گويند. به منظور حل معادله انتقال جرم، پروفايل سرعت بايد مورد ارزيابي قرارگيرد. براي 

امتداد يك غشاء لوله اي حل عددي معادالت نايوراستوكس كوپل شده پيشبيني ميزان رشد اليه مرزي پالريزاسيون غلظتي در 
و معادالت انتقال جرم، توسعه داده شده است. مكانيسم هاي انتقال جرم بوسيله معادله دوبعدي نفوذ از طريق روابط رياضي 

طالعه بررسي كميتي و اثرات ارزيابي ميشود. بوسيله نرم افزار مطلب معادالت دوبعدي تفاضالت محدود حل گرديد. هدف اين م
               بعنوان مثال عدد رينولدز) روي ضخامت اليه مرزي غلظتي در طي يك جريان متقاطع مي باشد.(شرايط عملياتي متفاوت 

  
  كلمات كليدي : فيلتراسيون جريان متقاطع، انتقال جرم، پالريزاسيون غلظتي، مدلسازي، روش تفاضالت محدود

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر -1
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايلخچي -2
  



 

 
 

 

به منظور به حداقل  LNGهينه سازي واحد توليد شبيه سازي و ب
  رساندن مصرف انرژي در واحد

 
  12، مهرنوش شرف الدين11، علي ترجمان نژاد10سارا قيطاسي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز
s.gheytasi@gmail.com  

  چكيده 
مي تواند به عنـوان يكـي از عمـده تـرين  در اين است كه اين منبع LNG اهميت توجه به توليد و فرايند

يك سوخت سازگار با محيط زيست است كه اين عامـل عـالوه بـر  LNG منابع در توليد انرژي قرار گيرد.
عوامل اقتصادي موجب مي شود كه اين فرايند بسيار مورد اهميت و پيگيـري باشـد. در ايـن مقالـه ابتـدا 

به طور كامل شبيه سازي شده اسـت. سـپس فراينـد بـراي بـه دسـت  LNGگاز طبيعي به فرايند تبديل 
توليدي بهينه شده است. براي بهينه كـردن  LNGآوردن حداقل مقدار انرژي مصرف شده به ازاي هر تن 

بهترين روش استفاده از يك فرايند سه مرحله اي است. فشار خروجي  LNGمصرف انرژي در واحد توليد 
و نوع مبرد بسيار بر ميزان انرژي مصرفي موثر است. بهترين كسر جرمي براي مبردها در سيكل  كمپرسور

بـراي  6/0برابـر  sub-coolingبراي اتان است و بـراي سـيكل  12/0براي متان و  88/0مايع سازي برابر 
 650 براي نيتروژن است. فشـار بهينـه در خروجـي كمپرسـور در سـيكل مـايع سـازي برابـر 4/0متان و 

كيلوپاسكال است. ميزان انرژي مصرفي به ازاي هـر  1800برابر  sub-coolingكيلوپاسكال و براي سيكل 
  كيلو وات است. 91/14توليدي برابر  LNGتن از 

  
  ، شبيه سازي، بهينه سازي، حداقل مصرف انرژي، مبردLNGهاي كليدي: واژه

                                                            
  كارشناس ارشد شيمي -1
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي -2

  شجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيميدان 12
  



 

 
 

 

  وسط خط لولهبررسي روشهاي انتقال نفت خام سنگين و فوق سنگين ت

  ،علي رنجكش1علي نجمي

najmi_nn@yahoo.com  

 چكيده

 اهميت جهان سراسر در نفت نوع اين توليد افزايش بدليل تصفيه و تفكيك واحدهاي تا چاه سر از سنگين خام نفت انتقال

 تصفيه و توليد كه ميباشد قير و سنگين فوق و سنگين نفت شامل ادني نفتي ذخاير كل از درصد 70  است.حدود يافته فراواني

 درجه خام، نفت نوع اين بارز مشخصه ميباشد. گران نيز اقتصادي لحاظ از و دشوار فرايندي لحاظ از نفتها از نوع اين

API 1000(بزرگتراز  آن باالي ويسكوزيته )و20پايين(كمتراز cp298دماي  در K( نفت نوع ناين افتي جريان لذا ميباشد 

 و مختلف روشهاي مقاله اين در.ميباشد ممكن غير گاهي و سخت بسيار باال ويسكوزيته بدليل لوله خطوط توسط آن وانتقال
 مقايسه بمنظور روش هر معايب و محاسن و لوله خط بكمك سنگين خام نفت انتقال جهت دنيا در موجود و عملي راهكارهاي

 نسبي، دهي بهبود رقيقسازي، دهي، حرارت كلي گروه پنج شامل روشها اين است. فتهگر قرار ارزيابي مورد آنها

 بر نيز آخر روش و ويسكوزيته كاهش مبناي بر نخست روش چهار كه ميباشند لوله خط روانكاري و امولسيونسازينفتدرآب

 ميباشد. سيال فشار افت كاهش بمنظور لوله درون حلقوي جريان رژيم تغيير اساس

  انتقال نفت خام، خط لوله انتقال،كاهش ويسكوزيته، بهبود دهي نسبي، امولسيون نفت در آبهاي كليدي: واژه 



 

 
 

 

بررسي تأثير اندازه ذرات جاذب زيستي پوست پرتقال بر روي ظرفيت جذب 
  توريم در يك ستون پر شده

  
  15، سهرابعلي قربانيان14، علي اصغر قربانپور خمسه13سينا پوريان

 شيمي مهندسي گروه مهندسي، فني دانشكده ،تهران دانشگاه 

sina_pourian@ut.ac.ir  
  
  
 
  

  چكيده
اين مطالعه با هدف بررسي تأثير اندازه ذرات جاذب پوست پرتقال به عنوان يـك جـاذب ارزان و مقـرون بـه صـرفه بـه لحـاظ 

سانتي متـر و  6ريم انجام گرفته است. آزمايشات در يك ستون بستر ثابت و در ارتفاع اقتصادي و فرآيندي، در جذب ستوني تو
سـانتي متـر انجـام شـد.  15و ارتفاع  5/1ميلي ليتر بر دقيقه در يك ستون شيشه اي با قطر  5/1و دبي  ppm55 غلظت اوليه
ميلي متر انجـام شـد. آزمـايش  2تا  25/1تر و ميلي م 25/1تا  8/0ميكرومتر،  800تا  400با سه نوع اندازه جاذب  آزمايش ها

ميلـي  57/68ميكرومتر داراي بيشترين ظرفيت جـذب تعـادلي سـتون،  800تا  400هاي ستوني نشان داد كه جاذب با اندازه 
دقيقه مي باشد. در نهايت تطابق داده  510 گرم بر گرم مي باشد. همچنين اين مش داراي بيشترين زمان نقطه شكست معادل

ي آزمايشگاهي با نتايج پيش بيني شده به كمك مدل توماس بررسي شد كه نشان داد مدل فوق براي پـيش بينـي منحنـي ها
 شكست اين سيستم دقت بااليي دارد.

  
 توريم،جذب زيستي،جذب ستوني،اندازه ذرات،مدل توماس،پوست پرتقالواژه هاي كليدي: 

                                                            
  .شيمي مهندسي گروه مهندسي، فني دانشكده تهران، دانشگاه مهنسي شيمي، ارشد كارشناسي يدانشجو 13-

  .انيرا اتمي يانرژ سازمان ،يا هسته سوخت چرخه پژوهشكده ي،ا هسته فنون و علوم ر، پژوهشگاهيااستاد - 14 
  .شيمي مهندسي گروه مهندسي، فني دانشكده تهران، دانشگاه ،ياراستاد - 15 

  



 

 
 

 

وليد، ايجاد چالش جدي براي تاثيرات اقتصادي به كارگيري فرايندهاي نوين ت 
  بقاي واحد هاي قديمي اوره

  

  1رمضان رنجبر

  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، عسلويه، مجتمع پتروشيمي پرديس، اداره مهندسي فرايند بوشهر،

ranjbar@paupc.com  

  چكيده:

 واحد صدها سال ميگذرد و تاكنون 90اوره، پر مصرف ترين كود شيميايي در جهان است و از احداث اولين واحد توليد اوره، 
و قطعا احداث همه اين واحد ها در زمان خود، داراي توجيه  اوره با فرايند ها و ظرفيت هاي اسمي متفاوت احداث شده اند

فني و اقتصادي بوده است. طي دهه اخير طراحان فرايند اوره با ابداع فرايند هاي جديد و بهينه، امكان عملي دستيابي به 
هزينه هاي توليد هر تن اوره را  يت هاي اسمي باالتر از يك ميليون تن در سال براي يك واحد اوره را محقق ساخته وظرف

نسبت به قبل به طرز چشمگيري كاهش داده اند، لذا پديد آمدن اين واحد ها و داشتن مزاياي زياد، براي ادامه توليد و رقابت 
(صرف نظر از فرسودگي و ايمني)، صرفا به دليل باال بودن هزينه توليد ناشي از نوع  اقتصاي تعداد زيادي از واحد هاي قديمي

 فرايند قديمي تر و ظرفيت اسمي كمتر، به يك چالش جدي تبديل شده است و اين موضوع براي تصميم گيري استراتژي
ندهاي نوين و ظرفيت اسمي باال را بر شركتها بسيار مهم است. اين مقاله چگونگي تاثير اقتصادي به كارگيري فراي آينده آن

ارائه ميدهد و لزوم سنجش وضعيت واحد هاي قديمي و مقايسه با وضعيت مطلوب واحد هاي  كاهش هزينه توليد هر تن اوره
جديد را نمايان مي سازد. نتايج اين مطالعات براي يك واحد اوره قديمي، ممكن است منجر به ارائه راهكارهايي از قبيل بهينه 

  پيشنهاد نمايد.  شود يا حتي برچيدن كل واحد را ....ظرفيت، تعويض برخي تجهيزات و سازي فرايند، افزايش

  هزينه توليد، چالش ،اوره، ظرفيت اسمي، فرايند بهينه كلمات كليدي:

 ) سرپرست اداره مهندسي فرايند پتروشيمي پرديس1375كارشناسي مهندسي پتروشيمي، دانشكده نفت آبادان ( -1
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Abstract: 

A mathematical model was developed for conventional packed bed extraction column of mercaptan 
removal from liquid propane. The conventional unit is extraction column of LPG sweetening unit of 
South Pars Gas Complex. Extraction column is filled with pall rings structured packing where 
mercaptan is extracted from continuous (organic) phase to dispersed (aqueous) phase accompanied by 
a chemical reaction in propane/mercaptan/caustic system. Mathematical model was compared with 
experimental data and it was concluded that the simulated model corresponds to experimental data. 
The developed model was also compared with a pulsed packed column as a result of more mass 
transfer in this configuration. All important hydrodynamic parameters such as hold up, flooding 
velocity and continuous and dispersed phases flow rates were studied together with the effect of 
chemical reaction on increasing mass transfer. Mass transfer depends mainly on contact interfacial area 
between continuous and dispersed phases which increases with dispersed phase hold up and lower 
droplets size. However, hold up increases with pulse intensity in pulsed column and more mass 
transfer of mercaptan will occur in this case. In the bottom of column driving force for mass transfer is 

low and effect of reaction will become more important.  

Keywords: liquid-liquid extraction, mercaptan removal, packed column, pulsed packed columns, 
hold up, flooding velocity 



 

 
 

 

  با روش المان محدود طراحي و تحليل مخزن تحت فشار سقف ثابت
  مطالعه موردي: مخزن سقف ثابت انبار نفت كرمان

  
  17آرزومهرابي زاده هنرمند ،16علي اكبرمجيدي جيرندهي

  كار و آدرس نويسنده اول: دانشگاه پيام نوركرمان محل
 aliakbar.majidi@pnu.ac.ir 

  
 چكيده :

از  شود مخازن استفاده مي از مخازن به اين منظوراست كه  و نگهداري مواد نقل و در فرآيندهاي شيميايي نياز به حمل
 در گيرند. مي استفاده قرار درموارد خاص مورد هركدام شوند كه فشار تقسيم مي تحت ودسته مخازن ذخيره  2به  نظر كاربرد

و  به استانداردهاي طراحي مخازن نفت در دنيا مورد بررسي قرار گرفته توجه تحت فشار، با يك مخزن بهينه طراحي همقال اين
در  نمودارها و ثبت	تحليل، و تجزيه	سپس نتايج است. پرداخته نيز ثابت سقف مخزن يك نمونه و آناليز		همچنين به طراحي

مخزن معرفي گردد. همچنين  ديواره سطح و كلگي و كف برروي شتن سطح نهايت در تا گرديده رسم SPSS افزار نرم
  است.  استخراج آنها قابل از اطالعات مفيدي كه شدند رسم فشار -وكرنش فشار -نمودارهاي تنش

  كرنش، تحليل المان محدود-تنشفشارسقف ثابت، نمودار تحت مخزن :كليدي هاي واژه

                                                            
  مربي، دانشگاه پيام نوركرمان 16
  دانشجوي كارشناسي دانشگاه پيام نوركرمان 17

  



 

 
 

 

وليد هيدروژن و بررسي اثر متان با بخارجهت ت مدل سازي بازآرايي غشايي
 متغيرهاي عملياتي

  
  19حبيب آل ابراهيم دهكردي ،18احسان نجاتي

  دانشكده مهندسي شيمي  -دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) - تهران
ehsan.nejati@aut.ac.ir 

 
 
 
 

  چكيده :
ددي باز آرايي متان با بخار آب در حضور غشاء پاالديوم به منظور توليد گاز هيدروژن با مدل يك بعدي جهت شبيه سازي ع

از بخار  .يك مدل يك بعدي غيرايزوترمال، همگن و هم فشار مي باشد ،خلوص باال ايجاد شده است. مدل ارائه شده در اين كار
جريان خوراك وارد سيستم مي شود. هدف اين مقاله  آب به عنوان گاز جاروب كننده استفاده شده است كه به صورت همسو با

ابتدا اعتبارسنجي مدل ارائه شده با داده هاي آزمايشگاهي استخراج شده از مقاالت و سپس بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر 
ر سنجي اين روي شبيه سازي و چگونگي افزايش ميزان تبديل متان و به دنبال آن افزايش توليد هيدروژن مي باشد كهاعتبا

موفقيت اين مدل را نشان مي دهد. از ديگر  ،مدل در شرايط خاص عملياتي انجام شده است كه تطابق تقريبا خوب نتايج
اهداف اين كار استفاده از بخار آب به عنوان گاز جاروبي مي باشد كه در واقع عمليات جداسازي بعدي هيدروژن را نسبت به 

ن آسان تر مي كند.اساس كار نيز حل همزمان معادالت بقاي جرم و انرژي و معادالت نفوذ و ساير گازهاي جاروبي مثل نيتروژ
انتقال هيدروژن در حالت همگن و با درنظر گرفتن فرضيات ساده شونده مي باشد. پارامترهاي مورد بحث در اين مقاله طول 

 ورد بررسي قرار گرفت.فاكتور جاروبيو فشار مي باشد كه اثر هر كدام م ،دماي ديواره ،راكتور

  
 درصد تبديل ،متان ،بخار آب ،هيدروژن ،بازآرايي ،مدل سازي : واژه هاي كليدي

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، پديده هاي انتقال، دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران)–1
  تكنيك تهران)دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي  ،دانشيار دانشكده مهندسي شيمي–2
 



 

 
 

 
 تعيين مشخصات مواد و تجهيزات مناسب براي فرآيند مايع سازي هيدروژن

  
  21فرزانه جعفري، 20علي صابري مقدم

  تهران، دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ali_saberimoghaddam@yahoo.com   

 
 
  
  

  چكيده
امروزه هيدروژن به عنوان يكي از منابع انرژي پاك در دنيا شناخته مي شود. مايع سازي هيدروژن به طور 

گيرد. از آن جا كه هيدروژن مايع جزء مواد كرايوژنيك سازي و انتقال آن صورت ميعمده به منظور ذخيره
ن، طراحي فرآيند و انتخاب تجهيزات هاي منحصر بفرد هيدروژشود، و همچنين به دليل ويژگيمحسوب مي

هاي تكنيكي فراواني رو به رو است. بنابراين شناخت كلي از ويژگي هاي مواد و مايع سازي هيدروژن با چالش
سازي هيدروژن براي يك هاي كرايوژنيك و به طور خاص سيستم مايعتجهيزات مورد استفاده در سيستم
هدف از اين مقاله بررسي اجزاي اصلي چرخه مايع سازي هيدروژن  باشد.طراحي بهينه و پربازده ضروري مي

از جمله كمپرسور، اكسپندر، مبدل حرارتي و مخزن ذخيره سازي، به منظور شناخت و تعيين نوع و جنس 
باشد. جنس متداول تجهيزات براي محدوده دمايي هيدروژن مايع، فوالد ضد زنگ آستنيتي اين تجهيزات مي

باشد. براي فشرده سازي هيدروژن، كمپرسورهاي مي SS 316و  SS 304نظير انواع متداول  نيكل %9با حدود 
رفت و برگشتي پيستوني و ديافراگمي مناسب هستند. در صورت نياز به اكسپندر در فرآيند مايع سازي 

هاي دلگردند. در اين فرآيند به طور معمول مبهيدروژن، توربو اكسپندرهاي ياتاقان گازي استفاده مي
روند. براي ذخيره سازي هيدروژن مايع نيز اي آلومينيومي و لوله مارپيچ مسي به كار ميحرارتي صفحه

  گيرند.مخازن دو جداره كه داراي عايق خأل و سپرهاي تابشي هستند مورد استفاده قرار مي
  

 ازي هيدروژن.هيدروژن مايع، كرايوژنيك، تجهيزات مايع سازي، فرآيند مايع سهاي كليدي: واژه

  

                                                            
  عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر تهران -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي مالك اشتر تهران -2
  



 

 
 

 

يك الگوريتم كارآمد جهت مدلسازي سينتيكي راكتور هيدروكراكينگ به 
  روش المپ پيوسته

  
  *23، علي دشتي22سيده متين فتوكيان

 دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي

 dashti@um.ac.ir, matin_fotukian@yahoo.comآ
  
 
 
 

  چكيده
هاي ميان تقطير با كيفيت از جمله بنزين، سوخت جت و گازوئيل حاصل از هيدروكراكينگ برشهاي امروزه توليد فرآورده

اقتصادي و الزامات زيست محيطي  - سنگين نفت خام روند فزاينده اي دارد كه مهمترين داليل آن افزايش تقاضا، مسائل فني
در پااليشگاههاي نفت مي باشد. در اين پژوهش، از مدل المپ پيوسته براي مدلسازي سينتيكي هيدروكراكينگ برشهاي 
سنگين نفتي استفاده گرديد. برنامه رايانه اي حل مدل المپ پيوسته در محيط نرم افزار متلب اجرا گرديد. زمان اجرا و 

حل معادالت مدل المپ پيوسته نشان داد كه الگوريتم ارائه شده كنوني از سرعت عمل و كارائي باالتري نسبت عملكرد برنامه 
) در ابتدا تخمين زده شد تا شرط مجموع كسر مولي Nبه مدلهاي ارائه شده قبلي برخوردار است. تعداد شبه اجزاي مدل (

سازي چند بعدي مقيد با استفاده از پنج پارامتر اصلي مدل شامل  اجزاي سيستم برابر يك را تضمين كند. سپس برنامه بهينه
α ،0a ،1a ،maxk  وδ  اجرا گرديد و آناليز حساسيت پارامترها انجام شد. اعتبارسنجي برنامه مدل المپ پيوسته ارائه شده

يا، گازوئيل خالء كويت، جهت مدلسازي سينتيكي فرايند هيدروكراكينگ با پنج نمونه خوراك نفتي مختلف شامل نفت خام ما
برش تقطير خالء، باقيمانده اتمسفريك كويت و واحد آيزوماكس پااليشگاه تبريز ارزيابي گرديد. نتايج مدلسازي براي پنج سري 
خوراك مذكور و محصوالت هيدروكراكينگ آنها در زمانهاي اقامت مختلف نشان داد كه مطابقت بسيار خوبي بين نتايج مدل 

هاي تجربي وجود دارد. بعالوه، الگوريتم مدل پيوسته كنوني براي هيدروكراكينگ انواع برشهاي نفتي به و دادهالمپ پيوسته 
 آساني مي تواند توسعه يابد.

  
   .: مدلسازي سينتيكي، هيدروكراكينگ، مدل المپ پيوسته، الگوريتم كارآمدهاي كليديواژه

                                                            
 كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  22

  استاديار مهندسي شيمي  23
  



 

 
 

 

ايي در راكتور بستر شيمي روش به پسته سخت پوست از فعال كربن سنتز
 عملياتي پارامترهاي اثر بررسي و ثابت

  
 25، حسن هاشمي پور رفسنجاني،*24درسا بيگلري

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده فني و مهندسي، بخش مهندسي شيمي
d.biglari@yahoo.com 

  
  
 

  چكيده
توان آن را از هر ماده ن جذب كننده هاي سطحي از نظر صنعتي است، كه ميكربن فعال يكي از مهم تري

 از شيميايي روش به فعال كربن بررسي، اين دار به صورت طبيعي يا مصنوعي تهييه كرد. درجامد كربن

 دماي پارامترهاي و است شده توليد 2znclكننده  فعال عامل با در يك راكتور بستر ثابت پسته سخت پوست

 دماي.است. گرديده بررسي شده توليد فعال كربن خواص روي و درصد آغشتگي بر اقامت زمان سازي،فعال

آغشتگي  درصد دقيقه و همچنين 45و  30، 15گراد، زمان اقامت  سانتي درجه 700 تا 400 بين فعالسازي
 برگرم گرم يميل 92/1709 يدي عدد شده توليد جاذب بهينه مقدار .درصد در نظر گرفته شد 150و  100

 درصد بدست 150 آغشتگي درصد و دقيقه 30 سازي فعال گراد، زمان سانتي درجه 550دماي در جاذب

  آمد. 
 

آغشتگي، راكتور  درصدعدد يدي، پسته،  سخت پوست شيميايي، فعالسازي فعال، : كربنكلمات كليدي
  بستر ثابت

  

                                                            
  دانشجوي ارشد مهندسي شيمي-1
  دانشيار مهندسي شيمي -2
  



 

 
 

 

  پارس جنوبيشركت مجتمع گاز در به فلر كاهش گازهاي ارسالي بازيابي و

  3، مهدي باقرزاده2، كامبيز صفتي1احسان اله بهرامي

 پارسجنوبي احسان اله بهرامي،دانشجوي كارشناسي ارشد،بهره بردار واحد پااليش پااليشگاه ششم 1

Ehsanalla.bahrami@yahoo.com  

  مبيز صفتي،كارشناس ارشد مهندسي پليمر،رييس واحد پااليش پااليشگاه ششم پارس جنوبيكا2

kambiz.seffati@gmail.com  

 مهدي باقرزاده،كارشناس ارشد،واحد بازرسي فني پااليشگاه دوم پارسجنوبي3

mahdibagharzadeh2010@gmail.com  

  

  

  چكيده

 محيطي زيست آاليندههاي ميزان بيشترين عمدتاً و بوده فلرينگ سيستم گاز پااليشگاههاي در انرژي اتالف راه ترين اصلي

لرها و در نهايت ف HSEميگردد. توجه به موضوعات مختلف فني, عملياتي و مالحظات  متصاعد سيستم همين از نيز
 به پرداختن ضمن نوشتار اين ميباشد. در برخوردار بسزائي اهميت ازجلوگيري از انتشار آالينده ها و گاز هاي گلخانه اي 

 فلر، به كمك بازيابيشرايط  بهبود و سازي كمينه بررسي راهكارهايي جهت به فلرينگ، سيستمهاي از استفاده ضرورت

 فرآيندي، دستگاههاي برروي باال اطمينان قابليت با حفاظتي دقيق ابزار سيستمهاي نصب ،)FGRمشعل( به گازهاي ارسالي

 از استفاده شده مطرح راهكارهاي بين است. از شده پرداخته فلر به ارسالي گازهاي توليد فرآيندهاي عملياتي وكاهش اصالح

به عنوان بهترين ،باال اطمينان قابليت با حفاظتي دقيق ابزار سيستمهاي نصب و فلر به ارسالي گازهاي بازيابي سيستمهاي
استفاده شده  يافته توسعه دركشورهاي اخير درسالهاي كه شمارميرود به فلر وبهبود شرايط سازي دركمينه روشهاي موجود

  ه است.شد ذكر فلرها عملكرد وبهبود منظور بررسي جنوبي به گازپارس در حال انجام درمجتمع اقدامات است. در پايان برخي

 FGR،سازي،آالينده فلرينگ،بازيابي،بهينهكليدي :  واژههاي



 

 
 

 

 

  

شبيه سازي فرايند جذب گازهاي اسيدي با استفاده از نرم افزارهاي 
  پرومكس و اسپن پالس

  
  
  27، هادي اسدي26فرانك اخالقيان

  دانشگاه كردستان، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي
Fr.Akhlaghian@uok.ac.ir  

  
  
  
  

  چكيده 
ا استفاده از فرايند ب دي اكسيد كربن و سولفيد هيدروژن شيرين سازي گاز طبيعي و حذف گازهاي اسيدي

جذب بامحلول هاي آلكانول آمين يكي از مهمترين فرايندهاي خالص سازي است. متيل دي اتانل آمين 
و انعطاف پذيري، بطور بسيار گسترده اي در فرايند شيرين سازي كاربرد دارد.  بدليل ظرفيت جذب بسيار باال

بكار بردن يك مدل تعادلي مناسب براي شبيه سازي فرايند حذف گازهاي اسيدي بر پايه آمين، يك تكنيك 
اي ساده و آسان نيست و نيازمند تمرين و مهارت در زمينه شبيه سازي است. پيچيدگي فرايند بعلت تعادل ه

شيميائي و فازي وسيستم الكتروليتي واكنش هاست. در اينكار، شبيه سازي فرايند شيرين سازي با روش 
پرومكس و اسپن پالس انجام جذب در محلول متيل دي اتانل آمين و استفاده از نرم افزارهاي شبيه ساز 

سواوه - كوانگ-حالت گاز ردليششده است. از مدل ترموديناميكي ان ار تي ال براي مايع الكتروليت و معادله 
فرايند استفاده شده است. براي اعتبار سنجي حاصل از شبيه سازي، از  و قانون هنري براي تعادل مرحله اي

داده ها و اطالعات طراحي و صنعتي پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد استفاده شده است. نتايج بدست آمده از 
پروفايل هاي تغييرات دما و غلظت در طول  ي با اين اطالعات دارد.نرم افزار هاي شبيه ساز، تطابق بسيار خوب

   برج بدست آمده و مورد بحث قرار گرفته است.
  

  ج سيني داررشيرين سازي گاز، آلكانول آمين، شبيه سازي، پرومكس، اسپن پالس، ب هاي كليدي:واژه

                                                            
  استاديار26
  دانشجوي كارشناسي ارشد 27
  



 

 
 

  

  ههاي ناشي از روغن سوخته خوراكي به بايوديزل بوسيلتبديل پسماند
 سازي فرآيند استريفيكاسيون فوق بحراني شبيه 

  
   30ئيمزهح، محمد احسان 29، فرزاد داوردوست28زادهسعيد احمدي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد صوفيان
Saeidahmady52@gmail.com 

  
 
  
  

 چكيده
هاي زيادي شدت براي محيط زيست مضر هستند، لذا تالش هاي ناشي از روغن سوخته خوراكي بهپسماند 

ها به مواد مفيد انجام شده است. تاكنون چهار روش مختلف براي توليد براي تبديل و تخريب اين روغن
هاي سوخته خوراكي و روغن سبزيجات در شرايط اسيدي و بازي در مقياس اقتصادي ارائه بيوديزل از روغن

هاي سوخته به بيوديزل كه سعي شده كه با روش تبديل استري فوق بحراني روغن است. در اين مقالهشده
يك سوخت مفيد است تبديل شود. از آنجاييكه روغن سوخته عمدتا شامل آب و اسيد چرب آزاد است، 

تواند يك روش مناسب باشد. در اين مقاله يك طراحي مفهومي كه در آن تبديل استري فوق بحراني مي
شود، ارائه خواهد با تبديل استري فوق بحراني با متانول به متيل استر (بيوديزل) تبديل مي روغن سوخته

هاي ديگر توليد صنعتي شد؛ در ادامه نشان خواهيم داد كه مزيت روش بكاررفته در اين مقاله نسبت به روش
- توجهي كاهش مي باشد؛ كه هزينه ساخت واحد را به ميزان قابلمي pretreatmentبيوديزل حذف واحد 

به  ٪96و همچنين گليسرول تقريبا خالص  ٪99توان به بيوديزل با خلوص دهد. در اين شبيه سازي مي
- عنوان محصول جانبي دست يافت. در نهايت نشان خواهيم داد كه فرآيند بكار رفته در اين شبيه سازي مي

ت كند. مخصوصا براي تبديل روغن سوخته به هاي كاتاليستي اسيدي و بازي توليد بايوديزل رقابتواند با روش
  باشد.بيوديزل فرآيند تبديل استري فوق بحراني جايگزين اقتصادي مناسبي براي توليد بيوديزل مي

  
  بيوديزل، روغن سوخته خوراكي، تبديل استري، پسماند واژه هاي كليدي:

                                                            
 استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد صوفيان 28

  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سهند -29
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي دانشگاه صنعت نفت اهواز -30
 



 

 
 

  
 

  ديوار مياني جايگزيني دو برج تقطير پروپان زدا و بوتان زدا با يك برج تقطير
  
 32رهبر رحيمي ،31گلناز ويس كرمي

دانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي شيمي،گرايش فرآيندهاي جداسازي،دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت،دانشگاه سيستان 
  و بلوچستان

 
Golnaz.v.karami@gmail.com  

 چكيده 
يل آساني و قابل اعتماد بودن به عنوان يكي از رايج ترين روش هاي جداسازي در صنايع شيميايي وجود همواره به دل تقطير

از كل انرژي مصرفي جهان را نيز در اختيار  %3جداسازي مايعات توسط تقطير انجام شده و حدود  %95داشته است.حدود 
مان انرژي برج هاي تقطير انجام گرفته كه در اين ميان برج افزايش راند دارد. در سال هاي اخير پيشرفت هاي زيادي در زمينه

كاهش سرمايه  %25هاي تقطير با كارايي باالتر مانند برج پتليوكو برج هاي ديوار ميانيجايگاه ويژه اي دارند.برج ديوار مياني تا 
نشر گازهاي گلخانه اي را  كند و نيزكاهش در فضاي مورد نياز واحد را ايجاد مي %40كاهش هزينه عملياتي و تا  %35تا  ،اوليه

برج معمولي پروپان زدا و بوتان زدا در پتروشيمي ها با يك برج تقطير ديوار  .در اين مقاله امكان جايگزيني دو.كاهش ميدهند
 مياني به منظور كاهش انرژي مصرفي واحد بررسي شده است.

 
  انتگراسيون انرژي ،ج پتليوكتقطير، زوج گرمايي، برج ديوار مياني، بر :هاي كليديواژه

                                                            
دانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي شيمي،گرايش فرآيندهاي جداسازي،دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت،دانشگاه  -  31

  نسيستان و بلوچستا
  انشگاه سيستان و بلوچستان،استاد،گروه مهندسي شيمي، دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت -  32
 



 

 
 

 

  طرح پيشگيري از خوردگي در استريپر واحد مالمين با تزريق هوا 

  پتروشيمي خراسانحبيب زيرك رودي: 

  h.roody@yahoo.comپست الكترونيكي:

   :چكيده

هت بازيافت و واحد مالمين در مجتمع پتروشيمي خراسان بوده كه خوراك آن اوره مي باشد. در قسمت انتهايي اين واحد ج 
در داخل تاور در باالترين نقطه، مبدل حرارتي قرار گرفته  .استفاده شده است Striperتاور  از3NH و 2COجداسازي گازهاي 

است كه از مهمترين و بيشترين مشكالت اين مبدل، سوراخ شدن تيوبهاي آن بر اثر خوردگي بوده و به تبع آن توقف توليد را 
 DMآب  20tonبال داشته است. همچنين به دليل خارج از رنج بودن نتايج خروجي تاور، روزانه بيش از ماه يكبار به دن 14هر 

بر اثر  كه جهت رقيق سازي سيال داخل لوله استفاده مي گرديد بعد از خارج شدن از مبدل دور ريز مي شده است يعني اينكه
سيال داخل لوله هاي مبدل نفوذ كرده و ضمن آلودگي لوپ خوردگي لوله هاي مبدل، محتويات تاور بدليل فشار بيشتر به 

) بود باعث هدر رفتن مقدار زيادي آب بدون امالح مي شدكه هزينه هاي زيادي DM.Waterسيال لوله كه آب بدون امالح (
ن توليد صرف تهيه آن مي شود و از همه مهمتر ساالنه براي تعمير اين مبدل وتعويض لوله هاي آن و همچنين از دست داد

پيشنهاد گرديد كه باعث  T-3108سرمايه خيلي زيادي هدر مي رفت. جهت پيشگيري از خورندگي مبدل راهكار تزريق هوا به 
محافظت شود و  3NH و 2COدر مقابل خورندگي ناشي از )E-3132(شد تجهيزات باالي اين تاور باالخص لوله هاي اين مبدل 

و قطع توليد  ماه از زمان اجراي طرح، خوردگي 27انرژي صورت پذيرد. با گذشت  قطعات و،صرفه جويي زيادي در مصرف آب
  در اين قسمت وجود نداشته است.

  خوردگي،لوله،مبدل،هوا،طرح،آب بدون امالحهاي كليدي: واژه



 

 
 

 

 

بررسي عملكرد و بهينه سازي سختي گيرهاي رزيني كاتيوني واحد 
  نژادپااليش گاز شهيد هاشمي  تصفيه آب شركت

   
   35، جواد سرگلزايي34، حميد تقي پور33هادي حجتي 

  شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد 
hojatihadi@gmail.com  

   
   

  
  

  چكيده 
در اين تحقيق، عملكرد سختي گير هاي رزيني پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد مورد بررسي قرار گرفته 

ر ادامه بهينه سازي واحد سختي گير انجام شده است. با توجه به تغيير در پارامترهاي آب خام است و د
ورودي به پااليشگاه بهينه سازي دوباره در طراحي سختي گيرهاي رزيني امري ضروري مي باشد. در ابتدا 

نجام شد و اين مدل طراحي در شرايط اوليه انجام شد و پارامترهاي طراحي بدست آمدند. مدلسازي فرايند ا
حل عددي شد. سپس عملكرد واحد سختي گيرها در شرايط فعلي بررسي شد و  MATLABتوسط نرم افزار 

مشخص گرديد كه نياز پااليشگاه را برآورده نمي كنند. اين پيش بيني شبيه سازي با داده هاي عملياتي 
مده در طراحي، مشخص كردن پارامترهاي واقعي مطابقت داشت. در نهايت با استفاده از پارامترهاي بدست آ

هدف و متغير انجام، و بهينه سازي فرايند انجام شد. مشخص گرديد كه با استفاده از زمان بهينه احيا و به 
عبارت ديگر مصرف بهينه ماده احيا كننده رزين، ميتوان ضمن پاسخگويي كامل به نياز فعلي پااليشگاه گاز 

  را در يك عملكرد اقتصادي مطلوب بدست آورد. بيشترين بازده عملياتي واحد 
   

  مدلسازي فرايند، بهينه سازي فرايند، سختي گير، رزين كاتيوني، واكنش تعويض يونهاي كليدي: واژه

                                                            
  پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد –فوق ليسانس مهندسي شيمي  -1
  نژاد يهاشم ديگاز شه شگاهيپاال – يميش يمهندس سانسيل -2
   مشهد يدانشگاه فردوس ،يدانشكده مهندس ،يميش يمهندس اريدانش -3
  



 

 
 

 

  ارائه نرم افزار شبيه ساز واحد هيدروكراكر پااليشگاه نفت تهران

  

 hamed.nioc@gmail.comحامد وزوايي پااليشگاه نفت شهيد تندگويان تهران 

  babak_behnejad@yahoo.com بابك به نژاد پااليشگاه نفت شهيد تندگويان تهران

  چكيده:-1

وكربني نفتي سنگين هيدروكراكينگ در فرآيند پااليشي نفت به فرآيندي اتالق مي گردد كه يك برش هيدر
در اين مقاله مدلسازي و شبيه سازي راكتورهاي  .]1را در حضور هيدروژن به محصوالت سبكتر تبديل مي كند[

و سپس توليد نرم افزار مدلساز اين فرايند صورت گرفته  تهران پااليشگاه نفت شهيد تندگويان واحد هيدروكراكينگ
و  مدلسازي گرديده روكراكينگ در يك راكتور لوله اي بستر ثابت،است. به اين منظور، مدل سنتيكي واكنش هيد

شدند. سپس با استفاده از  معتبر نتايج حاصل از مدلسازي با داده هاي صنعتي پااليشگاه شهيد تندگويان تهران
ائه ) شبيه سازي مذكور در قالب نرم افزار ارGraphical User Interfaceجعبه ابزار گرافيكي نرم افزار متلب (

در جهت كمك به افزايش محصوالت با ارزش تر و مورد نياز كشور در راستاي خودكفايي در  اين نرم افزار شده است
  .توليد حاملهاي انرژي صورت گرفته است



 

 
 

 

شبيه سازي واحد تقطير ميعانات گازي پااليشگاه هاشمي نژاد به منظور افزايش 
  محصول حالل با نرم افزار هايسيس

  
  36يايمان واعظ

  سبزوار، توحيد شهر ،خراسان رضوي،دانشگاه حكيم سبزواري

vaeziiman@yahoo.com  

  

  چكيده

همراه گاز استحصال مي شود كه بيش  از مخازن موجود در منطقه ي سرخس مقداري ميعانات گازي
انات گازي پااليشگاه سرخس محصوالتي چون تر به عنوان حالل استفاده مي شود. از واحد تقطير ميع

حالل، نفتا، كروژن و ديزل به دست مي آيد. در اين پژوهش هدف شبيه سازي واحد تقطير ميعانات 
كميت طراحي اوليه و افزايش  پااليشگاه خانگيران با خوراكي با توانايي توليد محصوالتي با كيفيت و

ش معادالت مختلف ترموديناميكي مورد مطالعه محصول حالل واحد است. هم چنين در اين پژوه
فرارگرفت. و معادله مناسب تعيين شد.دراين پژو هش با انجام شبيه سازي هاي گوناگون بر روي 
ميعانات ترش وشيرين توانستيم به خوراكي مشابه با عملكرد خوراك طراحي دست پيدا كنيم. اين 

مي باشد كه تطابق خوبي با نتايج اوليه  s- 500و s - 400درصد  65و s - 300درصد  35مخلوط شامل 
بشكه  1360بشكه حالل نفتي،  60 ،بشكه در روز ميعانات گازي 2500دارد. اين واحد قادر خواهد بود 

  بشكه در روز گازوئيل منظقه را تامين كند. 360بشكه نفت سفيد و 480نفتا، 

  م افزار هايسيسشبيه سازي، ميعانات، پااليشگاه خانگيران، نر: واژهاي كليدي

                                                            
  كارشناسي -1



 

 
 

 

واحد تقطير بوسيله نرم  TEMPERED WATERتغيير كاربري مبدل  بررسي
  HTRI XCHANGER SUITE افزار

  3، نسرين اميني زاده2سيد مسعود حسيني سروري ،1لعياالسادات عمراني

  ايران ،گروه مهندسي مكانيك , سيرجان ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

Laayaemrani@gmail.com 

  چكيده

گرمكن نفت خام هاي پيشها در برخي موارد منجر به عدم كارايي شبكه مبدلهاي افزايش ظرفيت در پااليشگاهاجراي طرح
 HTRIده از نرم افزار دراين تحقيق سعي شده است با استفا گردند.در تامين درجه حرارت مورد نياز فرآيندهاي وابسته مي

XCHANGER SUITE هاي امكان استفاده از مبدلTEMPERED WATER هاي حرارتي پيشواحد تقطير، در شبكه مبدل-

توان بوسيله جايگزيني نفت خام با آب در سازي مشخص نمود كه مينتايج شبيه گرمكن نفت خام مورد ارزيابي قرار گيرد.
  گرمايش نفت خام در واحد تقطير را بهبود بخشيد. پيشفرآيند  TEMPERED WATERهاي مبدل

  :كليديهايواژه

 HTRI XCHANGER SUITE افزار، نرمTEMPERED WATERهاي گرمكن، مبدلپيشهايواحد تقطير، مبدل



 

 
 

 

كاهش مصرف انرژي براي كوره پيشگرمكن خوراك در فرآيند توليد 
  ايزوپروپيل بنزن

  
  

    38منفرد رادمهدي  ،37حسن زارع علي آبادي

  دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان ،استاديار گروه مهندسي شيمي -1
 H_A_Zare@yahoo.com 

  
  

  
  

  چكيده     
خوراك كه مخلوطي از بنزن و پروپيلن اسـت قبـل از  ،در بخش سنتز فرآيند توليد ايزو پروپيل بنزن (كومن)

به راكتور ابتدا در يك مبدل حرارتي توسط بخار آب فشار باال تبديل به بخار شـده و در نهايـت در يـك ورود 
درجه سانتيگراد داغ و به راكتور سنتز ارسال  350كوره كه سوخت آن از گاز طبيعي تامين مي شود تا دماي 

روشي با هـدف  ASPEN HYSYS در اين مقاله با استفاده از انتگراسيون حرارتي و شبيه ساز تجاري.مي شود
در صـورت  ،بر اساس نتـايج حاصـل از شـبيه سـازي .بهينه سازي انرژي براي فرآيند توليد كومن ارائه گرديد

كيلوگرم در ساعت بخار فشار باال جلـوگيري بعمـل مـي  182400از مصرف روزانه استفاده از روش ارائه شده
صادي روش يشنهادي برآورد اقتصادي آن نيز صـورت گرفـت در ادامه به منظور بررسي توجيه پذيري اقت .آيد

دالر سود نصيب فراينـد  711203كه در نهايت مشخص گرديد در صورت استفاده از روش پيشنهادي ساالنه 
  .توليد كومن خواهد شد

  

 Aspen Hysysشبيه سازي با نرم افزار ،انتگراسيون حرارتي،بهينه سازي مصرف انرژي،كورهكلمات كليدي :       

 

                                                            
 دانشگاه مهندسي فنفوريهاي نوين قوچان  ،استاديار گروه مهندسي شيمي -  37

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -  38
 



 

 
 

 

 )MOFفلزي (-متان بر روي ساختارهاي آليو واجذب مطالعه جذب 

  ) PHSCبا استفاده از معادله حالت (
  

  40، فاطمه سبزي 39 مجيد طهمورثي
  دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز

m.tahmooresi@sutech.ac.ir 
  

  

  چكيده 
ذخيره سازي سطحي گاز متان به عنوان يك سوخت پاك جهت استفاده در خودروها يكي از كاربردهاي  

مهم جذب سطحي است كه همواره مورد توجه محققان بوده است. در اين مقاله نحوه جذب و واجذب متان 
عادله حالت اختالل يافته با استفاده از م MOF فلزي با نام اختصاري -بر روي چند نوع از ساختارهاي آلي
بر مبناي واحد سازنده پليمر  b و r ،ɑدر اين معادله حالت سه پارامتر  زنجير كره سخت بررسي شده است.

وجود دارد كه به ترتيب بيانگر تعداد واحدهاي موجود در مولكول، نيروهاي جاذبه بين دو مولكول مجزا و 
رامترها با استفاده از روش هم بخشي گروهي از طريق شكستن باشند. اين پاحجم كنار گذاشته واندروالس مي

تر و جمع مقادير مربوط به هر گروه به دست آورديم. در نهايت ميزان جذب و هاي كوچكمولكول به گروه
با استفاده از شرط برقراري تعادل ) MOF-200, MOF-205, MOF-210(واجذب گاز متان بر روي سه جاذب 

از (كه مخلوط پليمر و متان به عنوان فاز مايع و متان به تنهايي به عنوان فاز گاز در نظر بين دو فاز مايع و گ
پاسكال به دست آورديم.  80×510تا  0) و بازه فشار Cº( گراددرجه سانتي 25گرفته شده است) در دماي 

ه كره سخت قادر دهد كه معادله حالت اختالل يافته زنجيرمقايسه مقادير تئوري و آزمايشگاهي نشان مي
  جذب و واجذب گاز متان را روي پليمرهاي ذكر شده به خوبي پيش بيني كند.است 

 
  متان، جذب، واجذب و تعادلهاي كليدي: واژه

                                                            
  رازيش يدانشگاه صنعت يميش يارشد مهندس يكارشناس يدانشجو -  1
  رازيش يشگاه صنعتنفت و گاز دان ،يميش يدانشكده مهندس ارياستاد -2
  



 

 
 

  )PSAفرايند جداسازينيتروژن ازهوا توسط روش جذب باتناوب فشار (
  

       43،الهام اميني42،مهرزاد محمودي فر41صادق هاشم زاده
s_hashemzadeh@sut.ac.ir 

  آذربايجان شرقي،تبريز،شهر جديد سهند،دانشگاه صنعتي سهند

  
  
  

  چكيده
فرآيندي كه در آن اتم هاو مولكول ها از توده ي فاز گاز،مايع يا جامد روي سطح مايع يا جامد حركت مي كنند، جذب 

يرد. از كاربردهاي اين فرايند، مي گويند.در عمليات جذب سطحيانتقال يك جزءاز فاز گاز يا مايع به سطح جامد صورت مي گ
هوا يا مخلوط گاز هاي ديگر اشاره  از و تصفيه روغنهاي صنعتي يا خوراكي و حذف مواد آالينده توان به رنگبري شربت قند

تا  نيتروژن به عنوان يكي از مهم ترين مواد اوليه صنايع پتروشيمي و دارويي به حساب مي آيد،كه اين امر موجب شدهكرد.
هاي فراواني در زمينه توليد نيتروژن با خلوص باال ابداع شود. يكي از اين روش ها كه امروزه مقبوليت و پذيرش همه  روش

جانبه اي در صنعت براي توليد اين ماده يافته، فناوري جذب با تناوب فشار مي باشد.در طول دهه هاي گذشته جداسازي هوا 
ا تقطير برودتي به يكي از فرايندهاي صنعتي عمده براي تمام مقياس هاي توليد، به وسيله جذب با تناوب فشار در مقايسه ب

توليد نيتروژن مايع به وسيله روش جذب با تناوب فشار در موارديكه نرخ جريان باالي ،تبديل شده است. درصنعت نفت و گاز
بردهاي زيادي از جملهترميم شكستگي نيتروژن و فشار بااليي براي تخليه الزم است، حياتي و مهم مي باشد چرا كه كار

  پاكسازي و خشك كردن خطوط لوله، پوشش سطوح و غيره دارد.،ها
  

  جداسازي،نيتروژن، هوا ،تناوب فشارواژه هاي كليدي: 

                                                            
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند-1
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند-2
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي،پتروشيمي شهيد تندگويان ماهشهر-3
  



 

 
 

  مشخصات و روش هاي ساخت آنها،هامروري بركاتاليست
  

  4،صادق هاشم زاده46،اسماعيل قنواتي45، الهام اميني44مهرزاد محمودي فر

  صنعتي سهند دانشكده مهندسي شيمي سهند،دانشگاه ز،شهرجديدتبري
M_mahmoodifar@sut.ac.ir 

 
 
 
 
  
 

  چكيده
كل مواد شيمياييباكمك كاتاليست مشخص مي شود. به  %75اهميت استفاده از كاتاليست در صنعت به وسيله توليد 

 ،است. محصوالت بي شماري، براي توليد پالستيك،فيبرهاي مصنوعي%90عه يافته، اين رقم باالي توس تازگي در فرآيندهاي
بيشتر فرايندهاي  رزينها و رنگدانه ها مي توانند به وسيله فرايندهاي كاتاليستي توليد شوند. ،داروها،رنگ، مواد محافظت كننده

ديالت شيميايي به كاتاليست نيز احتياج دارند.اندازه گيري پااليش و تب،مانند مراحل خالص سازي نفت خام و پتروشيمي،
آلودگيهاي محيط مانند كنترل اگزوز و خالص سازي گازهاي خروجي از نيروگاهها واحدهاي صنعتي نيز بدون كاتاليست امكان 

يد سولفوريك، تبديل سال با موفقيت در صنايع شيميايي استفاده شده اند. توليد اس 100پذير نيست. كاتاليست ها بيشتر از 
آمونياك به اسيد نيتريك و هيدروژناسيون كاتاليستي مثالهايي از اين موارد مي باشد.پيشرفتهاي اخير در صنعت كاتاليست 

هاي فلزي هاي فلزي و اكسيدهاي چند جزئي جديد با قدرت گزينش پذيري باال، زئوليت و معرفي كمپلكسشامل كاتاليست
درصد در فرآيند هاي پااليشي، 30ميليارد بوده از اين ميزان  20ارزش بازار جهاني كاتاليست بيش از  باشد.انتقالي هموژن مي

در  .گيردپليمري وساير مواد شيميايي مورد استفاده قرار مي درصد در فرآيندهاي 31درصد در حوزه محيط زيست و  39
هاي فوالد و بعضي ، مجتمعيمي، اكثر كارخانجات شيمياييهاي پتروشكشورمان نيز تمامي پااليشگاه هاي نفت و گاز، مجتمع

گيرند به طوريكه ساليانه ها بهره مياي از كاتاليستمحصوالت غذايي در توليد خود از طيف گسترده از كارخانجات توليد
  .شودهاي توليدكننده خارجي مياز از شركتهاي مورد نيمقادير زيادي ارز صرف خريد كاتاليست

 

 گزينش پذيري روش هاي ساخت، واحدهاي صنعتي، كاتاليست،اي كليدي:واژه ه

                                                            
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي،دانشگاه صنعتي سهند دانشكده مهندسي شيمي  -1
  دسي شيمي،پتروشيمي شهيد تند گويان ماهشهركارشناس ارشد مهن-2
  كارشناس مهندسي شيمي،دانشگاه آزاد ماهشهر-3
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي،دانشگاه صنعتي سهند دانشكده مهندسي شيمي - 4-1
  



 

 
 

  ارزيابي فناوري لجن نفتي كف مخزن
  

  49مسعود منوري ,48اميداسپرغم ,47آرزوسالمت نيا 
  محل كار:دانشگاه پيام نور خرمشهر 

 arezoosalamatnia@yahoo.com آدرس پست الكترونيكي:

  
  
  

 :چكيده

اين مقاله راه منطقي را از نظر زيست محيطي و فناوري هاي مديريتي لجن نفتي كف مخزن بررسي نموده است. بررسي 
ارگانيك هاي سمي مي باشد. تركيبات لجن منجمدشده و كاربرد در جاده  زيست محيطي شامل تعيين غلظت فلزات سنگين

).لجن كف TCLPده با استفاده ازفرآيند تصفيه سازي خاصيت سمي صورت پذيرفت(سازي بصورت تركيبات لجن شستشو ش
مس و كروم در  –روي و جيوه مي باشد و داراي غلظت هاي كمتري از نيكل  –مخزن داراي غلظت هاي بيشتري از سرب 

ادسازي و كاربردهاي لجن مقايسه با معيارهاي گزارش شده در اين تحقيق مي باشد.فقدان آشكار قابليت نشت فلزات از انجم
بيان مي نمايد كه فلزهاي سمي و ارگانيك هاي موجود در اين موارد بواسطه حالل هاي اسيد ضعيف زدوده نمي شوند و بايد 

تعريف  TCLP در آب پراكنده گردند.بنابراين در مراحل پيگيري فلزات و ارگانيك ها كاربرد لجن موردنظر بصورتي كه توسط
  نمي باشد.شده است خطرناك 

  
  .TCLP ،فلزات سنگين ،لجن،زيست محيطي هاي كليدي:واژه

                                                            

  47 . مربي. مدرس دانشگاه پيام نور خرمشهر

  48 ن.ايرا4697- 19395دانشگاه پيام نور گروه شيمي تهران.. عضو هيات علمي

  عضو هيات علمي.دانشگاه آزاد اسالمي واحدعلوم و تحقيقات تهران.49
  



 

 
 

منطبق سازي معاينات طب صنعتي با ريسكهاي بهداشتي تهديد كننده 
  مشاغل در شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

  محمد رضا باغشين

  مقدمه :

در معـرض ريسـك  ي است كه افراد شاغل در آنعمليات و موارد ٬پااليش گاز، شامل فعاليت هاي گوناگوني منجمله؛ فرآيندها
سـر  ٬گرد و غبار ٬ايمني و محيط زيست قرار دارند.امروزه با توجه به عوامل بالفعل زيان آوري از قبيل: مواد شيميايي ٬سالمتي
مي تـوان  ٬درا تحت تاثير قرار دهن تشعشع، عوامل ميكروبي وغيره كه مي توانند سالمتي افراد شاغل در صنعت ٬گرما ٬و صدا 

استراتژي مناسبي را جهت تشخيص آسيب در اين افراد برنامه ريزي نمود.در اين مقاله پس از شناسايي ريسك هاي بهداشـتي 
 .در محيط كار، معاينات طب صنعتي متناسب با ريسكهاي مذكور منطبق شده است



 

 
 

 

با  N2CO/2شبيه سازي جذب دي اكسيد كربن از مخلوط گازي 
  ي غشايي در تماس دهنده MDEAو  AMPاستفاده از 

  
   51، احمد رضا بهمني50محمد رضا طالقت

  دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز 
(talaghat@sutech.ac.ir)   

  چكيده 
. عمده ترين منابع مي باشددي اكسيد كربن به عنوان يكي از مهم ترين عوامل گرم شدن كره ي زمين  

سوخت هاي فسيلي، گاز طبيعي و گازهاي خروجي از پااليشگاهها است. لذا جداسازي اين  ˛انتشار اين گاز
گاز براي جلوگيري از گسترش آن در اتمسفر الزم و ضروري است. هدف اصلي از اين تحقيق، جذب دي 

ز در تماس دهنده ي غشايي فيبر توخالي پلي پرپروپيلن با استفاده ا N2CO/2اكسيد كربن از مخلوط گازي 
مدلي  ) است.AMP( پروپانول-1-متيل-2- آمين- 2) و MDEA( متيل دي اتانول آمين-Nمحلول هاي آبي 

در تماس  MDEAو  AMPدو بعدي به منظور شبيه سازي دفع دي اكسيد كربن توسط محلول هاي آبي 
گيرد دهنده ي غشايي فيبر توخالي و در حالت كامال مرطوب و در شرايطي كه واكنش شيميايي صورت مي 

براي هر سه قسمت پوسته، غشا و مجرا ارائه گرديده كه در آن از هر دو ترم نفوذ محوري و شعاعي استفاده 
در اين مدل سازي گاز از درون پوسته و مايع از درون مجرا به صورت جريان متقاطع عبور داده شده است. 

يان گاز، دبي جريان مايع و غلظت حالل مي شود. تاثير پارامتر هايي همچون :تعداد فيبرهاي غشايي، دبي جر
مدلسازي نشان مي  شيميايي در ميزان جذب دي اكسيد كربن مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از

همچنين اين  .بيشتر است MDEAاز محلول آبي  AMPدهد كه درصد جذب دي اكسيد كربن با محلول آبي 
ل آمين، دبي مايع و تعداد فيبر غشايي به كار گرفته شده شبيه سازي نشان مي دهد كه افزايش غلظت محلو

باعث جذب هر چه بيشتر دي اكسيد كربن مي شود اما كاهش دبي جريان گاز به علت افزايش زمان تماس 
  آن با غشا، باعث افزايش جذب مي شود

  ؛ تماس دهنده ي فيبر غشايي توخالي MDEA ؛ AMP دفع دي اكسيد كربن؛هاي كليدي: واژه

                                                            
  استاديار دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده منهدسي شيمي، نفت و گاز -1
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده منهدسي شيمي، نفت و گاز -2

  



 

 
 

بهينه سازي سيستم باجايگزيني مبدل آبي به  بررسي ميزان بازيافت انرژي و
  *جاي كولرهوايي درمجتمع پتروشيمي زاگرس

  
  3،يعقوب بهجت خواجه2،رامين زاد غفاري1محمد قليپور ليف شاگرد

  شيمي مهندسي گروه ،مهندسي و فني دانشكده ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهر
  gholipour.mo@gmail.comپيام نگار :

  چكيده 
 و گذر يكبار تكنولوژيهاي از استفاده هوايي با به جاي كولر آبي مبدل جايگزين سنجي اين مقاله امكان در
 و گرم مناطق در.ميگيرد قرار بررسي مورد اقتصادي و عملياتي نظر از شيرين و شور آب كننده خنك برج

 برج شرايط سال، گرم فصول خصوص، به روز لطو در دمايي گسترده تغييرات عسلويه، مانند كشور مرطوب

 ناپايدار شرايط ميدهد. اين تاثيرقرار تحت كمي و كيفي نظر از محصول پااليش براي را اتمسفريك تقطير

 متانول رفت هدر باعث انجام نگيرد و خوبي به دركولرهوايي سازي خنك عمليات كه ميگردد موجب دمايي

به عنوان سيال  ازآن جايي كه هوا ير شركت پتروشيمي زاگرس شود.در واحد تقط برج انتهاي از توليدي
 ) نسبتبه آب0035/1 (خنك كننده دركولر هوايي ميباشد، به دليل ظرفيت گرمايي پايين هوا

 اين ي ) اين گونه مبدلها از بازده حرارتي پايين تري برخوردار هستند. درنتيجه1813/4 (

آبشيرينكن به عنوان  دستگاه همراه به آبشيرين كننده خنك برج تكنولوژي از استفاده با آبي مبدل ها بررسي
معمول خنك كاري درمناطق گرم ومرطوب كه از منابع مطمئن و  تكنولوژي برتر از ميان سيستم هاي

ي باالتر نسبت به پيوسته آبي برخوردارند (سواحل خليج فارس) معرفي گرديد،زيرا عالوه بر راندمان عمليات
درصد در هزينه كارگر 50درصد در هزينه برق مصرفي،6/17ساير سيستمها ضمن حفظ شرايط محيط زيست،

درصد درهزينه ساليانه 44وبطور كلي درصد در هزينه تعمير و نگهداشت سيستم 57مستقيم فرايندي،
 عملياتي صرفه جويي ميشود.

  
  نك كننده،سيستم يكبارگذر،برآورد هزينه سرمايه گذاريكولر هوايي،برج خ،:مبدل آبيواژه هاي كليدي

                                                            
  آزاد اسالمي واحد اهر.دانشگاه  ،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي فرآيند 1
  .واحداهراسالميدانشگاهĤزاد ،استادراهنما 2
  .واحداهراسالميدانشگاهĤزاد، استادمشاور3

  باشد.ارشد مي*اين مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي
  



 

 
 

 

 DEAو  MEAسازي رياضي جذب دي اكسيد كربن با استفاده از مدل
  ي غشايي فيبر توخالي در تماس دهنده

  
   53، احمد رضا بهمني52محمد رضا طالقت

  دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز 
(talaghat@sutech.ac.ir)   

  

  چكيده 
اي دي اكسيد كربن در جو زمين عموماً در حال افزايش است. از اين رو جداسازي ميزان انتشار گاز گلخانه 

اي در انتشار اين گاز دارند الزم و ضروري به نظر مي رسد. هدف اين گاز در صنايع مولد آن كه سهم عمده
هاي ي حاللبه وسيله CH2CO/4گازي سازي جذب دي اكسيد كربن از مخلوط اصلي از اين تحقيق، مدل
فيبر  ) با استفاده از تماس دهنده ي غشايMEA( ) و منواتانول آمينDEA( شيميايي دي اتانول آمين
اين مدل سازي بر مبناي حالت كامال مرطوب و در حالتي كه واكنش شيميايي  توخالي پلي پروپيلن است.

هر دو ترم نفوذ محوري و  بررسي شده كه در آن از صورت مي گيرد براي سه قسمت پوسته، غشا و مجرا
شعاعي استفاده شده است. در اين مدل گاز از درون پوسته و مايع از درون مجرا عبور داده مي شود. تاثير 
تعداد فيبرهاي غشايي، دبي جريان گاز، دبي جريان مايع و غلظت حالل شيميايي مورد بررسي قرار گرفته 

از  MEAلسازي نشان مي دهد كه درصد جذب دي اكسيد كربن با محلول آبي مد است. نتايج حاصل از
همچنين اين شبيه سازي نشان مي دهد كه افزايش دبي مايع، تعداد فيبر  .بيشتر است DEAمحلول آبي 

غشايي و غلظت محلول آمين به كار گرفته شده باعث جذب هر چه بيشتر دي اكسيد كربن مي شود اما 
  گاز به علت كاهش زمان تماس آن با غشا، باعث كاهش جذب مي شود. افزايش دبي جريان

 
؛ تماس دهنده ي فيبر غشاي منواتانول آمين ؛دي اتانول آمين دفع دي اكسيد كربن؛هاي كليدي: واژه

  توخالي
 

                                                            
  استاديار دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده منهدسي شيمي، نفت و گاز -1
 نعتي شيراز، دانشكده منهدسي شيمي، نفت و گازدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه ص -2

  



 

 
 

شبيه سازي بازآرايي متانول توسط بخار آب و بررسي ضخامت ديواره و ميزان 
 تخلخل راكتور

 
  55احسان نجاتي ،54همحسن حسني زاد

  دانشكده مهندسي شيمي  -دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) - تهران
mohsenhasanizade@yahoo.com 

 
 
 
 

  چكيده :
وخت هاي هيدروكربني متانول در ميان حامل هاي گاز هيدروژن، داراي پتانسيل قابل توجهي در مقايسه با ساير س

يك مدل عمومي در حالت يكنواخت و غير ايزوترمال جهت بررسي چگونگي عملكرد ريفرمر بستر مي باشد. در اين كار 
حرارت موردنياز  براي عمليات بازآرايي متانول با بخار آب در نظر گرفته شده است. micro-scaleفشرده استوانه اي به حالت 

لوله داغ مركز راكتور يا از طريق فالكس حرارتي ديواره خارجي راكتور تامين  يي مي تواند از طريقجهت انجام فرآيند بازآرا
شود كه در اين شبيه سازي حرارت از طريق منبع داخلي تامين مي شود. معادالت حاكم در اين شبيه سازي شامل معادالت 

يناميك سياالت محاسباتي حل شده اند. روش ديناميك حرارت و مومنتوم مي باشند كه با استفاده از روش د ،انتقال جرم
 0,495و  0,330 ،0,165در مقدارهاي  سياالت محاسباتي بر اساس المان محدود مي باشد. در اين شبيه سازي ضخامت ديواره

راكتور  به منظور بررسي دماي جريان گاز 0,95و  0,75 ،0,5 ،0,35 ،0,1ميلي متر و تخلخل بستر كاتاليستي در مقدارهاي 
مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه با افزايش ضخامت ديواره راكتور دماي جريان گاز كاهش 

همچنين نتايج شبيه سازي پيش بيني مي كند كه با افزايش تخلخل بستر كاتاليستي راكتور دماي جريان گاز افزايش  مي يابد.

 مي يابد.
 

 ازآرايي بخار، متانول، هيدروژن، شبيه سازي، ضخامت ديوارهب : واژه هاي كليدي

                                                            
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، طراحي و جداسازي فرآيند، دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) -  1
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، پديده انتقال، دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) -  2
 



 

 
 

 

ميدان گازي  3و2بهينه سازي واحد پايدارسازي ميعانات فازهاي
  پارس جنوبي

  
  57، نادر ميرزاد56علي اصغر روحاني

   استاديار گروه مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -1
Rouhani_aa@yahoo.com 

   
  
  
  

  چكيده 
كولرهاي هوائي كه عمدتا به منظور كندانس بخار باالسري در برج هاي تقطير بكار برده مي شوند با مصرف باالي برق و هزينه 

هوائي بعنوان كندانسور پارس جنوبي نيز كولر  3و2تعمير و نگهداري همراه مي باشند،در واحد پايدارسازي ميعانات فازهاي
عمل نموده كه با توجه به اختالف دماي جريان ورودي و خروجي و دبي باالي جريان بخار باالسري،اين كولر اوال داراي ابعاد 
بسيار بزرگ بوده و ثانيا مصرف برق در آن قابل توجه مي باشد كه ساالنه هزينه هاي زيادي از اين طريق به اين واحد تحميل 

كيلووات مي باشد كه در اين تحقيق مي  968بر اساس داده هاي عملياتي،مصرف برق در اين كولر هوايي برابر با مي گردد.
خواهيم بدون استفاده از انرژي مستقيم برق و تنها با تكيه بر امكانات موجود در فرآيند،عمليات چگالش بخار باالسري را انجام 

استفاده شده است.پس از چندين شبيه سازي و بررسي فرآيند  Aspen HYSYSاز دهيم و در اين راستا از نرم افزار شبيه س
مشخص گرديد كه جريان خوراك ورودي به واحد پايدارسازي عامل مطلوبي براي انتگراسيون مي باشد و مي تواند نياز 

درصد از  100كولر هوائي نبوده و سرمايشي در باالي برج پايدارسازي را رفع نمايد كه در اين صورت ديگر نيازي به استفاده از 
  فرآيند كسر خواهد شد. مصرف برق در اين تجهيز جلوگيري بعمل خواهد آمد.از طرفي هزينه تعمير و نگهداري آن نيز از

                                                                   
 Dew Point،ميعانات گازي،واحد رتيانتگراسيون حرا،Aspen Hysysنرم افزار هاي كليدي: واژه

 

                                                            
   ضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهروداستاديار گروه مهندسي شيمي و ع-1
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -2

  



 

 
 

  شبيه سازي برودتي جداسازي هوا و مقايسه آن با ديگر روش ها

 

  1نيما نعمت زاده

دانشكده تحصيالت تكميلي محيط زيست و انرژي، گروه مهندسي انرژي،  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات،
  تهران، ايران

nematzadeh_nima@yahoo.com 

 

 

 

 

  چكيده

هوا از گازهاي متعددي كه بخش عمده آن نيتروژن و اكسيژن ميباشد تشكيل شده است كه هر كدام از اين 
باشند  در خلوص باال بسيار ارزشمند و داراي كاربردهاي متعدد مثل صنايع پتروشيمي و نيروگاهي مي گازها

اكسيژن و نيتروژن ،واحدهاي جداسازي هوا يگان و به وفور در طبيعت يافت ميشود.و از طرفي هوا نيز را
موجود در هوا را با دو تكنولوژي متفاوت همچون سيستم هاي جداسازي تبريدي و غير تبريدي از يكديگر 

روش  روش تبريدي(كرايوژنيك)، جذب نوساني فشار خالئي،جدا مي كند، اسامي روشهاي مذكور به اختصار 
و سيستمهاي غشايي جداسازي هوا هستند كه هركدام داراي مزايا و معايبي هستند جذب نوساني فشار، 

براي مثال برخي از اين سيستمها داراي درصد خلوص محصول بسيار باال و در عوض معايبي چون نياز به 
آناليز مي شود. در  و تشريحرا دارند كه در اين مطالعه مفصالً  سرمايه گذاري باال و توليد در مقياسهاي بزرگ

صورت گرفته و با اعمال مالحضات انرژي از جمله  Hysysادامه، شبيه سازي روش كرايوژنيك با نرم افزار 
استفاده از سرماي نيتروژن خروجي از برج دوم جهت سرد كردن هواي ورودي به كمپرسور و ايجاد مبدل 

براي  6/99درصد براي نيتروژن و حدود % 99ش از حرارتي بين محصوالت برج اول و دوم، درصد خلوص بي
  اكسيژن نايل شد. 

  

  خلوص اكسيژن و نيتروژن،تكنولوژي غير تبريدي،مالحضات انرژي.واژه كليدي: 



 

 
 

از گاز دودكش به كمك حالل  2COفرآيند حذف  ديناميكي بررسي مدلسازي
  آميني

   
   .61، فردين علمداري اصل60ي، حبيب آل ابراهيم دهكرد59، عباس نادريفر58گلنيلوفر زلفي

  دانشكده مهندسي شيمي داشگاه صنعتي اميركبير
n_zolfigol87@aut.ac.ir  

  چكيده
اي، المللي اخير پيرامون مشكالت زيست محيطي ناشي از افزايش ميزان گازهاي گلخانهبا توجه به مسائل بين

د آنها به اتمسفر امري اجتناب ناپذير ارائه راهكار مناسب جهت كاهش انتشار اين گازها و كنترل ميزان ورو
بوده كه هرساله مقادير بسيار زيادي از اين گاز از دودكش  است. يكي از مهمترين اين گازها دي اكسيد كربن
موجود در گاز  2COهاي مرسوم جهت حذف شود. از روشصنايع شيميايي و نفت و گازي وارد اتمسفر مي

هاي آميني است. تجهيزات اصلي فرآيند يميايي به كمك حاللدودكش صنايع، استفاده از روش جذب ش
باشد. از آنجا كه فرآيند جذب گازي شيميايي شامل يك برج جذب، يك مبدل حرارتي و يك برج دفع مي

گيرد، هايي نظير تغييرات گاز دودكش، راه اندازي و توقف قرار مياساساً ديناميك بوده و تحت تأثير ناپايداري
تر بوده و توانايي ازي ديناميكي جهت كنترل رفتار فرآيند، نسبت به مدلسازي حالت پايدار، كاملارائه مدلس

بيني عملكرد سيستم را در صورت نوسانات پارامترهاي مختلف خواهد داشت. در اين مطالعه، يك مدل پيش
لمي ارائه شده و بمنظور ديناميكي براي توصيف فرآيند، بر مبناي سرعت واكنش و با استفاده از تئوري دو في

بررسي صحت مدل، نتايج حاصل از مدلسازي با اطالعات يك واحد پايلوت ارائه شده در مقاالت مقايسه شده 
است. در آخر رفتار برج در ازاي افزايش و كاهش پنج درصدي ميزان گاز دودكش ورودي به برج بررسي شده 

  است.
  

  آميني.حالل جذب گازي، گاز دودكش،  ،2COمحيط زيست، حذف  مدلسازي، هاي كليدي:واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اميركبير -1
  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير -2
  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير -3
 ه طرح توسعه پااليشگاه آبادانمدير پروژ -4

  



 

 
 

استخراج آنزيم بتاگاالكتوزيداز با استفاده از سيستم هاي دوفازي آبي شامل 
  پلي اتيلن گاليكول ونمك دي آمونيوم هيدروژن فسفات

  غالم خياطي، نوشين شهيدي،صاحبه علي زاده اصلي

  khayatiir@yahoo.comدكتري مهندسي شيمي، دانشگاه گيالن ؛ 

  nushin_84@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه گيالن ؛ 

 s.alizadeh13@yahoo.com؛كارشناسي ارشد مهندسي شيمي،دانشگاه گيالن 

  چكيده

اسب براي جداسازي،تخليص و تغليظ پروتئين ها،بيومولكول ها و سيستم هاي دو فازي آبي روشي من
محصوالت دارويي به شمار مي روند. در اين تحقيق تـأثير غلظت هاي مختلف نمك دي آمونيوم هيدروژن فسفات و 

 Aspergillus niger PTCC5010بر فاكتور خلوص بتاگاالكتوزيداز توليد شده از قارچ )PEG(پلي اتيلن گاليكول 
) و نمك دي آمونيوم هيدروژن فسفات 8000و2000،4000سيستم هاي دوفازي آبي شامل پلي اتيلن گاليكول( در
 24و  2000درصد وزني پلي اتيلن گاليكول  8رد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه سيستم دوفازي حاوي  مو

بود. همچنين مشاهده شد  3034/2وص درصد وزني نمك دي آمونيوم هيدروژن فسفات داراي باالترين فاكتور خل
  كه با افزايش غلظت نمك و كاهش غلظت پليمر، فاكتور خلوص افزايش مي يابد.

  سيستم هاي دو فازي آبي، بتاگاالكتوزيداز، پلي اتيلن گاليكول :كلمات كليدي



 

 
 

مطالعه  به روش هيدروترمال و(ZnO)روي اكسيد سنتز نانو ذرات
  روي آن برІІ(Ni(سطحي يون  ترموديناميكي جذب

 

  2، فا طمه چراغي كوتيا ني1رضا چراغي كوتياني

  دانشجوي دكتراي مهندسي نفت، دانشگاه تكنولوژي مالزي.1

Email: rchi1986@gmail.com 

 

 

  

  چكيده 

تهيه شده ZnOار گرفت. پودرسنتز نانو ذرات اكسيدروي به روش هيدروترمال دراين تحقيق مورد بررسي قر
وطيف سنجي تبديل فوريه مادون  (XRD)، پراش اشعه ايكسSEM)(توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي

نانومتر گزارش شد. هدف از اين كارتحقيقاتي، تعيين  70مشخصه يابي شد.اندازه ذرات درحدود (FT-IR)قرمز
ين منظور،آزمايشات جذب سطحي روي فاز جامد ازمحلول آبي مي باشد. براي ا ІІ(Niبراي حذف(ZnOتوانايي

 .برروي جذب سطحي بررسي شد pHغلظت و ،جاذب ،زمان تماس ،اثر دما .به روش مستقيم انجام شد
براي اين فلز بررسي شد وباتوجه به نتايج بدست D-Rتمكين وهمدماي ،فرندليش ،همدماهاي جذب النگمير

وي را از همدماي النگمير دارد.پارامترهاي ترموديناميكي از آمده براي يون نيكل مشخص شد كه بيشترين پير
نتايج  .محاسبه شد G∆)◦(وانرژي آزاد استاندارد گيپس S∆)◦(، آنتروپي استانداردH∆)◦(جمله آنتالپي استاندارد

بدست آمده نشان مي دهد كه جذب سطحي براي گونه جذب شونده ماهيت فيزيكي داشته همچنين جذب 
  .ه خودي وگرمازا رخ مي دهد وفرآيند جذب باكاهش آنتروپي سيستم همراه مي باشدسطحي بصورت خودب

 

 هيدروترمال  ،نا نو، ميكروسكوپ الكترونيواژه هاي كليدي:   



 

 
 

 

 BF][bmim]4[و  BF][emim]4[ در مايعات يوني 2COسازي حالليت مدل
 PC-SAFTبا استفاده از معادله حالت 

  
   64، احمد آذري63دپناه، امير عباس ايز62سعيده مرحمتي

  بوشهر، دانشگاه خليج فارس بوشهر، دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي 
 Saeideh.marhemati@gmail.com   

  

  چكيده 
براي توصيف رفتار ترموديناميكي سياالت پيچيده و مخلوط آن ها مدل ترموديناميكي دقيقي نياز است كه 

يكي از  simplified PC-SAFTرا لحاظ كند. معادله حالت  اثر نيروهاي خاص همانند پيوند هيدروژني
در اين كار از مدل هاي تجمعي بر پايه تئوري آشفتگي مي باشد كه براي چنين سيستم هايي به كار مي رود. 

 متيل ايميدازوليوم تترافلوروبورات -3- اتيل -1كربن دي اكسيد در  براي بررسي حالليتاين معادله حالت 
))[emim][BF4]  متيل ايميدازوليوم تترافلوروبورات  -3-بوتيل - 1و)[bmim][BF4](  استفاده شده كه

(بر اساس دسته بندي  A1كربن دي اكسيد به صورت غير تجمعي و مايعات يوني مذكور با طرح تجمعي 
-sPCدر نظر گرفته شدند. در ابتدا پارامترهاي معادله حالت هاي تجمعي توسط هوانگ و رادوز) طرح

SAFT  مايعات يوني از از طريق داده هاي آزمايشگاهي دانسيته مايع در محدوده وسيعي از دما و براي اين
خواني خوبي در فشار فشار اتمسفري تنظيم شدند. نتايج حاصل از دانسيته با داده هاي آزمايشگاهي هم

نظيم پارامترهاي برخورد دو مگاپاسكال دارا مي باشد. سپس با استفاده از ت 40اتمسفري و فشارهاي باال تا 
به كار برده و نتايج حاصل با براي مخلوط هاي دو جزيي فوق در دماهاي مختلف ، معادله حالت )ijK(جزئي 

رضايت بخش بوده به طوري كه ميانگين مطلق خطاي نسبي  "مقادير آزمايشگاهي مقايسه شده كه كامال
)AARE( متيل ايميدازوليوم  - 3-اتيل - 1سيد+ در محاسبه فشار نقطه حباب براي كربن دي اك

 00/6متيل ايميدازوليوم تترافلوروبورات  -3-بوتيل -1درصد و براي كربن دي اكسيد+  57/4تترافلوروبورات 
                  درصد به دست آمده است.

  
  ، حالليت، مايعات يونيPC-SAFTمعادله حالت،  هاي كليدي:واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه خليج فارس بوشهر-1
  استاد يار و عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي، دانشگاه خليج فارس بوشهر  -2

  يج فارس بوشهراستاد يار و عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي، دانشگاه خل -64
  



 

 
 

 

  IRMOFب هيدروژن روي ساختارهاي جذب و واجذ سازي فرايندمدل
 (PHSC)با استفاده از معادله حالت

 
   66 فاطمه سبزي، 65سجاد جاويدي آل سعدي 

 ، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گازدانشگاه صنعتي شيراز

Javidi.sajjad@yahoo.com  
  

  چكيده 
ت آن استفاده از سوخت بشر امروز با دو خطر مهم زيست محيطي آلودگي هوا و گرم شدن كره زمين، كه عل 

هاي فسيلي مي باشد مواجه شده است. هيدروژن يكي از گازهاي مهمي است كه به عنوان جايگزيني براي 
سوخت هاي فسيلي مطرح شده است و هيچ دي اكسيد كربني بعد از سوختن توليد نمي كند. ذخيره سازي 

اين مواد يك گروه از  مطرح شده است. وزهامر IRMOFدر انواع خاصي از جاذب هاي نوظهور با نام  اين گاز
بر روي چهار ساختار  باشند. در اين مقاله جذب و واجذب هيدروژن،مي (MOF)فلزي-خانواده ساختارهاي آلي

IRMOF  :شاملIRMOF-3 ،IRMOF-8 ،IRMOF-9 و IRMOF-11  يافته اختالل حالت معادلهرا توسط 

داري  سخت كرهه زنجير يافته اختالليم. معادله حالت اسازي كردهمدل (PHSC EOS)سخت  كرهه زنجير
 بين جاذبه نيروهاي ɑ ،مولكول سازنده واحدهاي تعداد rاست:  پليمر سازنده واحد مبناي بر پارامتر سه

باشد. براي به دست آوردن ي ميوندروالس شده گذاشته كنار حجم معادل bو  پيوندي غير سازنده واحدهاي
هاي سازنده خود تفكيك كرده و با استفاده از روش هم بخشي گروهي و مولكول را به گروهاين پارامترها ابتدا 

جمع مقادير مربوط به هر گروه، پارامتر هاي موجود را به دست مي آوريم سپس با استفاده از قانون تعادل 
شد كه با مقادير  فازها و برابر قرار دادن پتانسيل شيميايي، مقادير جذب و واجذب هيدروژن به دست آورده

  دهند. نشان مي تجربي مطابقت خوبي
  

   IRMOFهيدروژن،  ، واجذب،جذبهاي كليدي: واژه

                                                            
   دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي گاز دانشگاه صنعتي شيراز -1
   دانشگاه صنعتي شيراز استاديار دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز -2
  



 

 
 

 

 )MOF(فلزي -هيدروژن روي ساختارهاي آلي ذخيره سازي سازي فرايندمدل

  ) PHSC( با استفاده از معادله حالت
 

   68 فاطمه سبزي، 67سجاد جاويدي آل سعدي 
 نشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز، دادانشگاه صنعتي شيراز

Javidi.sajjad@yahoo.com  
  

  چكيده 
ونقل به عنوان هيدروژن يكي از گازهاي مهمي است كه به خاطر قابليت استفاده از آن در بخش حمل 

باشد. ذخيره سازي و مورد توجه ميها بسيار سوختي پاك، بعد از متان، جهت ذخيره سازي در انواع جاذب
امروزه بسيار  (MOF)فلزي - هاي نوظهور با نام ساختارهاي آليجداسازي اين گاز در انواع خاصي از جاذب

ها به علت دارا بودن سطح آزاد بسيار باال و همچنين چگالي پايين نوع جاذب مورد توجه قرار گرفته است. اين
در اين باشند. جهت ذخيره سازي گازهاي مختلف به خصوص هيدروژن مي هابه عنوان يكي از بهترين جاذب

را  MOF-200و  MOF-5 ،MOF-177فلزي شامل: - بر روي سه ساختار آلي مقاله جذب و واجذب هيدروژن،
 اختاللمعادله حالت  .ايمسازي كردهمدل (PHSC EOS)سخت  كرهه زنجير يافته اختالل حالت معادلهتوسط 

 سازنده واحدهاي تعداد rاست:  پليمر سازنده واحد مبناي بر پارامتر سهداري  سخت كرهه زنجير يافته

ي وندروالس شده گذاشته كنار حجم معادل bو  پيوندي غير سازنده واحدهاي بين جاذبه نيروهاي ɑ ،مولكول
يك كرده و با هاي سازنده خود تفكباشد. براي به دست آوردن اين پارامترها ابتدا مولكول را به گروهمي

استفاده از روش هم بخشي گروهي و جمع مقادير مربوط به هر گروه، پارامتر هاي موجود را به دست مي 
آوريم سپس با استفاده از قانون تعادل فازها و برابر قرار دادن پتانسيل شيميايي، مقادير جذب و واجذب 

  دهند. شان مين هيدروژن به دست آورده شد كه با مقادير تجربي مطابقت خوبي
  

  هاي كليدي: واژه
   MOFهيدروژن،  ، واجذب،جذب

                                                            
   دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي گاز دانشگاه صنعتي شيراز -1
   دانشگاه صنعتي شيراز استاديار دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز -2
  



 

 
 

 

 

 

 1200 گاز مايع درپااليشگاه NGLارزيابي پيامد ناشي از ايجاد حادثه درمخزن 
  PHASTبا استفاده از نرم افزار 

  
  ،70، باقر انوري پور69صالح گرجي پور

  يراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر، ا
G.Saleh806@gmail.com  

  
  
  
  

  چكيده 
بزرگ مهم  در طراحي شركتهاي عملكرد موثر، و ايمني براي اطمينان ازامروزه در محيط رقابتي، مديريت تاسيسات خطرناك  

 تجزيه و تحليلوابسته است. جهت  قوانين مقررات و باق باانط در كارآمد و عمليات ايمن در ارائه عملكرد سازگار بازار به است.
وجود  DEGADISو PHAST،ALOHA، SLAB مانند مدل ها، برخي از قابل اشتعال سمي و انتشار مواد پراكندگي

در  .كمتري مي باشند خطاي داراي DEGADIS و PHAST،شرايط واقعي و مقايسه آن با مشاهدات اما با توجه به، دارد
در گچساران واقع شده، با استفاده از نرم  1200ه، نتايج و شرايط پارگي يك مخزن گاز مايع كه در پااليشگاه گازمايع اين مقال

  .پرداخته شده است مخزناين  رآتش سوزي د تجزيه و تحليل نتايج حاصل ازبررسي شده است و به  PHASTافزار 
 

   پان، آتش، منطقه آسيب ديده.، پروPHASTتحليل پيامد، نرم افزار  هاي كليدي:واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -1
   عضو هيات علمي، دانشكده نفت آبادان (شهيد تندگويان)، دانشگاه صنعت نفت -2
  



 

 
 

اثر سخت كننده هاي مركب طولي و عرضي بر كمانش پوسته هاي استوانه اي 
 جدار نازك

  

  مهران سيد رزاقي،سلوا سليمي نژاد

  سازه دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين- فوق ليسانس عمران

Salva_salimynezhad@yahoo.com  

  

 چكيده

پوسته هاي متقارن محوري جدار نازك از جمله سازه هاي هستند كه به طور وسيع در صنعت به ويژه در صنايع پيشرفته 
هواپيما، شناورهاي دريايي، سفينه هاي فضايي، منابع آب وگاز مخازن پااليشگاه، سيلوها ونظاير آن مورد استفاده قرار مي 

از سازه هاي بسيار مقاوم در مقابل بارهاي فشاري بوده و به دليل مقاومت بسيار خوب آن ها، هم در گيرند. پوسته ها يكي 
طبيعت هم درسازه هاي ساخته دست بشر به وفور يافت مي شود. پوسته هاي متقارن محوري تحت فشار داخلي يا خارجي 

تركيبي از پوسته هاي فوق الذكر به كار رود كه در  معموال به صورت استوانه اي، مخروطي و كروي بوده و در عمل ممكن است
آنصورت به آن پوسته ي مركب گفته مي شود. براي افزايش باربري و مقاومت و جلوگيري از ناپايداري پوسته ها، در بسياري از 

 كه ميگيرند قرار استوانه محور جهت در فشاري تنشهاي معرض در اغلب استوانهاي موارد آنها را تقويت مي كنند. پوسته هاي

 در زمان است ممكن اي استوانه هاي پوسته از بسياري .كنند تغيير استوانه طول در يا و بوده يكنواخت ميتوانند ها اين تنش

 اهميت حائز نيز برشي بارهاي اثر تحت كمانش مسئله بنابراين گيرند. قرار جانبي بارهاي اثر تحت باد، تند اثر در يا زلزله

پوسته  كمانشي و پس كمانشي پيش رفتارهاي بر گذار تأثير عوامل گرفتن نظر در با تا است سعيشده پژوهش ناي ميباشد. در
 از ظرفيت درستي برآورد كلي،درصدد برشي و محوري فشاري بارهاي اثر تحت هاي شطرنجي استوانهاي با سخت كننده هاي

 .برداشت مذكورگام هاي پوسته كمانشي

 استوانه اي، سخت كننده ي شطرنجي، كمانش، آناليز عددي :پوسته يواژه هاي كليدي



 

 
 

  فرآيندمهندسي و كاربرد آن در  HASILTمعرفي پايگاه نرم افزاري هوشمند 
  
   72ايرج محمدفام ،71شيما سادات الجوردي

Lajevardishima@yahoo.com 
 
 
 
 

  چكيده
مديريت ضعيف دانش، دو دليل اصلي مي باشند كه سبب بسياري از  و(PHA) ديآناليز خطر فرآين

يك چهار چوب  ،PHAجهت ارتقاي كيفيت د.نمي گرد (CPI)مشكالت در صنايع فرآيندي شيميايي 
مشخصات ملزومات  ،(LOPA)، آناليز اليه هاي حفاظتيHAZOPيكپارچه جديد كه متشكل از تكنيك 

، در اين مقاله معرفي شده است. جهت تسهيل مي باشد (SIL)ي ايمني و سطح يكپارچگ (SRS)ايمني 
 HASILTجريان كاري يكپارچه و ارتقاي مديريت دانش مربوطه، يك پايگاه نرم افزاري هوشمند بنام 

توسط تيم تحقيقاتي ايجاد گرديده كه ساختارها و بخشهاي كليدي نرم افزار در اين مقاله عنوان شده است. 
ز آنجا كه پايگاه مورد نظر همه داده هاي قديمي تر را در بخش مركزي خود حفظ مي نمايد، به به عالوه، ا

صورت خودكار جهت حل بسياري از مشكالت جديد استفاده مي شود و سبب ايجاد فرصتي براي كاهش 
شده  اتالف اطالعاتي مي گردد كه بيشتر مواقع براي علل ريشه اي معمول در بررسي وقايع صنعتي اظهار

 است.

  
  مديريت دانش PSM-SIL-SRS-LOPA-HAZOP - هاي كليدي:واژه

                                                            
  ، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايرانHSEكارشناس ارشد، دپارتمان تخصصي  -  71
  ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي همدان، همدان، ايراناستاديار، دپارتمان تخصصي مهندسي بهداشت حرفه اي - 72

  



 

 
 

بيني نرخ متان توليدي راكتورهاي ناپيوسته مدلسازي و پيش
  هوازياي بيچندمرحله

  
  3، امير حسين سعيدي، محمدرضاطاوسي، كيخسرو كريمي2، پريسا ناظمي اشني73سينا اسفنديارپور

  نشكده مهندسي شيمياصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دا
s.esfandiarpour@ce.iut.ac.ir 

  
  
  
  

  چكيده
هـا صـورت هوازي به منظور پيش بيني نرخ توليد متـان از آناي بيدر اين مطالعه، مدلسازي راكتورهاي ناپيوسته چندمرحله

ها انجام گرفتـه اسـت. در ها و تفاوت در مدل سينتيكي رشد آنروند رشد باكتريگرفته است. مدلسازي انجام شده بر اساس 
هاي استفاده شده، به دست آمده و سپس به بررسي ابتدا روابط مربوط به غلظت سوبسترا و نرخ حجمي توليد متان براي مدل

رو، مدل مونود پرداخته شده و پـس از هاي ساده همچون مدل درجه اول، مدل گبيني سيستم با استفاده از مدلرفتار و پيش
سازي و انتخاب بهترين مدل هاشيموتو، بهينه -هاي رشد، مربوط به مدل مونود و مدل چنآن با استفاده از تعميم روابط مدل

ه ها و اثر آن بر نرخ متان توليـدي انجـام شـدانجام شده است. تعميم روابط بر اساس اثر غلظت سوبسترا بر روند رشد باكتري
هـاي متغيـر بـا هاي تعمـيم يافتـه بـا توانهاي حاصـل از مـدلگانه با داده 4هاي ساده هاي به دست آمده از مدلاست. داده

ترين پارامترها انتخاب شده. در اين ميـان ها با مناسبها بهترين مدلهاي تجربي مقايسه و از طريق تطبيق آناستفاده از داده
هاي تجربـي را داشـته و نسـبت بـه مـدل تعمـيم يافتـه و با توان يك بهترين تطبيق با دادههاشيموت -هاي مونود و چنمدل

بينـي نـرخ هاي بزرگتر و كوچكتر از يك و همچنين دو مدل درجه اول و گرو، داراي دقت بيشتري براي پيشخودشان با توان
  اند.متان توليدي بوده
  هوازي، نرخ رشد باكتري، نرخ توليد متاناي بيرحله: بيوگاز، راكتورهاي ناپيوسته چندمواژه هاي كليدي

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي فرآيندهاي جداسازي دانشگاه صنعتي اصفهان 1
  دانشجوي كارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان 2
  عضو هيات علمي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان3
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Abstract 
Process Intensification (PI) is an engineering approach to improve processing efficiency and 
reducing equipment costs and size simultaneously. The processes involved with high energy 
consumption and relatively low efficiencies could be subjected as the first priority of process 
intensification. Sulfur Recovery Unit (SRU) in petroleum and natural gas refineries is a side-
treatment unit to avoid flaring rich-acid gas and recovery of sulfur compounds as the 
elemental form. High energy consumption, and large equipment consideration, makes the 
SRU process feasible for intensification. In this paper applicability and technical feasibility of 
process intensification is discussed for each operation unit of SRU separately. The works 
done and similar experiences show that the intensified SRU could have an improved 

functionality with lower energy consumptions and higher efficiencies. 
 

Keywords: Process Intensification (PI), Sulfur Recovery Unit, Rotating Packed Bed. 
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  دوناتواي ديسكگيري موجودي فاز پيوسته در ستون ضربهاندازه
  توسط فناوري تعيين زمان اقامت با ردياب پرتوزا

  
  2، ميثم تراب مستعدي78، محمد اتوكش77،محسن طبسي76كارناميياسر يعقوبي

  دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي انرژي -1
Yaser.yaghoubi86@gmail.com  

  
  
  
 

  چكيده
اي و تعيين قطر، ارتفاع و مشخصات طغيان و انتقال جرم موجودي فاز پراكنده يكي از پارامترهاي مهم در طراحي ستون ضربه

ه به احتمال اي با توجها، باعث شده است كه بويژه در صنايع هستهها است. بازدهي باال و فضاي كم مورد نياز اين ستونآن
اي وجود پرتو و نياز به حفاظت در برابر اشعه، مورد توجه و استفاده قرار گيرند. در اين مقاله با استفاده از يك ستون ضربه

)و ردياب Shut-downهاي توقف عمليات(كروسن، موجودي فاز پراكنده با استفاده از روش- ديسك و دونات براي سيستم آب
) در باال و پايين Detectorد بررسي و مقايسه قرار گرفته است.در روش ردياب پرتوزا از دو آشكارساز ()مورRadiotracerپرتوزا (

گيري باشد. مزاياي روش ردياب پرتوزا حساسيت و دقت باال، اندازهميTc99mستون استفاده شده است و ردياب پرتوزايمصرفي،
اي با توجه به باال بودن باشد. در صنايع هستهعات از فواصل دور ميموجودي فاز پراكنده بدون قطع عمليات و امكان ثبت اطال

گيري موجودي فاز پراكنده بدون قرار خطرات ناشي از تشعشع، استفاده از روش ردياب پرتوزا به علت سهولت و امكان اندازه
ده بدست آمده با روش ردياب دهد موجودي فاز پراكنگرفتن در كنار ستون ارجحيت دارد.نتايج و مشاهدات تجربي نشان مي

خطا دارد. متغيرهاي عملياتي عبارتند از : دبي فاز پيوسته و دبي  %5پرتوزا نسبت به روش توقف عمليات،بطور ميانگين حدود 
  فاز پراكنده.

  
  اي ديسك و دونات، ردياب پرتوزا، توزيع زمان اقامت، موجودي فاز پراكندههاي ضربهستونهاي كليدي:واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشددانشگاه صنعتي شريف-1
  اي، سازمان انرژي اتميعضو هيئت علمي پژوهشكده چرخه سوخت هسته-2
  نرژي، دانشگاه صنعتي شريفدانشيار دانشكده مهندسي ا-3
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  چكيده
) Aqueous Two-Phase Systemsآبي (-ن تحقيق، استخراج كاتيون روي از محلول آبي توسط سيستم هاي دو فازيدر اي

وزن  ،) مورد مطالعه قرار گرفت و اثر نوع نمك تشكيل دهنده ي فازهاPEGحاوي نمك هاي سيترات و پلي اتيلن گليكول (
سيستم هاي  .مك سيترات، بر بازدهي استخراج روي بررسي شدمولكولي پلي اتيلن گليكول و نهايتا نسبت جرمي پليمر به ن

در كليه نسبت هاي جرمي، از كارايي باالتري در  ،حاوي نمك تري پتاسيم سيترات در مقايسه با نمك تري سديم سيترات
مولكولي  همچنين نتايج نشان داد كه، سيستم هاي متشكل از پليمر پلي اتيلن گليكول با وزن .استخراج برخوردار بودند

نسبت به وزن مولكولي متوسط  4000و همچنين وزن مولكولي متوسط  4000نسبت به وزن مولكولي متوسط  ،2000متوسط 
آبي تري پتاسيم -) در سيستم دو فازي41/77حداكثر درصد استخراج روي (%  .بازدهي استخراج مناسب تري داشتند ،8000

   .) بدست آمدنمك\(پليمر 4و نسبت جرمي  PEG-2000سيترات/ 
  

  آبي، پلي اتيلن گليكول، نمك هاي سيترات.-استخراج روي، سيستم دو فازيواژه هاي كليدي: 

                                                            
  استاديار، گروه مهندسي شيمي دانشگاه گيالن 1
  كارشناسي ارشد، دانشگاه گيالن 2
  كارشناسي ارشد، دانشگاه گيالن 3
  



 

 
 

  هاي حرارتي عمودي مارپيچ دو لولهبررسي عددي اثر تغييرات گام در مبدل
  بر ميدان فشار و ضريب انتقال حرارت 

 
  * 83زينب منتظري نژاد ،82حسين شكوهمند

 دانشكده مكانيك ،پرديس فني دانشگاه تهران ،اميرآباد نشگاه تهرانگروه مهندسي مكانيك دا
montazerinejadzeinab@yahoo.com  

  

   

   
  چكيده:

 سازي و تحليل شده است.در اين مقاله جريان تكفاز در مبدل حرارتي مارپيچ دو لوله بصورت عددي شبيه
استفاده شده است. در ميان  ANSYS FLUENTي حل عددي جريان درون لوله مارپيچ از كد تجاري برا

از مدل بر پايه حل فشار مبنا و فضاي  شوندهاي موجود در اين كد كه براي حل جريان به كار برده ميمدل
منظور بررسي درستي و ب .استفاده شده است، سه بعدي و فرموالسيون سرعت مطلق و از لحاظ زماني پايا

سازي با نتايج حاصل از كارهاي آزمايشگاهي پرابهانجان و همكارانش نتايج حاصل از شبيه ،دقت حل عددي
هاي گريز از مركز ناشي از انحناي لوله باعث بوجود آمدن جريان هاي مارپيچ نيرودر لوله .مقايسه شده است
در  .شوندتر شدن الگوي جريان درون لوله ميو فشار باعث پيچيده گذاري بر ميدان سرعتثانويه شده و با اثر

اين مقاله تاثير تغييرات گام بر ميدان فشار و ميدان سرعت و انتقال حرارت كه همواره از عوامل موثر و 
با استناد به نتايج بدست آمده از  .باشند بررسي شده استهاي حرارتي ميكننده در طراحي مبدلتعيين

براين اساس . يابدنشان داده شده است كه با كوچكتر شدن گام ضريب انتقال حرارت افزايش مي ،سازيبيهش
  .گرددهاي كوچكتر و به تبع آن تعداد حلقه بيشتر در طول لوله مارپيچ توصيه مياستفاده از گام

  
   ANSYS FLUENT،ل حرارتضريب انتقا ،ميدان فشار مبدل حرارتي مارپيچ دو لوله، كلمات كليدي :

 

                                                            
  استاد 82
  دانشجوي كارشناسي ارشد 83

  



 

 
 

در انبار  MIGRATION HUMIDITYبررسي پديده مهاجرت رطوبت 
  زنجيره حمل ونقل  مجتمعهاي پتروشيمي توليد كود اوره و

  1امير حسين هاديان حقيقي 

  واحد مهندسي فرآيند–شيروان –كيلومتري جاده بجنورد -17مجتمع پتروشيمي خراسان 

Hadian1349@chmail.ir  

   چكيده:

پديده مهاجرت رطوبت نقش كليدي در كاهش كيفيت كود اوره در انبارها وكشتي هاي حمل دارد.با توجه به وجود مجتمع 
هاي متعدد پتروشيمي توليد كود اوره در كشور ومصرف روز افزون كود وبازار رقابتي صادرات،حفظ كيفيت محصول وكاهش 

يعات اهميت ويژه اي دارد.مقاله ذيل نگاه موشكافانه اي به پديده مهاجرت رطوبت داشته وراهكارهاي پيشگيري از آن را ضا
بررسي مي نمايد. روزانه مقادير زيادي از كود اوره در انبارهاي ذخيره وكشتي ها به علت مهاجرت رطوبت كلوخه شده وكيفيت 

فزايش ضايعات وآلودگي محيط زيست وايجاد خطا در كنترل توزين محصول مي خود را از دست مي دهند.اين امر موجب ا
  گردد.

، (Critical Relative Humidity)،رطوبت نسبي بحرانيMigratin Humidity)(واژه هاي كليدي: مهاجرت رطوبت
  )(Particle Size Distributionدامنه سايز ذرات ،فشاربخاربحراني،كيك شدن



 

 
 

A Case Study for Benzene Reduction in the Final Gasoline 
Pool      of Existing Refineries 
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Abstract 
The Environmental Protection Agency (EPA) has developed recent limitations 
regarding  fuel specifications and pollutants, which refiners are required to 
follow. Based on Mobile Source Air Toxics (MSAT) II regulations, the average 
benzene content in the gasoline pool should not exceed 0.62 vol. % [1]. 
Designers of new refineries are able to consider the mentioned limitations from 
the beginning. In contrast, existing refineries have to modify the operating 
conditions of existing units, or in the event of failure add new units by spending 
high expenses, in order to achieve mentioned environmental restrictions. 
Since the gasoline production processes depend on refineries' configurations, the 
qualityof the final gasoline pool would depend on their relevant process units. In 
some cases, refiners have to inject other imported materials as octane booster to 
the final gasoline pool in order to obtain the desired gasoline specifications (e.g. 
Research Octane Number (RON) and benzene content). 
This article attempts to investigate a conventional crude oil refinery challenge 
for achieving benzene content as per MSAT II regulations for various research 
octane numbers. 

 
Keywords: Benzene Reduction, Gasoline Pool, Refinery, EPA, MSAT II. 
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اقتصادي روش غشايي و تركيب غشا با جذب  -مقايسه فني
  سازي گاز همراهآمين در شيرين

  
  3، محمد مهديارفر2، تورج محمدي1بهاره محمودي

 تهران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، دانشكده مهندسي شيمي

bahareh_mahmoudi@yahoo.com  
  
  
  
  

  چكيده
هاي هايي براي حذف گازهاي اسيدي از گاز طبيعي اهميت فراواني دارد. اين تركيبات از جريانيافتن تكنيك

هاي كارآمد و گاز به داليل عملياتي، اقتصادي و زيست محيطي بايد حذف شوند. بنابراين وجود تكنولوژي
ي از غلظت و شدت جريان گاز، كامال ضرروي است. پذير براي حذف گازهاي اسيدي در محدوده وسيعانعطاف

سازي گاز آمين در شيرين- در اين پژوهش، ارزيابي اقتصادي و مطالعه فرايندي بر روش غشايي و هيبريد غشا
طبيعي انجام گرفته است. خوراك مورد استفاده گاز همراه نفت است كه برخالف آنچه كه در اكثر 

سازي، تواند با انتخاب فرايندي با صرفه اقتصادي پس از شيرينشود ميزانده ميها اتفاق افتاده و سوپااليشگاه
سازي دو فرايند غشايي و جهت توليد برق در ژنراتورهاي گازي مورد استفاده قرار گيرد. پس از انجام شبيه

و  تركيبي، خوراك گازي در محدوده مشخص از شدت جريان و درصد گاز اسيدي مورد بررسي قرار گرفته
سازي فرايند غشايي از محاسبات اقتصادي با كمك روابط موجود در منابع معتبر انجام شده است. براي شبيه

است. در استفاده شده Aspen Hysys افزارو در بخش آمين مربوط به فرايند هيبريد از نرم Pro II افزارنرم
ي مطالعه شده است. پارامترهاي تحت بررسي جداساز ادامه، تاثير تعدادي از پارامترهاي فرايندي بر هزينه

در نهايت اين نتيجه بدست  .در گاز ترش و اتالف متان است S2H شامل: شدت جريان خوراك گازي، غلظت
هاي كمتري نسبت به فرايند هيبريدي داشته و هاي كم خوراك، فرايند غشايي هزينهآمد كه در شدت جريان

هاي بيشتر تر است. اما در شدت جريانيز از لحاظ اقتصادي مناسبهاي باالي گاز اسيدي نحتي در غلظت
سطح مورد نياز غشا براي شيرين سازي گاز در حد مطلوب، تغييرات شديدي داشته و با شيب تندي  گاز،

   .كندآمين به شكل بهينه عمل مي- هاي غشا افزايش داشته و تركيب غشايابد و هزينهافزايش مي
  

سازي، بررسي فني و اقتصادي، فرايند غشايي، هيبريد غشا با آمين، شيرين ز همراه،گا هاي كليدي:واژه
  سازيشبيه

  



 

 
 

 

گليسريد با بررسي اثر دور همزن بر فرآيند توليد بيوديزل از تري
  استفاده از شبكه هاي عصبي
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   چكيده
با الكل، در حضور كاتاليست توليد مي شود.  بيوديزل (متيل استر) از واكنش تري گليسيريد موجود در روغن

كاتاليست و غلظت آن، دور همزن، نسبت مولي شرايط موثر بر اين فرآيند عبارتند از دما، غلظت خوراك، نوع 
تري گليسريد به الكل مصرفي و در نهايت زمان انجام واكنش خواهد بود. در اين پژوهش با در نظر گرفتن 

) كه با دور همزن متناسب است، turbulencyتمام پارامترهاي موثر بر فرآيند از جمله ميزان آشفتگي (
هاي عصبي در اين تحقيق، از شبكهباشد. هاي موجود ميبه مدلسعي بر ارائه يك مدل جامع نسبت 

 1581هاي آزمايشگاهي شامل شود. دادهفرآيند استفاده مي مصنوعي جهت تخمين غلظت اجزاي موجود در
باشد كه باشد كه مربوط به شرايط گوناگون دما، زمان ماند، دور همزن و غلظت خوراك مينقطه كاري مي

هاي ها جهت تست شبكه مورد استفاده قرار گرفت. از بين شبكهآموزش شبكه و بقيه داده ها برايداده 70%
باشد كه انحراف متوسط مطلق نرون مي 6اليه پنهان و  1بسياري كه طراحي گرديد، دقيق ترين شبكه داراي 

بيه سازي فرآيند هاي عصبي در شبدست آمد كه بيانگر قابليت باالي شبكه 0327/0داده برابر با  1581براي 
هاي موجود، قدرت پيش بيني خوب در يافتن اثر باشد. برتري اين مدل نسبت به مدلتوليد بيوديزل مي

  باشد.آشفتگي سيستم بر ميزان توليد محصول مي
   

  
  گليسريد، شبيه سازييبيوديزل، شبكه عصبي، ترهاي كليدي: توليد واژه
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-تريرآيند تبادل استري بررسي اثر دما بر توليد بيوديزل در ف

  در حضور كاتاليست هيدروكسيد پتاسيم گليسريد
  

  الهام السادات بهينه، علي اكبر روستا، جعفر جوانمردي
 ، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گازدانشگاه صنعتي شيراز

Elham_sbehineh@yahoo.com 

  

  

  

  

  چكيده 
روغن آفتابگردان و روغن )Transesterification(تبادل استري ين پژوهش، بررسي سينتيكي واكنشدر ا

ست پتاسيم هيدروكسيد مورد بررسي قرار گرفت. در اين يحاصل از پسماند آن با متانول در حضور كاتال
هاي موجود، دلشود. مزيت اين مدل بر ديگر ماستفاده مي 2002مطالعه، از مدل كامر و همكاران در سال 

باشد. اما در اين مدل اثر دما لحاظ نگرديد و بررسي تاثير غلظت كاتالسيت بر فرآيند توليد بيوديزل مي
هاي تجربي سانتيگراد) صورت گرفت. در اين تحقيق، داده 8/22تحقيق كامر و همكاران در دماي ثابت (

ز پسماند آن در شرايط دمايي مختلف جمع مربوط به توليد بيوديزل از روغن آفتابگردان و روغن حاصل ا
هاي مدل سينيتكي كامر و همكاران در دماي مختلف محاسبه ها، ثابتآوري شد، سپس با استفاده از داده

گرديد. در ادامه با استفاده از ثوابت سرعت محاسبه شده در مدل، به صورت رابطه آرنيوس كالسيك بيان شد 
هاي تجربي و نتايج مدل نشانگرهمخواني مطلوب سبه شد. مقايسه دادهو انرژي فعال سازي واكنش ها محا

ها، نوع روغن مصرفي (با توجه به متفاوت باشد.در روند انجام واكنشبين داده هاي تجربي و مدل مذكور مي
ي ها براسازي واكنشبودن تركيب روغن ها) تاثير به سزاييسرعت بيوديزل توليدي دارد. بنابراين انرژي فعال

ها براي روغن سازي غالب واكنشروغن آفتابگردان و روغن پسماندمتفاوت بدست آمد. بطوريكه انرژي فعال
  باشد.آفتابگردان بيشتر از روغن پسماند مي

  

  هاي كليدي: واژه
  سازيتبادل استري، بيوديزل، پتاسيم هيدروكسيد، انرژي فعال

 



 

 
 

-تريادل استري بررسي اثر دما بر توليد بيوديزل در فرآيند تب

  در حضور كاتاليست هيدروكسيد پتاسيم گليسريد
  

  الهام السادات بهينه، علي اكبر روستا، جعفر جوانمردي

 ، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گازدانشگاه صنعتي شيراز

Elham_sbehineh@yahoo.com 

  

  

  

  

  چكيده 
روغن آفتابگردان و روغن )Transesterification(تبادل استري ، بررسي سينتيكي واكنشدر اين پژوهش

ست پتاسيم هيدروكسيد مورد بررسي قرار گرفت. در اين يحاصل از پسماند آن با متانول در حضور كاتال
وجود، هاي مشود. مزيت اين مدل بر ديگر مدلاستفاده مي 2002مطالعه، از مدل كامر و همكاران در سال 

باشد. اما در اين مدل اثر دما لحاظ نگرديد و بررسي تاثير غلظت كاتالسيت بر فرآيند توليد بيوديزل مي
هاي تجربي سانتيگراد) صورت گرفت. در اين تحقيق، داده 8/22تحقيق كامر و همكاران در دماي ثابت (

آن در شرايط دمايي مختلف جمع  مربوط به توليد بيوديزل از روغن آفتابگردان و روغن حاصل از پسماند
هاي مدل سينيتكي كامر و همكاران در دماي مختلف محاسبه ها، ثابتآوري شد، سپس با استفاده از داده

گرديد. در ادامه با استفاده از ثوابت سرعت محاسبه شده در مدل، به صورت رابطه آرنيوس كالسيك بيان شد 
هاي تجربي و نتايج مدل نشانگرهمخواني مطلوب مقايسه دادهو انرژي فعال سازي واكنش ها محاسبه شد. 

ها، نوع روغن مصرفي (با توجه به متفاوت باشد.در روند انجام واكنشبين داده هاي تجربي و مدل مذكور مي
ها براي سازي واكنشبودن تركيب روغن ها) تاثير به سزاييسرعت بيوديزل توليدي دارد. بنابراين انرژي فعال

ها براي روغن سازي غالب واكنشفتابگردان و روغن پسماندمتفاوت بدست آمد. بطوريكه انرژي فعالروغن آ
  باشد.آفتابگردان بيشتر از روغن پسماند مي

  

  سازيتبادل استري، بيوديزل، پتاسيم هيدروكسيد، انرژي فعالهاي كليدي: واژه



 

 
 

 

 

  

شبيه سازي فرايند جذب گازهاي اسيدي با استفاده از نرم 
  افزارهاي پرومكس و اسپن پالس

  
  
  88، هادي اسدي87فرانك اخالقيان

  دانشگاه كردستان، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي
Fr.Akhlaghian@uok.ac.ir  

  
  
  
  

  چكيده 
ا استفاده از فرايند ب دروژندي اكسيد كربن و سولفيد هي شيرين سازي گاز طبيعي و حذف گازهاي اسيدي

جذب بامحلول هاي آلكانول آمين يكي از مهمترين فرايندهاي خالص سازي است. متيل دي اتانل آمين 
بدليل ظرفيت جذب بسيار باال و انعطاف پذيري، بطور بسيار گسترده اي در فرايند شيرين سازي كاربرد دارد. 

ي فرايند حذف گازهاي اسيدي بر پايه آمين، يك تكنيك بكار بردن يك مدل تعادلي مناسب براي شبيه ساز
ساده و آسان نيست و نيازمند تمرين و مهارت در زمينه شبيه سازي است. پيچيدگي فرايند بعلت تعادل هاي 
شيميائي و فازي وسيستم الكتروليتي واكنش هاست. در اينكار، شبيه سازي فرايند شيرين سازي با روش 

پرومكس و اسپن پالس انجام اتانل آمين و استفاده از نرم افزارهاي شبيه ساز جذب در محلول متيل دي 
سواوه - كوانگ-شده است. از مدل ترموديناميكي ان ار تي ال براي مايع الكتروليت و معادله حالت گاز ردليش

ازي، از فرايند استفاده شده است. براي اعتبار سنجي حاصل از شبيه س و قانون هنري براي تعادل مرحله اي
داده ها و اطالعات طراحي و صنعتي پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد استفاده شده است. نتايج بدست آمده از 

پروفايل هاي تغييرات دما و غلظت در طول  نرم افزار هاي شبيه ساز، تطابق بسيار خوبي با اين اطالعات دارد.
   برج بدست آمده و مورد بحث قرار گرفته است.

  
  ج سيني دار رشيرين سازي گاز، آلكانول آمين، شبيه سازي، پرومكس، اسپن پالس، بليدي: هاي كواژه

                                                            
  استاديار87
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  شبيه سازي فرآيند جداسازي اسيد الكتيك در محيط آبي 
 هگزانول -1پنتانول و -1توسط حالل هاي 

  
  90 حسين قناد زاده گيالني .89فاطمه برجي پي ده

  گروه مهندسي شيمي دانشگاه گيالن  
borji1990@yahoo.com 

  

  

  

  

  چكيده 
 - 1پنتانول و -1در اين مقاله، فرآيند جداسازي اسيد الكتيك از محلول آبي با استفاده از حالل هاي  

ستون تقطير جهت يك ستون استخراج و يك و از  شده شبيه سازي Aspen plusبا نرم افزار  هگزانول
و  UNIQUACبراي محاسبه تعادل فازي، از مدل ترموديناميكي  ل استفاده مي شود.بازيابي حال

استفاده شده است. ضريب توزيع و فاكتور انتخاب پذيري  پارامترهاي دوتايي بدست آمده از آزمايشات تجربي
  هگزانول براي جداسازي اسيد الكتيك از آب مناسب تر است.  -1نشان مي دهد كه حالل 

  
   UNIQUACجداسازي اسيد الكتيك، شبيه سازي، استخراج، ليدي: هاي كواژه

 

                                                            
   دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشكده فني دانشگاه گيالن 1
  دانشگاه گيالن  استاد گروه مهندسي شيمي دانشكده فني 2
  



 

 
 

مدلسازي ترموديناميكي تعادل فازي سيستم هاي حاوي دي اكسيد كربن و 
  سولفيد هيدروژن جهت بكارگيري در فرآيند شيرين سازي گازي طبيعي

  
  ، حبيب قاسمي تبار، فروغ مقدم علي91حميد بخشي

  انشكده مهندسي شيمي، بابل، ايراندانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، د
  

  چكيده
در تحقيق حاضر مدلسازي ترموديناميكي تعادل فازي برخي سيستم هاي دو جزيي موجود در گاز طبيعي مورد مطالعه قرار 

مورد استفاده قرار گرفت. پارامتر تنظيم  vdWهمراه با قانون اختالط  PPR78گرفت. بدين منظور از معادله حالت مكعبي
قانون اختالط مذكور براي سيستم هاي مورد مطالعه در دماهاي مختلف ارائه گرديد. نتايج مدلسازي نشان داد كه مدل  شونده

ذكر شده بخوبي قادر به رابطه بندي داده هاي تعادلي مورد استفاده مي باشد. همچنين خطاي متوسط نسبي مدل براي 
  رند مقدار كمتري است. مخلوط تركيب هاي دوتايي كه نقطه جوش نزديك تري دا

  
  ترموديناميك، تعادل فازي، معادله حالت، سولفيد هيدروژن، دي اكسيد كربن كلمات كليدي :

                                                            
 hamid.bakhshi@gmail.comو  h.bakhshi@nit.ac.irعهده دار مكاتبات. پست الكترونيك :  - 91



 

 
 

تعيين نقطه جوش نرمال به روش توزيع گروهي با در نظر 
  گرفتن محدوديت وزن مولكولي

  4،كاميار موقرنژاد3،فروغ مقدم علي2،مرتضي بني هاشمي1حبيب قاسمي تبار

  مهندسي شيمي،دانشگاه صنعتي نوشيرواني،بابل،ايراندانشكده 

  

  چكيده

در اين كار، روشي مناسب براي پيش بيني دماي جوش نرمال هيدروكربن ها ارائه شده است كه در آن از روش توزيع گروهي 
ه عاملي مختلف گرو 41استفاده شده است كه تمامي مواد هيدروكربني را متشكل از  Jobackبر پايه روش به كار گرفته شده 

مي داند. با استفاده از روش توزيع گروهي و تقسيم بندي ملكول ها به دو دسته براساس جرم ملكولي، رابطه اي جديد براي 
ماده هيدروكربني و با دسته بندي جامع از گروه هاي قطبي و  636پيش بيني دماي جوش نرمال از بررسي دماي جوش نرمال 

لكن ها، آلكين ها، مواد آروماتيك، استرها، الكل ها و غيره بر اساس مينيمم سازيبا دستور غير قطبي شامل آلكان ها، آ
fminsearch نرم افزار متلب پيشنهاد شده است. رابطه جديد نسبت به روشJoback  خطاي كمتري دارد و خطاي نسبي و

  ميباشد. 7/12درصد و  15/3مطلق آن به ترتيب برابر 



 

 
 

در ايران با  CNGجايگاه هاي سوخت رساني  ارزيابي اقتصادي احداث
 تاكيد بر سناريو هاي متفاوت (مطالعه موردي: شهر تهران)

  
  94،سپيده محمدزاده93،عبدالحسين قاضوي گرمه92ساميه محمدزاده

  دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي، دانشگاه تربيت مدرس تهران -1
  دانشگاه علوم تحقيقات تهرانكارشناس ارشد مديريت اجرايي،دانشكده مديريت، -2

  كارشناس ارشد مديريت سيستم هاي اطالعاتي،مدرس دانشگاه پيام نور خراسان شمالي-3
  
  
  

  چكيده
در سالهاي اخير، توسعه استفاده از سوخت گاز طبيعي فشرده در خودروها، در اولويت برنامه هاي كشور براي كاهش    

قرار گرفته است. يكي از عوامل موثر در پيشبرد اين برنامه، توسعه جايگاه هاي مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش حمل و نقل 
، با توجه به نياز به سوخت گيري مكرر توسط خودروها است. در اين تحقيق با بررسي سناريو هاي مختلف، به CNGعرضه 

 يه اقتصادي اين طرح ها مورددر تهران پرداخته شده و توج CNGارائه راهكارهايي براي رفع مشكل كمبود جايگاه هاي 
  بررسي قرار گرفته است.

انجام شده است. نرخ بازده داخلي، COMFAR EXPERT III 95ارزيابي اقتصادي اين طرح با استفاده از نرم افزار  
سود درصد به دست آمده است. اين ارقام با توجه به  12,52و 4,78، 15,76، 5,89به ترتيب معادل  4الي  1براي سناريو هاي 

درصدي كشورمي باشد، فاقد توجيه اقتصادي اند. همچنين ارزش حال خالص اين سناريو ها مثبت  20بانكي كشور كه حدودا 
، 2سال است. از مقايسه اين شاخص ها، مشخص مي شود كه سناريو  8، 12، 7، 12بوده و دوره بازگشت سرمايه آنها به ترتيب 
  تومان توجيه بيشتري خواهد داشت. 370ادي يعني احداث جايگاه كوچك با قيمت پيشنه

  ، نرخ بازده داخلي، ارزش حال خالص، توجيه اقتصادي، دوره بازگشت سرمايهCNG: جايگاه سوخت رساني واژه هاي كليدي

                                                            
 msamiyeh@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، .92

 ghazavi@gmail.comكارشناس آمار اقتصادي استانداري خراسان شمالي،، .93

 h.mhmz@yahoo.com،،مدرس دانشگاه پيام نور خراسان شمالي .94

 



 

 
 

 تعيين مشخصات مواد و تجهيزات مناسب براي فرآيند مايع سازي هيدروژن

  
  97فرزانه جعفري، 96علي صابري مقدم
  صنعتي مالك اشترتهران، دانشگاه 

ali_saberimoghaddam@yahoo.com   
 
 
  
  

  چكيده
امروزه هيدروژن به عنوان يكي از منابع انرژي پاك در دنيا شناخته مي شود. مايع سازي هيدروژن به طور 

گيرد. از آن جا كه هيدروژن مايع جزء مواد كرايوژنيك سازي و انتقال آن صورت ميعمده به منظور ذخيره
هاي منحصر بفرد هيدروژن، طراحي فرآيند و انتخاب تجهيزات شود، و همچنين به دليل ويژگيمحسوب مي

هاي تكنيكي فراواني رو به رو است. بنابراين شناخت كلي از ويژگي هاي مواد و مايع سازي هيدروژن با چالش
روژن براي يك سازي هيدهاي كرايوژنيك و به طور خاص سيستم مايعتجهيزات مورد استفاده در سيستم
باشد. هدف از اين مقاله بررسي اجزاي اصلي چرخه مايع سازي هيدروژن طراحي بهينه و پربازده ضروري مي

از جمله كمپرسور، اكسپندر، مبدل حرارتي و مخزن ذخيره سازي، به منظور شناخت و تعيين نوع و جنس 
يدروژن مايع، فوالد ضد زنگ آستنيتي باشد. جنس متداول تجهيزات براي محدوده دمايي هاين تجهيزات مي

باشد. براي فشرده سازي هيدروژن، كمپرسورهاي مي SS 316و  SS 304نيكل نظير انواع متداول  %9با حدود 
رفت و برگشتي پيستوني و ديافراگمي مناسب هستند. در صورت نياز به اكسپندر در فرآيند مايع سازي 

هاي گردند. در اين فرآيند به طور معمول مبدلي استفاده ميهيدروژن، توربو اكسپندرهاي ياتاقان گاز
روند. براي ذخيره سازي هيدروژن مايع نيز اي آلومينيومي و لوله مارپيچ مسي به كار ميحرارتي صفحه

  گيرند.مخازن دو جداره كه داراي عايق خأل و سپرهاي تابشي هستند مورد استفاده قرار مي
  

 مايع، كرايوژنيك، تجهيزات مايع سازي، فرآيند مايع سازي هيدروژن.هيدروژن هاي كليدي: واژه

                                                            
  عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر تهران -1

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي مالك اشتر تهران -2
  



 

 
 

 ي توزيع هيدروژن باالگوريتم رقابت استعماريسازي شبكهبهينه

  
  100. هادي سلطاني زنگبار99. سيروس شفيعي98مينا اميدي فر

mina_omidifar@yahoo.com  
  
  
  

  چكيده
گردد. هيدروژن يك ها ارائه ميي مؤثرتر از هيدروژن در پااليشگاهين مقاله يك روش جديد به منظور استفادهدر ا

و روش  هاي پاك است. اين روش جديد مبتني بر تلفيق الگوريتم رقابت استعمارييوتيليتي مهم در توليد سوخت
باشد. اين ي توزيع هيدروژن ميسازي شبكهينهحل خطي (كه بر پايه ابرساختار بنا نهاده شده است)به منظور به

هاي ها در مدلبندي آنالگوريتم با الگوبرداري از روند تكاملي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشورها و قالب
رياضي، عملگرهايي را به صورت الگوريتم ايجاد مي كند. اين الگوريتم كار خود را با ايجاد كشورهاي اوليه (در 

كند و با توجه به عملگرهاي خود كه شامل ايجاد ورها پاسخ هاي ممكن مسئله هستند) شروع ميواقع اين كش
سازي، انقالب، جابجايي موقعيت كلوني و امپرياليسم و رقابت استعماري هستند، به سانهاي اوليه، همامپراطوري

براي تعيين مقدار هزينه به قسمت  پردازد و ساختارهاي ايجاد شده در الگوريتمسازي ساختار شبكه ها ميبهينه
آيد. در نهايت ساختار بدست آمدهبا بهترين شوند و مقداركمينه هزينه بدست ميسازي خطي فرستاده ميبهينه

 استفاده از منابع هيدروژن، مزاياي قابل توجهي به لحاظ زيست محيطي دارد.

  
  الگوريتم رقابت استعماري. -اكسوخت پ - ي توزيع هيدروژن شبكه - سازيبهينههاي كليدي:واژه

                                                            
  نشگاه صنعتي سهند تبريز، دانشكده مهندسي شيميدانشجوي كارشناسي ارشد دا -1
  دانشيار دانشگاه صنعتي سهند تبريز، دانشكده مهندسي شيمي -2
  دانشجوي دكتري دانشگاه صنعتي سهند تبريز، دانشكده مهندسي شيمي -3
  



 

 
 

 Xyleneمعادله ترموديناميكي مناسب براي شبيه سازي برج تقطير

Rerun مجتمع پتروشيمي برزويه بااستفاده از نرم افزارAspen plus  
  

 103، عبدالمجيد خاكسار102،مرتضي زيودار101محمدرضاچهرقان
  مهندسيشيميوهگر،مهندسيهنشكدن،دابلوچستانوسيستاهنشگاان،داهدزا

mchehreghan@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده
ب صحيح معادالت ترموديناميكي براي پيش بيني خواص ترموفيزيكي نقش اساسي در صحت شبيه سازي دارد. درانتخاب نتخاا

 زيسا شبيه منجاا در زمال حلامر ليناو از يكي يناميكيدترمو لمددر نظر گرفت.  شرايط را معادالت ترموديناميكي، بايد تمام

 تجربي يهاداده با مختلف يهالمد از حاصل يهاداده بايد يناميكيدترمو يهالمد صحت و قتد سيربر ايبرمي باشد، 

 صليا بطروا از دهستفاا با را يندآفر رفتار تا زدميسا درقا را برركا ،Aspen plus ارفزم انر با يندآفر زيسا شوند. شبيه مقايسه

درمقاله حاضر، كارايي هشت  كند. پيشبيني كنشوا سينتيك و شيميايي زي،فا تالدتعا ژي،نرا م،جر نهازمو مانند مهندسي
 Aspenاستفاده از نرم افزار  مجتمع پتروشيمي برزويه با Xylene Rerun معادله ترموديناميكي درشبيه سازي برج تقطير

plusآور، حرارتي جوش شبيه سازي شده عبارتند از:بارحرارتي مصرفي كندانسور و باربررسي قرارگرفته است.كميت هاي  مورد
نتايج نشان دهنده آن است كه  خلوص اجزاي كليدي پايين برج. خلوص اجزاي كليدي باالي برج، دماي مرحله اول و آخر برج،

 Peng-Robinsonمعادله،  Aspen plusنرم افزار استفاده از شبيه سازي اين برج با مناسب ترين معادله ترموديناميكي در
  مي باشد.

  
  ، آروماتيكAspen plus، شبيه سازي، بارحرارتي، Peng-Robinsonمدل ترموديناميكي، هاي كليدي:واژه

                                                            
 نبلوچستا و نسيستاهنشگا،داشيمي مهندسي شدار شناسيركاينشجودا-1

 نبلوچستا و نسيستا هنشگا،دامهندسيشيمي وهگررنشيادا-2

 نبلوچستا ون سيستاهنشگادانشجوي دكتري مهندسي شيمي، دا-3



 

 
 

  

  هيدروژن هاي توليد و جداسازي گازمروري بر انواع روش
   

  3، علي اكبر بابالو2، جواد رهبر شهروزي104سپيده شيخ رضازاده نيكو
  جان شرقي، تبريز، دانشگاه صنعتي سهند، دانشكده مهندسي شيميآذرباي

  sepidrezazade@yahoo.com  
  

  

  چكيده 
گيري از اي از عوامل مختلف از جمله محدوديت منابع فسيلي، تاثيرات منفي زيست محيطي، بهرهمجموعه

هاي فسيلي، منازعات سياسي و تاثيرات آن بر ارائه انرژي پايدار از قيمت سوختمنابع هيدروكربني، افزايش 
جمله داليلي هستند كه بسياري از سياستمداران و متخصصين مباحث انرژي و محيط زيست را در حركت به 
سوي ايجاد ساختاري نوين مبتني بر امنيت ارائه انرژي، حفظ محيط زيست، ارتقاء كارايي سيستم انرژي 

تواند به عنوان سوخت پاك، قابل حمل و نقل، مناسب و وادار نموده است. از جمله منابعي كه در آينده مي
- باشد. در اين مطالعه به بررسي انواع روشگيرد عالوه بر الكتريسيته، هيدروژن ميكارآمد مورد استفاده قرار 

رمينگ فاز آبي، پيروليز، تجزيه آب و روشها، ريفوهاي توليد گاز هيدروژن از جمله ريفورمينگ هيدروكربن
ايم. از آنجائي كه در بيشتر مصارف و بويژه در ديگر پرداخته و معايب و مزاياي هر روش را ذكر كرده هاي

باشد كاربردهاي صنعتي به هيدروژن خالص نيازمنديم، ضرورت جداسازي و خالص سازي آن امري مهم مي
- اي جداسازي هيدروژن كه شامل جذب با تغيير فشار، كرايوژنيك و فناوريفراينده ترينمهمكه در انتها به 

  ها نيز ذكر شده است. شده و كاربردهاي هر كدام از اين روش هاي غشائي است، پرداخته
  

توليد هيدروژن، جداسازي هيدروژن، فرايند غشائي، فرايند كرايوژنيك، پيروليز،  هاي كليدي:واژه
  اهريفورمينگ هيدروكربن

                                                            
  مهندسي فرايند، دانشگاه صنعتي سهند تبريز  -كارشناس ارشد مهندسي شيمي -1
 استاديار دانشگاه صنعتي سهند تبريز -2

 استاد دانشگاه صنعتي سهند تبريز -3

  



 

 
 

 

متان  –فرآيند ريفرمينگ بخارآب  مدلسازي يك بعدي شبه هموژن
  در پااليشگاه 

  
  106الهام قبادي ،105محمدرضا طالقت

  دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي شيمي
ghobadi.elham@gmail.com  

  

  چكيده 
اي توليد گاز طبيعي و هيدروكربنهاي به دست آمده از واحدهاي مختلف پااليشگاهي منابع خوبي بر 

هيدروژن هستند. هيدروژن يك جز كليدي براي فرآينهاي شيميايي مختلف همچون هيدروژناسيون، 
هيدروكراكينگ،... و يا حتي براي مصرف به عنوان سوخت است. بيشتر هيدروژن توليدي درجهان از گاز 

ب با گاز طبيعي در طبيعي به دست مي آيد. هدف اصلي از اين مطالعه، مدلسازي فرآيند ريفرمينگ بخارآ
حضور كاتاليست اكسيد نيكل متخلخل جهت توليد هيدروژن است. هيدروژن توليدي پس از خالص سازي به 
عنوان خوراك در فرآيند هيدروكراكينگ مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مطالعه، از يك مدل يك بعدي 

ن معادالت موازنه جرم، انرژي و ممنتم گاز شبه هموژن در حالت پايدارجهت مدلسازي استفاده شد كه در آ
) نيز براي در نظر گرفتن Effectiveness Factorفرآيندي به طور همزمان حل مي شوند. از عامل تاثير(

استفاده شد. جهت ارزيابي مدل نتايج به دست آمده از  محدوديتهاي نفوذ به درون حفره هاي كاتاليست،
گاهي مقايسه و تطابق خوبي مشاهده شد. با توجه به اهميت فرآيند مدلسازي رياضي با داده هاي پااليش

تهيه يك مدل رياضي جهت بررسي عوامل موثر بر اين فرآيند ضروري است.  ،ريفرمينگ بخارآب در پااليشگاه
با در دست داشتن اين مدل و نيز با تغيير پارامترهاي موثر، مي توان واكنشهاي ريفرمينگ را در جهت 

  حداكثر بازدهي، افزايش كيفيت محصول و نيز كاهش هزينه ها هدايت نمود. دستيابي به

 
  
  

   هيدروژن، ريفرمينگ بخارآب، كوره تبديل، مدلسازيهاي كليدي: واژه

                                                            
  استاديار مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شيراز  -1
  انشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شيراز د -2
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  108، محمدعلي صالحي107نرگس احمدي
  ه مهندسي شيميدانشگاه گيالن، دانشكده فني، گرو

Narges.ahmadi.1368@gmail.com 
 
 
 

 چكيده:
به عنوان يك فرآيند نيمه مكانيكي براي استخراج از جامدات متخلخل مورد استفاده قـرار فشاري، مايع -فرآيند استخراج جامد

.. .، از تركيب آن بـا روش هـاي فيزيكـي، شـيميايي، بيولـوژيكي وفشاريتخراج مي گيرد. به جهت پايين بودن بازدهفرآيند اس
استفاده مي شود. يكي از روش هاي كمكي جهت افزايش بازده و كاهش مصرف انرژي در عمليات استخراج، ميـدان الكتريكـي 

در اين روش، فرايندهاي تصـفيه پالسي است. همچنين به علت استفاده ازجريان الكتريكي متناوب با شدت زياد در زمان كوتاه 
ثانويه نيزحذف مي شوند. در اين مقاله سيستم و پارامترهاي موثر بر آن از جمله ميدان الكتريكي پالسي، شكل هندسي پـالس 

.. مورد بررسي قرار گرفته است.جهت استخراج مواد درون سلولي بايدديواره سـلول هـا .ها، خواص الكتريكي بافت، نشت يوني و
ــور ــر از  رابط ــي بزرگت ــدان الكتريك ــور از مي ــن منظ ــه اي ــرد. ب ــذيرمتخلخل ك ــت ناپ 1kVبرگش

cm
ــالس   ــاي پ ــا پهن ب

10 15 S 1استفاده مي شود. در اثر اعمال اين شرايط حفره هايي با قطر حداقلnm .در ديـواره سـلول ايجـاد مـي شـود
0.5زايش بازده و كاهش مصرف انرژي،استفاده از موج هاي مربعي با فاصله جهت اف 2cm بين الكترودهاپيشنهاد مي شود. بـا

توجه به خواص الكتريكي بافت ميتواننشت يونيو هدايت الكتريكي نمونه را قبل و بعد از اعمال ميدان الكتريكـي پالسـي انـدازه 
 بازده استخراج را مشخص كرد. گيرينمودو از اين طريق

 
 

 گرماييهاي غيرميدان الكتريكي پالسي، روشفشاري، مايع -استخراج جامدكلمات كليدي:
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Abstract 

Compressibility is the parameter that quantifies the relationship between the 
pressure exerted on a body and the resulting change in its volume. The 
compressibility of a reservoir at different pressures is an important parameter 
affecting reserve forecasts and field development strategies. Although several 
studies have been performed on prediction of pore volume compressibility of 
different rock types but the developed correlations are not accurate enough and 
some of these correlations are presented mainly in graphical form, thus it is 
difficult to use them within general computer packages for simulation and 
design. Also these correlations are based on foreign country's reservoirs and this 
prove the need to set correlations for Iranian reservoirs. Artificial intelligences 
Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), are powerful tools in the hand of 
petroleum and gas engineers for proper and professional management of 
hydrocarbon as sets. The purpose of this paper is to present a comprehensive 
neural network model for predicting pore volume compressibility. 33 
experimental data points have been collected from 3 different types of sandstone 
reservoir rock from one of Iranian oil reservoir. For designing the networks, the 
standard feed forward back propagation algorithm was used. The results show 
good accuracy of this modeling compare to Hall and Newman's answer from 
correlation. 

 

Keywords: compressibility, ANN, feed forward back propagation                  



 

 
 

ي بررسي و انتخاب روشي مناسب براي شناخت و ارزيابي مخاطرات فرآيند
 پااليشگاه پنجم پارس جنوبي

  
  109رامين قاسم خاني

  )10و  9(فازهاي  يبوشهر عسلويه پااليشگاه پنجم پارس جنوب
Ghasemkhani_r@yahoo.com  

  چكيده
بارس  10و9هدف از انجام اين تحقيق دستيابي به روشي مناسب براي شناسايي و ارزيابي مخاطرات فرآيندي در فازهاي 

ا در اين تحقيق بس از بررسي و مقايسه ي روش هاي گوناگون و با توجه به فيزيك مسئله، مهارت جنوبي مي باشد. لذ
افراد گروه، نقاط ضعف و قدرت روش مورد نظر، مدت زمان تحقيق و غيره روش مخاطرات و راهبري براي ارزيابي و 

ييد و كارايي اين روش واحدهاي پارس جنوبي انتخاب گرديد. براي تا 10و  9شناسايي مخاطرات فرآيندي فازهاي 
مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان  PHA Pro6شيرين سازي و نم زدايي اين فازها با نرم افزار 

بردار به واسطه آموزش كم و نا آگاهي از دهد كه بيشتر انحرافات به وجود آمده ناشي از عملكرد ضعيف نيروي بهرهمي
شود تجهيزاتي كه به صورت باشد. همچنين در اين مقاله به وضوح ديده ميها ميعملكرد دستگاه جزييات فرآيند و

شوند. در پايان نيز پيشنهاداتي براي برداري واحد كمتر دچار آسيب مياند در طول بهرهنصب شده (package) پكيج
است. روش ارزيابي ريسك ارايه شده در اين بهبود طراحي واحدها در جهت از بين بردن مخاطرات فرآيندي ارايه گشته 

هاي برداران و مديران است. با صرف دقت كافي براي پاسخ به تمام سواالتي كه پيچيدگيمقاله ابزاري سودمند براي بهره
  ها استفاده نمود.گيريبراي تصميمتوان از اين ابزار به عنوان يك مرجع دائميآورد، مياين سيستم به وجود مي

 
  روش مخاطرات و راهبري، ارزيابي و شناسايي مخاطرات فرآيندي، ارزيابي ريسكهاي كليدي: هواژ

                                                            
  گاز بارس جنوبي 10و  9سربرست ارشد نوبتكاران فازهاي  -1
  



 

 
 

  استفاده از روش حداقل سازي انرژي آزاد گيبس
  در مدلسازي فرايند تبديل به گاز نفت كوره سنگين

  
  110روح اله فضلي

Email: rfazly@gmail.com 
  
  
  
  

  كيدهچ
هاي سبك و همچنين مقررات سخت زيست محيطي تر شدن نفت خام و نياز روز افزون به فراوردهسنگين

آوري پيشرفته و سازگار با هاست. تبديل كردن به گاز يك فنهاي جديد پيش روي پااليشگاهيكي از چالش
مروزه مورد توجه بسيار باشد كه امحيط زيست براي تبديل نفت كوره سنگين به محصوالت گازي تميز مي

قرار گرفته است. در اين مقاله يك مدل رياضي با استفاده از روش حداقل سازي انرژي آزاد گيبس براي پيش 
بيني تركيب و دماي محصوالت به دست آمده از فرايند گازسازي نفت كوره سنگين توسعه داده شد. ابتدا 

باشد. شد كه مدل توسعه داده شده داراي صحت مي يك مقايسه با نتايج تجربي صورت گرفت و نشان داده
سپس تأثير برخي از پارامترهاي عملياتي فرايند مانند فشار، افزودن بخار آب و غلظت اكسيژن بر تركيب 
گازهاي توليد شده و دما و ارزش حرارتي گازهاي خروجي مورد بررسي قرار گرفت. اين بررسي نشان داد كه 

ازسازي نفت كوره سنگين تأثير مطلوبي ندارد اما افزايش غلظت اكسيژن در هواي افزايش فشار در فرايند گ
دهد. همچنين افزودن بخار آب موجب افزايش نسبت ورودي، ارزش حرارتي گاز خروجي را افزايش مي

/CO2H گردد.در گاز خروجي مي  
  

  انرژي آزاد گيبس.سازي  حداقلسازي، مدل ، ، فرايند تبديل به گازنفت كوره سنگين ،واژه هاي كليدي:

                                                            
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي -1



 

 
 

ارزيابي كيفي عملكرد هودهاي شيميايي در آزمايشگاه هاي يك شركت پتروشيمي با 
  ASHRAE 110استفاده از تكنيك 

 
  ، 112، سودابه زارع111آرزو اسماعيل زاده

  ايران-گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت و تغذيه, دانشگاه علوم پزشكي لرستان
  (esmaeilzadeh77@gmail. com) ترونيك نويسنده اولآدرس پست الك

  چكيده 
آزمايشگاههاي شيمي مي باشند كه اين مواد  آالينده هاي شيميايي از عوامل زيان آور جدي در محيط هاي كار خصوصا    

كاركنان  هودهاي آزمايشگاهي اولين وسيله ايمني جهت حفاظت.ممكن است سبب ايجاد مسموميت و بيماريهاي مختلف شوند
آزمايشگاه در برابر اين مواد شيميايي خطرناك هستند. با توجه به تعداد زيادي افراد شاغل در آزمايشگاههاي صنايع 
پتروشيمي ؛ اين پژوهش با هدف ارزيابي كيفي عملكرد هودهاي آزمايشگاهي انجام گرديد تا بتوان بر اساس آزمونهاي انجام 

 22نياز را انجام داد. در اين مطالعه آزمون كيفي سرعت دهانه براي  شده و اصالحات موردشده از وضعيت عملكرد هودها آگاه 
هود شيميايي موجود در آزمايشگاهها محل بررسي پس از گرد آوري اطالعات مربوط با ويژگيهاي ساختاري شامل وضعيت 

آنها نسبت به منابع ايجاد جريان هوا شامل  اير فويل و مساحت فضاي با دهانه هود و ويژگيهاي موقعيتي يعني موقعيت ،بافل
دربها و پنجره هاي آزمايشگاه انجام شد. ميانگين سرعت دهانه هر يك از هودها در مقايسه  ،دريچه هاي سيستم تهويه عمومي

 .مي كردنداز هودها سرعت دهانه قابل قبول را تامين  % 09/9فوت در دقيقه نشان داد كه تنها  80با حداقل مقدار قابل قبول 
بنابراين نتايج بايد با  .بين مقدار عددي سرعت دهانه و ويژگيهاي ساختاري و موقعيتي هودها نيز رابطه معني دار بدست آمد
مقدار سرعت دهانه و  ،رفع نقايص ساختاري هودها و محل استقرار آنها در آزمايشگاه نسبت به منايع جريان هوا در آزمايشگاه

 .تي هود ها را تامين و حفظ نموددر نهايت عملكرد حفاظ

  
  عملكرد، سرعت دهانه، هود شيميايي، ارزيابي كيفيهاي كليدي: واژه

                                                            
  ايران-ه اي، دانشكده بهداشت و تغذيه, دانشگاه علوم پزشكي لرستانعضو هيات علمي گروه مهندسي بهداشت حرف -1
 ايران- عضو هيات علمي گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت و تغذيه, دانشگاه علوم پزشكي لرستان -2
 



 

 
 

 

  سينتيك توليد ناپيوسته آنزيم بتا گاالكتوزيداز در كشت غوطه ور
  

  114، سيده الهه موسوي فر113غالم خياطي
  گيالن، رشت، دانشگاه گيالن، دانشكده فني، گروه مهندسي شيمي

khayatiir@yahoo.com 
   

  
  
  

  چكيده
كاربرد در صنايع غذايي مي باشد و با توجه به اينكه گونه پراز يكي از مهمترين آنزيم هاي  بتاگاالكتوزيد

مي باشند اما مطالعاتي درخصوص بررسي سينتيك توليد اين  آنزيم هاي مختلف ميكروبي قادر به توليد اين
آنزيم تا كنون انجام نشده است. در اين تحقيق ابتدا غلظت اوليه ي مناسب الكتوز بعنوان قند مصرفي جهت 

درجه سانتي گراد طي  30توليد آنزيم بتا گاالكتوزيداز بررسي و در نهايت سينتيك رشد آنزيمي در دماي 
مورد بررسي قرار گرفت.  rmisBacillus lichenifoساعت توسط باكتري  24يك فرآيند تخمير ناپيوسته طي 

سوبسترا جهت توليد انزيم مي باشد در اين غلظت قند مناسب ترين غلظت  g/l 40نتايج نشان داد كه غلظت 
الكتوز بيشترين رشد ميكروبي و در نتيجه بيشترين ميزان توليد و فعاليت آنزيم مشاهده شد. با بررسي 

ساعت از شروع فرآيند تخمير آغاز  2نمائي پس از گذشت سينتيك رشد در اين غلظت ديده شد كه فاز رشد 
و به سرعت با مصرف درصد بااليي از سوبسترا در مدت زمان كمي به فاز كاهش رشد رسيد. فعاليت آنزيمي 

ادامه يافت. بيشترين  24بتا گاالكتوزيداز با ورود رشد به فاز نمائي شروع به افزايش نمود كه تا پايان ساعت 
ساعت مشاهده گرديد و حداكثر  10ام از شروع تخمير به مدت  4يزان فعاليت آنزيم بين ساعت افزايش در م

  به دست آمد.  U/ml 6/7ميزان فعاليت آنزيمي 
  

  بتا گاالكتوزيداز، الكتوز، فرآيد تخمير، رشد ميكروبيهاي كليدي: واژه

                                                            
  استاديار، گروه مهندسي شيمي دانشگاه گيالن -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه گيالن -2



 

 
 

    CFDسازي فرآيند تبديل متانول به پروپيلن به روش مدل
  

  117، عليقلي نيايي116، ساناز فرشباف115اقوتيالهام ي
  دانشگاه تبريز، دانشكده مهندسي شيمي
elhamyaghooti@yahoo.com  

  
  چكيده 

هاي جديد براي تأمين انرژي موردنياز خود و توليد مواد بحران دسترسي به منابع نفت خام، بشر را وادار به يافتن روش
طور گسترده باشد كه امروزه بهآمد. يكي از اين مواد استراتژيك، پروپيلن مييدست ماستراتژيكي كرد كه قبالً از نفت خام به
رود. بنابراين بازار تقاضا براي پروپيلن به سرعت در حال رشد است. در چند سال كار ميدر صنايع تبديلي گاز و پتروشيمي به

 وليد پروپيلن مطرح شده است، لذا با اين روشعنوان يك روش نو در راستاي تاخير، فرآيند تبديل متانول به پروپيلن به
توان در رود و با توجه به فراواني منابع گاز طبيعي در كشورمان، ميوابستگي به خوراك نفت خام تا حدود زيادي از ميان مي

ژه از ديناميك عنوان يك روش اقتصادي، براي توليد ماده استراتژيك پروپيلن حساب كرد. در اين پروآينده بر روي اين روش به
سازي فرآيند تبديل متانول به پروپيلن استفاده شد. يك راكتور ايزوترمال، بستر ثابت و جريان سياالت محاسباتي براي شبيه

عنوان خوراك فرآيند استفاده شد. به %20به  %80كار برده شد. مخلوط آب و متانول با نسبت مولي ) بهPlug flowقالبي (
هاي استخر واكنش) بر اساس تلفيقي از تئوري 8بود. يك مكانيسم واكنش (شامل  350-550 دماي واكنش در بازه 

هاي متيالسيون/ شكست (كراكينگ) براي واكنش تبديل متانول به پروپيلن، استفاده گرديد. هيدروكربني و تركيب مكانيسم
 بررسي كراكينگ هايواكنش با همراه را رارتح دهد كه رژيم سيال و انتقالرا ميديناميك سياالت محاسباتي اين امكان 

  سازي راكتور برقرار بود.هاي تجربي و نتايج به دست آمده از مدلتوافق خوبي بين دادهكنيم. 
  

   )CFDديناميك سياالت محاسباتي ( ،)H-ZSM-5تبديل متانول به پروپيلن، نانو ساختار زئوليتي (هاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشگاه تبريز، دانشكده مهندسي شيمي  كارشناسي ارشد، -1
  كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز، دانشكده مهندسي شيمي -2
  دكتري تخصصي، دانشگاه تبريز، دانشكده مهندسي شيمي  -3
  



 

 
 

Water Hammer Analysis by use of Superposition 
Principle  
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Abstract 
Very strong pressure pulses or surges, also referred to as water hammer; often 
occur in fluid-conducting pipes. A water hammer event or hydraulic transient 
results when the velocity of flow changes in a pipeline that can cause extreme 
damage and burst in pipes. So it is important to analyse water hammer 
phenomenon accurately in pipelines. In many cases the main liquid transmission 
line conducts the fluid from several plants which feed the main line in different 
points. In such cases if the water hammer phenomenon occurs due to the valve 
closure or pump failure, the amount of pressure pulses that created by it are 
complicate to be calculated and need a simplification. So the main objective of 
this paper is to reperesent the application of superposition principle in water 
hammer analysis of a main pipeline which is fed with several branch pipes. After 
the introduction of water hammer concept and equations in this paper, the 
superposition method are explained. In the last part a case study in one of 
Iranian oil fields is presented in details. The results show a near estimation of 
real results. So the principle of superposition can be an acceptable method for 
water hammer analysis in multiple branches pipelines. 

 
Key words: water hammer, surge, superposition, pressure pulse 
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آب فوق  بهينه سازي فرآيند تبديل گليسرول به گاز سنتز در حضور
  بحراني

  
  123، جعفر جوانمردي122، علي اكبر روستا121فريبا كشتكار

  
  دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي شيراز

 k_fariba_87@yahoo.com  
   

  
  
  

  چكيده 
سازي فرآيند گازي شدن گليسرول در حضور آب فوق بحراني بررسي مي شود. اين دراين تحقيق بهينه 

واكنش است كه عبارتند از تجزيه گليسرول در اثر حرارت، ريفرمينگ بخار آب ماده حد  7 فرآيند شامل
و توليد متان از جمله آنها مي باشد. از  واسط، تجزيه ماده حد واسط در اثر حرارت، واكنش تبديل گازي

اياي اين فرآيند مي توان به سريع بودن آن و عدم نياز به كاتاليست اشاره كرد. در اين تحقيق از مدل ارائه مز
هاي آزمايشگاه دارد. جهت افزايش گردد كه تطابق خوبي با دادهشده توسط سيماگو و همكاران استفاده مي

تم ژنتيك با در نظر گرفتن بازده توليد گاز ميزان گاز سنتز توليدي در اين فرآيند، از روش بهينه سازي الگوري
سنتز به عنوان تابع هدف، استفاده گرديد. پارامترهاي موثر در بهبود بازده دما و زمان ماند در راكتور مي 

ثانيه بدست آمد كه در اين شرايط  7كلوين و  873 باشند. شرايط بهينه دما و زمان ماند به ترتيب برابر با
شود. همچنين راستي آزمايي محاسبات با داده هاي به گاز سنتز تبديل ميدرصد از گليسرول 94

   كند.آزمايشگاهي مربوطه مقايسه شد كه اين مقايسه صحت كار را تاييد مي
  

  گازي شدن آب فوق بحراني، گليسرول، توليد گاز سنتز، الگوريتم ژنتيكهاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شيراز -1
  استاديار دانشگاه صنعتي شيراز -2
  دانشيار دانشگاه صنعتي شيراز -3
  



 

 
 

 

   نتز حاصل از گازي كردن گليسرولبهينه سازي فرآيند توليد متانول از گاز س
  

  126، جعفر جوانمردي125، علي اكبر روستا124فريبا كشتكار

  
  دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي شيراز

 k_fariba_87@yahoo.com  
  
  

  چكيده 
دراين تحقيق، بهينه سازي فرآيند توليد متانول از گاز سنتز حاصل از گازي كردن گليسرول بررسي شده 

يني رفتار كلي فرآيند توليد متانول از گاز سنتز از طريق حل معادالت ديفرانسيل و جبري انجام است. پيش ب
گرديده است. همچنين جهت افزايش ميزان متانول توليدي در اين فرآيند، از روش بهينه سازي الگوريتم 

ا در نظر گرفتن دماي ژنتيك با در نظر گرفتن ميزان متانول توليدي به عنوان تابع هدف استفاده گرديد. ب
خوراك ورودي به راكتور و دماي پوسته به عنوان متغير هاي بهينه سازي شده، محاسبات انجام گرديد كه 

كلوين براي دماي پوسته به دست آمد. همچنين مقايسه  3/516كلوين براي دماي خوراك ورودي و  8/522
ز متداول ديگري به عنوان خوراك واحد سنتز اي بين گاز سنتز توليدي از گازي كردن گليسرول و گاز سنت

متانول انجام گرديد كه اين مقايسه مطلوبيت گاز سنتز توليدي از گازي كردن گليسرول جهت سنتز متانول 
را تاييد كرد. در نهايت صحت محاسبات با نتايج حاصل از واحد صنعتي مقايسه شد كه اين مقايسه صحت 

   مدل را نيز تاييد كرد.
  

  بهينه سازي، الگوريتم ژنتيك، سنتز متانول، گاز سنتزاي كليدي: هواژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شيراز -1
  استاديار دانشگاه صنعتي شيراز -2
  دانشيار دانشگاه صنعتي شيراز -3
  



 

 
 

 

به  34-ساپوي كاتاليست ها بر پايهمدلسازي فرايند تبديل متانول به اولفين
  كمك ديناميك سياالت محاسباتي

  
   3، عليقلي نيائي128، الهام ياقوتي127ساناز فرشباف

  دانشگاه تبريز، دانشكده مهندسي شيمي
S-farshbaf90@ms.tabrizu.ac.ir  

  

  چكيده 
هاي سبك مانند اتيلن، پروپيلن و ساير شود ولي توليد اولفينمتانول به شكل تجاري از گاز طبيعي توليد مي

 اوليه مواد و فرايندها توسط توانمي را ها. اولفيني بيشتري استها از گاز طبيعي داراي ارزش افزودهاولفين

 درصد كه آيند مي وجود به جانبي محصوالت و اصلي محصول تعدادي يندافر هر در كه كرد توليد مختلفي

 هااولفين به متانول تبديل رايند. فدارد بستگي استفاده مورد اوليه مواد و فرايند به خروجي محصوالت

 صنايع باالي نياز به توجه با و است شده بنا كاتاليستي كراكينگ اساس بر كه است جديدي تكنولوژي

 در سازيشبيه و مدلسازي. است ها اولفين توليد در توجه مورد فرايندهاي از يكي هااولفين به پتروشيمي

در اين كار پژوهشي، فرايند تبديل  است. كرده پيدا شيميايي فرايندهاي در را خاصي جايگاه اخير هايسال
ديناميك اي بستر ثابت همدما به كمك در يك راكتور لوله 34 -بر روي كاتاليست ساپوها متانول به اولفين

ي درجه 440دماي  ها دربه اولفين متانول تبديل فرايندمدلسازي  .مدلسازي شده است سياالت محاسباتي
ت ثاب دبيبا  درصد مولي متانول 20درصد مولي آب و  80خوراك شامل ، اتمسفر 1گراد، فشار سانتي

گرم متانول به گرم  4,5 ،متانول )(WHSV weight hourly space velocityو كيلوگرم بر ثانيه 0,000067
واكنش استفاده گرديد.  5براي اين فرايند يك مدل مولكولي المپد متشكل از  .شد انجام كاتاليست در ساعت

 توافق نتايجي بر روي اين فرايند مورد بررسي قرار گرفت. اين همچنين تاثير رژيم جريان سيال و رژيم حرارت

 داشت. آزمايشگاهي هايهداد با خوبي

  
  ، مدلسازي، ديناميك سياالت محاسباتي34 -كاتاليست ساپوها، تبديل متانول به اولفينهاي كليدي: واژه

                                                            
  كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز، گروه مهندسي شيمي  -1
  كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز، گروه مهندسي شيمي -2
  دكتري تخصصي، دانشگاه تبريز، گروه مهندسي شيمي و شيمي كاربردي -3
  



 

 
 

بررسي فعاليت كاتاليست نيكل بهبود يافته بر پايه آلومينا در واكنش 
  فورمينگ خشك متانري

  

  2، يحيي زماني1، زهرا شريعتي نيا*2، فرزاد بهادران1ياسين خاني

  

 دانشكده شيمي، دانشگاه امير كبير، تهران، ايران -1

 پژوهشكده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايران -2

bahadoranf@ripi.ir 

  

 چكيده

 Niبا استفاده از كاتاليست مبتني برفلز  ) در شرايط اتمسفري800تا  600(در محدوده دمايي  2COان وواكنش ريفرمينگ مت
 ,TPR, XRDانجام گرفت. ساختاري كاتاليست هاي تهيه شده توسط آناليز هاي  3O2Al-γ به عنوان فلز فعال و پايه

TEM ا اينكه فعاليت بااليي از خود نشان مي دهد اما در بررسي گرديد. نتايج نشان داد كه كاتاليست بدون ارتقاء دهنده ب
به  Yو  La ارتقاء دهندهاي واكنش مداوم پايدار نبوده و با شيب تندي فعاليت خود را از دست مي دهد. اضافه كردن

 به صورت جزئي فعاليت را كاهش مي دهد اما باعث بهبود فزاينده درفعاليت مي شود همچنين با 3O210%Ni/Alكاتاليست 
كاتاليست حاوي  و آناليزهاي صورت گرفته مشخص شد كه در ميان كاتاليست هاي سنتزي انجام تست هاي راكتوري

 پايداري و دماي الزم براي احيا دارد.،عملكرد بهتري از لحاظ فعاليت Laدرمقايسه با  Yارتقاءدهنده حاوي 

 ا دهنده.ارتق كاتاليست نيكل، ريفرمينگ خشك متان، گاز سنتز،كلمات كليدي:



 

 
 

مدلسازي ترموديناميكي تعادل فازي سيستم هاي حاوي دي اكسيد كربن و 
  سولفيد هيدروژن جهت بكارگيري در فرآيند شيرين سازي گازي طبيعي

  
  ، حبيب قاسمي تبار، فروغ مقدم علي129حميد بخشي

  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دانشكده مهندسي شيمي، بابل، ايران
  

  چكيده
حاضر مدلسازي ترموديناميكي تعادل فازي برخي سيستم هاي دو جزيي موجود در گاز طبيعي مورد مطالعه قرار در تحقيق 

مورد استفاده قرار گرفت. پارامتر تنظيم  vdWهمراه با قانون اختالط  PPR78گرفت. بدين منظور از معادله حالت مكعبي
ر دماهاي مختلف ارائه گرديد. نتايج مدلسازي نشان داد كه مدل شونده قانون اختالط مذكور براي سيستم هاي مورد مطالعه د

ذكر شده بخوبي قادر به رابطه بندي داده هاي تعادلي مورد استفاده مي باشد. همچنين خطاي متوسط نسبي مدل براي 
  مخلوط تركيب هاي دوتايي كه نقطه جوش نزديك تري دارند مقدار كمتري است. 

  
  كلمات كليدي :

  ك، تعادل فازي، معادله حالت، سولفيد هيدروژن، دي اكسيد كربنترمودينامي 

                                                            
  hamid.bakhshi@gmail.comو  h.bakhshi@nit.ac.irعهده دار مكاتبات. پست الكترونيك :  - 129

 



 

 
 

  شبيه سازي فرآيند جداسازي اتيلن گاليكول از محلول آبي با استفاده از حالل
  اتيل هگزانول -2

  
 132حديثه قزويني،131عليقنادزاده گيالني ، 130حسين قنادزاده گيالني 

  گروه مهندسي شيمي دانشگاه گيالن
hggilani@guilan.ac.ir  

  
  
  
  

  چكيده
 - 2)توسط حالل آلي C 25˚در اين مقاله، فرآيند جداسازي اتيلن گاليكول از محلول آبي در دماي محيط (

در محاسبات تعادل فازيمورد مطالعه ، NRTLوUNIQUACاتيل هگزانول، با استفاده از دو مدل ترموديناميكي 
ست. فاكتور انتخاب پذيري و ميزان استخراج نشان دهنده يكسان بودن نتيجه استفاده از هر دو قرار گرفته ا

  در شبيه سازي فرآيند جداسازي اتيلن گاليكول از آب مي باشند. NRTLوUNIQUACمدل 
  

 UNIQUAC ،NRTLاتيل هگزانول، جداسازي، شبيه سازي،  -2اتيلن گاليكول، واژه هاي كليدي: 

                                                            
  استاد گروه مهندسي شيمي دانشگاه گيالن-1
  استاد گروه شيمي دانشگاه گيالن-2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه گيالن-3
  



 

 
 

  يعي به روش هيدرات گازيذخيره گاز طب
  

  133ايمان واعظي
  سبزوار، توحيد شهر ،دانشگاه حكيم سبزواري، خراسان رضوي    

vaeziiman@yahoo.com 
  
  

  
  

 چكيده
نياز به گاز طبيعي در سراسر دنيا با كمترين هزينه سبب شده است كه يك روش جديد براي ذخيره سازي 

ترين خواص هيدرات كه آن را براي اين كاربرد حمل گاز طبيعي به شكل هيدرات ظهور يابد. يكي از مهمو 
بسيار مورد توجه قرار داده است، نسبت گاز به جامد باال در آن استو اما مشكل اساسي استفاده از هيدرات 

ود دهنده توسط محققين در صنعت سرعت توليد پايين آن است. براي رفع اين مشكل، افزودن مواد بهب
توانند حجم گاز محبوس شده در شبكه هيدرات را افزايش داده، بسياري پيشنهاد شده است. اين مواد مي

سبب بهبود سرعت تشكيل آن شده و شرايط ترموديناميكي تشكيل آن را نيز جابه جا نمايند. به طوريكه 
تا كنون استفاده از مواد فعال سطحي به عنوان  تري تشكيل شود.هيدرات در دماي مورد نظر در فشار پايين

مواد بهبود دهنده پيشنهاد شده است. رفتار هاي فازي سيستم در حضور اين مواد نسبت به حالت آب 
  شود.خالص دستخوش تغيير مي

  
 هيدرات گاز طبيعي، مواد بهبود دهنده، مواد فعال سطحي، مايسل هاي كليدي:واژه

                                                            
  1كارشناسي مهندسي شيمي -
  



 

 
 

 

 )MOFفلزي (-ن بر روي ساختارهاي آليمتاو واجذب مطالعه جذب 

  ) PHSCبا استفاده از معادله حالت (
  

  135، فاطمه سبزي 134 مجيد طهمورثي
  دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز

m.tahmooresi@sutech.ac.ir 
 
   

  
  

  چكيده 
ز متان به عنوان يك سوخت پاك جهت استفاده در خودروها يكي از كاربردهاي ذخيره سازي سطحي گا 

مهم جذب سطحي است كه همواره مورد توجه محققان بوده است. در اين مقاله نحوه جذب و واجذب متان 
با استفاده از معادله حالت اختالل يافته  MOF فلزي با نام اختصاري -بر روي چند نوع از ساختارهاي آلي

بر مبناي واحد سازنده پليمر  b و r ،ɑدر اين معادله حالت سه پارامتر  ير كره سخت بررسي شده است.زنج
وجود دارد كه به ترتيب بيانگر تعداد واحدهاي موجود در مولكول، نيروهاي جاذبه بين دو مولكول مجزا و 

م بخشي گروهي از طريق شكستن باشند. اين پارامترها با استفاده از روش هحجم كنار گذاشته واندروالس مي
تر و جمع مقادير مربوط به هر گروه به دست آورديم. در نهايت ميزان جذب و هاي كوچكمولكول به گروه

با استفاده از شرط برقراري تعادل ) MOF-200, MOF-205, MOF-210(واجذب گاز متان بر روي سه جاذب 
ه عنوان فاز مايع و متان به تنهايي به عنوان فاز گاز در نظر بين دو فاز مايع و گاز (كه مخلوط پليمر و متان ب

پاسكال به دست آورديم.  80×510تا  0) و بازه فشار Cº( گراددرجه سانتي 25گرفته شده است) در دماي 
دهد كه معادله حالت اختالل يافته زنجيره كره سخت قادر مقايسه مقادير تئوري و آزمايشگاهي نشان مي

  جذب گاز متان را روي پليمرهاي ذكر شده به خوبي پيش بيني كند.جذب و وااست 
 

  متان، جذب، واجذب و تعادلهاي كليدي: واژه

                                                            
  رازيش يدانشگاه صنعت يميش يارشد مهندس يكارشناس يدانشجو -  1
  رازيش ينفت و گاز دانشگاه صنعت ،يميش يدانشكده مهندس ارياستاد -2
  



 

 
 

 

 فلزي- جذب و ذخيره سازي متان در ساختارهاي آلي بررسي نحوه

  ) PHSCبا استفاده از معادله حالت (
  

  137، فاطمه سبزي 136 مجيد طهمورثي
  ي شيمي، نفت و گازدانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندس

m.tahmooresi@sutech.ac.ir 
  
   

  
  

  چكيده 
محققان به دنبال يافتن فن آوري هاي جديد به منظور جايگزين كردن منابعي همچون متان و گاز  اخيراً، 

وه جذب وذخيره سازي متان بر روي هاي ديزل و فسيلي شده است. در اين مقاله نحطبيعي بجاي سوخت
استفاده از معادله حالت اختالل يافته زنجيره  با IRMOF فلزي با نام اختصاري -چند نوع از ساختارهاي آلي

هاي فلزي هستند كه عمدتاً از يون ها MOFگروهي از خانواده  ها IRMOF كره سخت بررسي شده است.
بر مبناي واحد سازنده  b و r ،ɑر اين معادله حالت سه پارامتر د اند.شدههاي آلي تشكيلمتصل به مولكول

پليمر وجود دارد كه به ترتيب بيانگر تعداد واحدهاي موجود در مولكول، نيروهاي جاذبه بين دو مولكول مجزا 
باشند. اين پارامترها با استفاده از روش هم بخشي گروهي از طريق و حجم كنار گذاشته واندروالس مي

 Groupتر و جمع مقادير مربوط به هر گروه به دست آورديم (هاي كوچكمولكول به گروهشكستن 

contribution.( ) در نهايت ميزان جذب گاز متان بر روي چهار جاذبIRMOF-14،IRMOF-6, IRMOF-8, 

IRMOF-10 ( كه مخلوط پليمر و متان به) عنوان فاز با استفاده از شرط برقراري تعادل بين دو فاز مايع و گاز
) و بازه Cº( گراددرجه سانتي 25مايع و متان به تنهايي به عنوان فاز گاز در نظر گرفته شده است) در دماي 

دهد كه معادله حالت پاسكال به دست آورديم. مقايسه منحني نظري و تجربي نشان مي 100×510تا  0فشار 
 مايشگاهي دارد.هاي آزاختالل يافته زنجيره كره سخت تطابق خوبي با داده

 
  ذخيره سازي و تعادل،متان، جذبهاي كليدي: واژه

                                                            
  رازيش يدانشگاه صنعت شيمي يارشد مهندس يكارشناس يدانشجو -1
  رازيش ينفت و گاز دانشگاه صنعت ،يميش يدانشكده مهندس ارياستاد -2
  



 

 
 

  استفاده از پسماندهاي پليمري موجود در زباله هاي شهر اصفهان در فرايند توليد سيمان

  2، مهدي حاجي احمدي1هامحمد ملكي

 فوالد تكنيك.المللي كارشناس ارشد شيمي تجزيه، كارشناس ارشد گروه تحقيق و توسعه شركت مهندسي بين .1

M.malekiha@fooladtechnic.ir 

 فوالد تكنيك. الملليكارشناس مهندسي متالوژي، كارشناس گروه بازرسي فني شركت مهندسي بين .2

M.ahmadi@fooladtechnic.ir 

 

 

  :دهچكي

از آغاز قرن بيست و يكم ميالدي جامعه بشري با مشكالت جهاني زيست محيطي مواجه گرديده كه الزم است بخش صنعت 
بازيافت  براي استفاده مؤثر از منابع طبيعي روشهاي بازيافت مناسبي را به كار بندد. در سالهاي اخير حجم پليمر هاي غيرقابل

ها به سرعت فزوني يافته است كه توسعه فن آوريهاي بازيافت آنها، به عنوان يك وظيفه از قبيل پالستيكهاي موجود در زباله 
باشد. دفن پالستيكها در مراكز زباله كار بسيار مشكلي است چون پالستيك ها تا خطير پيش روي صنايع مختلف نمايان مي

ست مشكالت فراواني ايجاد مي نمايند.از سوي و با راه يافتن به محيط زي مدت زيادي بدون تجزيه در طبيعت باقي مي مانند
ميليون دالر برآورد شده است كه اين  250ارزش سوخت مصرفي كارخانجات سيمان ايران بالغ بر  ،به امار موجود ديگر با توجه

ا ميليون مترمكعب گاز طبيعي است لذا ب 500رقم معادل يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ليتر نفت كوره و حدود 
درصد صرفه  10استفاده از پالستيك هاي بازيافتي موجود در زباله به عنوان يك ماده سوختني در صنايع سيمان مي توان با 

خط توليد سيمان كشور،اين  61در  ،يكصد و هفتادو پنج مليون ليتر نفت كوره انرژي ميليون دالر معادل 25 جويي به ميزان
در اين مطالعه استفاده از پسماندهاي پليمري موجود در زباله هاي  ينده ذخيره نمود.را براي نسل هاي آ منابع عظيم انرژي

  شهر اصفهان در فرايند توليد سيمان مورد و مزاياي ناشي از آن بررسي قرارگرفته است. 

 فرايند توليد سيمان، محيط زيست، انرژي. ،بازيافت، پسماندهاي پليمريكلمات كليدي: 



 

 
 

  كتور فرآيند توليد اسيد ترفناليكسازي ديناميك رامدل
  و كنترل فشار و سطح در راكتور

  
  139،سيد سعيد اهللا مرتضوي138نعمت اهللا جعفري

 ايران-ماهشهر–گروه مهندسي شيمي  -كارشناس ارشد مهندسي شيمي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر

  
  
  

 چكيده :

محاسبات اين راكتور با  ي ديناميكي شده است.سازدراين مطالعه، راكتور فرآيند توليد اسيد ترفناليك مدل
هاي مواد خروجي از فرض وجود حداكثر درجة آزادي مورد مطالعه قرار گرفته كه عالوه بر تمامي غلظت

راكتور دما و فشار و حجم راكتور در هر لحظه بعنوان درجة آزادي سيستم در نظر گرفته شد و سپس با 
اين راكتور مدل رياضي اين راكتور در محيط برنامه نويسي نرم افزار  يافتن معادالت ديفرانسيلي حاكم بر

Matlab سازي و حجم و فشار آن با طراحي كنترلر از نوع شبيهPID , PI كنترل شده است. نتايج شبيه 

برداري مطمئن و اقتصادي فرآيند نشان هاي طراحي شده رادر بهرهكرد مناسب كنترل كنندهسازي عمل
 ميدهد.

 

  
  محاسبات تبخيرناگهاني–مدل سازي ديناميكي –اكسيداسيون پارازايلين  –اسيد ترفناليك  مات كليدي :كل

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد138
  چمران اهواز دانشيار دانشگاه شهيد139

  



 

 
 

مطالعه و بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر كارايي حذف و بازيابي فلزات 
  اولترافيلتراسيون –هاي صنعتي به روش كمپلكسسنگين از پساب

  *2سعيد حسيني ، سيد2، عبد الصمد زرين قلم مقدم1آزاده نظيف

  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران1

  عضو هيات علمي، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران 2

   saeid.hosseini@modares.ac.irول:ئآدرس ايميل نويسنده مس*

  

  چكيده:

هاي رايج و آن را جايگزين مناسبي براي روشي اخير، هاي جداسازي غشايي در چند دههبرتري
.. .ي اندك، كم بودن مصرف انرژي، انعطاف پذيري زياد وسنتي ساخته است. هزينه سرمايه گذاري اوليه

هاي صنعتي حاوي باعث شده كه تحقيقات بسيار زيادي در اين زمينه انجام شود. حجم باالي توليد پساب
ها كشيده شود. ي اين پساباسازي غشايي به سمت تصفيهفلزات سنگين سبب شد كه فناوري جد

باشد كه اساس آن، تشكيل كمپلكس ميان ي پساب ميروش نوين تصفيه "اولترافيلتراسيون - كمپلكس"
يك فلز و عامل كمپلكس كننده است. پليمرها گاهي نقش اين عامل را بازي مي كنند. اين روش عموماً 

ي دوم احياء سازي يون هاي فلزي با افزودن عامل به پساب و مرحلهشود: جداطي دو مرحله انجام مي
ها تأثيرگذار است كه بر جداسازي يون  pHپليمر. پارامترهايي مثل غلظت پليمر، غلظت فلز، فشار و

است. لذا مي توان نتيجه گرفت  باشد و اساس تشكيل و يا تخريب ساختار كمپلكسمي pHترين آن مهم
هاي فلزي را به ميزان بسيارزيادي ارتقاء ي مناسب مي توان دفع يونل كمپلكس كنندهكه با انتخاب عام

 بخشيد.

 

اولترافيلتراسيون، عامل كمپلكس  -حذف فلزات سنگين، جداسازي غشائي، كمپلكسهاي كليدي: واژه
 كننده

 



 

 
 

كربوكسي بنزآلدئيدواسيد پاراتولوئيكدر  -4پيش بيني غلظت 
  اليك فرآيند توليد اسيد ترفن

  
  141،سيد سعيد اهللا مرتضوي140نعمت اهللا جعفري

 ايران-ماهشهر–گروه مهندسي شيمي  -كارشناس ارشد مهندسي شيمي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر

N.jaFari@ STPC.IR  
  

  :چكيده
كربوكسي بنروآلدئيد و اسيد پارتولوئيك يكي از مهمترين پارامترهاي توليد اسيد  4پيش بيني غلظت مادة 

پلي اتيلن ترفناالت) مي باشد كه كاهش غلظت اين مواد (ترفتاليك و مصرف آن جهت صنايع توليد پلي استر 
مستلزم صرف هزينه هاي زياد در واحد خالص سازي اسيد ترفتاليك مي باشد و همچنين افزايش غلظت اين 

  ناخالصي ها باعث كاهش كيفيت پلي استر توليدي مي شود.
د ترفتاليك بدليل پيچيدگي هاي واكنش ها و همچنين وجود پارامترهاي بسيار زياد در فرآيند توليد اسي

بسيار پيچيده  ،موثر بر غلظت ناخالصي , پيش بيني ناخالصي به روش معمول مدل سازي راكتور اكسيداسيون
  و وقت گير مي باشد.

الصي فوق الذكر جهت محاسبه غلظت ناخ در اين تحقيق از روش نوين محاسبات شبكه عصبي مصنوعي
  استفاده شده است.

يكي از پركاربردترين مدل شبكه عصبي مصنوعي مدل شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون چند اليه اي 
)MLPنتايج حاصل از آن با  .) مي باشد كه جهت پيش بيني ناخالصي هاي ذكر شده بكار گرفته شده است

اد كرده است همچنين مشخص گرديد كه در را ايج %10داده هاي واقعي سازگاري خوبي و خطاي در حد 
 كاتاليست در جريان خوراك راكتور اكسيداسيون پارازايلن در محدوده atomic ratioوضعيتي كه 

  باشد حداقل غلظت ناخالصي توليد مي شود.0.6~0.5
جهت مدل كردن پيش بيني غلظت ناخالصي هاي موجود اسيد ترفتاليك از امكانات و توابع موجود در  

مقادير محاسبه شده و مقادير ،بهره گرفته شده و سپس با مدل بدست آمده MATLABيط نرم افزار مح
  اندازه گيري شده در واحد صنعتي توليد ترفتاليك اسيد مورد بررسي قرار گرفت.

-4براي  %0.8814 لونبرگ مدل پيشنهاد شده مي تواند با حدوداً–پس از آموزش شبكه به روش ماركوارت 

CBA  خطاي محاسباتي براي  %11وp-toluic acid  ناخالصي هاي موجود در پور در اسيد ترفتاليك
  فاز يك پتروشيمي شهيد تندگويان را پيش بيني مي كند. CTAواحد صنعتي 

شبكه عصبي چند اليه اي  ،اسيد پاراتولئيك،كربوكسي بنزآلدئيد-PTA ،(4(: اسيد ترفتاليك كلمات كليدي
 ). MLP(پرسپترون 

                                                            
  -دانشجوي كارشناسي ارشد140
  -دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز 141



 

 
 

  

  سازي ديناميك راكتور فرآيند توليد اسيد ترفناليكلمد
  و كنترل هوشمنداكسيژن در گازهاي خروجي از راكتور

  
  143،سيد سعيد اهللا مرتضوي142نعمت اهللا جعفري

  ايران-ماهشهر–گروه مهندسي شيمي  - كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر
  
  

 چكيده :

محاسبات اين راكتور با  ر فرآيند توليد اسيد ترفناليك انجام شده است.سازي پوياراكتودراين مطالعه، مدل
هاي مواد خروجي از فرض وجود حداكثر درجة آزادي مورد مطالعه قرار گرفته كه عالوه بر تمامي غلظت

 .راكتور، دما و فشار و حجم راكتور در هر لحظه نيز بعنوان درجة آزادي سيستم در نظر گرفته شده است

 Populationمعادالت موازنه جرم و انرژي و معادالت "سازي ديناميكي با حل تومات مدلمحاسبا

densityو با حل اين معادالت و تغييرات در ورودي  انجام شده است ،كه معادالت وابسته به زمان مي باشند
رل كننده تابعيت غلظت اكسيژن خروجي مشخص، و متناسب با شرايط، كنت ،هاي رآكتور (غلظت،دما،فلوي)

براي كنترل دقيق غلظت  اي براساس منطق فازي كه قوانين آن براساس تجربه كنترل انسان مي باشد،
  .اكسيژن طراحي شد

به صورت عددي حل مي گردند و نتايج حل معادالت  Matlabدر اين تحقيق معادالت در محيط نرم افزار 
ل كننده فازي بكار گرفته مي شوند و نتايج از جهت طراحي كنتر )Fuzzy logicبا استفاده از منطق فازي (

 نظر پايداري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

  
  Matlabمدل سازي ديناميكي،منطق فازي،افزار  ،اسيد ترفناليك، اكسيداسيون پارازايلين كلمات كليدي :

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد142
  دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز 143

 



 

 
 

بازيافت انرژي در واحد تصفيه گاز پااليشگاه گاز ايالم با استفاده از 
 يون حرارتيانتگراس

  
  145، پرويز درويشي144رضا اسفندياري

   دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -1
Reza.esfand1364@gmail.com 

   
  
  
  

  چكيده 
تصفيه و از باالي برج جذب خارج  ودي در تماس با محلول آمينگاز ترش وردر واحد تصفيه گاز پااليشگاه ايالم پس از اينكه 

درجه سانتيگراد به كولر هوايي ارسال و در اين تجهيز دماي جريان گاز شيرين به منظور نم زدايي اوليه به  53با دماي  ،شد
بر  .مي باشد كيلووات 259كه ميزان انرژي مصرفي در كولر هوايي فوق الذكر برابر با درجه سانتيگراد كاهش مي يابد  49

دالر مي باشد كه مي  124320اساس برآورد اقتصادي صورت گرفته هزينه ساليانه مصرف برق در كولر هوايي مذكور برابر با 
اين هزينه ها را  ،توان با استفاده از تكنيك هاي مبتني بر بهينه سازي انرژي مانند انتگراسيون حرارتي (يكپارچه سازي انرژي)

يك سناريو  ،در اين تحقيق ابتدا بر اساس مفهوم انتگراسيون حرارتي .ز هدر رفت سرمايه و انرژي جلوگيري نمودكاهش و ا
شبيه سازي  Aspen Hysysجهت استفاده از امكانات موجود در فرآيند را تعريف و سناريو مذكور بوسيله نرم افزار تجاري 

 ،صورت استفاده از سناريو پيشنهادي عالوه بر حذف كولر هوايي از فرآينددر  ،با توجه به نتايج حاصله از شبيه سازي .گرديد
كليه هزينه هاي عملياتي اين تجهيز نيز از واحد كسر خواهد شد. در نهايت هزينه سرمايه گذاري طرح پيشنهادي و برآورد 

دالر در سال مي  163458اقتصادي براي آن صورت گرفت و مشخص گرديد كه ميزان بازگشت سرمايه از اين طريق برابر 
   .باشد

                                                                   
  بازيافت انرژي، انتگراسيون حرارتي، واحد تصفيه گاز، برج جذبهاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -1
  ياسوج استاديار گروه مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه -2
  



 

 
 

  توليد سوخت بيوديزل از دنبه گوسفند با استفاده از روش ترانس استريفيكاسيون

  1سجاد شاه حسيني

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي1

  

 

 

  چكيده

امروزه معضل هايي همچون آلودگيهاي زيست محيطي ناشي ازمصرف سوختهاي فسيلي كه سبب برهم خوردن شرايط 
محدود بودن ذخاير سوختهاي فسيلي باعث شده تا از سوي  اكولوژيك و ايجاد خطرهاي زيست محيطي گرديده، همچنين

كشورهاي جهان به اين نوع انرژيها بيش از پيش توجه شود. در اين تحقيق از چربي حاصل از دنبه گوسفند سوخت بيوديزل 
وش ترانس بدين منظور در تحقيق حاضر به فرآوري بيوديزل از روغن دنبه گوسفند پرداخته شد. با توجه به ر.حاصل گرديد

- 9:1متغيرها و محدوده هايي كه مورد بررسي قرار گرفت ترتيب عبارتند از نسبت مولي الكل به روغن ( ;استريفيكاسيون 
درصد وزني)، و شدت همزني  5/1تا  25/0)، ميزان كاتاليزور بازي هيدروكسيد پتاسيم (C°65-45)، دماي واكنش (3:1

)rpm 600-200روش فاكتوريل در طرح كامالً تصادفي استفاده شد. حداكثر درصد تبديل برابر با  ها،). از در طراحي آزمايش
  ساعت حاصل گرديد. 2و در مدت  95%

  بيوديزل، ترانس استريفيكاسيون، دنبه گوسفند كليدواژه:

  



 

 
 

 از گاز طبيعي به سوخت سنگينتمهديدات الزم براي تغيير سوخت 
  V94.2هاي گازي در توربين

  

  ، داور رضاخاني و هدي مولوي*زادفرزاد برهان آ

  مركز شيمي و مواد، پژوهشگاه نيرو

Email:fborhanazad@nri.ac.ir 

  چكيده

هستند كه قابليت پذيرش محدوده  V94.2گازي هاي هاي در حال بهره برداري در كشور، توربيناي از توربينبخش عمده
هاي مايع، با توجه در شرايط جايگزيني سوخت گاز با سوختند. را دارا هست -از گاز طبيعي تا نفت خام -هاوسيعي از سوخت

- خوردگي داغ در قطعات مسير داغ توربين گازي ميمنجر به  مذكور، هايسوخت در مختلف هايناخالصي به اينكه وجود

، وجود دارد. هاي مختلف آن، به منظور جلوگيري از آسيب ديدگي قطعات توربينلزوم تغيير در آلياژ و پوشش قسمت ،گردند
هاي مايع در شرايط جايگزيني فوق الذكر، مالحظاتي در نظر گرفته همچنين بايد در زمينه ويسكوزيته و ارزش حرارتي سوخت

  شود.



 

 
 

شبيه سازي واحد تقطير ميعانات گازي پااليشگاه هاشمي نژاد به منظور افزايش 
  محصول حالل با نرم افزار هايسيس

  
  146ايمان واعظي

  سبزوار، توحيد شهر ،خراسان رضوي،م سبزواريدانشگاه حكي

vaeziiman@yahoo.com  

  

  

  

  چكيده

همراه گاز استحصال مي شود كه بيش  از مخازن موجود در منطقه ي سرخس مقداري ميعانات گازي
اليشگاه سرخس محصوالتي چون تر به عنوان حالل استفاده مي شود. از واحد تقطير ميعانات گازي پا

حالل، نفتا، كروژن و ديزل به دست مي آيد. در اين پژوهش هدف شبيه سازي واحد تقطير ميعانات 
كميت طراحي اوليه و افزايش  پااليشگاه خانگيران با خوراكي با توانايي توليد محصوالتي با كيفيت و
تلف ترموديناميكي مورد مطالعه محصول حالل واحد است. هم چنين در اين پژوهش معادالت مخ

فرارگرفت. و معادله مناسب تعيين شد.دراين پژو هش با انجام شبيه سازي هاي گوناگون بر روي 
ميعانات ترش وشيرين توانستيم به خوراكي مشابه با عملكرد خوراك طراحي دست پيدا كنيم. اين 

كه تطابق خوبي با نتايج اوليه مي باشد  s- 500و s - 400درصد  65و s - 300درصد  35مخلوط شامل 
بشكه  1360بشكه حالل نفتي،  60 ،بشكه در روز ميعانات گازي 2500دارد. اين واحد قادر خواهد بود 

  بشكه در روز گازوئيل منظقه را تامين كند. 360بشكه نفت سفيد و 480نفتا، 

  يسشبيه سازي، ميعانات، پااليشگاه خانگيران، نرم افزار هايس: واژهاي كليدي

                                                            
  كارشناسي -1



 

 
 

  فرايند جداسازي هوا توسط روش جذب باتناوب فشار
  

  
  149،الهام اميني148،صادق هاشم زاده147مهرزاد محمودي فر

M_mahmoodifar@sut.ac.ir 
  آذربايجان شرقي،شهر جديد سهند،دانشگاه صنعتي سهند

  
  
  
  

  چكيده
  ول ها از توده ي فاز گاز،مايع يا جامد روي سطح مايع يا جامد حركت مي كنند، جذب گويند.فرآيندي كه در آن اتم هاو مولك

در عمليات جذب سطحيانتقال يك جزءاز فاز گاز يا مايع به سطح جامد صورت مي گيرد. از كاربردهاي اين فرايند، مي توان به 
نيتروژن  يندهازهوا يا مخلوط گاز هاي ديگر اشاره كرد.رنگبري شربت قندو تصفيه روغنهاي صنعتي يا خوراكي و حذف مواد آال

به عنوان يكي از مهم ترين مواد اوليه صنايع پتروشيمي و دارويي به حساب مي آيد،كه اين امر موجب شده است تا روش هاي 
يرش همه جانبه اي در فراواني در زمينه توليد نيتروژن با خلوص باال ابداع شود. يكي از اين روش ها كه امروزه مقبوليت و پذ

جداسازي هوا يكي از قديمي ترين  صنعت براي توليد اين ماده مورد استفاده مي باشد فناوري جذب با فشار متناوب مي باشد.
و مهم ترين كاربردهاي فناوري جذب با فشار متناوب مي باشد.در طول دهه هاي گذشته تفكيك هوا به وسيله جذب با تناوب 

دهاي صنعتي عمده مي باشد كه در رقابت با تقطير برودتي براي تمام مقياس هاي توليد مي باشد، تبديل فشار يكي از فراين
توليد نيتروژن مايع به وسيله روش جذب با تناوب فشار در مواردي نرخ جريان باالي ،شده است.براي صنعت نفت و گاز

نيتروژن به هوا براي  ،اشد. به عنوان يك گاز خنثي و بي اثرحياتي و مهم مي ب ،نيتروژن و فشار بااليي براي تخليه الزم است
پاكسازي و خشك كردن خطوط لوله و ابقاي فشار ،عالوه بر اين نيتروژن براي شكستگي ها تميز كردن ترجيح داده مي شود.

  به كار مي رود.
  

 جداسازي،نيتروژن، هوا ،فشارمتناوبواژه هاي كليدي: 
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  چكيده 

باال هميشه به دنبال روشهايي هستند كه نرخ بازگشت سرمايه  صنايع نفت و گاز به علت هزينة سرمايه گذاري
سريعي را در پي داشته باشند.يكي از روشهايي كه به افزايش توليد و متعاقباً بازگشت سريع سرمايه كمك مي نمايد 

انة انگيزش چاههاي نفت و گاز است. در اين ميان اسيدكاري به عنوان يكي از روشهاي قديمي،موفق و داراي پشتو
علمي و تجربي از گزينه هاي مورد توجه و مطلوب صنايع نفت مي باشد.وجود منابع عظيم نفت و گاز در ايران و 

كمك به كم نمودن هزينه هاي ،احساس نياز فراوان به استحصال هر چه بيشتر نفت و گاز از اين منابع
تر از چاههاي نفت و گاز را باعث شده توليد،عاملهايي هستند كه توجه بيشتر به انگيزش چاه و بهره وري بيش

اند.وجود منابع نفتي فراوان با تراوايي كم يكي ديگر از عواملي است كه در اين ميان توجهي خاص را مي طلبد. 
پارامترهاي مؤثر در نتيجة عمليات اسيدكاري فوق العاده پيچيده در ارتباط نزديك با هم هستند.يكي از بزرگترين 

مليات اسيدكاري تعيين ميزان اين پارامترهاست كه عموماً با خطاهاي فاحشي نسبت به مشكالت در طراحي ع
مقدار واقعي آنها انجام مي گيرد.در اين تحقيق سعي شده است تا اين پارامترها بخوبي معرفي شده و ارتباط آنها با 

د بررسي قرار مي گيرند. استفاده از يكديگر بيان شود. همچنين انواع اسيد هاي آلي بكار رفته در مخازن كربناته مور
اسيد هاي آلي باعث مي شود كه افت فشار در طول نمونه به يك مقدار نزديك صفر ميل مي كند. تغيير بسياري از 

  اسيدكاري در طول اجرا مي شود.  اين پارامترها در طول اجراي عمليات اسيدكاري كه باعث تصحيح مداوم طراحي

 خازن كربناته، اسيدهاي آلي، چاههاي نفت و گاز.اسيدكاري، مكلمات كليدي:



 

 
 

 

  تاثير معادالت حالت و قوانين اختالط متفاوت بر پيش بيني شرايط تشكيل 
   Hهيدرات ساختار 
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  چكيده 
ر صنعت نفت و گاز، هيدرات هاي گازي به عنوان يك مشكل اساسي در زمينه توزيع و انتقال گاز محسوب د

به اندازه دو ساختار ديگر شناخته شده نيست، نياز به بررسي بيشتري  )H(مي شود با توجه به اينكه ساختار 
هيدروكربن تشكيل  11در حضوردارد از اينرو در اين كار، به مدلسازي شرايط تشكيل هيدرات اين ساختار 
و معادالت حالت پنگ  )vdW-P(دهنده آن به همراه گاز كمكي متان و با استفاده از تئوري واندر والس پالتو 

و  )HK(، هارمن ناپ )SW(، اشميت ونزل )VPT(، والدراما پتل تجا )SRK(، سوا ردليش وانگ )PR(رابينسون 
و هارن وايدل  )WS(، وانگ سندلر )vdW( ن اختالط واندروالسو به وسيله قواني )NM(نصري فر مشفقيان 

پرداخته و مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. كه در اين ميان قوانين اختالطي كه  )MHVI(اصالح شده 
انرژي آزاد گيبس اضافي را در نظر مي گيرد مانند وانگ سندلر و هارن وايدل اصالح شده داراي خطاي 

قانون اختالط واندروالس مي باشند و معادله حالت والدراما پتل تجا و پنگ رابينسون به كمتري نسبت به 
  همراه قانون اختالط وانگ سندلر نتايج بهتري را نسبت به ساير معادالت و قوانين اختالط داشته است.

  
  مدلسازي ترموديناميك ،معادله حالت ،Hساختار ،هيدرات هاي گازيهاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي شيراز، شيراز، ايران-1
  ت علمي دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي شيراز، شيراز، ايراندانشيار و عضو هيئ -2
  



 

 
 

گري بر مورفولوژي آزمايشگاهي تغيير ضخامت فيلم محلول ريخته يبررس
  داسازي گازهابراي ج DMFPVC/غشاي پليمري 
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  چكيده 
ــه ــبت ب ــايي نس ــازي غش ــوژي جداس ــاربرد تكنول ــازي، داراي  ك ــيك جداس ــولي و كالس ــدهاي معم فرآين

تـوان بــه مصـرف انــرژي كمتـر، كــم هزينـه بــودن در باشـد كــه از آن جملـه مــيهــاي فراوانـي مــيبرتـري
ــامقســمت ســرمايه ــداري و قيمــت تم ــه نگه ــورد اســتفاده، هزين ــر م ــزات كمت ــه، تجهي ــذاري اولي شــده گ

صــنايع غــذايي و دارويــي، زيــاد بــودن نــرخ  محصــول كمتــر، توانــايي جداســازي مــواد حســاس بــه دمــا در
هــايي كــه توســط ايــن فرآينــدها اشــاره نمــود. عــالوه بــر ايــن، انجــام برخــي از جداســازي ...انتقــال جــرم و
هــاي جداســازي امكــان پــذير نيســتند.كارايي يــك غشــاء در يــك گيرنــد توســط ســاير روشصــورت مــي

ــارامتر ــا پ ــاط نزديــك ب ــد جداســازي در ارتب اري آن اســت. مشخصــات ســاختاري يــك هــاي ســاختفرآين
نظـر، بـازدهي مناسـب از خـود نشـان غشاء وقتي مناسـب اسـت كـه در عمـل در فرآينـد جداسـازي مـورد

ــري  ــدا غشــاي پليم ــژوهش ابت ــن پ ــد. در اي ــاخته PVC-DMFبده ــازي س ــدايش ف ــوب ج ــروش مرط ب
ــارامتر ضــخامت فــيلم محلــول پليمــري بوســيله ــأثير پ الكترونــي ي تســت ميكروســكوپ شــده و ســپس ت

ــرار  ــي ق ــه و بررس ــورد مطالع ــازي م ــت گ ــتميكانيكيو تس ــري، تس ــاي پليم ــاختار غش ــي س ــت بررس جه
 گرفت.
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  چكيده 
انـد و كـاربرد وسـيعي در در حال حاضر غشاها جايگاه منحصر بفردي در صنايع جداسازي مختلف پيدا كـرده

توان بـه كـاربرد در اند كه از آن جمله مياز جمله محلولهاي مايع و گازها يافته هاي گوناگون جداسازيزمينه
صنايع غذايي و لبني براي جداسازي و تغليظ شير، صنايع شـيميايي و پااليشـگاهي بـراي جداسـازي گازهـا، 

ام صنعت تصفيه آب و پساب براي حذف آاليندههاي گوناگون و داروسازي براي تخليص فرآيندهاي مختلف نـ
  برد.

تكنولوژي غشايي در مقياس بزرگي در صنعت بكار مي رود. از آنجا كه غشاهاي پليمري مهمترين نوع غشـاها 
در زمينه جداسازي گازها هستند لذا جداسازي مخلوط گازي با استفاده از اين نوع غشاها بسيار معمـول مـي 

تواند اثر بسـيار مهمـي بررسي اين عوامل مي گذارند لذاباشد. عوامل بسيار زيادي روي ساختار غشاء تأثير مي
روي ساخت غشاي مناسب و بخصوص تكرار پذيري ساخت غشاء داشته باشـد. جداسـازي بوسـيله غشـاهاي 

پـذيري و در دسـترس و پليمري نسبت به ساير غشاها بدليل توانايي در شكل گيري فيلم بيشتر و نيز انعطاف
-PVCگيرد. در اين پژوهش ابتدا غشاي پليمـري رد استفاده قرار ميتر بودن تهيه پليمر بيشتر موكم هزينه

DMFبوسيله تغيير در پارامتر زمان تبخير مرطوب جدايش فازي ساخته شده و سپس تأثير -بروش خشك-

ي تست ميكروسكوپ الكتروني جهت بررسي ساختار غشاي پليمري، تست ميكـانيكي و تسـت گـازي مـورد 
  مطالعه و بررسي قرار گرفت.
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Abstract 

Selective polymer membranes will be developed for olefins recovery from 
petrochemical by-product and vent streams. Their long term stability is the focus 
point of researchers in this area. In this research, incorporation of silver salts was 
conducted for stability evaluation of facilitated transport membrane in 
ethylene/ethane separation process. Silver tetrafluoroborate (AgBF4) and new 
synthesized, silver(II) peroxydisulfate (Ag(bipy)2S2O8) have been applied in the 
preparation of composite membranes. The effect of preparation and analysis 
parameters were compared to each other. The reduction time of carrier agents in the 
case of Ag(bipy)2S2O8 salt postponed because of two positive charge of silver cations 
and oxidative properties of salt anions. The membranes containing Ag(bipy)2S2O8 
salt possessed higher mechanical strength, higher permeation and selectivity 
durability. Lower lattice energy and spatial prevention of AgBF4 salt caused to better 
distribution of its cations and counterions. The maximum ethylene selectivity after 
saturation step belonged to the membranes containing Ag(bipy)2S2O8 salt, which was 
115 at 4 barg. 
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هاي هوايي سيمان در محيط نرم افزار متلب و سازي جداكنندهشبيه
 و كنترل سيستم سازيكاربرد آن در بهينه
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  چكيده

توسط آسياهاي  ان به منظور خردايش كلينكر سيماناز انرژي مصرفي در كارخانجات سيم %40بيش از 
هاي هوايي به طور گسترده با آسياها در مدار بسته اي مورد استفاده قرار مي گيرد. از آنجا كه جداكنندهگلوله

سازي عملكرد آنها تاثير مستقيم بر كارآيي مدارخردايش با جلوگيري از ورود ذرات ريز روند، بهينهبه كار مي
و همچنين افزايش كيفيت محصول با ايجاد بلين مناسب و جلوگيري از ورود مواد ناخواسته به  به آسيا

ها، به منظور هاي هوايي و باال بردن راندمان آنمحصول خواهند داشت. بنابراين بررسي كارآيي جداكننده
مقادير پارامترهاي عملياتي استفاده بهينه از تجهيزات و انرژي از اهميت بااليي برخوردار است. تعيين بهترين 

سازي عددي است. يكي از سازي و بهينههاي شبيهموثر بر عملكرد يك جداكننده، مستلزم به كارگيري روش
هاي هوايي مورد استفاده قرار سازي منحني كارآيي جداكنندههايي كه در چند دهه اخير به منظور مدلمدل

ن بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط محققين بسياري تاييد باشد كه اعتبار آگرفته است، مدل وايتن مي
هاي سازي انواع جداكنندهافزاري توسعه داده شده است كه قابليت شبيهشده است. در تحقيق حاضر نرم

دهد كه به منظور افزار را تابع وايتن تشكيل ميباشد. اساس اين نرمهوايي را از طريق منحني بازدهي دارا مي
ساز باشد كه بدين منظور از ابزار بهينههاي واقعي مينيازمند كاليبراسيون مدل بر اساس داده استفاده،

  استفاده گرديد. افزار متلبالگوريتم ژنتيك و در محيط نرم
  

  سيمان–الگوريتم ژنتيك  - بهينه سازي -شبيه سازي -جداكننده هوايي هاي كليدي:واژه

                                                            
  كارشناس ارشد فرآوري مواد معدني و مهندس شيفت كارخانه -1
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استخراج منيزيم از آب  مطالعه و بررسي روش هاي جداسازي و
  دريا

  

  *2، سيد سعيد حسيني1محمد امين عاليي شهميرزادي

  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران1

  عضو هيات علمي، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران 2

   saeid.hosseini@modares.ac.irول:ئآدرس ايميل نويسنده مس*

  

  

  چكيده:

در سالهاي اخير، استخراج فلزات و يونهاي فلزي از آب دريا به خصوص در كشورهايي كه با كمبود منابع 
ه اما پس معدني مواجه اند اهميت فراوانييافته است كه اين امر در ابتدا به دليل كاهش منابع معدني روي زمين بود

از گسترش واحد هاي شيرين سازي آب دريا در سطح دنيا و مشكالت زيست محيطي ناشي از تخليه جريان زائد 
اين واحد ها، استخراج فلزات از جريان زائد به منظور كاهش مشكالت زيست محيطي و همچنين كاهش هزينه 

ست. عمليات استخراج در ابتدا محدود به افزودن هاي مربوط به واحد شيرين سازي دليلي ديگر بر انجام آن افزوده ا
تركيبات شيميايي و عمليات ترسيب بود اما به تدريج استفاده از رزين هاي تبادلگر يوني و جاذب ها متداول گرديد 
و در سالهاي اخير فناوري غشايي بوده است كه به عنوان روشي جديد و كم هزينه، هم از نقطه نظر مادي و هم از 

ر زيست محيطي، سهمي عمده از فعاليت ها را به خود اختصاص داده است. در اين پژوهش سعي شده نقطه نظ
است كه با توجه به كاربرد هاي عمده فلز منيزيم و همچنين حل مسائل زيست محيطي، روش هايي استخراج 

  فلزات و خصوصا منيزيم از آب دريا تشريح شده و مزايا، معايب هر يك ذكر گردد.

 

 منيزيم، آب دريا، فيلتراسيون غشايي، محيط زيستهاي كليدي:واژه



 

 
 

  AspenHysys)به كمك نرم افزار ETBEشبيه سازي اتيل تري بوتيل اتر(
  

 ،159، فرهاد شهركي158فاطمه بذرگر زاده
  دانشجوي كارشناسي ارشدمهندسي شيمي دانشگاه سيستان وبلوچستان-1

Fatemeh.bazregarzadeh@yahoo.com 
  عضوهيئت علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه سيستان وبلوچستان-2

fshahraki@eng.usb.ac.ir 
  
  

  چكيده:
ETBEدد اكتان باالتري نسبت بـه يكي از مهمترين افزودني هاي اكسيژنه جديد به بنزين مي باشد، اين تركيبداراي ع

MTBE  است وخطرات مربوط بهMTBE  را ندارد،زيراخاصيت آب دوستي كمتـري نسـبت بـهMTBE داردوهمـين باعـث
 Aspenبـه كمـك نـرم افـزار ETBEجلوگيري از نفوذ آن وآلودگي آب هاي زير زميني مي شود، اين مقالهبه شـبيه سـازي

Hysys ز آن را با نتايج شبيه سازي مي پردازد وسپس نتايج به دست آمده اMTBE كه از قبل داريم مقايسه مي كنـد،نتايج
را ETBEوبـا همـان تجهيـزات  به دست آمده بسيار نزديك به هم بوده ودر واقع مي توان با تغيير انـدكي در خـوراك ورودي

  كرد. MTBEشبيه سازي ودر پااليشگاه ها جايگزين 
  

  .Aspen Hysys)، افزودني هاي سوخت،شبيه سازي،نرم افزار ETBE:اتيل تري بوتيل اتر (واژه هاي كليدي

                                                            
  .8واحد  11. استان سيستان و بلوچستان. شهرستان چابهار. منطقه آزاد. شهرك واليت. بلوك دانشجوي كارشناسي ارشد158
  عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي شيمي شهيد نيكبخت،دانشگاه سيستان وبلوچستان159

 



 

 
 

بررسي آزمايشگاهي تغيير دماي حمام انعقاد بر مورفولوژي غشاي پليمري 
/DMF PVC داسازي گازهابراي ج  

  
   161،رضا مسيبي بهبهاني160هدي احمدي

  ،گروه مهندسي شيمي،ماهشهر،ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر
hohahmadi@gmail.com  

  چكيده 
انـد و كـاربرد وسـيعي در در حال حاضر غشاها جايگاه منحصر بفردي در صنايع جداسازي مختلف پيدا كـرده

توان بـه كـاربرد در اند كه از آن جمله ميهاي گوناگون جداسازي از جمله محلولهاي مايع و گازها يافتهزمينه
غذايي و لبني براي جداسازي و تغليظ شير، صنايع شـيميايي و پااليشـگاهي بـراي جداسـازي گازهـا،  صنايع

صنعت تصفيه آب و پساب براي حذف آاليندههاي گوناگون و داروسازي براي تخليص فرآيندهاي مختلف نـام 
  برد.

ري مهمترين نوع غشـاها تكنولوژي غشايي در مقياس بزرگي در صنعت بكار مي رود. از آنجا كه غشاهاي پليم
در زمينه جداسازي گازها هستند لذا جداسازي مخلوط گازي با استفاده از اين نوع غشاها بسيار معمـول مـي 

تواند اثر بسـيار مهمـي گذارند لذا بررسي اين عوامل ميباشد. عوامل بسيار زيادي روي ساختار غشاء تأثير مي
ساخت غشاء داشته باشـد. جداسـازي بوسـيله غشـاهاي روي ساخت غشاي مناسب و بخصوص تكرار پذيري 

پـذيري و در دسـترس و پليمري نسبت به ساير غشاها بدليل توانايي در شكل گيري فيلم بيشتر و نيز انعطاف
-PVC گيرد. در اين پژوهش ابتدا غشاي پليمـريتر بودن تهيه پليمر بيشتر مورد استفاده قرار ميكم هزينه

DMF  ي تغيير در پارامتر دماي حمام انعقاد بوسـيله فازي ساخته شده و سپس تأثيربروش مرطوب جدايش
تست ميكروسكوپ الكتروني جهت بررسي ساختار غشاي پليمري، تست ميكانيكي و تست گازي مورد مطالعه 

  و بررسي قرار گرفت.
  

  كششيتست  ي،تست ميكروسكوپ الكترون ،وارونگي فازجداسازي گازي، غشاي پليمري،  هاي كليدي:واژه

                                                            
كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، كارشناس سرويسهاي صنعتي و استاندارد محصوالت، عضو دانشجوي  -1

  هاي نفتي ايران منطقه اهوازگروه پژوهشي شركت ملي پخش فرآورده
  عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت -2



 

 
 

 وتحليل گزينه هاي حداكثرسازي توليد بنزين، پروپيلن و ديزل از بررسي

ته مانده اتمسفري با شبيه سازي راكتور واحدشكست كاتاليستي در  
 (RFCC)بسترسيال 

 
  ، 163 ، سيدهادي جعفرنيا162رضا ايراي مكوندي

 كارشناس ارشد مهندسي مكانيك، -1

Iraymakvandir@ripi.ir 

 
  :هچكيد

امروزه افزايش قيمت نفت خام و بحرانهاي اقتصادي، بزرگترين مانع در مسير شركتهاي پااليشي جهت حل مسائل موازنه 
مر اقتصادي گرديده است. در همين راستا پااليشگاهها به استفاده از نفت هاي خام سنگين تر و ارزانتر روي آورده كه اين ا

و همچنين باالتر رفتن ميزان گوگرد محصوالت آن گرديده  RFCCو  FCCمنجر به سنگين تر شدن خوراك واحدهاي 
است. از سوي ديگر يكي از مسائل پيش روي پااليشگاهها تغييرات فصلي نياز بازار به محصوالت بنزين، ديزل، گاز مايع و 

را ايجاب مي كند. در اين مقاله با شبيه سازي  FCCو RFCCهاي پروپيلن بوده كه نياز به انعطاف پذيري بيشتر واحد
سينتيك واكنشهاي انجام شده در راكتور و احياگر، راهكارهاي عملي جهت اصالح فرايند (بلندمدت) و نيز راهكارهاي اصالح 

اين بررسي با شبيه شرايط فرايندي (كوتاه مدت) جهت رسيدن ونزديك شدن به نياز بازار بررسي و تشريح گرديده است.در 
سازي بخش تفكيك و غني سازي گاز، نقاط گلوگاهي فرايند براي اين تغييرات نيز تعيين و ارائه گرديده است.در رويكرد ميان 
مدت نيز با توجه به برنامه تعميرات اساسي فرايندها و ايجاد محصوالت مياني مازاد واحد هاي تحت تعميرات نظير نفتاي 

دم برداشت محصولي خاص، با شبيه سازي موجود مي توان قابليت جذب اين خوراك در واحد شكست سبك و سنگين ويا ع
  كاتاليستي ويا نحوه كاهش محصولي خاص را بررسي نمود.

  
 RFCC, FCC،راكتور، شكست كاتاليستي، بستر سيال :يكليدهاي واژه
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Morphology Analysis of Polyethersulfone Hollow Fiber 
Membrane for Hydrogen Recovery in Gas Separation 

Process  
  

, Amir Dehghani 166, Seyyed Abbas Mousavi165, Majid Esmaeili164Yaser Abdollahi

Ghomshani167  

 
Abdollahi.yaser@yahoo.com 

 

Abstract 
In this study, the effects of polymer concentration and injection rate of bore and dope 
solution on the Polyethersulfone hollow fiber membrane morphology were studied for 
hydrogen recovery. Hollow fiber membranes were fabricated using phase inversion method 
and their morphology was interpreted by scanning electron microscopy. Results showed that 
increasing polymer concentration from 30 to 35 Wt. %, results to decrease the mean pore size 
and number of macrovoids in membrane structure. This is because of chain entanglement of 
polymer solution in concentration above of the critical value. Studying of injection rate 
effect, showed that in order to obtain desired structure with appropriate dimensions, the ratio 
of dope to bore rate must be greater than one. Change of mass transfer rate with variation of 
injection rate justifies that theory. 
 
Key Words: Hydrogen separation, Hollow fiber membrane, Morphology, Polymer 
concentration, Injection rate 
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بررسي عددي انتقال حرارت جريان آرام نانوسيال در فضاي بين كانال مثلثي 
  و لوله مدور واقع در مركز آن

  
  169محمدحسن پوراحمدي الهيجاني ،168محمد كلته

  مجمتع دانشگاه گيالن - رشت - استاديار گروه مهندسي مكانيك دانشگاه گيالن-1
mkalteh@guilan.ac.ir  

  دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي، دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي -2
  

  چكيده: 
آلومينا در يك كانال با سطح مقطع مثلثي كه لوله عايق تـوپر  -ر نظر است انتقال حرارت اجباري نانوسيال آبدر اين مقاله د  

در مركز آن قرار دارد، به صورت عددي مورد بررسي قرار گيرد. بدين منظور معادالت انرژي مومنتوم و پيوستگي براي سيال به 
با تغيير در عـدد رينولـدز، غلظـت  يط شار ثابت قرار دارند حل مي شوند وصورت تك فاز و در شرايطي كه ديواره ها تحت شرا

نانومتر، خواص انتقال حرارتي و عدد ناسلت بـراي آن محاسـبه  100تا  30درصد و نيز تغيير قطر نانوذره از  5تا  1نانوسيال از 
بوده و براي اثبات صحت  170مپلسي روش انجام پژوهش شبيه سازي عددي به كمك روش حجم محدود و الگوريتم مي گردد.

مورد مقايسه قرار گرفته و  1 171شبيه سازي عددي نتايج حاصله براي حالت آب خالص با نتايج موجود در كتاب شاه و لندن
نتايج قابل قبولي حاصل شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهند كه عدد ناسـلت در كانـال بـا افـزايش غلظـت، 

  ره و افزايش عدد رينولدز باال مي رود. كاهش قطر نانوذ
  

  آلومينا، كانال مثلثي، شار حرارتي ثابت -نانوسيال آب : انتقال حرارت اجباري،واژه هاي كليدي

                                                            
 عضو هيات علمي دانشكده مكانيك دانشگاه گيالن 168

  دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي شهر مجلسي، اصفهان  169
170 Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations  
171 Shah-London 



 

 
 

 

متان در واحد توليد  –بهينه سازي فرآيند ريفرمينگ بخارآب 
  با استفاده از الگوريتم ژنتيك  هيدروژن

  
  173، محمدرضا طالقت172الهام قبادي

  اه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي شيميدانشگ
ghobadi.elham@gmail.com  

  چكيده 
هيدروژن يك تركيب پرمصرف در فرآيندهاي شيميايي پااليشگاهي مانند هيدروكراكينگ، هيدروژناسيون 

ونياك در صنايع پتروشيمي نيز به كار مي رود. گاز است. عالوه بر اين، به عنوان خوراك در واحدهاي توليد آم
طبيعي اصلي ترين منبع توليد هيدروژن در سراسر جهان است. يكي از پركاربردترين روشهاي تجاري مورد 

متان است. به دليل اهميت اين  –فرآيند ريفرمينگ بخارآب  ،استفاده جهت توليد هيدروژن و گاز سنتز
بهينه  بر آن ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين تحقيق، مترهاي عملياتي موثرفرآيند در صنعت، بررسي پارا

سازي فرآيند ريفرمينگ توليد هيدروژن به منظور افزايش كارايي و كيفيت محصول هيدروژن خروجي است. 
ي از اين رو دماي خوراك ورودي به واحدريفرمينگ توليد هيدروژن به عنوان يكي از اين پارامترهاي عمليات

موثر بررسي و بهينه مي شود. از يك مدل رياضي يك بعدي شبه هموژن كه شامل معادالت موازنه جرم، 
با استفاده از الگوريتم بهينه گاز ورودي  جهت بهينه سازي استفاده مي شود. دماي حرارت و نيز ممنتم است،

بهينه جهت حداكثر كردن  محاسبه مي گردد. سپس اين دماي )Matlab(و به كمك نرم افزار مطلب  ژنتيك
محاسبات نشان  ميزان توليد هيدروژن و همچنين بيشترين ميزان تبديل متان مورد استفاده قرار مي گيرد.

  مي دهند كه دماي بهينه محاسبه شده باالتر از دماي مورد استفاده در واحد پااليشگاهي است. 
  

  ره، بهينه سازيمتان، كو –هيدروژن، ريفرمينگ بخارآب هاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شيراز -1
  استاديار مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شيراز -2
  



 

 
 

 يئوليت هاو زئوليت ها زسنتز نانوو معرفي 

PREUSY, ZSM-48, ZSM-5 
  وريكينگ كاتاليزاكري حدهات واها بر محصوالات آن سي تأثيرربرو 

  
  176، محمد سهرابي175، سيدهادي جعفرنيا174يعلي جمشيد

 زي، پااليشگاه اراك سااجدي يندهاآفركارشناس ارشد  -1

Ali.jamshidi.1932@gmail.com  
  :هچكيد

و كميت كيفيت د بهبواي برزار باي تقاضاو تغييرات فصلي يك سو از پيلني وپرت صنايع به تركيباز نيا
 آنر ـبرا  انگرـهشوپژر ـيگي دسومحصوالت (تغيير الگوي مصرف اروپا به خودروهاي ديزلي بازده باال) از 

اي رـبضمن اصالح فرايند روشي را يست محيطي ات زثردي و اقتصاانظر گرفتن صرفه در كه با  شتدا
ني ادـچنوارزش يي رامولكولي باال كه كاوزن كربن هايي با روهيد گـكيناد كرـينآفراد از وـن مـياه ـتهي
كينگ اكري حدهاواكاتاليست ر ساختادر صالحاتي اهـد كـعي شـتا سـسران ـيدر اد. ـكنناع دـباد ـنارند

  د.ـباشزار اـبو نايع ـصز اـنيي وـبگاه جوـد كـيآل ـبه عموري كاتاليز
ي گيرراــا بكــيو  PREUSY, ZSM-48, ZSM-5 دــايي ماننــت هــئوليي از زرــگيه رــبه

صلي اپايه ان به عنوو يا ني به كاتاليست ودفزاد اموان ئوليتها به عنوزدنانوــتوليدر انو ــنژي وــتكنول
د ست با توجه به كمبوه اين مقاله سعي شددر است. امينه زينه در اشدم نجات امااقداجمله از كاتاليست 

ي حدهات واهي محصوالزدبادر ها آن اتأثيرـتق و وـفي اـئوليت هزسنتز ه نحوز، نيارد موت طالعاا
  .دگيرار رق سيربررد خالصه مور ها به طوآن يست محيطي ات زثرانيز وري و كينگ كاتاليزاكر
 

  وريكينگ كاتاليزايند كرآفر، پيلنويش توليد پرافز، اكيفيت بنزين، ئوليتزسنتز، ئوليتز: نانويكليدهاي واژه
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 اصول توليد هيدروژن با استفاده از انرژي خورشيدي
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 چكيده

اقتصاد هيدروژني، با توجه به نياز بشر به انرژي از يك سو و دغدغه ناشي از آلودگي هاي زيست محيطي     
حاصل از احتراق سوختهاي فسيلي از سوي ديگر، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. افزايش بي 

ر، بدبيني هاي قبلي در رابطه با مقرون به صرفه نبودن سابقه قيمت سوختهاي متداول در طي ساليان اخي
انرژيهاي نو از جمله هيدروژن را از بين برده است. در اين مقاله ابتدا روش توليد هيدروژن با استفاده از انرژي 
خورشيدي از طريق الكتروليز آب به عنوان پاك ترين روش توليد هيدروژن معرفي شده است و سپس با 

ين روش، امكان استفاده از هيدروژن براي تامين سوخت مورد نياز جهت پخت و پز در يك منزل استفاده از ا
نفره مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهايت تعداد سلولهاي فتوولتائيك مورد نياز جهت تامين  8مسكوني 

 برق مورد نياز دستگاه الكتروليز آب تعيين مي گردد.

  

هيدروژن، انرژي خورشيدي،  نرژي خورشيدي، الكتروليز، سلولهاي فتوولتائيكهيدروژن، اهاي كليدي: واژه 
  .الكتروليز، سلولهاي فتوولتائيك

 



 

 
 

PROCESSCONF

  شبيه سازي راكتور سنتز واحد آمونياك
  Aspen Plusبا نرم افزار 

  
  2، علي حق طلب1نوروززاده فروغ 

foroghnoroozzade@yahoo.com  
ahaghtala@modares.ac.ir 

 
 
 
 

در اين مقاله راكتور سنتز : در واحد هاي توليد آمونياك، بخش سنتز آمونياك يك فرآيند بسيار مهم مي باشد.چكيده
عه از نوع افقي بوده و اين راكتور تحت ليسانس مدل شده است. راكتور مورد مطالASPEN PLUSبا نرم افزار  آمونياك صنعتي

با توجه به اينكه امروزه شركت كالگ از سه بستر كاتاليستي با جريان محوري و يك مبدل حرارتي داخلي تشكيل شده است.
سرعت استفاده از نرم فزار براي شبيه سازي و بهينه يابي فرآيند و انرژي امري اجتناب ناپذير بوده و استفاده از آنها 

و دقت محاسبات را افزايش مي دهد راكتور سنتز واحد آمونياك با سه مدل راكتور توپي و استوكيومتري و گيبس 
شبيه سازي گرديد و نتايج شبيه سازي با مقادير طراحي مقايسه گرديد.ميزان اختالف با طراحي در حالت راكتور 

مي باشد. با تعريف هر بستر به  50و راكتور گيبس % درصد 6و در حالت راكتور استوكيومتري % 4/0توپي برابر %
رسيد. بنابراين در  4و در راكتور گيبس به % 7/1مقدار اختالفات در راكتور استوكيومتري به % ،عنوان يك راكتور

حالتي كه بخواهيم نتيجه تغييرات هر بستر را مشاهده كنيم بهتر است هر بستر يك راكتور در نظر گرفته شود. 
اكتور توپي نسبت به دو راكتور استوكيومتري و گيبس امكان بررسي تأثير كاتاليست در بستر ها و در نتيجه مزيت ر

  خروجي از هر بستراست.

  توپي، استوكيومتري، گيبس، شبيه سازي، راكتور، سنتز، آمونياك:كليدي هاي واژه



 

 
 

 

  آينده منابع نفتي درجهان از ديدگاه زمين شناسي اقتصادي
  

  177ي فارسانيپدرام اسعد
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميمه اصفهان

p.asadi2020@yahoo.com  
   

  
  
  

  چكيده 

نفت به عنوان مهمترين منبع انرژي طي بيش از يكصد سال گذشته مطرح بوده است. با اين حال بررسي ها 
حاكميت مطلق نفت بر بازار انرژي دگرگون خواهد شد. در اين دهد در آينده اي نه چندان دور  نشان مي

پايان ذخاير نفت و عده اي نيز معتقدبه از دست رفتن بازار مصرف نفت مي باشند. در  ميان برخي معتقد به
نفت با ديدگاه زمين شناسي اقتصادي است. طي سال هاي گذشته رخداد  اين مقاله هدف تحليل آينده

افزايش قيمت نفت گرديد. به دنبال آن منابع حاشيه اقتصادي  پيامدهاي آن منجربه سقوط اقتصاد جهان و
شيل نفت و نفت برون ساحلي داراي اهميت مي باشد.  توان ورود به عرصه توليد يافته اند. در اين ميان نقش

اي زيست محيطي حاصل از مصرف سوخت ه عالوه بر اين افزايش قيمت نفت و نرخ فزاينده نگراني هاي
پذير شده است. در اين زمينه ليتيم به  فسيلي موجب رويكرد مصرف به سوي انرژي هاي جايگزين و تجديد

جالب توجه است. درمجموع  عنوان ماده اي مناسب براي ساخت باتري ها و صفحه هاي ذخيره انرژي بسيار
تدريج رخ خواهد داد و  د بهمي توان گفت تحول بازار نفت طي دهه هاي آينده گريز ناپذير است. اين رويدا

اين نه به دليل پايان يافتن ذخاير نفت بلكه با توجه به پارامترهاي ديگر همچون تغيير الگوي توليد و تغيير 
  الگوي مصرف مي باشد.

  
  ، قيمت نفتمنابع نفت از ديدگاه زمين شناسي، زمين شناسي اقتصادي،اقتصاد جهانهاي كليدي: واژه

                                                            
  رانيمه،ايپژوهشگران جوان ونخبگان،م مه،باشگاهي،واحدمينفت، دانشگاه آزاداسالم يمهندس يكارشناس يدانشجو -1



 

 
 

ت در انتقال حرارت تشعشعي سيال ميكروقطبي روي بررسي تغييرات لزج
  صفحه االستيك متخلخل تحت ميدان مغناطيسي

  
  179، سيروس آقانجفي178منشرضا كي

  تهران، ميدان ونك، خيابان مالصدرا، خيابان پرديس، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
reza_keimanesh@yahoo.com  

   
  
  
  

  - چكيده
ي در مطالعه حاضر، به بررسي اثرات تغيير لزجت روي جريان سيال ميكروقطبي و انتقال حرارت روي صفحه

منقبض شونده متخلخل تحت تأثير ميدان مغناطيسي يكنواخت پرداخته شده است. در اين مسئله از فرض 
ي منقبض شونده متغير و ا سرعت صفحهجريان پاياي دو بعدي و تراكم ناپذير استفاده شده و در اينج

اند و با فرض ضخامت نوري باشد. معادالت حاكم از تقريب اليه مرزي حاكم بدست آمدهبصورت خطي مي
بزرگ، شار حرارتي تشعشعي با توجه به تقريب روزلند محاسبه شده است. از آنجاييكه معادالت حاكم از نوع 

PDE روش حل تشابهي خاص بكار رفته، تبديل به معادالت  بوده لذا ابتدا اين معادالت را باODE  كرده و
اند و در نهايت با سپس اين معادالت مقدار مرزي با روش شوتينگ به معادالت مقدار اوليه تبديل شده

است. با افزايش لزجت، عدد پرانتل افزايش و  اقدام به حل آنها شده 4كوتا مرتبه -استفاده از روش رانج
يابد، ساير اعداد و پارامترهاي بي بعد بكار رفته براي حل مسئله كه مستقل از لزجت دي كاهش ميپارامتر ما
دهد كه با افزايش لزجت و در كنند نيز ثابت در نظر گرفته شده اند. نتايج بدست آمده نشان ميرفتار مي

ش و انتقال حرارت افزايش نتيجه افزايش عدد پرانتل و كاهش پارامتر مادي، ضخامت اليه مرزي حرارتي كاه
  يابد.مي

  
  ي متخلخل، ميدان مغناطيسيلزجت، تشعشع، سيال ميكروقطبي، صفحههاي كليدي: واژه
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جوش داده شده به روش جوشكاري فركانس  ST-37برسي عيوب خط جوش فوالد 
 )HFWباال(
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  جوي كارشناسي ارشد مهندسي مواد(جوشكاري) دانشگاه آزاد نجف آباددانش1
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  چكيده 

 ST37اغلب از جنس فوالد  نفت وگاز امروزه سازه هاي صنعت نفت وگاز وپااليشگاهي و خطوط انتقال 
روز به روز در حال افزايش است.روش  ،به دليل اكتشافات نوين منابع نفت و گازهستند. تعداد اين سازه ها 

هاي بسياري براي توليد خطوط لوله نفت وگاز وجود دارد كه از جمله آنها توليد لوله هاي انتقال به روش 
ر ) مي باشد كه در تحقيق حاضر اثر دانسيته جريان وپتانسيل الكتريكي دHFWجوشكاري فركانس باال (

بر عيوب و سختي فوالد فوق برسي شد. برسي  HFWجوشكاري شده به روش  ST37توليد لوله فوالدي 
تخلخل  ،تصاوبر راديوگرافي از خط جوش نشان مي دهد با افزايش دانيسته جريان وپتانيسل الكتريكي
ه جريان وعيوت موجود درخط جوش افزايش يافته.وهمچنين سختي خط جوش فوالد فوق با افزايش دانسيت

 .كاهش مي يابد

  

  تخلخل. ،St37فوالد سختي، جوشكاري فركانس باال،هاي كليدي: واژه



 

 
 

   (MIXED MATRIX)مدلسازي عبور گاز از غشاهاي پليمري شبكه آميخته 
  MOF-MIL-53با ذرات متخلخل

 
  181محمد رضا اميدخواه ،180زهرا صادقي

  مهندسي،گروه مهندسي شيميدانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال،دانشكده فني و 
Zahrasadeghi58@gmail.com 

 
 
 
  

  چكيده
نوظهور در صنعت جداسازي مواد وارد  در طي چند دهه اخير، فرآيندهاي جداسازي بر پايه غشا بعنوان يك تكنولوژي

شاهاي تجاري براي جداسازي گازها بودند ولي غشاهاي پليمري شبكه است. اگرچه غشاهاي پليمري اولين و رايج ترين غ شده
كه از تركيب ذرات پركن در شبكه هاي پليمري بوجود مي آيند و خواص  Mixed Matrix Membrane(MMM)ياآميخته 

ين . در اند، گزينه بهتري براي بهبود خواص جداسازي غشاها هستگزينش پذيري غشاهاي پليمري را افزايش مي دهند
كليه مدلهاي ،مورفولوژي اين نوع غشا بر اساس وضعيت سطح تماس ذره با پليمرو  MMMمطالعه، پس از معرفي غشاهاي 

پليمر) دسته بندي مي شوند. -اليه مياني-پليمر) و سه فازي (ذره-(ذره در دو گروه دو فازي MMMرياضي موجود غشاهاي
اي دقيقتري براي پيش بيني رفتار عبور گاز هستند ولي بدليل خواص مدله براساس مطالعات انجام شده، مدلهاي سه فازي

در هنگام عبورگاز از اين نوع غشا، پس از بررسي كليه و انبساط حفره ها  Mof-MIL-53آميخته با ذرات  MMMويژه غشا 
وع غشا تشخيص داده مدلهاي دو فازي، مدلهاي مناسبتري براي پيش بيني رفتار عبور گاز در اين ن ،مدلهاي رياضي موجود
 براي اين نوع غشا پيشنهاد گرديد.  Bottcherمدل دوفازي اصالح شده ،شدند كه در اين مطالعه

  
  مدلسازي، ذرات متخلخل ،MMM: جداسازي گاز، غشاهاي واژه هاي كليدي
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  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر
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  چكيده 
-2پژوهش،ضريب انتقال حرارت جوشش استخري بـراي محلـول آبـي اتـانول و  اين در

 ،ووات بر متر مربع و در غلظت هـاي مختلـفكيل 200تا  5پروپانول در بازهشار حرارتي 
نتـايج آزمايشـگاهي نشـان دهنـده رونـد افزايشـي  .بطور آزمايشگاهي مطالعه شده است

با عنايب بـه اينكـه روابـط متعـدد .ضريب انتقال حرارت با افزايش شار حرارتي مي باشد
ي ضـريب داراي خطاهاي بااليي در پيشكوي پيشين كه براي محلول هاي ارائه شده است،

لذا با استفاده از داده هاي بدست آمـده و بكـارگيري الگـوريتم  ،انتقال حرارت مي باشند
يك معادله تجربي جديدتر كه در واقع اصالح شده مدل هاي پيشين مي باشند،  ،ژنتيك

همپوشاني اين معادله بـا مقـادير تجربـي مـي  مي گردد.سپس به بررسي ميزان پيشنهاد
  پردازيم

  
  ژنتيك الگوريتم ،ضريب انتقال حرارت ،فالكس حرارتيليدي: هاي كواژه

                                                            
گروه پژوهش شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهرو عضو-1

  منظقه اهواز
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر-2



 

 
 

 

Improvement of artificial neural network for prediction of cell voltage and flow 
rate in   

a membrane cell by genetic algorithm  

  

i.chami, m.sadeghzadeh, f.mohammadi 

Abstract  

Familiarity with the internal structure and parameters of artificial neural networks has 
important and considerable effects on prediction of efficiency and return. Although 
there are some guides for selection of geometric and internal parameters in the 
previous researches, but most of networks have been calibrated using test and trial 
method. This paper shows use of genetic algorithms (Gas) for improvement of back 
propagation neural network (BPNN) weights including various layers. Prediction of 
functional efficiency of ANN internal structures improvement by GA using an 
experimental database published from cell performance. As specified, ANN network 
improved by GA had the efficiency and return exacter than a network therein ANN 
calibration has been performed using a test and trial method. 

Keyword: Multilayer Back-propagation Neural Network, Genetic Algorithms, Alkali 
Chloride, Membrane Cell, Brine, Electrolysis 



 

 
 

 

 بررسي قابليت امواج صوتي در افزايش نرخ بهره برداري از مخازن
 نفتي با استفاده از شبيه سازي عددي

  
 187، آرمان قندي زاده دزفولي186،حسن برزگر اول185مجتبي الهياري،184نرجس خاتون شاكري

  
  دانشكده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب گروه فيزيك،

n.kh.shakeri@gmail.com 
  

  
  

 چكيده 
 

با اينكه روش هاي متعددي براي ازدياد برداشت نفت از ميادين وجود دارد، هركدام از اين روش ها براي 
برخي ميادين با خصوصيات خاص مناسب مي باشد. افزون بر اين برخي روش هاي ازدياد برداشت همراه با 

همراه هستند. از اين رو همواره سعي بر ابداع روش هاي نوين در اين حيطه شده  محيطي نيزمسائل زيست 
اين فعاليت ها معموالً در راستاي افزايش بهره وري مخازن و كاهش آسيب هاي زيست محيطي است.  .است

ازن نفتي مورد قابليت امواج آكوستيك به عنوان روش نوين در افزايش نرخ بهره برداري از مخ در اين مقاله
بررسي قرار گرفتهاست. معادالت حاكم بر مسئله ارائه شده و سپس به روش عددي حل گرديده است. روش 
حل و نتايج آن با داده هاي تجربي مقايسه و نتايج توافق بسيار خوبي يبن داده هاي تجربي و حل عددي 

ن: تخلخل، نفوذ پذيري و حاصل شده است. اثر پارامترهاي مختلف محيطمتخلخل و سياالت همچو
ويسكوزيته و مولفه هاي موج صوتي بر روي دبي خروجي سيالهيدروكربوري بررسي گرديده است. نتايج نشان 
مي دهد كه اين روش مي تواند به عنوان روشي مناسب و پاك و با اثرات زيست محيطي كمتر نسبت به 

 روشهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد. 

  
 محيط زيست امواج آكوستيك، بهيود نرخ بهره برداري،شبيه سازي عددي،ي: هاي كليدواژه
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مطالعه آزمايشگاهي واكنش هيدروژن زدايي تبديل اتان به اتيلين در راكتور 
 كروناي منفي

  
  191،كرامت سيدي190،حجت اهللا انگنائي189 ، كبرا پورعبداهللا قهفرخي188مصطفي سيدي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا
Mostafa.sayedi59@yahoo.com  

  چكيده 
در دما و فشار محيط به دو صورت اكسايشي  DCواكنش هيدروژن زدايي اتان به اتيلن در راكتور كروناي منفي  

اثر پارامترهاي  (در حضور اكسيژن، دي اكسيدكربن و آب) و غيراكسايشي انجام شد. در راكتور كروناي منفي
فاصله بين دو الكترود مثبت و منفي، نسبت اتان به اكسيدكننده(در واكنشهاي اكسايشي، توان مصرفي و سرعت 
جريان خوراك مورد بررسي قرار گرفت. در واكنشهاي اكسايشي به دليل وجود گونه هاي فعال موجود در فضاي 

هاي مختلف به ترتيب زير ل اتان در حضور اكسيدكنندهدرصد تبدي پالسما، درصد تبديل اتان افزايش مي يابد.
. و با كاهش سرعت و نسبت اتان به اكسيدكننده و نيز با افزايش توان پالسما، CO2O>O2H<2افزايش يافت 

درصد تبديل افزايش يافت. درصد تبديل در واكنش اتان با آب داراي بيشترين مقدار و در واكنش غير اكسايشي 
و  دارد. مشاهده شد كه با افزايش پارامترهاي فاصله بين دو الكترود، نسبت اتان به اكسيد كننده كمترين مقدار را

در  COسرعت جريان گاز ورودي ونيز با كاهش توان مصرفي، محصول اتيلن افزايش مي يابد. محصول جانبي 
را نسبت به ديگر واكنشهاي ، بيشترين گزينش پذيري O-واكنش اتان با اكسيژن به دليل توليد زياد گونه فعال 

 اتان با دي اكسيدكربن و آب، به خود اختصاص داد. 

  
  

  هيدروژن زدايي اتان ،dcپالسما، تخليه الكتريكي هاله هاي كليدي: واژه

                                                            
  يمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا، دانشكده فني و مهندسي، شهرضا، ايران دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي ش -1
  استاديار (مدير گروه كارشناسي ارشد مهندسي شيمي)دانشكده فني مهندسي  -2
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا -3
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -4
  
  



 

 
 

  استفاده از تكنولوژي هاي جديد تماس دهنده هاي دو فاز گاز و مايع 

  گاز طبيعي به جاي سيني به منظور ارتقاء عملكرد واحد نمزدايي از

  

  دانشگاه پيام نور، واحد بندرعباس، گروه شيمي و مهندسي شيمي، بندرعباس، ايران  حسين مومني :

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد بندرعباس،گروه مديريت محيط زيست، بندرعباس، ايران افسانه رفيعي بندري :

  : دانشگاه كاشان، گروه مهندسي شيمي، كاشان، ايران آرش كديور

  شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، مهندس ارشد بهره برداري منطقه سرخون د عباسي عبدلي :حمي

  : دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قشم، گروه شيمي و مهندسي شيمي، قشم، ايران محمود طاهري زاده

  عمليات انتقال گاز ايران 6مديريت منطقه  فؤاد حمزوي :

  

  

  

  چكيده

دهاي پااليشگاه گاز طبيعي، واحد نمزدايي است. در اين واحد يكي از مهمترين واح
آخرين ذرات آب همراه گاز جداسازي مي شود تا از تشكيل هيدراتهاي گازي در خطوط لوله و 
تجهيزات جلوگيري شود. متداولترين روش براي نمزدايي، استفاده از مايعات جاذب رطوبت 

نمزدايي از گاز طبيعي با استفاده از داده هاي باالخص گاليكولها است. در اين تحقيق واحد 
حقيقي مدلسازي شده است و نتايج مدلسازي با اطالعات واقعي مقايسه شده است. تطابق 
نتايج مدلسازي و داده هاي واقعي مؤيد صحت مدلسازي است. در مرحله دوم شبيه سازي، 

به جاي  )(آكنه هاي منظمواحد نمزدايي با استفاده از تماس دهنده هاي جديد بين دو فاز 
مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي  سيني در برج جذب واحد نمزدايي شبيه سازي شده است.

در دو مرحله نشان مي دهد نقطه شبنم گاز خروجي در شرايط استفاده از آكنه هاي منظم 
هاي بهبود قابل توجهي دارد. همچنين مي توان به منظور افزايش ظرفيت نمزدايي از آكنه 

  منظم به جاي سيني استفاده كرد.



 

 
 

تاثير متيل دي اتانول آمين بر شيرين سازي اتان و كاهش انرژي در پااليشگاه سوم پارس 
  جنوبي

  
  192حسين اميري

  311/79391، صندوق پستي5و4مجتمع گاز پارس جنوبي فاز  بوشهر، عسلويه،
Amiri91156@gmail.com  

  
  چكيده

امروزه از آمين ها به صورت گسترده در فرايند شيرين سازي گاز ترش استفاده مي شود. در پااليشگاههاي پارس جنوبي نيز 
و سوم بكار گرفته مي شوند به عنوان مثال دي اتانول آمين كه نوع دوم بوده در شيرين سازي اتان استفاده  آمينهاي نوع دوم

درصد وزني است. بدليل قوي بودن آمين هاي نوع اول و دوم، درصدي از واكنش آنها با دي  34دود مي شود و غلظت آن در ح
مي كند كه در برج احياء قابل برگشت و  195و پيپرازين 194و اتيلن ديامين 193اكسيد كربن توليد نمكهايي از جمله اگزازوليدون

ولي در آمينهاي نوع سوم اين نمكها به ندرت تشكيل جداسازي نيستند اين نمكها باعث خوردگي در سيستم نيز مي شوند. 
با توجه به اينكه در شرايط كنوني ميزان خوردگي در تجهيزات باال بوده، در اين تحقيق، امكان  مي شود و خوردگي كمتر است.

ي قرار گرفته سنجي استفاده از مخلوط آمين براي شيرين سازي اتان و همچنين عوامل موثر در شيرين سازي اتان مورد بررس
 37/5درصد مولي اتان و حدود  92پارس جنوبي شامل بيش از 5و4است. طبق طراحي، خوراك واحد شيرين سازي اتان فاز 

درجه سانتيگراد مي باشد در اين مقاله ابتدا واحد  45تا  38بار و دماي حدود  4/24و فشار  درصد مولي دي اكسيد كربن
شبيه سازي شده. پس از اطمينان از عملكرد درست  ProMax2س جنوبي بوسيله نرم افزارپار 5و4تصفيه اتان پاالبشگاه فاز 

واحد و راستي آزمايي، نتايج مورد نياز از آن استخراج گرديد. اين نتايج شامل رسم توزيع دما در برج جذب و دفع و ميزان 
دفع و...است. سپس به كمك اطالعات  در برج جذب و pHجذب دي اكسيد كربن در طول عمليات جذب و چگونگي تغييرات 

رديف اول واحد شيرين سازي اتان، واحد شبيه سازي شده و در ادامه عوامل موثر بر شيرين سازي اتان تشريح و پس از آن به 
جاي دي اتانول آمين از مخلوط دي اتانول آمين و متيل دي اتانول آمين استفاده گرديد. سپس نتايج آن با زماني كه فقط دي 

درصد متيل دي اتانول آمين به  10اتانول آمين استفاده شده بود، مقايسه شد. از نتايج مهم اين تحقيق امكان افزودن حداقل 
در صد مي باشد به نحوي كه عالوه بر كنترل خوردگي، اتان شيرين تري توليد شده در حاليكه  30دي اتانل آمين با غلظت 

  د. مصرف انرژي جهت احياء افزايش نمي ياب
  

  دي اتانول آمين، متيل دي اتانول آمين، شيرين سازي اتان، جذب، احياء واژه هاي كليدي:

                                                            
 پارس جنوبي 5و4سرپرست واحد تصفيه اتان فاز كارشناسي ارشد، 192

193 HEOD 

194 BHEP 

195 THEED 



 

 
 

   روشهاي بازيافت و كاهش گازهاي ارسالي به مشعل مطالعه و بررسي
  197اصغر خطيبي -196ليال يوسفي

واحد - و دانشگاه آزاد اسالمي 6پالك -خيابان ابطحي(بيستم)- بزرگراه كردستان- تهران-شركت مهندسين مشاور سازه پردازي ايران
 خيابان صياد شيرازي- ميدان نماز-اسالمشهر - بزرگراه آيت اهللا سعيدي- اسالمشهر

yousefi@sazehpardazi.com, L_usefi@iiau.ac.ir 
  
  
  
  

  چكيده
كه جهان امروز با آن مواجه است. اين پديده در كوتاه مدت  ن زمين يكي از مشكالت عمده اي مي باشدپديده گرم شد

باعث آلودگي محيط زيست و در دراز مدت سبب تغييرات جغرافيايي و آب و هوايي مي شود. از جمله عوامل اين پديده 
هي و پتروشيمي است. عالوه بر اثرات مخرب مخرب انتشار گازهاي حاصل از احتراق در مشعلهاي واحدهاي پااليشگا

زيست محيطي ناشي از انتشار اين گازها اتالف انرژي نيز از پيامدهاي نامطلوب آن مي باشد. كشور ايران در زمينه انتشار 
اين آاليندگي نقش بسزايي در جهان و خاور ميانه دارد. بنابراين مجموع اين عوامل مديران صنعت نفت و گاز را برآن 
 داشته كه در جستجوي روشهاي حذف و يا كاهش اين آاليندگي در جهت حفظ محيط زيست و صرفه جويي اقتصادي با

رويكرد كاهش مصرف انرژي و حتي توليد آن باشند. در اين بين تعداد بسيار زيادي از محققان ترغيب به مطالعه و 
در اين تحقيق سعي شده است عوامل منجر به اين  بررسي راهكارهايي براي حذف و يا كاهش اين آاليندگي ها شدند.

آاليندگي ها شناسايي و معرفي شود و راهكارهايي براي رفع اين عوامل با توجه به كاهش مصرف سوخت و اتالف انرژي و 
   در مواردي توليد انرژي بر پايه حذف و عدم انتشار گازهاي محترق در مشعلها ارائه گردد.

  
 ارسالي به مشعل گازهاي-احتراق - آالينده-كاهش دود -بازيافت گاز مشعل -مشعل -ستمحيط زي كليد واژه ها: 

                                                            
گاز و پتروشيمي  واحد اسالمشهر و كارشناس بازاريابي و توسعه بخش نفت-استاديار دانشگاه آزاد اسالمي  196

  شركت مهندسين مشاور سازه پردازي ايران
  دسين مشاور سازه پردازي ايرانگاز و پتروشيمي شركت مهن مدير بازاريابي و توسعه بخش نفت 2
  



 

 
 

   ) از محلول هاي آبيIIبررسي كاربردپوست پرتقال درجداسازي مس (
   

  200، علي دهداب199، مجيد وارد آبكنار198حسين قناد زاده گيالني 
ه فني، گروه مهندسي شيمي، صندوق پستي تهران، پرديس اصلي دانشگاه گيالن، دانشكد- جاده رشت 8رشت، كيلومتر 

3756 -41635.  
hggilani@guilan.ac.ir  

   
   

  
  

  چكيده 
 با زيست محيط در آنها غلظت كه هستند خطرناكي و مهم هايآالينده جمله از سنگين فلزات امروزه

 يكي صنعتي هايپساب از اين فلزات ست. بنابراين حذفا افزايش به رو صنايع توسعه و گسترش شهرها

هاي طبيعي و مواد هاي اخير استفاده از جاذبرود. در سالمحيطي به شمار مي زيست مهم مسايل از
هاي آبي مورد توجه دورريز كشاورزي به عنوان جاذب موثر و كارآمد در حذف اين فلزات از محلول

) از محلول آبي در آزمايشگاه بررسي شده IIقاله جداسازي مس (در اين م محققان قرار گرفته است.
است. اين جداسازي توسط جاذب تهيه شده از پوست پرتقال انجام مي شود. نتايج به دست آمده از 

هاي چاي، ليگنين و نانوتيوب كربن به عنوان نمونه مقايسه شده جادب پوست پرتقال با عملكرد جاذب
به عنوان متغير استفاده شده است. نمودارها نشان داد كه توانايي جذب  pHدر اين مقايسه از  است.

، ميزان جذب افزايش مي يابد و 2از مقدار  pHبراي پوست پرتقال بسيار باالست. همچنين با افزايش 
جداسازي انجام  ثابت باقي مي ماند. pHبه بيشترين مقدار مي رسد و با افزايش بيشتر  pH=.55در 

درصد ررسيده است كه نشان دهنده بازده باالي اين ماده در جذب مس  80ترين حالت به گرفته در به
)II.است (  

   
  جداسازي هايمس، جذب، روشهاي كليدي: واژه

                                                            
  استاد گروه مهندسي شيمي، دانشگاه گيالن  - 1

 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه گيالن - 199

 ، دانشگاه صنعتي شريفمهندسي شيميدانشجوي كارشناسي ارشد  - 200

 



 

 
 

 

   13Xبررسي آزمايشگاهي جذب تعادلي پروپان و پروپيلن برروي زئوليت 
  

، محمد 204انچي، مريم تخت رو203، منصوره سليماني202، علي كارگري201نژادفاطمه رحيمي
   205زادهسنگل

  تهران)، دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك
f.rahiminezhad@yahoo.com 

  
  

  چكيده 
ترين فرآيندها در صنعت پتروشيمي است كه در هاي گازي الفين و پارافين از مهمجداسازي مخلوط

هاي شود. در ميان تكنولوژيبر و با مصرف انرژي باالي تقطير انجام ميال حاضر با روش هزينهح
- شده جايگزين تقطير، جذب سطحي به دليل هزينه عملياتي پايين، سادگي عمليات و انعطافبررسي

در طراحي و مدلسازي فرآيند جذب سطحي، پذيري در طراحي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. 
باشند. در اين مقاله نظر از مهمترين اطالعات مورد نياز ميررسي تعادلي جذب اجزا برروي جاذب موردب

جذب سطحي تك جزيي گازهاي پروپان و پروپيلن به صورت آزمايشگاهي برروي يك نوع جاذب 
ر با با 3/2درجه كلوين و محدوده فشار تعادلي تا  323و  303، 293، در سه دماي 13Xصنعتي زئوليت 

درجه كلوين براي پروپيلن  293سنجي بررسي شده است. بيشينه بار تعادلي جذب در دماي روش حجم
گيري شده اندازه mol/kg 35/1بار  2و براي پروپان در فشار  mol/kg 53/2بار برابر 3/2در فشار 

اصل، با سه است. با توجه به مشاهده پديده جذب چند اليه برروي اين جاذب، نتايج آزمايشگاهي ح
اند. در ميان اين اصالح شده انطباق داده شده BETو  BETهاي فرندليچ، مدل ايزوترمي متداول به نام

اصالح شده و در جذب پروپان مدل فرندليچ داراي بهترين انطباق  BETهادر جذب پروپيلن مدل مدل
  باشند.مي 0.982R=با ميانگين 

  
  ، ايزوترم13Xب سطحي، زئوليت پروپان، پروپيلن، جذهاي كليدي:واژه

                                                            
  ايران ن،اميركبير، تهرا صنعتي دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي پيشرفته، دانشگاه - 1
  ايران ماهشهر، خوزستان، واحد اميركبير، صنعتي دانشگاه دانشيار - 2
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ايجاد هر گونه حادثه در سيستم  ،امروزه با توسعه و گسترش صنايع و پيچيدگي تكنولوژي هاي به كار رفتهچكيده : 
سبب اتالف سرمايه هاي مالي و انساني بسيار خواهد شد كه در اغلب موارد غير قابل جبران خواهد بود. مديريت ريسك 

كنترلي و اصالح ريسكهاي بالقوه اي است كه مشخصا پيشامد هاي ممكن آن  شناسايي، ارزيابي و انجام اقدامات فرآيند
در اين مقاله ابتدا تعاريف و اصطالحات به كار رفته در مديريت ريسك و  خسارت يا عدم تغيير در وضع موجود مي باشد.

تشريح مهم ترين و مرسوم ترين روش هاي شناسايي و سپس به  پيامدهاي ناشي از حوادث مختلف معرفي مي شود،
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بررسي قابليت امواج صوتي در افزايش نرخ بهره برداري از مخازن 
  نفتي با استفاده از شبيه سازي عددي

  
 ،208، حسن برزگر اول207، آرمان قندي زاده دزفولي206خاتون شاكري نرجس

  دانشكده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب  گروه فيزيك،
n.kh.shakeri@gmail.com 

   
  
  

 چكيده 
 

ميادين وجود دارد، هركدام از اين روش ها براي با اينكه روش هاي متعددي براي ازدياد برداشت نفت از 
برخي ميادين با خصوصيات خاص مناسب مي باشد. افزون بر اين برخي روش هاي ازدياد برداشت همراه 

همراه هستند. از اين رو همواره سعي بر ابداع روش هاي نوين در اين  با مسائل زيست محيطي نيز
ر راستاي افزايش بهره وري مخازن و كاهش آسيب هاي اين فعاليت ها معموالً د .حيطه شده است

قابليت امواج آكوستيك به عنوان روش نوين در افزايش نرخ بهره  در اين مقاله زيست محيطي است.
است. معادالت حاكم بر مسئله ارائه شده و سپس به  برداري از مخازن نفتي مورد بررسي قرار گرفته

نتايج آن با داده هاي تجربي مقايسه و نتايج توافق بسيار روش عددي حل گرديده است. روش حل و 
متخلخل و  خوبي يبن داده هاي تجربي و حل عددي حاصل شده است. اثر پارامترهاي مختلف محيط

 سياالت همچون: تخلخل، نفوذ پذيري و ويسكوزيته و مولفه هاي موج صوتي بر روي دبي خروجي سيال

ايج نشان مي دهد كه اين روش مي تواند به عنوان روشي مناسب هيدروكربوري بررسي گرديده است. نت
 و پاك و با اثرات زيست محيطي كمتر نسبت به روشهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد. 

  
  محيط زيست امواج آكوستيك، بهيود نرخ بهره برداري،شبيه سازي عددي،هاي كليدي: واژه
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  يبررسي موجودي گاز در راكتورهاي ستون حباب
  

  210، مريم محسن زاده209رامين قاسم خاني
Ghasemkhani_r@yahoo.com  

 
  چكيده

هدف از انجام اين تحقيق دستيابي به مدلي مناسب براي تخمين موجودي گاز ميباشد. 
وع و يدگي اين موضبررسي هاي انجام شده در اين زمينه نشان ميدهد كه با توجه به بيچ

اهميت محاسبه ي موجودي گاز كه تعيين كننده ديگر پارامترهاي طراحي اينگونه برج ها مي 
باشد ولي هنوز بطور قطع نمي توان رابطه اي با قاعده براي محاسبه ي اين پاارامتر ارايه نمود. 
ر اما بطور كلي ميتوان گفت كه ميزان موجودي گاز با كاهش قطر سوراخها، افزايش يا كاهش د

بيشتر حجم برج ستون حبابي توسط  و سطح آزاد يا افزايش در غلظت الكلها افزايش مي يابد
ها و متالشي شدن حبابها اشغال شده است. در اين ناحيه تعادل ديناميكي بين انعقاد حباب

ناحيه پارامترهاي حباب به سرعت گاز و خواص مايع بستگي دارد. و به شكل هندسي توزيع 
تواند تطابق نسبتًا تگي ندارد. از بين روابط موجود تنها رابطه آكيتا و يوشيدا ميكننده گاز بس

هاي آزمايشگاهي داشته باشد. البته ميتوان به صراحت اعالم نمود كه رابطه مناسبي با داده
 ها داشته باشد.تواند حد پايين قابل قبولي نسبت به دادهآكيتا و پوشيدا فقط مي

  
 

  تخمين موجودي گاز، راكتورهاي ستون حبابي، اندازه حبابها در راكتور ستون حبابي هاي كليدي:واژه

                                                            
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي-1
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي-2



 

 
 

 
شبيه سازي و بهينه سازي برخي پارامترهاي مهم در سيكل تبريد 

پروپيلن يكي از پتروشيمي هاي عسلويه با استفاده از نرم افزار 
HYSYS 

 
   212، سجاد اسدي زاده قره جلو211محسن نظري پيل آبادي

  جتمع گاز پارس جنوبي، پااليشگاه اولعسلويه، م
nazari_filabadi@yahoo.com  

 
در برخي از فرآيندهاي پتروشيمي ها و پااليشگاه ها براي انجام و كاركرد مناسب فرآيندها به 

ه اين دما از سيكل تبريد درجه نياز مي باشد. براي رسيدن ب - 150دماهاي پاييني حتي درحد 
استفاده مي شود. به عنوان مثال براي تبديل گاز به گاز مايع جهت راحت شدن ذخيره سازي و 
حمل و نقل، تبديل گازها به مايع جهت جداسازي آسان تر تركيبات سنگين، از سيكل هاي 

  تبريد استفاده مي شود.
سيكل تبريد يكي از پتروشيمي  HYSYSدر اين تحقيق سعي شده تا با استفاده از نرم افزار 

هاي جنوب كشور واقع در عسلويه را شبيه سازي كرده و سپس تا حد ممكن با بررسي 
تغييرات الزم و يافتن مقادير بهينه براي پارامترهاي تاثير گذار بر سيكل، مصرف انرژي را در 

  .سيكل تبريد پروپيلن كاهش داد
گونه تغييري در سيكل بايد با در نظر گرفتن شرايط  توجه به اين امر ضروري مي باشد كه هر

عملياتي كليه نقاط پتروشيمي همراه باشد و اين امر موجب بروز محدوديت هايي در امر 
  تغييرات جهت رسيدن به مصرف بهينه انرژي مي گردد.

د بنابراين با در نظر گرفتن اين محدوديت ها و با هدف رسيدن به مصرف بهينه انرژي، اين واح
نتايج بدست آمده با مقادير واقعي پتروشيمي مقايسه شده و در نهايت  شبيه سازي شده و

پيشنهادات و راهكارهايي جهت رسيدن به مصرف بهينه انرژي در سيكل تبريد مورد نظر ارائه 
 گرديده است

 ، بهينه سازي، پروپيلنHYSYSسيكل تبريد، نرم افزار كلمات كليدي: 
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 در محلول يب انتقال حرارت جوشش استخريضر آزمايشگاهي بررسي

  آبي متانول
  

  214، سيد علي علوي فاضل213عليرضا ظهوري فر    
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر

zohorifaralireza@gmail.com 
  
  
  
  

  چكيده 
لــول آبــي متــانول در دراينپژوهش،ضريب انتقال حرارت جوشش استخري براي مح

بطــور  ،كيلووات بر متر مربع و در غلظت هــاي مختلــف 270تا  15بازهشار حرارتي 
نتــايج آزمايشــگاهي نشــان دهنــده رونــد افزايشــي  .آزمايشگاهي مطالعه شده است

ضريب انتقال حرارت با افزايش شار حرارتي مي باشد. همچنين مشاهده مي گــردد 
  ارت در محلول آبي متانول كاهش مي يابد. با افزايش غلظت ضريب انتقال حر

  
  فالكس حرارتي ،ضريب انتقال حرارت ،فالكس حرارتيهاي كليدي: واژه

                                                            
وه پژوهش شركت ملي پخش فرآورده هاي گر دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهرو عضو- 1

  نفتي منظقه اهواز
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر- 2

  



 

 
 

 در محلول ضريب انتقال حرارت جوشش استخري آزمايشگاهي بررسي

 آبي استون

  
  216، سيد علي علوي فاضل215عليرضا ظهوري فر    

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر
zohorifaralireza@gmail.com 

  
  
  
  

  چكيده 
 10شار حرارتي  پژوهش،ضريب انتقال حرارت جوشش استخري براي محلول آبي استون در بازه دراين

نتايج  .بطور آزمايشگاهي مطالعه شده است ،كيلووات بر متر مربع و در غلظت هاي مختلف 300تا 
با عنايب .شان دهنده روند افزايشي ضريب انتقال حرارت با افزايش شار حرارتي مي باشدآزمايشگاهي ن

داراي خطاهاي بااليي در پيشكويي ضريب  ،به اينكه روابط متعدد پيشين كه براي محلول هاي ارائه شده
يك  ،لذا با استفاده از داده هاي بدست آمده و بكارگيري الگوريتم ژنتيك ،انتقال حرارت مي باشند

  مي گردد. معادله تجربي جديدتر كه در واقع اصالح شده مدل هاي پيشينمي باشند، پيشنهاد
  

  ژنتيك الگوريتم ،ضريب انتقال حرارت ،فالكس حرارتيهاي كليدي: واژه
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  چكيده
تمامي فرآيندهاي شيميايي بدليل محدوديتهاي ذاتي بايستي در شرايط پايدار و كنترل شده كار كنند و بدين منظور 

بوسيله سيستمهاي كنترل مي توان از  .تايجاد شده اس (DCS(سيستمهاي مختلف كنترل مانند سيستم كنترل توزيعي 
عملكرد مناسب فرآيند اطمينان حاصل كرد و فرآيند را در جهت اهداف مورد نظر آن از جمله ايمني و سودآوري بيشتر 

فشار و غيره استفاده مي شود و توسط  ،جريان ،در اين راستا از اندازه گيرهاي مختلفي براي سنجش دما .هدايت نمود
انتگرالي و مشتقي كار مي كند دستورات صحيح به شير كنترل ارسال مي گردد.  ،ا كنترل كننده هاي تناسبيكنترلر كه ب

دركنترل فرآيندها اندازه گيري جريان عبوري امري حياتي بوده و بدين منظور از اندازه گيرهاي مختلف جريان مانند 
عبوري از يك خط لوله را مشخص مي نمايد و كنترلر  ميزان جريان ،اندازه گير .اريفيس و ونتوري استفاده مي گردد

در اين مقاله روش  .دستور الزم را به شيركنترل جهت باز و بسته شدن و متعاقبا زياد يا كم شدن جريان صادر مي كند
جديدي جهت اندازه گيري جريان عبوري در فرآيندهاي شيميايي ابداع شده است و جريان از يك شير كنترل به صورت 

در اين روش كه بر اساس ميزان باز و بسته بودن شير كنترل بوده از پارامترهايي نظير  .ر مستقيم محاسبه مي شودغي
ضريب انبساط و عدد رينولدز استفاده مي  ،ضريب تراكم ،دانسيته گاز ،ضريب سايزينگ شير، فاكتور وضعيت خط لوله

ن مي باشد مي توان ميزان جريان عبوري از شير كنترل را شود و توسط معادله اي كه مدل مناسبي براي محاسبه جريا
 .بهره برد براي كنترل و موازنه جرمي فرآيند ،مشخص نمود يا در خطوطي كه اندازه گير جريان وجود ندارد از اين مدل
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Abstract 
There are several thousand hydrocarbon furnaces located in world refineries and 
petrochemical plants. In general, these furnaces vary in size and style but each contains 
fired heating or reaction coils most often of a serpentine configuration commonly called 
furnace tubes, which transport the hydrocarbon charge stock being heated and processed. 
During normal operation a solid carbon material, commonly referred to as coke, is formed 
adjacent to the inner wall of the tubing. The formation, which is a result of continuous 
heating of the zero velocity fluid layers immediately adjacent to the fluid boundary, 
grows in thickness in a continuous manner with time. Eventually, removal of the coke 
deposits becomes necessary due to excessive pressure drop across the tubes, reduced 
throughput through the tubes, or reduction in thermal efficiency below some allowable 
minimum. 
Understanding the relationship between the oil film temperature, heat flux, bulk oil  
temperature, mass flux, and oil residence time allows the designer to choose cost-
effective solutions to minimize the rate of coking. Several methods for internal cleaning 
or decoking of hydrocarbon furnace tubes are currently employed, the most common of 
which are mechanical cleaning, hydro blasting, and steam-air decoking. But by good 
operation like suitable reflux, increasing flow of fluid in the coils and minimizing flame 
impingement can prolong run lengths and increase the period time between decoking and 
increase reliability and safe operation of furnaces. 

Keywords:decoking, flame, refining, oil film temperature, hydrocarbon, furnaces 
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پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات در حضور بازدارنده هاي ترموديناميكي 
 NRTLو  UNIQUAC (الكل ها و مايعات يوني) با استفاده از معادالت اكتيويته

 
  219 علي رسول زاده ،218 جعفر جوانمردي، 217هما قايدي 

 ، دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گازنشگاه صنعتي شيرازدا

Javanmardi@sutech.ac.ir   

  چكيده 
 گرفتگي خطوط لولههيدرات گازي در خط لوله باعث بروز مشكالت زيادي مي شود كه مهم ترين آن 

راه هاي مختلفي پيشنهاد مي شود كه مهم ترين و  مي باشد. به منظور جلوگيري از تشكيل هيدرات
امكان پذيرترين راه افزودن بازدارنده ترموديناميكي به خط لوله مي باشد. دانستن اينكه چه مقدار 
بازدارنده به يك سيستم گازي با تركيب مشخص و نيز شرايط عملياتي مشخص افزوده گردد تا خطر 

ي دانستن اينكه در چه شرايط ترموديناميكي سيستم گازي با تشكيل هيدرات مرتفع گردد يا به عبارت
تركيب مشخص و ميزان غلظت بازدارنده مشخص تشكيل هيدرات مي دهد از مهم ترين اهداف در اين 
زمينه هستند. در اين راستا ارائه مدل هاي ترموديناميكي هر چه دقيق تر كه بتواند شرايط تشكيل 

ترموديناميكي با غلظت هاي مختلف را پيش بيني كند مهم و ضروري هيدرات در حضور بازدارنده هاي 
مي باشد. در اين تحقيق شرايط تشكيل هيدرات در حضور بازدارنده هاي ترموديناميكي(متانول، اتانول و 

و  NRTLو  UNIQUACپالتيو و مدل هاي اكتيويته  - انواع مايعات يوني) با استفاده از مدل واندروالس
رابينسون پيش بيني شده و نتايج بدست آمده با داده هاي آزمايشگاهي موجود در - نگمعادله حالت پ

نشان مي دهد كه مدل هاي اكتيويته پيشنهادي براي پيش  منابع مقايسه شده است. نتايج بدست آمده
  بيني شرايط تشكيل هيدرات در حضور بازدارنده هاي ترموديناميكي نتايج قابل قبولي ارائه مي دهند.

  
  هاي كليدي: واژه

  .UNIQUAC ،NRTLهيدرات گازي، 

                                                            
   دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي گاز دانشگاه صنعتي شيراز - 1
   دانشگاه صنعتي شيراز دانشيار دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز - 2
   دانشجوي دكتري مهندسي شيمي دانشگاه شيراز - 3
  



 

 
 

 

  

به عنوان  Hمدلسازي ترموديناميكي هيدرات هيدروژن ساختار 
  راهكاري مناسب جهت ذخيره سازي هيدروژن

  
  221 جعفر جوانمردي، 220 سعيد سينه باغي زاده

  گروه مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي شيراز، شيراز ايران
 Javanmardi@sutech.ac.ir   

   
  
  
  

  چكيده 
براي ذخيره سازي گاز هيدروژن پيشنهاد شده است يكي از اين روش ها ذخيره سازي اين گاز به  روش هاي مختلفي

ست از ) داراي ظرفيت باالتري نسبت به ساير ساختارهاHشكل هيدرات گازي است و با توجه به اينكه هيدرات ساختار (
اينرو در اين كار ابتدا انواع روش هاي ذخيره سازي هيدروژن و ذخيره سازي اين ماده به صورت هيدرات خالص و 

) و IIهمچنين هيدرات دوتايي هيدروژن (هيدروژن به همراه تسريع كننده هاي ترموديناميكي تشكيل دهنده ساختار (
) مي تواند گزينه Hقايسه قرار گرفته و با توجه به اينكه ساختار () و هيدرات نيمه كالتريت) مورد بررسي و مHساختار (

) هيدرات هيدروژن به كمك روشي كه Hمناسبي براي ذخيره سازي هيدروژن باشد، به مدلسازي ترموديناميكي ساختار (
ي گاز ارائه دادند پرداخته شده است كه پارامتر هاي اين روش برا 2003) در سال.Chen et alچن و همكاران (

  هيدروژن بهينه سازي شده است و نتايج قابل قبولي را با داده هاي آزمايشگاهي به همراه داشته است. 
  

  مدلسازي ترموديناميكي - H ساختار –هيدرات هاي گازي  -ذخيره سازي هيدروژن هاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شيراز - 1
  ي شيرازدانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت - 2



 

 
 

 

يوني مختلف با استفاده بيني دماي تشكيل هيدرات در حضور مايعاتپيش
  ي عصبيك مدل تجربي جديد و شبكهاز ي

  
  224زاده، علي رسول223، جعفر جوانمردي222فاطمه كاظمي

  شيراز، ايران، 71555-313 شيراز، صنعتي دانشگاه شيمي، مهندسي گروه شيمي، مهندسي ارشد كارشناسي دانشجوي
javanmardi@sutech.ac.ir  

  
   

  
  

  چكيده
مايعات يوني به صورت تابعي از فشار، جرم ملكولي و كسر در حضور در اين كار دماي تشكيل هيدرات 

-ي عصبي براي پيشهاي دو منظوره در نظر گرفته شده و از شبكهوزني مايعات يوني به عنوان بازدارنده

ي آزمايشگاهي هداد 130يوني استفاده شده است. تعداد بيني دماي تشكيل هيدرات در حضور مايعات
هاي داده براي آزمايش شبكه مورد استفاده قرار گرفته است. با بررسي ساختار 55براي آموزش و 

هاي مختلف در هر اليه، بهترين ساختار با كمترين خطا انتخاب شد. اين ها و نرونمختلف با تعداد اليه
همچنين با استفاده  باشد.مي K35/0 از اين روش، نرون و مقدار خطاي به دست آمده 8ساختار داراي 

ي يك مدل تجربي جديد دماي تشكيل هيدرات تخمين ي آزمايشگاهي و ارائهنقطه 185درصد از  30از 
باشد، كه اين خطا دقت باالي اين مدل با ثوابت كمتر را مي K42/0 زده شد. خطاي مدل ارائه شده

ي عصبي، دقت باالتر و نگر اين است كه شبكهدهد. نتايج بياهاي تجربي ديگر نشان مينسبت به مدل
  بيني دماي تشكيل هيدرات دارد.هاي تجربي براي پيشخطاي متوسط كمتري نسبت به مدل

  
  هاي تجربيهاي عصبي، مدليوني، شبكههاي گازي، بازدارنده ها، مايعاتهيدراتهاي كليدي: واژه

                                                            
  مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شيراز ارشد كارشناسي دانشجوي - 1
  شيراز صنعتي دانشگاه دانشيار دانشكده مهندسي شيمي - 2
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي دانشگاه شيراز - 3
  



 

 
 

   بستر سيال ي فلز روي درراكتورشبيه سازي تشويه كنستانتره
  

  226، سيد مهدي علوي املشي225محمد نظري
  دانشگاه علم وصنعت ايران،دانشكده مهندسي شيمي

  Nazari70@Chemeng.iust.ac.ir  
  

  

  چكيده
زي شـده اسـت وبـراي تخمـين در اين مطالعه يك راكتور آزمايشگاهي تشويه كنستانتره فلز روي مدل سازي و شبيه سـا

 و سرعت ظاهري گـاز ورودي از دوهايي نظير تاثير غلظت اكسيژن وروديپروفايل غلظت در طول راكتور و همچنين آناليز
استفاده شدهو همچنين بررسي هاي مربوط به توليـد و بازيـابي حرارتـي توسـط  Levenspiel&KuniiوWertherمدل 
صورت گرفته و دادهـاي بـه دسـت  Matlab سازي با استفاده از زبان برنامه نويسيانجام شده است. شبيه  Martinمدل 

هـاي واقعـي را هاي شبيه سـازي بـا دادهآمده از شبيه سازي با دادهاي واقعي مقايسه شده كه مقايسه، تطابق خوب داده
راكتـور مـدل وردربـا  دهد. وبر اساس در صد خطاي ميانگين محاسبه شده بر اسـاس پروفايـل غلظـت در طـولنشان مي

  دهد.نتايج بهتري را ارائه مي 18,8نسبت به مدل كاني با ميانگين در صد خطاي %7,8ميانگين در صد خطاي %
  

Marti، مدل Levenspiel&Kunii، مدل Wertherبستر سيال، تشويه، مدل :كلمات كليدي

                                                            
 كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت دانشجوي- 225

  ي مهندسي شيمي دانشگاه علم وصنعتدانشيار دانشكده- 226
  



 

 
 

  مروري بر توسعه سيستم مديريت انرژي در كارخانه ريفرمينگ نفتا
  

  3، محمدرضا رحيم پور2، عليرضا ميراوليايي1ن فرخيساما
  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي دانشگاه محقق اردبيلي و دانشگاه شيراز - 1

Saman.farokhi@shirazu.ac.ir 
  سي دانشگاه محقق اردبيلياستاديار و عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي دانشكده مهند - 2

Armiroliaei@uma.ac.ir 
  استاد و عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي نفت و گاز دانشگاه شيراز  - 3

Rahimpor@shirazu.ac.ir 

  
  
  

  چكيده
ند يك چهارم كل انرژي مصرفي در بخش صنعت استفاده مي شود. در چندين دهه اخير تالش هاي گسترده اي در آمارهاي جهاني نشان داده ا

سطح بين المللي براي كاهش انرژي مصرفي صورت گرفته است. اما تجربه نشان داده است كه هنوز به صورت بالقوه فرصت و ظرفيت براي بهبود 
بررسي در مورد انرژي و زير ساخت هاي فرصت هاي اساسي آن يك امر حياتي و اصولي در جهان رو  بازدهي انرژي در صنعت وجود دارد. بحث و

) EMSبه رشد امروز و كشورهاي توسعه يافته و به خصوص در حال توسعه محسوب مي شود. در ميان اين فرصت ها سيستم مديريت انرژي(
صرفه براي تاثير گذاري در كاهش انرژي مصرفي، هزينه هاي انرژي و مؤثر در  بيشترين موفقيت را كسب كرده است. و همچنين روشي مقرون به

 مسائل زيست محيطي بدون اثر منفي بر كيفيت محصول خواهد بود. در اين مطالعه مروري بر توسعه سيستم مديريت براي كارخانه ريفرمينگ نفتا
تكنيك هاي معرفي شده متغير هاي مؤثر كليدي را در مصرف انرژي و توسعه با استفاده از روش استخراج اطالعات انجام شده است. اين بررسي، 

س از عملكرد انرژي در كارخانه نشان داده است. مفهوم پايه و اهداف انرژي براي ارزيابي صرفه جويي انرژي بدست آمده ارائه شده است. نتايج پ
 ابر اهداف انرژي براي كارخانه نشان داده شده است.اجراي سيستم مديريت انرژي با استفاده از پيگيري و عملكرد در بر

  
 استخراج داده، بازدهي، پتروشيمي، سيستم مديريت انرژي، متغير هاي مؤثر كليدي، نفتا ريفرمينگ كلمات كليدي:



 

 
 

مروري بر حذف گازهاي اسيدي از گاز طبيعي توسط مايعات يوني و آمين به 
  همراه مدل سازي ترموديناميكي

  
 228، محمد امين عاليي شهميرزادي*227ريعلي رضا خي

  ، دانشكده مهندسي شيميتهران، پل گيشا، دانشگاه تربيت مدرس2و1
a.kheiri@modares.ac.ir  

  
  
  
  
 

  چكيده
اخته شده است. اين گاز در اغلب گاز طبيعي به داليل زيست محيطي به عنوان يكي از مهم ترين منابع انرژي در سالهاي اخير شن

موارد حاوي گازهاي اسيدي و تركيبات گوگردي مي باشد كه جداسازي آن ها تا حد استاندارد، ضروري مي باشد. از ميان روش 
ها به عنوان جاذب  آلكانوآلمينهاي شيرين سازي گاز طبيعي، جذب در فاز مايع مايع پركاربرد ترين روش مي باشد كه معموال از 

ستفاده مي شود كه خود داراي انواع مختلفي مي باشد. در سالهاي اخير بهره گيري از مايعات يوني در كنار الكانول آمين ها به ا
معضالت كمتر محيط زيستي ناشي از استفاده آن ها، در مطالعات و پژوهش ها  عنوان جاذب مطرح گرديده است كه به به دليل

معادالت حالت، مدل همچنين به منظور پيش بيني ترموديناميكي فرآيند شيرين سازي از  بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
حالل هاي مورد ضرايب اكتيويته و شيوه هاي آماري استفاده مي شود. در اين مقاله سعي بر اين است كه از يك سو به بررسي 

مدل سازي ترموديناميكي با تاكيد بر مدل هاي  استفاده در فرآيند شيرين سازي و از سوي ديگر پيشرفت هاي حاصل در زمينه
 آماري پرداخته شود. 

 
 شيرين سازي، گازهاي اسيدي، آلكانوآمين ها، مايع يوني،مدل سازي ترموديناميكيهاي كليدي:واژه

  
 

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد- 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد- 2



 

 
 

 

  ماند خالء بررسي امكان استفاده از روش اتواكسيداسيون جهت كاهش گوگرد ته
  

  2، نفيسه خوبي232، سيد جاويد روئيايي231پاشامت ا... گل، رح230، امين شفقت229محمد علي صفوي
  تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده توسعه فناوري هاي پااليش و فراورش نفت

shafeghata@ripi.ir  
   

  
  
  

  چكيده 
ردزدايي اكسايشي با عنوان اتواكسيداسيون جهت كاهش در پژوهش حاضر براي نخستين بار امكان استفاده از يك نوع روش گوگ

ماند خالء مورد بررسي قرار گرفته است. در روش اتواكسيداسيون عامل اكسيد كننده اصلي اكسيژن موجود در گوگرد موجود در ته
ميزان كافي كاهش يابد. در بايست در دماهاي باال انجام شده تا ويسكوزيته خوراك بماند عمليات ميهوا بوده و به دليل ماهيت ته

هاي كشور بعنوان خوراك استفاده گرديد. بمنظور بررسي اثر نوع حالل قطبي بر هاي ته ماند خالء پااليشگاهاين كار يكي از نمونه
ور هاي انجام گرفته بمنظهاي آب و استون مورد بررسي قرار گرفتند. در برخي از آزمايشروي استخراج تركيبات اكسيد شده حالل
اكسيژنه و اسيد استيك نيز استفاده گرديد. همچنين با هدف بررسي امكان خروج اجزاي اطمينان از انجام عمليات اكسايش از آب

هاي اكسيد شده تحت عمليات حرارتي در دماي باال قرار گرفتند. بر اساس اكسيد شده به شكل تركيبات گازي برخي از نمونه
شود ماند ميش اتواكسيداسيون اگرچه منجر به اكسيدشدن تركيبات گوگردي موجود در نمونه تهنتايج بدست آمده استفاده از رو

رسد اين موضوع ناشي از وجود مولكولهاي نشان داد. به نظر مي %10هاي اكسيدشده كاهش گوگردي كمتر از اما استخراج گونه
  ها در مقايسه با جرم مولكول هيدروكربني كم و ناچيز است.هاي گوگرد موجود در ساختار آنبزرگ هيدروكربني بوده كه جرم اتم

  
  .ماند خالء، گوگردزدايي اكسايشي، اتوكسيداسيون، حالل قطبيتههاي كليدي: واژه

                                                            
  دكتري مهندسي شيمي - 1
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 2
  كارشناسي مهندسي شيمي - 3

  دكتري مهندسي شيمي - 232



 

 
 

  
  

  ارائه يك چيدمان نوين براي تقطير متانول
  

  236، خسرو باختري235،جواد ايوك پور234، نوراهللا كثيري233داود حاجوي
  دسي سيستم هاي انرژي دانشگاه علوم و تحقيقات واحد تهران دانشجوي كارشناسي ارشد مهن

davood.hajavi89@gmail.com  
  چكيده 

هدف از اين مطالعه ارائه يك روش موثر در تعيين و بهينه سازي چيدمان هاي جايگزين براي تقطير متانول است. براي تكميل 
به عنوان پايه اي براي انتخاب چيدمان هاي بهينه از ميان چيدمان  minVمورد نياز براي اجراي شبيه سازي دقيق روش اطالعات 

و شبيه سازي ميانبر(كوتاه)، با استفاده از شبيه ساز، براي  minVهاي مختلف بكار برده مي شود. نتايج به دست آمده از نمودار 
زين تقطير متانول تحت شرايط بهينه مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به تابع هدف شبيه سازي دقيق از چيدمان هاي جايگ

سود و پارامترها و شرايط فرايندي، بهينه ترين مقدار پارامتر براي رسيدن به ماكزيمم سود بدست مي آيد، كه بر اساس آن همه 
ند. نتايج تجزيه و تحليل اقتصادي و فني نشان مي دهد كه چيدمان ها با يا بدون انتگراسيون حرارتي با يكديگر مقايسه مي شو

افزايش سود داشته است، در حاليكه  %4,79با انتگراسيون حرارتي در مقايسه با چيدمان پايه  Prefractionetorچيدمان
  دارند. %3,46و  %3,55، %3,61چيدمان هاي سه برجي، چهار برجي و پنج برجي به ترتيب افزايش سودي حدود 

  
  ، صرفه جويي انرژي، بهينه سازي. minVتقطير متانول، انتگراسيون حرارتي، نمودار هاي كليدي: واژه

  

                                                            
  تهرانواحد  قاتيدانشگاه علوم و تحق يانرژ يها ستميس يارشد مهندس يكارشناس يدانشجو- 1
  رانيدانشگاه علم و صنعت ا اريدانش- 2
  پژوهشگاه صنعت نفت ارياستاد - 3

  استاديار دانشگاه علوم و تحقيقات تهران - 236
  



 

 
 

 

  ها در فرآيندهاي جداسازيمطالعه و بررسي مايعات يوني و كاربرد آن
  

  1، مليحه راجي اسدآبادي238، احمد رهبر كليشمي237پيمان داودي نسب
  ايران، تهران، ايراندانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت 

P_davoodi@chemeng.iust.ac.ir  
   

  
  
  

  چكيده
شود؛ لذا يافتن ديدگي جدي محيط زيست ميدر صنايع شيميايي منجر به آسيب هاي سمي و فراراستفاده گسترده از حالل

هاي متداول را داشته باشند، نظر زيست محيطي سالم بوده و در عين حال خواص حاللها كه از جايگزين مناسبي براي اين حالل
مايعات يوني  توان نام برد.را مي هاي جديد، مايعات يونيشود. از جمله اين حاللبه شدت در صنايع دارويي و شيميايي حس مي

يوني كه معموالً به عنوان حالل و يا كاتاليست سبز نيز اند. مايعات شامل تركيباتي آلي هستند كه تماماً از يون ها تشكيل شده
ها اين است كه فشار بخار بسيار پاييني ترين مزيت آنگراد مايع هستند و مهمشوند، در دماي زير صد درجه سانتيشناخته مي

بر روي اين گروه جديد از از اين رو مطالعه  .كنندو مشكلي براي محيط زيست ايجاد نمي به همين دليل غير فرار بوده ؛دارند
در اين مقاله انواع مختلف مايعات يوني، ساختار، مزايا و باشد. بسيار مورد توجه مي به منظور استفاده در صنايع مختلف مايعات
ها در فرآيندهاي مختلف جداسازي اعم از ها مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين جايگاه و كاربرد متنوع آنهاي آنويژگي

مايع، جداسازي گازي و غشاهاي تثبيت شده مايع مورد مطالعه -هاي كاتاليستي، الكتروشيمي، گوگردزدايي، استخراج مايعكنشوا
  قرار گرفته است.

  
  فرآيندهاي جداسازي. حالل سبز، مايعات يوني،هاي كليدي: واژه

                                                            
  دكتري مهندسي شيمي يدانشجو - 1
  استاديار دانشكده مهندسي شيمي - 2



 

 
 

 

  يوني مايع پيشرفته با استفاده از مايعات-مطالعه و بررسي فرآيند استخراج مايع
  

  1، مليحه راجي اسدآبادي240، احمد رهبر كليشمي239پيمان داودي نسب
  دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران

P_davoodi@chemeng.iust.ac.ir  
   

  
  
  

  چكيده
 در اهميت حائز شود. امروزه يكي از موارد تمام گران بسيار يا باشد، نمي عملي تقطير كه رود مي كار به وقتي مايع- مايع استخراج

در سال هاي اخير مايعات يوني به دليل  .است راندمان افزايش و مصرفي انرژي اندازه، كاهش ها، دستگاه عملكرد و طراحي
در صنايع شيميايي كه منجر به  هاي سمي و فرارلخواص منحصر بفرد و ويژه اي كه دارند به عنوان جايگزيني مناسب براي حال

اند شوند انتخاب شده اند. مايعات يوني تركيباتي آلي هستند كه تماماً از يون ها تشكيل شدهديدگي جدي محيط زيست ميآسيب
ار بودن مايعات و عمده مزيت آن ها نسبت به ساير حالل هاي مرسوم، فشار بخار بسيار پايين آن ها مي باشد كه باعث غير فر

نتايج نشان داده است كه به كار گيري اين مايعات در فرآيند استخراج  .كننديوني گرديده و مشكلي براي محيط زيست ايجاد نمي
مايع منجر به افزايش راندمان استخراج، افزايش ضريب توزيع و همچنين بهبود گزينش پذيري جز استخراج شونده گرديده –مايع 

مايع - در اين گزارش فرآيند استخراج مايعباشد. مطالعه بر روي اين گروه جديد از مايعات بسيار مورد توجه مي است. از اين رو
براي مواد گوناگون با كمك مايعات يوني متفاوت مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن با حالل هاي مرسوم مانند سولفوالن مقايسه 

  گرديده است.
  

  مايع، حالل سبز، مايعات يوني، گزينش پذيري، ضريب توزيع.-مايع استخراجهاي كليدي: واژه
 

                                                            
  دكتري مهندسي شيمي يدانشجو - 1
  استاديار دانشكده مهندسي شيمي - 2



 

 
 

 راشتون -اولدشو ستون در هيدروديناميكي پارامترهاي بررسي و مطالعه

  
  1، پيمان داودي نسب242، احمد رهبر كليشمي241مليحه راجي اسدآبادي

  دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
   Maliheh_raji@ut.ac.ir  

 
 
 
 

  چكيده
مايع به عنوان يك عمليات جداسازي پيشرفته در صنايع مختلف از قبيل فرآيندهاي داروسازي،  -امروزه از فرآيند استخراجمايع

مايع در صنايع مختلف، تعداد  - نفتي و پتروشيمي، صنايع هسته اي و غذايي استفاده مي شود.با توجه به موفقيت استخراج مايع
 ستون استخراج در همزن دار مكانيكي ابزار افزودن زيادي دستگاه هاي استخراج كننده توسعه يافته و مورد بررسي قرار گرفتند. با

ليل دهنده براي رسيدن به بازده مورد نظر به د تماس اندازه ترتيب بدين و افزايش داد را حجم واحد ازاي به تماس سطح ميتوان
راشتون يكي از ستون هاي استخراج همزن دار است كه مي تواند در  -سرعت باالي انتقال جرم،كاهشمي يابد. ستون اولدشو

صنايع مختلف مورد استفاده قرار بگيرد. با اين وجود، تحقيقات و گرداوري اطالعات در رابطه با پارامترهاي مهم عملياتي در اين 
راكنده بوده است. درك و ارزيابي پديده هاي انتقال در هر يك از دستگاه هاي استخراج و طراحي و نوع ستون ها بسيار محدود و پ

 افزايش مقياس دقيق آنها مستلزم دست يابي به روابط مناسب براي پيش بيني مشخصات هيدروديناميكي مي باشد. از اين رو، در
 سرعت،قطر متوسط قطرات، ماندگيكه عبارتند از  راشتون - اولدشوبررسيعواملهيدروديناميكي مهم در ستون اين تحقيق به

لغزشي و سرعت مشخصه طغيان و اختالط محوري پرداخته شده و روابط قابل استفاده براي طراحي آن جمع آوري و ارائه شده 
 است.

  
  هيدروديناميكي. پارامترهاي راشتون، - اولدشو ستون مايع،- مايع استخراجكليدي: واژههاي

                                                            
  دكتري مهندسي شيمي يدانشجو- 1
  استاديار دانشكده مهندسي شيمي- 2
  



 

 
 

 

  هاي برطرف نمودن آسفالتين از نفت خام سنگينبررسي روش
  

  2فريده محمدي خانقشالقي  ،1ميترا ابراهيمي گردشي
  شركت مهندسين مشاور موننكو ايران، خيابان ولي عصر، باالتر از ميدان ونك، خيابان عطار

Ebrahimi.mitra@monenco.com 
  
  
  
  

  ده چكي

ها و خطوط انتقال فرآيندي،از كار باشد. بسته شدن چاهسنگين شامل دو گروه آسفالتين و واكس ميرسوب مواد هيدروكربني 
. باشدافتادن تجهيزات فرآيندي به منظور بهره برداري و همچنين افت شديد كارايي كاتاليزور از جمله مشكالت تشكيل رسوب مي

آسفالتين در صنايع باالدستي دو راهكار پيشگيري از ايجاد رسوب و درمان رفع رسوب در نظر رسوب  در مواجهه با مشكل رسوب
گرفته شده است. در روش اصالح فرآيند عالوه بر شرايط تعادل ترموديناميكي، زمان ماند سيال از جمله عوامل موثر در ايجاد 

هاي ي، درمان حرارتي و روش زيست فناوري از جمله روشدرمان شيميايي، اعمال نيروي خارجي، درمان مكانيك باشد.رسوب مي
باشد. چهار روش هم به منظور حذف اين تركيب از محصوالت پايين برج تقطير برداري ميحذف آسفالتين در فرآيند توليد و بهره

ني و امولسيون آسفالت زدايي توسط حالل، اكسيداسيون آسفالت، استخراج فوق بحرادر خال وجود دارد كه عبارتست از آسفالتين
هاي جداسازي آسفالتين در فرآيندهاي توليد و بهره برداري و همچنين در صنعت پرداخته ارائه روش باشد. در اين تحقيق بهمي
  است.شده

  
  هاي حذف آسفالتينآسفالتين، مشكالت رسوب آسفالتين، روشهاي كليدي: واژه



 

 
 

لكرد و شاخص هاي بررسي تاثير متغيرهاي عملياتي مختلف بر عم
  فرايندي واحد تبديل كاتاليستي

  
  2شهرزاد سيد سجادي ،1محسن ملكي دوز زاده ،*1مسعود نعمت الهي

 كارشناس پژوهش شركت پااليش نفت آبادان - 1

  شركت نفت و گاز اروندان - 2
  

  چكيده:
فرايندي است  ،كيفيت باال توليد مي شود. اين فرايند فرايند تبديل كاتاليستي يكي از فرايند هاي كليدي پااليشگاههاست كه به وسيله آن بنزين با

بدون تغيير تعداد اتمهاي كربن،به محصولي با ،كه هيدروكربن هاي با درجه آرام سوزي پايين را بوسيله تغيير ساختار و با ايجاد ساختمان جديد
كرد واحد تبديل كاتاليستي مورد بررسي قرار گرفته و تاثير درجه آرام سوزي باال تبديل مي كند. در اين مقاله متغير هاي عملياتي موثر بر عمل

ن هريك از آنها بر سه شاخص فرايندي عدد اكتان، بازده محصول و ميزان توليد كك روي سطح كاتاليست تعيين مي گردد. در پايان نيز تاثير اي
  ه، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.پارامترها در واحد تبديل كاتاليستي پااليشگاه آبادان كه بصورت تجربي بدست آمد

  
  تبديل كاتاليستي، شاخص فرايندي، عدد اكتان كلمات كليدي:



 

 
 

 

  مدلسازي ترموديناميكي محلول هاي آبي دي اتيل اتانول آمينبا معادالت
 UNIQUACو  NRTLحالت 

 
  2، نسرين حق بين243*2، پروين تقي زاده2زهره هوشمند،1حسن زارع علي آبادي

 مهندسي شيمي، دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان استاديار گروه- 1

  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان - 2
hzare@qiet.ac.ir 

 
  

  چكيده:
انجام شده است.هدف از UNIQUACو NRTLادله حالتبا دو مع(DEEA)در اين مقاله مدلسازي محلول دوتايي آب و دي اتيل اتانول آمين 

 انجام اين مدلسازي به دست آوردن ضرايب فعاليت اين محلول ها و مقايسه آنها با داده هاي تجربي و همچنين مقايسه اين دو مدل با يكديگر
براي محدوده وسيعي از UNIQUACدله براي محلول هاي به شدت غير ايده آل با امتزاج پذيري جزئي كاربرد داردو معا NRTLاست.معادله 

مخلوط هاي مايع مانند سياالت غيرقطبي و قطبي استفاده مي شود.نتايج اين مقايسه نشان داد كه هر دو مدل در تمامي محدوه هاي كسر مولي 
و در  6,97خطاي % C 60در دماي 4.83خطايي معادل % C 50در دمايNRTLتطابق خوبي با داده هاي آزمايشگاهي دارند.براي معادله 

و در دماي  7,73خطاي % C 60، در دماي16.5خطايC 50%، در دمايUNIQUACمحاسبه شد. و در معادله  11,15خطا % C 80دماي
80 C %به دست آمد.7,48خطا  

  
 ; UNIQUAC;NRTL ;DEEAمعادله حالت ترموديناميكي  كلمات كليدي :

                                                            
  عهده دار مكاتبات *1

 p.taghizade@gmail.comپست الكترونيكي: 

  



 

 
 

 

 

انجام يق طر از توليد بخارشكاه انرژي و مصرفسازي بهينهي و سازشبيه
  در پااليشگاه چهارم پارس جنوبي هاي بخارانه تلهات پيشگيرتعمير

  
  ،247، اباذرپيردير246،ولي كالنتر245، محمد رضا نظري244رضا بماني

  پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي، عسلويه
R.bemani@yahoo.com  

  چكيده 
جويي انرژي بر مديريت جامع انرژي عبارت است از راهبري الگويي منسجم و سيستماتيك جهت اجرايي نمودن طرحهاي صرفه

وري هاي شناسايي شده به منظور افزايش راندمان مصرف حاملهاي انرژي و استفاده بهينه از انرژي، افزايش بهرهاساس پتانسيل
هاي مصرف انرژي. پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي به عنوان ست محيطي و كاهش هزينهتوليد، كاهش انتشار آالينده زي

باشد. تن بخار در ساعت مي 165باشد كه توليد اسمي هر بويلر عدد بويلر مي 5ترين پااليشگاه گازي خاورميانه داراي بزرگ
سيستم بخار است و عنصر مهمي در مديريت  كي از اجزاء ضروريباشد. تله بخار يتله بخار مي 860همچنين اين پااليشگاه داراي 

آن نگه داشتن بخار در طول فرآيند براي استفاده حداكثر از حرارت آن و  شود كه وظيفهمناسب بخار و آب مقطر محسوب مي
بخار در افزايش بازده و  هايهاي مناسب مي باشد. اهميت نقش اين تلهمقطر، گازهاي چگال ناپذير و هوا در زمان عبور دادن آب
هاي اي مدون روي اين تلههاي دورههاي سيستم توزيع بخار در پااليشگاه، لزوم انجام تعميرات پيشگيرانه و بازرسيكاهش هزينه

جويي اقتصادي كند. در اين مقاله پس از ارايه توضيحاتي جزيي در مورد مفاهيم كاربردي، ميزان صرفهبخار را خاطر نشان مي
دهيم و نقش النه را جهت مديريت مصرف بخار و انرژي پااليشگاه، در نتيجه انجام تعميرات پيشگيرانه بصورت آماري ارايه ميسا

  كنيم.اين تعميرات پيشگيرانه را در كاهش توليد بخاردر راستاي اهداف مديريت انرژي مجتمع بيان مي
  

  ر، شبيه سازي، اتالف انرژيتعميرات پيشگيرانه، تله بخار، بويلهاي كليدي: واژه

                                                            
  مهندس ارشد تعميرات پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي / دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد واحد بافق  - 1
  استادياردانشگاه يزد / بافق - 2
  ادياردانشگاه يزد / بافقاست - 3
  روشهاي تعميراتي پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي  برنامه ريزي و رييس - 4



 

 
 

و هگزان باخلوص باال به عنوان محصوالت با ارزش افزوده باال در  توليد پنتان امكان سنجي
  پااليشگاه پنجم پارس جنوبي

  
  
  2،فرشته صمدي1رضا خليل زاده

  كارشناس مهندسي شيمي،عسلويه،پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي - 1
  زاد شيراز،دانشكده مهندسي شيمياستاد دانشگاه آ - 2

Khalilzadeh5536@Gmail.com 

  
  
  

  
  چكيده 

يكي از مهمترين و بارزش ترين فرآوردهاي توليد شده از فرآورش گاز طبيعي درپااليشگاه ميباشد از  (NGL)گاز مايع طبيعي 
NGLتوليد ميشود. پروپان و بوتان به عنوان <مايع در فشار اتمسفر( و كربن هاي ميان سبكپروپان و بوتان واولين هيدر (

توليدي با ميعانات گازي  <و تحت فشار ودماي مناسب ذخيره ميگردند و محصوالت اصلي در تانك هاي مخصوص
)condensateتوليد  در اين مقاله با بررسي1][) مخلوط وذخيره ميگرددNGL امان توليد  <وآناليز اجزاء تشكيل دهنده

مورد مطالعه قرار  محصوالت جديد وبا ارزش افزوده باالتر پنتان و هگزان و طراحي واحدپايين دستي و مجزا براي توليد اين محصوالت
  .تصادي چشم گيري در پااليشگاه ميشودميگيرد با توليد محصوالت جديد عالوه بر بهينه سازي كل پااليشگاه باعث صرفه اق

  
  كلمات كليدي

  كاستيك،غربال هاي مولكولي،مركاپتان،گاز مايع،پنتان،هگزان،شبيه سازي،ارزش افزوده



 

 
 

پذيري كاتاليست سه فلزي بررسي اثر دماي ورودي و فشار درون راكتور بر روي گزينش
Fe-Co-Mn/MgO در واكنش فيشرتروپش 

 
 6حسين زهدي  ،5سيد امير حسين سيد موسوي ،4ليث تقوي ،3فرشاد فرشچي تبريزي ،2شيحسين آت ،1سام رزمجويي

  دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت، گروه مهندسي شيمي
samrazmjooii@pgs.usb.ac  

   
 
  
  

  چكيده 
مروزه كاهش ذخاير نفت خام سبب شده تا كشورها ها از منابع انرژي همواره مورد پژوهش محققان بوده است. انحوه استفاده انسان

ي مناسب هاي سبك يك گزينهبه دنبال جايگزين مناسب براي تأمين انرژي مورد نياز خود باشد. فرآيند تبديل گاز سنتز به الفين
د اين فرايند باشد، كه بررسي پارامترهاي مؤثر و همچنين بهينه سازي فرآينبراي مديريت مصرف روزافزون نفت در جهان مي

باشد. سنتز فيشرتروپش فرآيند كاتاليستي مهمي است كه در آن مخلوط گاز منواكسيد كربن و بسيار مهم و كاربردي مي
شود. در اين پژوهش مدل دار تبديل مياي از محصوالت هيدروكربني و اكسيژنهيدروژن موسوم به گاز سنتز به طيف گسترده

منگنز كه به روش تلقيح مرطوب بر  _كبالت  _فيشرتروپش بر روي كاتاليست سه فلزي آهن سنتز  پذيري براي واكنشانتخاب
پذيري براي واكنش فيشرتروپش در شرايط ي منيزيم تهيه شده مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت تعيين معادالت گزينشپايه

و T=673-721 Kعملياتي:
2HP =0.18-1.39 bar  وCOP =0.19-1.64 bar  و

2H OP =.00-0.16 barهاي تجربي داده
به كمك متدولوژي پاسخ سطح در يك ميكرو راكتور بستر ثابت گردآوري شده است و اثر هر كدام از اين پارامترها بر روي 

و  2Hدست آمد كه در فشارهاي به و اين نتايج ها به كمك نمودادر كانتور بررسي شدها و آلكنو آلكان 4CHپذيري گزينش
O2H  پايين و فشارCO 4پذيري باال گزينشCH، ها بيشتر پذيري آلكانها بيشتر شده و در دماي باال گزينشها وآلكنآلكان

 شود.ها كمتر ميو آلكن 4CHپذيري شده و گزينش

 
   COهيدروژناسيون  ،پذيريگزينش ،فيشر تروپشهاي كليدي: واژه



 

 
 

 

 تروپش - رموديناميكي فرآيند سنتز فيشربررسي ت
 

 6، حسين زهدي5سيد امير حسين سيد موسوي ،4ليث تقوي ،3فرشاد فرشچي تبريزي ،2حسين آتشي ،1سام رزمجويي

  دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت، گروه مهندسي شيمي ،دانشگاه سيستان و بلوچستان
samrazmjooii@pgs.usb.ac.ir  

   
  
  
  

  چكيده 
كاهش ذخيره نفت خام سبب شده تا كشورها به دنبال جايگزين مناسبي براي تأمين انرژي مورد نياز خود باشد. بنابراين تبديل 

 نفتتواند جايگزين مناسبي براي هاي شيميايي ميسنگ وگاز طبيعي به گاز سنتز و سپس تبديل آن به سوخت و فرآوردهذغال
دست تروپش) يك تكنولوژي شناخته شده است. محدوده محصوالت به-ها (سنتز فيشرخام باشد. تبديل گاز سنتز به هيدروكربن

تروپش به - ي ترموديناميكي سنتز فيشرآمده در اين سنتز با توجه به شرايط عملياتي متفاوت است. هدف از اين پژوهش معالعه
شود واكنش زودتر به تعادل ر ترموديناميك واكنش به تعادل رسيده وكاتاليست فقط باعث ميباشد، دكمك انرژي آزاد گيبس مي

و به دست آوردن  P=1-7atmو  T=220-260 Kتروپش تحت شرايط عملياتي: -ي ترموديناميكي سنتز فيشربرسد. مطالعه
دست هاي تجربي كه از مرجع استخراج شده است. اين نتايج بهي آن با دادهقايسهافزار و ممقدار محصوالت خروجي به كمك نرم
پذيري تجربي گزارش شده در افزار بيشتر از مقدارگزينشپذيري محصوالت خروجي از نرمآمد، در همان شرايط عملياتي گزينش

ن كافي داده شود تا به اتمام رسد تروپش زما- ي اين است، اگر به واكنش سنتز فيشردهندهباشد، كه نشانمرجع مي
يابد ولي با توجه به محصوالت مورد نياز دراين سنتز، قبل اتمام واكنش محصوالت مورد نظر پذيري محصوالت افزايش ميگزينش

پذيري محصوالت از بين نمايند و نقش كاتاليست در گزينشكنند و از افزايش محصوالت نامطلوب جلوگيري ميرا خارج مي
 ود.رمي

 
  پذيري.تروپش، ترموديناميك، گزينش- فيشرهاي كليدي: واژه



 

 
 

 

و درصد تبديل 4CHپذيري روي انتخاب COو  2Hهاي جزئي و فشارGHSV بررسي اثر
CO تروپش باحضور كاتاليست آهن-در واكنش فيشر  

 
  ، 5يسيد امير حسين سيد موسو ،4ليث تقوي ،3فرشاد فرشچي تبريزي ،2حسين آتشي ،1سام رزمجويي

 6حسين زهدي

  دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت، گروه مهندسي شيمي ،دانشگاه سيستان و بلوچستان
samrazmjooii@pgs.usb.ac.ir  

  چكيده 
اي از گاز طبيعي گير نفت خام و كاربرد باالي آن در صنايع پتروشيمي از سويي و از سويي ديگر وجود منابع گستردهكاهش چشم

هاي پركاربرد تبديل كرد. يكي از اين هاي نوين گاز طبيعي را به هيدروكربنه با كمك فناوريسنگ سبب شده كو زغال
مخلوط منواكسيد (تروپش فرآيندي است كه طي آن گاز سنتز - فيشر هاي نوين سنتز فيشرتروپش است. در واقع سنتزفناوري

گردد. محدوده دار تبديل ميي و محصوالت اكسيژنهاي خطسنگ به هيدروكربنكربن و هيدروژن) حاصل از گاز طبيعي و زغال
ي اين است، سنتز فيشر تروپش راهي عملي دست آمده با توجه به شرايط عملياتي متفاوت است. كه نشان دهندهمحصوالت به

روي سنتز فيشرتروپش بر  پذيري براي واكنشبراي جايگزيني گاز طبيعي به جاي نفت خام است. در اين پژوهش مدل انتخاب
 پذيري براي واكنش فيشرتروپش در شرايط عملياتي :كاتاليست آهن مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت تعيين معادالت گزينش

T=220,260 Kو
2

°

HP =4.2-10.4 atmو  وGHSV=3092-3938 هاي تجربي به كمك طراحي آزمايش گردآوري داده
پذيري محصوالت به صورت نمودار كانتور استخراج شده است) و تأثير اين پارامترها بر گزينش 1ها از مرجع داده(شده است 

كه متفاوت بدست آمد و براي آن COبررسي شده است. اين نتايج بدست آمد كه براي شرايط متفاوت آزمايش درصد تبديل 
اي استفاده كنيم بايد درصد تبديل كم باشد و همچنين براي اكتور لولهشونده به جاي معادالت ري راكتور مخلوطبتوان از معادله

  نمايند.هاي بدست آمده شرايط آزمايش را انتخاب ميبنابراين با توجه به نمودار 4CHپذيري مصارف مختلف، ميزان گزينش
 

  كاتاليست آهن، گاز سنتز. ،پذيريگزينش ،فيشر تروپشهاي كليدي: واژه



 

 
 

  

اه هاي فرآيندي جهت ارائه روشي سيستماتيك براي افزايش ظرفيت در شناسايي گلوگ
  پااليشگاه چهارم گاز پارس جنوبي 

  
  3،آرش كمالي249،عبدالرضااروجعليان248مطهره رمضان پور پركوهي

  
  بوشهر،عسلويه،پااليشگاه چهارم گاز پارس جنوبي،واحد پژوهش و فناوري

Rd.ph678@gmail.com  

  چكيده
هاي نفتي و گازي و يا صنايع پتروشيمي افزايش ظرفيت واحدهاي عملياتي به منظور افزايش يكي از روشهاي متدوال در پااليشگاه

باشد. با توجه به نياز روزافزون سود دهي واحد با استفاده از تجهيزات فرآيندي موجود با كوچكترين تغيير و در شرايط ايمن مي
ارائه ميعانات گازي به عنوان خوراك و منبعي پايدار و ارزان به صنايع  مصرف گاز، صادرات گاز و ميعانات گازي كشور و همچنين

پتروشيمي، نياز به افزايش ظرفيت در تمامي پااليشگاه هاي كشور به شدت احساس ميشود در اين تحقيق نيز به بررسي نحوه 
اليشگاه پارس جنوبي پرداخته شده است و روش علمي و عملي مناسبي براي آن پيشنهاد افزايش ظرفيت پااليشگاه چهارم پا

خواهد شد. در اين استراتژي واحدها و تجهيزات گلوگاهي معرفي و در خصوص نحوه شناسايي مشكالت احتمالي آن با كمترين 
اي موجود در پااليشگاه واحدهاي كليدي انحراف از شرايط عملياتي بحث خواهد شد. الزم به ذكر است به دليل تنوع واحده

بررسي و به منظور تست عملي استراتژي پيشنهاد شده و موفقيت آن، از يك مدل ديناميكي كه براي بخش گازي گسترش داده 
  شود، استفاده شده است.مي

  
  افزايش ظرفيت، تنگناهاي فرآيندي، شرايط عملياتي، مدل ديناميكيهاي كليدي: واژه

                                                            
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي و مسئول پژوهش و فناوري پااليشگاه چهارم گاز پارس جنوبي - 1
تي اميركبير) و كارشناس ارشد مهندسي شيمي دكتراي مهندسي شيمي(رييس دانشكده مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه صنع - 2

  (مهندس ارشد فرايند پااليشگاه چهارم گاز پارس جنوبي)
  



 

 
 

  بيني راندمان وزني آهنهاي عددي در پيشلمقايسه مد
  گهرمجتمع گل DTPمطالعه موردي مدار فلوتاسيون خط 

  
  251، عباس سام250امين سراوري

سيرجان  ،گهردانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي فرآوري مواد معدني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل
a.saravari@gmail.com 

  
   

  
  

  چكيده
هاي مختلف عددي و يا هاي فلوتاسيون، كنترل عيار و بازيابي محصول است. براي نيل به اين هدف از روشهدف در سيستم

ها در و پردازش دادهگيري، كمبود دانش فرآيند و نقص در مديريت شود. ضعف تجهيزات اندازهگيري و آناليز استفاده مينمونه
هاي عددي سوق داده است. در همين هاي دانشگاهي و صنعتي را به سمت استفاده از روشهاي فلوتاسيون، واحدكنترل سلول

گهر، مدلي رگرسيوني مجتمع صنعتي و معدني گل DTPراستا، به كمك نتايج به دست آمده از طرح آزمايشي انجام شده در خط 
ها بررسي انس ارائه شد. براي ارائه صحيح اين مدل پس از تحليل واريانس عوامل و تأثيرات متقابل، انواع مدلبر مبناي تحليل واري

قرار  ها مورد آزمايشباقي داده %25ها ايجاد شد. به منظور بررسي مفيد بودن مدل، مدل با داده %75شد و مدل نهايي بر اساس 
كنترلي مفيد بودن مدل در نظر گرفته شده بود در مراحل آموزش و آزمايش به گرفت. ضريب قطعيت مدل كه به عنوان متغير 

به دست آمد. در ادامه نتايج در مدل پس انتشار خطا از مجموعه شبكه عصبي قرار گرفته و از مدلهاي با تعداد  %71و  %74ترتيب 
را به تربيت براي  %98و  %99كه ضرايب قطعيت بود  6- 27- 1هاي مختلف استفاده شد. بهترين نتايج مربوط به مدل اليه و نرون

هاي شبكه عصبي و دقت نسبتا پايين مدل رگرسيوني در صورت آموزش و آزمايش مدل به دست داد. با توجه به پيچدگي مدل
توان از نتايج مدل حاصل از شبكه عصبي به عنوان دسترسي به متخصص استفاده از شبكه عصبي اولويت دارد. ضمنا آنكه مي

  هاي ماهر براي كنترل و بهينه سازي سلولهاي فلوتاسيون استفاده كرد.سيستم
  

  تحليل واريانس، شبكه عصبي، فلوتاسيون، ضريب قطعيت، مدل.هاي كليدي: واژه

                                                            
 گهردانشجوي كارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل -  250

  گهرشهيد باهنر كرمان، رئيس پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل دكتراي فرآوري مواد معدني، دانشيار بخش معدن دانشگاه -  251
 



 

 
 

ها در جذب گزينشي هاي مختلف تبادل يون در عملكرد زئوليتبررسي روش
  ايزومرهاي زايلن

  
   253، كاووس فالمكي252عاطفه ساالروند

   انشگاه امير كبير، دانشكده مهندسي شيميد
a.salarvand@aut.ac.ir 

  
  

  چكيده 
پارازايلن كاربرد وسيعي به عنوان يك محصول واسطه شيميايي در توليد الياف پلي استر و پالستيك دارد. بنابراين جداسازي  

دليل رود. جداسازي پارازايلن از ايزومرهاي زايلن بهشمار مييك فرآيند مهم و حياتي در صنعت به C₈هاي پارازايلن از آروماتيك
توان آنها را از هم جدا نمود. هايي همچون تقطير نمينسبتا دشوار بوده و توسط روش C₈هاي نزديكي نقاط جوش آروماتيك

هاي طور معمول به يكي از روشبه ºc 139,1طه جوشو متازايلن با نق ºc 138,3جداسازي پارازايلن با نقطه جوش
كه با اندكي تفاوت به سه صورت - كريستاليزاسيون/ فيلتراسيون، جذب سطحي در زئوليت با تكنولوژي سيستم بستر متحرك

ايلن در فرآيند پاركس، آروماكس و الكوسي وجود دارد. هم اكنون فرآيند الكوسي در پتروشيمي بندر امام براي جداسازي پاراز
گيرد. هدف مطالعه به روش جذب سطحي با جاذب زئوليتي كه يك هاي غشائي صورت ميو يا از طريق روش - باشد.حال كار مي

هاي مختلف تبادل يون (نوع كاتيون، است. تاثير روشرود، اختصاص يافتهروش اقتصادي در بين فرآيندهاي صنعتي به شمار مي
...) بر عملكرد زئوليت و تاثير آن در ظرفيت جذب سطحي و گزينش پذيري نسبت به ايزومرهاي پارامترهاي فرآيندي تبادل يون

است. ظرفيت اشباع جذب بر جاذب براي همه زايلن مشخص خواهد گرديد. فرآيند جذب سطحي به روش استاتيك انجام گرديده
حكايت از فيزيكي Rodrigues)( زئي رودريگزباشد. گرماي جذب مطابق بررسي ايزوترم جذب يك جمي mol kg1-1 اجزا حدود

باشد كه ايزوترم موير و سيپس ميها بر زئوليت دارد و مدل ايزوترم ارائه شده بر اين اساس، ايزوترم النگبودن فرآيند جذب زايلن
  است.تري مشاهده شدهسيپس مدل مناسب

  
  زايلن، جذب سطحي، زئوليتهاي كليدي: واژه

                                                            
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 1
  استاد گروه مهندسي شيمي دانشگاه امير كبير -2
  



 

 
 

  MORواكنشگرها بر سنتز زئوليت نوع تاثير نسبت متفاوت 
  با اندازه بلورهاي در مقياس نانو 

  
  256، زهرا شريعتي نيا255، فتح اهللا صالحي راد254الهام سادات موسوي فرد

  1،3دانشگاه صنعتي اميركبير-1،2پژوهشگاه صنعت نفت

 پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادي

Elham.mousavifard@yahoo.com  
 
 
  
  

  چكيده
ژلي با نسبت هاي مولي متفاوت از واكنشگرهاي اوليه در شرايط متفاوت  هايي است كه بايكي از زئوليت MOR نانو زئوليت نوع

ر وسيع در صنايع نفت، جامد به طو قابل سنتز است. اين زئوليت به عنوان جاذب گزينشگر و به فرم اسيدي به عنوان كاتاليست
در غياب تركيب جهت دهنده ساختار در دو  nm 100با سايز كوچكتر از  MORگاز و پتروشيمي استفاده مي شود. بلورهاي 

ساعت به روش هيدروترمال در  0و16با زمان هاي پيرسازي  )3O2/Al2SiO = 10و  16 و 3O2O/Al2Na = 1شرايط متفاوت (
براي  BET و XRD، FTIR ،SEM ،EDXسنتز شدند. از تكنيك هاي 155و C 175°در دو دماييك اتوكالو با آستر تفلوني 

بررسي و شناسايي زئوليت هاي سنتز شده و همينطور براي آناليز عنصري، مورفولوژي و سطح آن ها استفاده شد. نتايج بدست 
باال و يا بيضوي گونه c/bله مانند با نسبت جهتي با مورفولوژي بسيار يكنواخت مي MORآمده نشان داد كه مي توان نانو زئوليت 

از سيستم ژل با استوكيومتري هاي بكار گرفته شده در اين كار  MORسنتز نمود. سنتز اين نوع مورفولوژي هاي يكنواخت براي 
  گزارش نشده است. تحقيقاتي تا كنون

  
  ت، سنتز زئوليت، روش هيدروترمال، نانو زئوليMOR: زئوليت كلمات كليدي

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اميركبير- 254
  پژوهشگاه صنعت نفتاستاديار-  255
  اميركبيرصنعتيدانشياردانشگاه-  256



 

 
 

بررسي اثر تخلخل و تراوايي بر توليد گاز سنتز در راكتور ريفورمينگ متان با استفاده 
 )CFDازديناميك سياالت محاسباتي (

  
  260، وجيهه يوسفي259، محمد رضا سردشتي بيرجندي258، فرهاد شهركي257فائقه متانت

  دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت، گروه مهندسي شيمي
faegheh.metanat@gmail.com  

  
  
  
  

  چكيده
ترين فرآيند در توليد گاز سنتز در صنايع مورد واكنش تبديلي متان و بخار يا ريفورمينگ بخار سالهاست كه به عنوان اصلي

مروزه توجه زيادي به عملكرد واحدهاي توليد هيدروژن جلب گيرد. اين امر باعث شده است كه ااستفاده مورد استفاده قرار مي
دليل كاربرد زياد اين گاز در صنايع شيميايي، پتروشيمي شود.گاز سنتز مخلوطي از گاز هيدروژن و منوكسيدكربن است. امروزه به

صاً گاز طبيعي، فرآيندي اقتصادي و ها با بخار، مخصو.. توليد اين گاز بسيار مورد توجه قرار گرفته است. ريفورمينگ هيدروكربن.و
باشد. در اين مقاله با مدلسازي دو بعدي راكتور بستر ثابت ريفورمينگ متان با استفاده از ديناميك مهم، براي توليد گاز سنتز مي

هد كه كاهش د) به بررسي اثر تخلخل و تراوايي در اين راكتور پرداخته شده است. نتايج حاصله نشان ميCFDسياالت محاسباتي (
شود كه درنتيجه توليد گاز سنتز مي تخلخل در بستر،باعث كاهش فشار، بهتر شدن توزيع جريان و افزايش سطح فعال واكنش

ها تراوايي يابد. همچنين با بررسي اثر تراوايي در بستر راكتور مشاهده شد كه در بيشتر عرض راكتور بجز نزديك ديوارهافزايش مي
يابد. در نزديك ديواره راكتور توليد گاز سنتز افزايش مي زمان ماند افزايش و ،ه عكس دارد و با كاهش تراواييبا نرخ واكنش رابط

  يابد.به دليل كاهش سرعت و دما، با كاهش تراوايي توليد گاز سنتز كاهش مي
  

  خل، تراوايي.)، گاز سنتز، استيم ريفورمينگ متان، تخلCFDديناميك سياالت محاسباتي (هاي كليدي: واژه

                                                            
  سي ارشد مهندسي شيمي، گرايش طراحي فرآيند.دانشجوي كارشنا- 1
  استاد گروه مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان.- 2
  
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان.- 3
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان.- 4



 

 
 

بررسي تأثير اشعه فرابنفش بر استحكام لهيدگي جوش و خمكاري نوار جوش الكتروفيوژن 
 لوله هاي پلي اتيلن گاز

  
  3سيد عبدالمحمد رضاوند ،2مهدي نظري مرويان ،1فريد ابوالعباسي

  faridabbasi512@yahoo.com ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول ،دانشكده مكانيك ،گروه مهندسي ساخت و توليد
   

  
  

  چكيده 
 ،انعطاف پذيري ،سبكي وزن ،مقاومت در برابر سايش ،امروزه استفاده از لوله هاي پلي اتيلن بداليل مختلفي از جمله مقاومت در مقابل خوردگي

 .در برابر جذب آب و عوامل شيميايي در صنعت به شكل قابل توجهي توسعه يافته است مقاومت ،تعميرات سريع و ساده ،طول عمر لوله و اتصاالت
از برخي كاربردهاي اينگونه لوله ها در صنايع  .متوسط و باال تقسيم بندي مي شوند ،لوله هاي پلي اتيلن از نظر تجاري به لوله هاي با چگالي پايين

سيستم هاي مايعات و فاضالب  ،شبكه هاي آبرساني ،شبكه هاي توزيع گاز ،نفت لن در صنايعمختلف مي توان به استفاده از لوله هاي پلي اتي
لوله هاي پلي اتيلن شامل الف)        برخي از روش هاي متداول جوش .شبكه هاي آبياري تحت فشار و... اشاره كرد ،سيستم هاي زهكشي ،صنعتي

در اين تحقيق ابتدا اقدام  .با اكسترودرهاي متحرك مي باشد       مي باشند د) جوش جوش الكتروفيوژن ب) جوش بات فيوژن ج) جوش هواي داغ
ساعت)  3000و  2000 ،1000 ،700 ،550 ،400 ،200ميليمتر كه در مدت زمان متفاوت ( 25 به جوش الكتروفيوژن لوله هاي پلي اتيلن با قطر

جوش اتصاالت حاصل شده با استفاده از آزمايشات لهيدگي جوش و خمكاري نوار اشعه فرابنفش قرار گرفته اند نموده سپس استحكام  تحت تابش
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه استحكام لهيدگي جوش و خمكاري نوار جوش لوله هاي پلي اتيلن با افزايش  .جوش مورد بررسي قرار گرفته اند

ساعت تحت تأثير اشعه فرابنفش قرار  400جوش در نمونه هايي كه بمدت مدت زمان تابش اشعه فرابنفش كاهش يافته بطوريكه ميزان گسستگي 
 .ساعت و باالتر به ميزان صد درصد افزايش يافته است 700درصد بوده و اين مقدار جدايش در نمونه هاي متأثر از پرتو فرابنفش در  13گرفته اند 

    .ماده پلي اتيلن مي باشد C-Hمولكولي كه به نظر ميرسد اين جدايش ناشي از اكسيداسيون و شكست پيوندهاي 
  

  استحكام خمكاري نوار جوش  ،استحكام لهيدگي ،اشعه فرابنفش ،جوش الكتروفيوژن ،لوله پلي اتيلن واژه هاي كليدي :
  



 

 
 

  بررسي و شبيه سازي سيكل بهينه توليد همزمان آب شيرين،
  برق و برودت با بهره گيري از بخار مازاد كم فشار 

  
  2ايرج ناصر ،i1يحامد طاهر

 taherihmd88@gmail.com ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود ،دانشجوي كارشناسي ارشد1
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب2

  چكيده
اين  تحقق هينه از انرژي هاي موجود سوق داده و كارشناسان همواره در پيامروزي ديدگاه بشر را به استفاده ب جهانبحران انرژي موجود در 

به  برودت و حرارت برق، همزمان آب شيرين، موضوع مهم گام برداشته اند. يكي از اين راهكارها استفاده از سيكل هاي توليد همزمان مي باشد، توليد
 در اين مقاله پس از معرفي اجمالي سيكل هاي توليد همزمان .مي باشد نيرو توليد تتجهيزا در مصرفي سوخت نهفته از انرژي بهينه استفاده معناي

)، به بررسي سيستم توليد همزمان آب شيرين، برق و برودت پرداخته مي شود. دركشور CCHP) و برق، حرارت و برودت (CHPبرق و حرارت (
بدون هيچ استفاده اي به هدر مي رود، در اين مقاله با طراحي سيكلي بهينه توسط نرم حجم بااليي از جرم و انرژي بخار كم فشار  عزيزمان ايران همواره

سعي در ارائه راهكاري جهت بهره گيري از اين انرژي (بخار مازاد كم فشار) جهت توليد آب شيرين، برق و برودت گرديده است  ASPEN PLUSافزار 
، Ko 293 و Ko 236نيرو و دسترسي به دماي هايي پايين در حدود Kw  4710ين،آب شير Kg/hr  60000كه حاصل اين طراحي توليد همزمان

 ميباشد.

 آب شيرين، برق، برودت ،سيكل هاي توليد همزمان: كلمات كليدي 



 

 
 

  گهركام شركت معدني و صنعتي گلاي پليسازي محصول آسياي گلولهشبيه
  MODSIMافزار با استفاده از نرم

  
  262، عباس سام261جمال جعفري

  شركت صنعتي و معدني گل گهر سيرجان،پژوهشكده سنگ آهن وفوالد
jamal.jafari52@gmail.com  

  
  
  
  

  چكيده
هاي كام) مجتمع معدني و صنعتي گل گهر براي خردايش مواد قبل از جداكنندهايخط چهارم توليد كنسانتره (پليآسياي گلوله

 80dميلي متر و محصول آن داراي  8/4معادل 80dشود. خوراك ورودي به اين آسيا داراي طيسي شدت متوسط استفاده ميمغنا
سازي محصول اين آسيا است.براي اين كار از تن بر ساعت است. هدف از اين تحقيق،شبيه 450ميكرون و تناژ ورودي  310معادل 

اده گرديد. توابع انتخاب و شكست و همچنين توزيع زمان ماند پارامترهاي اصلي براي آسيا استفMILLو مدل MODSIMنرم افزار 
هستند. براي تعيين تابع انتخاب و شكست خوراك آسيا بعد از نمونه گيري از نوار نقاله خوراك، MODSIMافزار سازي در نرمشبيه
ذرات در داخل آسيا، ماندنمازيعزتوبراي اندازه گيري  استفاده شد.BFDS(Breakage Function Distribution Software)افزاراز نرم

نمونه گيري (معيار تغيير مقدار  از محصول آسيا به طور پيوستهپس ـسهيدروكسيد سديمبه خوراك آن به صورت آني اضافه شد. 
pHانجام و با استفاده از نرم افزار (RTD (residence time distribution) د. با وارد كردن دقيقه بدست آم 9، اين مقدار

سازي محصول انجام شد. مقايسه نتايج هاي خوراك و آب اضافه شده به آسيا و پارامترهاي الزم براي مدل،شبيهمشخصات جريان
  .سازي ناچيز استو نتايج واقعي نشان داد خطاي شبيهMODSIMبدست آمده از نرم افزار

  MODSIMان ماند، سازي، تابع انتخاب و شكست، توزيع زمشبيهكلمات كليدي:

                                                            
 شهيد باهنر كرمان دانشجوي كارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني، دانشگاه261

  دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده فني مهندسي، گروه مهندسي معدن262
 



 

 
 

  مطالعه موردي: تاثير متقابل فرهنگ ايمني و عملكرد سازمان در
 (SPGC)مجتمع گاز پارس جنوبي

  
  *كيوان افرادوطن

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي, كارشناس ارشد ايمني, پااليشگاه ششم, 

  جاويد مظاهري
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي, كارشناس ارشد ايمني, پااليشگاه ششم,

  عبدالحسين رضايي
 نشاني,پااليشگاه ششم, شركت مجتمع گاز پارس جنوبي, رئيس ايمني و آتش

Keyvan.afradvatan@gmail.com 
  

  چكيده
حادثه معدن زغال سنگ مورادر مركز  انفجار پااليشگاه تگزاس, ي اخير اعم ازمطالعات بر روي تعدادي بسياري از حوادث بزرگ چند دهه

.. نشان داده است كه بر خالف انتظارات گذشته كه انگشت اتهام بر .سوزي و انفجار وكوئينĤيلند,ازبين رفتن سكوي نفتي پايپر آلفا به دليل آتش
ي استقرار يافته و فرهنگ متهم را سامانه دانستند, اولينانسان برگشته و خطاي انجام گرفته شده توسط متصدي امر را علت اصلي بروز حادثه مي

ه ايمني حاكم بر آن سازمان معرفي كرده و معتقدند ضعف در سامانه و فرهنگ جاري در سازمان, متصدي امر را به خطا واداشته است. با توجه ب
تفاده از پايگاه داده در اختيار گذاشته شده اينكه براي بهبود يك عامل در سازمان, نياز است كه تا آن عامل سنجيده شود در اين مطالعه با اس

توسط شركت مجتمع گاز پارس جنوبي, ابتداي امر, سعي بر تفكيك نوع حوادث ناشي از ضعف فرهنگ ايمني با استفاده از تحليل عاملي در 
رده و با توجه به اين كه با شده تا بتوان سهم اثرگذاري فرهنگ ايمني در رخداد حوادث در سطح مجتمع را مشخص ك STATISCA7افزارنرم

  رود تعداد بروز حوادث سير نزولي پيدا كند, ميزان صحت انجام مطالعه سنجيده شده است.ارتقاي سطح فرهنگ ايمني انتظار مي
  

  , ايمني, كاهش حوادث(SPGC)فرهنگ ايمني, تحليل عاملي, شركت مجتمع گاز پارس جنوبي هاي كليدي: واژه



 

 
 

  اكسيد واحد آمونياك پتروشيمي شيرازديكربن سازي برج دفع گازمدل
  

  3، هجير كريمي2، پرويز درويشي263ليال محمودي

  دانشگاه ياسوج، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي
Lm1367@yahoo.com  

  
  
  

  چكيده:
ي خوردگي و كاهش توليد در واحد آمونياك و ساير ر جلوگيري از پديدهاكسيد از گاز سنتز در پتروشيمي به منظوديعمليات جذب كربن

گيرد كه سپس در برج شود. اين امر خطير در واحد پتروشيمي شيراز، توسط محلول بنفيلد صورت ميواحدهاي مرتبط يك امر بسيار مهم تلقي مي
سازي برج دفع گردد. در اين تحقيق يك مدل رياضي به منظور شبيهي جذب باز ميقيمت و با ارزش احيا شده و به چرخهدفع، اين محلول گران

شود. الزم به ذكر است كه روابطي نيز مايع استفاده مي - شود. براي حل مدل يادشده از روابط تعادلي بخاراكسيد از محلول بنفيلد ارائه ميديكربن
امه به حل عددي آن پرداخته و براي اطمينان از صحت مدل، نتايج حاصله با است و در ادبراي پيشگويي خواص فيزيكي مورد استفاده، ارائه شده

سازي عمليات تبخير آني رخ داده در شير چنين نتايج مدلنتايج واحد صنعتي موجود مقايسه شده كه از توافق نسبتا خوبي هم برخوردار است. هم
-اي براي بهينهي قرار گرفته نشده است، در اين تحقيق ارايه شده است تا ايدهبررس فشارشكن بر سر راه وروردي برج هم كه تا كنون مورد توجه و

  هاي عملياتي كاهش يابد.ي بخار برج دفع باشد و بدين ترتيب هزينهسازي مصرف بخار در ريبويلر تامين كننده
  

  سازي، محلول بنفيلداكسيد، مدلديبرج دفع، تبخير آني، كربنكلمات كليدي: 

                                                            
  ، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه ياسوج263

  ، استاديار گروه مهندسي شيمي، دانشگاه ياسوج2
  ، استاديار گروه مهندسي شيمي، دانشگاه ياسوج3



 

 
 

  

  اكسيد پتروشيمي شيرازديسازي برج جذب كربنبهينه سازي ومدل
  

  264ليال محمودي

  مهندسي، گروه مهندسي شيمي - دانشگاه ياسوج، دانشكده فني
Lm1367@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده
ش توليد نهايي واحد صنعتي مورد نظر و ساير واحدهاي اكسيد از جريان گازها در صنعت، به دليل خورنده بودن و امكان كاهديحذف كربن

شود. كربنات داغ ارائه ميكربن توسط پتاسيماكسيدشود. در اين تحقيق، يك مدل كلي براي فرآيند جذب ديمربوطه، يك امر حياتي محسوب مي
هاي مختلف در طول دي دسته معادالت همزمان، پروفايلگيرد. پس از حل عدي تئوري تجديد سطح، مورد بررسي قرار ميتاثير انتقال جرم بر پايه

هاي شود. با توجه به نتايج به دست آمده و مطابقت هركدام با دادههاي واقعي موجود در پتروشيمي شيراز مقايسه ميبرج به دست آمده و با داده
و  سازيعتبر بوده است. در نتيجه، نتايج حاصل از شبيهتوان گفت كه مدل رياضي ارائه شده، كامال مصنعتي و ميزان خطاي بسيار ناچيز، مي

سازي نيز قابل اعتماد خواهند بود. پس شرايط بهينه از جمله غلظت آمين بهينه براي عملكرد مناسب جذب مورد بررسي قرار گرفته و گزارش بهينه
اكسيد در گاز خروجي و كاهش مصرف انرژي و به حداقل ديشود. غلظت آمين مناسب در محلول بنفيلد تا رسيدن به مقدار حد مجاز كربنمي

هاي مربوط به خريد ماده مورد نظر با توجه به گران بودنش، نيز باشد. عالوه بر اين، يافتن اين پارامتر، در هزينهها، حائز اهميت ميرساندن هزينه
   مهم خواهد بود.

  
  ب واكنشي، بنفيلد، برج جذب، جذاكسيدديسازي، كربنسازي، بهينهمدلكلمات كليدي: 

                                                            
  انشگاه ياسوج،دانشجوي كارشناسي ارشد د264



 

 
 

هاي گازي با هواي خشك و مرطوب توسط مدل تعادل مطالعه فرآيند واكنش آلكان
  ترموديناميكي

  
  267،نادر ستوده266، پرويز درويشي265مسعود نيكبخت

  دانشگاه ياسوج  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
m.nikbakht91@yahoo.com  

  
  چكيده

هاي گازي با هواي خشك و مرطوب بررسي در اين مقاله با استفاده از مدل تعادل ترموديناميكي، دماي تئوري واكنش آلكان
دست شده است. مدل تعادل ترموديناميكي ارائه شده در اين مطالعه بر اساس ثابت تعادل ترموديناميكي بيان شده است. نتايج به 

ها، دماي واكنش افزايش يافته است. از طرفي داد كه استفاده از هواي خشك به جاي هواي مرطوب در واكنش با آلكانآمده نشان 
هاي كربن دماي واكنش افزايش يافته است. ها با هر دو حالت هواي خشك و مرطوب، با افزايش تعداد اتمديگر در واكنش آلكان

باشد. همچنين محصوالت حاصل درجه كلوين مي 2416دست آمد كه برابر با خشك بهباالترين دما در واكنش گاز دكان با هواي 
از واكنش گاز متان با هواي مرطوب و خشك و اثر ميزان رطوبت بر تركيب درصد محصوالت و دماي واكنش مطالعه شد. نتايج 

دست آمده كه باالترين دماي بهطوريهنشان داد كه با افزايش ميزان درصد رطوبت هوا، دماي واكنش گاز متان كاهش يافته ب
درجه كلوين  1766دست آمده ترين دماي بهدرجه كلوين است كه مربوط به واكنش گاز متان با هواي خشك است. پايين 1913

درصد رطوبت است. از طرفي ديگر با افزايش محتوي رطوبت  35باشد كه مربوط به واكنش گاز متان با هواي مرطوب حاوي مي
اكسيدكربن تركيب درصد محصوالت واكنش شامل هيدروژن، متان، منواكسيدكربن و بخار آب افزايش ولي نيتروژن و دي هوا،

  كاهش يافته است.
  

  تعادل ترموديناميكيهواي خشك، هواي مرطوب،  سازي رياضي،آلكان، مدل هاي كليدي:واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه ياسوج-1
  استاديارگروه مهندسي شيمي دانشگاه ياسوج-2
  استاديار گروه مهندسي مواد دانشگاه ياسوج-3
  



 

 
 

  تصاديارائه چيدمان بهينه براي تقطير متانول با رويكرد فني و اق
  

  269، عبدالرضا پژهان268احمد دادوند كوهي
  استاديار گروه مهندسي شيمي، دانشگاه گيالن

(dadvand@guilan.ac.ir) 
  
  
  
  

  چكيده
دهد. با ل را افزايش ميتقطير متانول خام يك فرايند جداسازي با مصرف انرژي باال است كه به طور قابل توجهي هزينه توليد متانو

جويي انرژي در واحدهاي تقطير هاي تقطير با راندمان انرژي باالتر(چيدمان هاي جديد)، پتانسيل براي صرفهتوجه به سيستم
دهد. يك هاي جايگزين تقطير متانول ارائه ميسازي چيدمانمتانول وجود دارد. اين مقاله يك روش موثر براي تعيين و بهينه

سازي تواند براي اجراي شبيهها ضروري است كه مي) براي تخمين طراحي اوليه چيدمانShort cutيي خوب (مدل روش اجرا
انجام گرفته است. نتايج حاصل از نمودار  Vminاي ساده و موثر با استفاده از نمودار دقيق مورد استفاده قرار گيرد. اين كار به گونه

Vmin سازي به كمك نتايج شبيهShort cut هاي جايگزين تقطير متانول سازي دقيق چيدمانساز براي شبيهافزار شبيهتوسط نرم
پذير در چيدمانها، مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت با توجه به نتايج به سازيهاي حرارتي امكانكار برده شد و سپس يكپارچهبه

  براي فرايند تقطير متانول انتخاب شده است.ترين حالت بعنوان بهينه Prefractionetorدست آمده، چيدمان 
  

  جويي انرژي، صرفهminVسازي حرارتي، نمودار ، يكپارچهeffect-Multiتقطير متانول، تقطير  كلمات كليدي:
  

                                                            
  استاديار گروه مهندسي شيمي، دانشگاه گيالن 268
  ردانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشه 269

  



 

 
 

  گهربررسي فرآيند جداسازي در تيكنر باطله كارخانه هماتيت مجتمع گل
  

  3رادوسويسيد مرتضي م ،2محمود اسكندري نسب ،270محمد مهدي كاربخش
  گهرمجتمع معدني و صنعتي گل گهر،پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل

Mohammad_mahdi1365@yahoo.com 
  
   

  
  

  چكيده
راي افزايش سرعت جداسازي نشيني است. گاهي اوقات بغلظت مواد جامد در خوراك، يكي از مهمترين عوامل موثر بر سرعت ته 

با عمليات فلوكوالسيون، در زماني كه غلظت بااليي از مواد جامد در  همزمانتواند سازي خوراك است. اين عمل ميموادجامد، نياز به رقيق
امد خوراك و نوع مصرف فلوكوالنت، درصدجخوراك به همراه فلوكوالنت استفاده شود انجام پذيرد. در اين پژوهش تأثير عواملي چون، نرخ

گهر مورد بررسي قرار گرفت. گلصنعتي و معدني نشيني ذرات در تيكنر باطله كارخانه هماتيت مجتمع فلوكوالنت مصرفي بر سرعت ته
شود. اين در حالي است نشيني ميمصرف فلوكوالنت و كاهش درصدجامد خوراك منجر به افزايش سرعت تهنتايج نشان داد كه افزايش نرخ

تن و كاهش برگرم 40تا  20مصرف فلوكوالنت از نشيني نداشت. افزايش نرخوع فلوكوالنت مصرفي تأثير چشمگيري بر سرعت تهكه ن
  متر بر ثانيه شد.سانتي 19/2تا  53/0نشيني ازباعث افزايش نرخ سرعت ته %5تا  11درصدجامد از 

  
  صرف.منشيني، فلوكوالنت، نرختيكنر، سرعت تههاي كليدي: واژه

                                                            
 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات سيرجاندانشجو كارشناسي - 1

 عالي زرنددكتري فرآوري مواد معدني، استاديار مجتمع آموزش - 2

 عالي زرند دكتري محيط زيست، استاديار مجتمع آموزش - 3

 



 

 
 

 

  لعابيران شركت ايدروازه خشك كن در چاپ  پودر خشك كردن فرآيند مدلسازي
    

  273، پرويز درويشي 272، اصغر لشني زادگان 271محمدرضا علمدار 
  دانشگاه ياسوج، دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي شيمي

Alamdarmohammadreza1@gmail.com  
  
  
  

  
  چكيده 

اي ارائه مي گردد. سپس از يك مدل رياضي براي بررسي انتقال جرم و انتقال حرارت و مقايسه شدت آن در نواحي مختلف در خشك كن دروازه
نتايج به صورت  اي استفاده مي شود. ايننتايج حاصل از مدلسازي به منظور بهينه سازي و افزايش ظرفيت توليدمحصول در خشك كن دروازه

كن و تغييرات نرخ تبخير در طول خشك رطوبت، توزيع هاي دما درون ذرات، تغييرات عدد لوئيستغييرات عدد بايوت، توزيع دماي متوسط، توزيع
وشيب دمايي فرضيه توزيع دماي يكنواخت در حين خشك شدن، 1,51تا 1,28تغييرات عدد بايوت در بازه  ارائه مي شوند. با توجه به محدوده

مي باشند، به هاي رطوبت و جرم حاكي از شديدتر بودن تغييرات در محفظه احتراق نسبت به منطقه حلزونيناچيزدر ذرات نامعتبر مي باشد. توزيع
هت بهينه ودماي متوسط، جرطوبتبا توجه به نمودارهاي طوريكه پس از خروج از محفظه احتراق تمايل به تبادل جرم با محيط كمتر مي شود.

خوبي كاهش داد. توافق به كن راتوان طول فعلي خشكميايدروازهكنوكاهش هزينه هاي سرمايه گذاري در ساخت خشكدر مصرف انرژي سازي
  .حاصل از مدلسازي و نتايج آزمايشگاهي براي تغييرات رطوبت و دما در طول خشك كن وجود داردبين پيش بيني هاي

  
  اي، رطوبتكن دروازهمدلسازي، انتقال جرم، انتقال حرارت، خشك ن كليدي:گاواژ

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه ياسوج - 1
  وجاستاديار بخش مهندسي شيمي دانشگاه ياس - 2
  استاديار بخش مهندسي شيمي دانشگاه ياسوج - 3
  



 

 
 

نشيني سوسپانسيون تيكنر باطله كارخانه كنسانتره بررسي تأثير دوز فلوكوالنت بر سرعت ته
 فوالد زرند ايرانيان

  
  3نسب، محمود اسكندري2راد، سيد مرتضي موسوي1محمدرضا رحماني

  معيارصنعت خاورميانه (نظارت كارخانه فوالد زرند ايرانيان)زرند شركت مهندسي  –كرمان 

Mr_rahmani63@yahoo.com  

  

  

  

  
  چكيده:

ر فقط از نشيني ذرات جامد افزايش يابد كه اين كانشيني بسيار پاييني دارند بنابراين الزم است سرعت تهشان سرعت تهذرات ريز بدليل وزن كم
بر سرعت  A26كننده سازي امكان پذير است. در تحقيق حاضر تأثير غلظت منعقدطريق افزايش ابعاد ذرات به وسيله كواگوالسيون و لخته

وزني  %8بدين منظور در كارخانه كنسانتره فوالد زرند، ابتدا سوسپانسيوني با غلظت نشيني ذرات جامد مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. ته
هاي سنگ آهن تهيه و با اضافه كردن فلوكوالنت به استوانه مدرج، تغييرات ارتفاع سطح تماس مايع زالل و سوسپانسيون (خط گل) در زمان

نت نشيني ذرات محاسبه شد. بررسي نتايج نشان داد كه افزايش نرخ فلوكوالگيري و با رسم نمودار تغييرات ارتفاع خط گل سرعت تهمختلف اندازه
نشيني خواهد شد. در نرخ مصرف فلوكوالنت بيش از اين مقدار افزايش نرخ مصرف فلوكوالنت موجب گرم بر تن موجب افزايش سرعت ته 22تا 

  شود.نشيني نميافزايش نرخ سرعت ته
  

  سازينشيني، فلوكوالنت، تيكنر باطله، لختهسرعت ته هاي كليدي:واژه



 

 
 

  

 

 TIGجنسفوالدكربنيوآلياژبرنجبهروشيرهمامكانسنجيانجاماتصالبيندوفلزغ

  
  275، حميد دوست محمدي274احمد جنادله

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات سيرجان

Jenadeleh2007@yahoo.com 
 

  چكيده

، بدون استفاده از فالكس TIGتوسط فرآيند ST37والد كربني ساده به ف cz107جنس آلياژ برنج زردسنجي اتصال غيرهمدر اين پژوهش امكان
جهت اتصال اين دو آلياژ استفاده  SH-S221(AWS ClassificationRBCuZn-B)جوشمورد بررسي قرار گرفت. در اين فرآيند از سيم

ساختار فريتي و پرليتي دانه درشت، در نزديكي  ميكروسكوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت. دانه توسطبندي و مرزشده است. ساختار فازي، دانه
شود. در قسمت برنجي تر ميساختار ريزدانه خط جوش ناحيه فوالدي مشاهده شده است، با دور شدن از منطقه اطراف خط جوش و فصل مشترك،

و نيز وسعت آن، ساختار درشت  HAZطقه درشت بوده، در نتيجه به دليل تاثيرات حرارتي خط جوش و اثر آن بر من βهاي ساختار به صورت دانه
سنجي ويكرز و تست كشش جهت ارزيابي خواص مكانيكي باشد. سختينسبت به فلز پايه كمتر مي HAZدانه بوده و درنتيجه استحكام منطقه

ست سختي، ماكزيمم تاييد شده است. ت SEMها انجام شدند.. وجود يك تركيب بين فلزي به عنوان فصل مشترك اتصال توسط تصاوير نمونه
گيري شد، ويكرز را در منطقه خط جوش نشان داده است. استحكام كششي جوش كه توسط تست كشش اندازه 6/51ويكرز و مينيمم سختي 9/78

 N/mm2266هاي بدون گرده جوش و نيز به ترتيب را براي نمونه N/mm2132ومينيمم استحكام كششي  N/mm2181مقدار ماكزيمم
  هاي با گرده جوش ثبت گرديد.براي نمونهرا  N/mm2152و
  

 CZ10، برنج زرد ST37سنجي، فوالد ، استحكام، سختيTIGفرآيندكلمات كليدي:

                                                            
  جوشكاري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات سيرجان- دانشجو كارشناسي ارشد رشته مهندسي مواد- 1 
  هئيت علمي دانشگاه صنعتي شهيد باهنر كرمان-2
  



 

 
 

 سازيزدايي با حالل با هدف بهبود خوراك واحد كككاهش تركيبات گوگردي به كمك فرايند آسفالت

 
   280پوراد ايوك، جو279يعقوب، سحر بني278، محمد علي صفوي277، امين شفقت276نفيسه خوبي

  تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده توسعه فناوري هاي پااليش و فراورش نفت
khoobin@ripi.ir  

   
  
  
  

  چكيده 
 .باشدمي ايران داخل در سازيصنايع آلومينيوم نيازمورد آندي، كك توليد منظور به تأخيري ككينگ تكنولوژي فرايند توسعه

باشد كه مقدار آن وابستگي به كيفيت خوراك واحد كك سازي ترين مشخصه در تعيين كيفيت كك ميمحتواي گوگرد اصلي
هاي باشد. بنابراين براي توليد كك آندي، با توجه به كيفيت خوراكداشته و همچنين بر ساير مشخصات كك نيز تĤثيرگذار مي

باشد تا بتوان گوگرد موجود در خوراك را به مقدار مورد قبول كاهش داد. در به پيش تصفيه مي موجود از جمله ته ماند خأل، نياز
زدايي با حالل، محتواي گوگرد كاهش سعي شده است كه با جدا كردن بخش آسفالتيني خوراك به روش آسفالت اين پژوهش،

راك به صورت تجربي بر روي دو نمونه ته ماند برج تقطير يابد. بر اين اساس دو پارامتر عملياتي نوع حالل و نسبت حالل به خو
و به كمك  10هاي مورد آزمايش، ميزان بازده آزمايشات در نسبت حالل به خوراك خأل مورد بررسي قرار گرفت. در يكي از نمونه

براي نمونه ديگر  5درصد بدست آمد. همچنين در نسبت حالل به خوراك  1/11درصد و مقدار كاهش گوگرد  82حالل پنتان، 
نيز براي هر دو نمونه مورد  CCRدرصد تعيين گرديد. درصد  71تقريباً  DAOدرصد و بازده فاز  19مقدار كاهش گوگرد حدود 

  بدست آمد.  5/12و  15آزمايش در اين شرايط به ترتيب 
 

 ته ماند خأل وگرد،، كاهش گDAOخوراك واحد كك سازي، آسفالت زدايي با حالل، آسفالتين، هاي كليدي: واژه

                                                            
  پژوهنده، پژوهشگاه صنعت نفت - 1
  پژوهنده، پژوهشگاه صنعت نفت - 2
  ه، پژوهشگاه صنعت نفتپژوهند - 3
  كارشناس طرح كك نفتي، ايميدرو  - 4

  عضو هيئت علمي، پژوهشگاه صنعت نفت - 280
 



 

 
 

  حالت بهبوديافتهبا استفاده از معادلههاي گازيبررسي شرايط تشكيل هيدرات
  رابينسون، -هاي پينگحالتروشنفكر و مقايسه آن با معادله -زادهاسماعيل 

  زاده روشنفكرتجا و اسماعيل-پاتل 

  
  ، 282، محمد بنيادي281ناصر معصومي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر
 (nasermasoumi2010@yahoo.com)  

  
  
  
  

  چكيده 
پالتيو استفاده شده، كه در آن فشار و دماي - شده واندروالسهاي گاز طبيعي،از تئوري اصالحبيني شرايط تشكيل هيدراتدر اين پژوهش براي پيش

از  شيميايي آب در فاز هيدرات ل ميان شبكه هيدرات استاندارد و شبكه پرشده مرتبط شدند. پتانسيلتعادلي تشكيل هيدرات با اختالف پتانسي
بيني شرايط تشكيل هيدرات از چهار معادله حالت، بهبوديافته شود. براي محاسبه فوگاسيته جزء مهمان و پيشترموديناميك آماري محاسبه مي

هاي بينياست، ونتايج حاصل از پيشطور جداگانه استفاده شدهتجا به -رابينسون و پاتل - شنفكر، پينگرو - زادهروشنفكر، اسماعيل - زادهاسماعيل
هاي هاي تجربي موجود در منابع علمي مختلف و با نتايج معادله حالتروشنفكر با داده- زادهيافته اسماعيلانجام شده توسط معادله حالت بهبود

جزئي و جزئي، دوجزئي، سههاي يكروشنفكر مقايسه شده. تعيين شرايط تشكيل هيدرات، براي سيستم- زادهلتجا و اسماعي-رابينسون،پاتل- پينگ
 Iبخار، براي ساختارهاي  -هيدرات - بخار و يخ - هيدرات - فازي محلول آبيچندجزئي انجام شده، و درصد خطاي هر معادله حالت در دو ناحيه سه

رابينسون نسبت به سه معادله حالت ديگر، خطاي  - معادالت حالت استفاده شده، معادله حالت پينگ است. در بينهيدرات محاسبه شده IIو 
است. ولي هر چهار روشنفكر بوده - زادهترين خطا مربوط به معادله حالت بهبوديافته اسماعيلكمتري دارد و از دقت باالتري برخوردار است و بيش

  است.افزار متلب كدنويسي شدهند. تمام محاسبات در نرممعادله حالت از دقت خوبي برخوردار هست
  

  هيدرات، گاز طبيعي، فشار تشكيل هيدرات، معادله حالت، متلب هاي كليدي:واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي - 1
  دكتراي مهندسي شيمي گرايش مخازن هيدروكربوريري- 2
  



 

 
 

  بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند تشويه كنسنترات موليبدنيت در بسترهاي
  سيالي و جوش خوردن ذرات

  
  3حيمي محمودرضا ر ،2پرويز درويشي ،1ندا جباري

 دانشگاه ياسوج، دانشكده مهندسي، بخش مهندسي شيمي

Neda.jabbari@yahoo.com  
  
  
  

   چكيده
در اين  .فرآيند تشويه كنسنترات موليبدنيت در بسترهاي سيالي و جوش خوردن ذرات به يكديگر بررسي شده است در تحقيق حاضر،

اندازه ذرات و غلظت گاز در دو فاز پراكنده و پيوسته مورد بررسي قرار گرفته اند. تا  تعدادي از پارامترهاي عملياتي مهم همانند دما، پژوهش، تاثير
مدلي كه در اين تحقيق مورد  كنون تحقيقات اندكي بر روي جوش خوردن ذرات موليبدنيت به يكديگر در بسترهاي سيالي صورت گرفته است.

گرفته است بر مبناي تئوري دو فازي بستر سيالي قرار دارد. بر مبناي اين تئوري در يك بستر سيالي دو فاز موجود هستند: فاز پراكنده  بررسي قرار
تشويه  گردد. فرآيندپذيرند توسط مدل هسته واكنش نداده شبيه سازي ميهايي كه در اين فرآيند صورت ميواكنش .يا حباب و فاز پيوسته

هرچه عمل تشويه در دماي باالتري صورت پذيرد، سرعت بسيار گرمازاست و كنترل دما در آن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.  موليبدنيت
نتايج به دست آمده نشان دادند كه براي ذرات ريز، دماي باال باعث جوش  واكنش بيشتر افزايش يافته و در مدت زمان كمتري پايان مي يابد.

يكديگر مي شود و با پايين آوردن آن سرعت واكنش شديدا كاهش يافته و زمان ماند الزم براي رسيدن به درجه مطلوب افزايش  خوردن ذرات به
  مي يابد.
  

  دما، بستر سيال، فاز پراكنده، فاز پيوسته، تشويه، جوش خوردن ذرات، موليبدنيتواژه هاي كليدي : 



 

 
 

شكالت مجتمع هاي فرآيندي و راهكارهاي نقش پودرهاي سياه خطوط لوله انتقال گاز در م
  برطرف ساختن آن

  
 2سيد سجاد حسيني نيا  ،1عليرضا عروجي

Alirezaorooji@yahoo.com 
Sajjad.hosseininia@gmail.com  

  
  چكيده

خوردگي موجود در خطوط لوله انتقال گاز طبيعي مي باشند كه اثرات تخريبي اين پودرها براي  تياه از جمله آلودگي ها و محصوالپودرهاي س
تجهيزات خط لوله و ايجاد مشكالت عملياتي و بهره برداري براي آنها اثبات شده است. شناخت مشخصه هاي فيزيكي پودرهاي سياه براي بهره 

ه گاز جهت شناخت داليل اصلي تشكيل آنها و در نظر گرفتن روش هاي مناسب جداسازي آنها ضروري به نظر مي رسد. روش برداران خطوط لول
 هاي جداسازي گوناگوني براي زدايش اين مواد از داخل خطوط لوله گاز وجود دارد كه داراي عملكرد هاي متفاوتي مي باشند. پيگ راني و نصب

عملكرد باال راه حل هاي مناسب و مقرون به صرفه در اين زمينه است كه قابليت اطمينان پذيري از عملكرد مناسب  فيلترهاي با طراحي مناسب و
خط لوله را افزايش مي دهد. همچنين ساير رو ش هاي جداسازي جهت جدا كردن آب از داخل خط لوله به عنوان عامل اصلي بروز پديده خوردگي 

   گرفته شوند.و پودرهاي سياه بايستي در نظر 
به بيان مشكالت ايجاد شده توسط اين پودرها در تجهيزات  ،در اين مقاله ضمن بررسي نوع و روش تشكيل پودرهاي سياه خطوط لوله انتقال گاز

  عملياتي واحدهاي فرآيندي و صنعتي پرداخته شده و راهكاري كنترل، پايش و برطرف ساختن آنها بيان گرديده است. 
  

  پودر سياه، خط لوله انتقال گاز، پيگ راني، فيلتراسيوني: واژه هاي كليد



 

 
 

  روش انتخاب روغن هاي مناسب در انواع كمپرسورهاي سردساز آمونياكي
  

  
  2، عليرضا عروجي 1سيد سجاد حسيني نيا 

 

Sajjad.hosseininia@gmail.com  
Alirezaorooji@yahoo.com 

  
  

  چكيده
سالهاي زيادي از آمونياك در زمينه هاي گوناگون در بخش صنعت استفاده شده است و مصرف آن به عنوان يك ماده سردكننده طبيعي در بخش 

ممنوعيت استفاده از  ) در زمينه1997ستاي الزامات پيمان كيوتو (سرد سازي رو به افزايش است. علت اين امر را مي توان تعهدات ايجاد شده در را
) در زمينه ممنوعيت توليد مبردهاي مخرب اليه ازن دانست. از اين رو 1987مواد داراي پتانسيل باال در افزايش گرماي زمين و پروتكل مونترال (

استفاده از روغن هاي مناسب در سيستم هاي تبريدي  با توجه به لزومرويكرد صنعت تبريد به مبردهاي طبيعي و مخصوصا آمونياك افزايش يافت. 
  انتخاب نوع روغن با توجه به خواص ماده آمونياك پرداخته شده است.  آمونياكي، در اين مقاله به بررسي عوامل تاثير گذار در

  
  هاي روغن افزودني ،آمونياك، كمپرسور هاي سرد ساز آمونياكي، روغن هاي سردساز واژگان كليدي :



 

 
 

  مقايسه انواع و روش كار اسكيمرهاي جمع آوري كننده روغن هاي سطحي از آب
  

 2سيد سجاد حسيني نيا  ،1عليرضا عروجي

Alirezaorooji@yahoo.com 
Sajjad.hosseininia@gmail.com  

  
  چكيده

 - ppm 100نفر در سال است را آلوده نمايد. ورود روغن به مقدار  50هزار ليتر آب كه برابر با ميزان مصرف  300يك ليتر روغن مي تواند حدود 
سطحي موجب تشكيل هاي تواند در فرآيند تصفيه فاضالب اختالل ايجاد كند. همچنين ورود روغن به منابع آبدر سيستم تصفيه فاضالب مي 50

ل به اليه نازكي بر سطح آب شده كه اين اليه عالوه بر اين كه مانع ورود نور خورشيد به اكوسيستم هاي آبي گرديده و در پديده فتوسنتز اختال
دريايي اثرات  هاي شيرين و موجوداتدهد. وجود روغن در منابع آبي بر موجودات آبوجود مي آورد، حالليت اكسيژن در آب را نيز كاهش مي

كننده اي باشد. در روغن هاي كاركرده مواد آلودههاي دريايي اثرگذار ميبر روي گونه ppm 1سمي گوناگوني دارد. در برخي مواقع حتي به ميزان 
تخريب منابع آبي اند، ورود اين مواد به محيط زيست نيز موجب باشد كه از سايش قطعات موتور و يا از طريق سوخت وارد روغن شدهموجود مي

شود. با نگرش به موارد ذكر شده جمع آوري روغن از آب هاي سطحي داراي اهميت بااليي از نظر زيست محيطي است. بنابراين جمع آوري آن مي
رودخانه  ها در پساب هاي صنعتي و شهري بايستي در دستور كار قرار داشته باشد. در صورت نشت اين مواد به داليل مختلف به آب هاي سطحي

 ها، درياچه ها و دريا ها نيز بايستي جمع آوري آن ها صورت پذيرد. روش هاي مكانيكي و شيميايي گوناگوني براي جداسازي روغن هاي سطحي و
ها بر  يا امولسيون در آب وجود دارد. در اين مقاله به بررسي و معرفي انواع تجهيزات مكانيكي زدايش روغن از آب هاي سطحي كه اساس كار آن

اساس مشخصه هاي وزن مخصوص و كشش سطحي و پيوستگي روغن در مقايسه با آب است و با عنوان اسكيمر روغن شناخته مي شوند پرداخته 
  شده و روش كار آن ها بيان گرديده است.

  
  روغن هاي سطحي، اسكيمر روغن، بوم روغنواژه هاي كليدي: 



 

 
 

  
ر مشكالت مجتمع هاي فرآيندي و راهكارهاي نقش پودرهاي سياه خطوط لوله انتقال گاز د

  برطرف ساختن آن
  

 2سيد سجاد حسيني نيا  ،1عليرضا عروجي

Alirezaorooji@yahoo.com 
Sajjad.hosseininia@gmail.com  

  
  

  چكيده
خوردگي موجود در خطوط لوله انتقال گاز طبيعي مي باشند كه اثرات تخريبي اين پودرها براي  تاي سياه از جمله آلودگي ها و محصوالپودره

تجهيزات خط لوله و ايجاد مشكالت عملياتي و بهره برداري براي آنها اثبات شده است. شناخت مشخصه هاي فيزيكي پودرهاي سياه براي بهره 
لوله گاز جهت شناخت داليل اصلي تشكيل آنها و در نظر گرفتن روش هاي مناسب جداسازي آنها ضروري به نظر مي رسد. روش  برداران خطوط

 هاي جداسازي گوناگوني براي زدايش اين مواد از داخل خطوط لوله گاز وجود دارد كه داراي عملكرد هاي متفاوتي مي باشند. پيگ راني و نصب
سب و عملكرد باال راه حل هاي مناسب و مقرون به صرفه در اين زمينه است كه قابليت اطمينان پذيري از عملكرد مناسب فيلترهاي با طراحي منا

خط لوله را افزايش مي دهد. همچنين ساير رو ش هاي جداسازي جهت جدا كردن آب از داخل خط لوله به عنوان عامل اصلي بروز پديده خوردگي 
   نظر گرفته شوند.و پودرهاي سياه بايستي در 

به بيان مشكالت ايجاد شده توسط اين پودرها در تجهيزات  ،در اين مقاله ضمن بررسي نوع و روش تشكيل پودرهاي سياه خطوط لوله انتقال گاز
  عملياتي واحدهاي فرآيندي و صنعتي پرداخته شده و راهكاري كنترل، پايش و برطرف ساختن آنها بيان گرديده است. 

  
  پودر سياه، خط لوله انتقال گاز، پيگ راني، فيلتراسيونكليدي: واژه هاي 



 

 
 

  بررسي موجودي گاز در راكتورهاي ستون حبابي
  

  284، مريم محسن زاده283رامين قاسم خاني
  
  

Ghasemkhani_r@yahoo.com  
  

  چكيده
اي تخمين موجودي گاز ميباشد. بررسي هاي انجام شده در هدف از انجام اين تحقيق دستيابي به مدلي مناسب بر

يدگي اين موضوع و اهميت محاسبه ي موجودي گاز كه تعيين كننده ديگر اين زمينه نشان ميدهد كه با توجه به بيچ
اارامتر پارامترهاي طراحي اينگونه برج ها مي باشد ولي هنوز بطور قطع نمي توان رابطه اي با قاعده براي محاسبه ي اين پ

ارايه نمود. اما بطور كلي ميتوان گفت كه ميزان موجودي گاز با كاهش قطر سوراخها، افزايش يا كاهش در سطح آزاد يا 
بيشتر حجم برج ستون حبابي توسط ناحيه تعادل ديناميكي بين انعقاد  و افزايش در غلظت الكلها افزايش مي يابد

ت. در اين ناحيه پارامترهاي حباب به سرعت گاز و خواص مايع بستگي ها و متالشي شدن حبابها اشغال شده اسحباب
تواند تطابق دارد. و به شكل هندسي توزيع كننده گاز بستگي ندارد. از بين روابط موجود تنها رابطه آكيتا و يوشيدا مي

رابطه آكيتا و پوشيدا فقط  هاي آزمايشگاهي داشته باشد. البته ميتوان به صراحت اعالم نمود كهنسبتاً مناسبي با داده
 ها داشته باشد.تواند حد پايين قابل قبولي نسبت به دادهمي

  
 

  تخمين موجودي گاز، راكتورهاي ستون حبابي، اندازه حبابها در راكتور ستون حبابيهاي كليدي: واژه

                                                            
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي-1
  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي-2



 

 
 

آينده انرژي در ايران و ارائه راهكارهاي پدافندي مناسب براي كاهش  بررسي وضعيت
 ريزي مبتني بر سناريو پذيري در بخش انرژي: با رويكرد برنامهبآسي

 
  287سيما گنجي 286علي عليدوستي و*285رضا عليزاده كردآباد

  
  

  چكيده
هايي براي آينده ريزياهميت ويژه بخش انرژي در ميان صنايع و پيوندهاي گسترده پسين و پيشين بخش انرژي با ساير صنايع پرداختن به برنامه

هاي ريزي سناريويي به جستجوي آيندهگيري از برنامهگيري از رويكردهاي مديريت استراتژيك و بهرهنمايد. اين مقاله با بهرهناپذير مينابآن را اجت
تحليل اثرات متقابل، تكنيك ريپ ون ، PESTهاي دلفي، پويش محيطي پردازد. در اين تحقيق تركيبي از روشپيش روي بخش انرژي كشور مي

هاي اين تحقيق به ها و گستردگي بخش انرژي كشور را پوشش دهد. از جمله نوآورينويسي استفاده شده است تا بتواند پيچيدگيو سناريو وينكل
بندي آوري اطالعات و دستهتوان اشاره نمود. به منظور جمعبراي تحليل اثرات متقابل متغيرها مي ريپ ون وينكلافزارهاي نوين استفاده از نرم

حوزه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تكنولوژيكي، پارامترهاي  4ارامترهاي كليدي بخش انرژي از مدل ساختار يافته پورتر استفاده شده است. در پ
عامل  35اي براي دلفي شامل مرتبط با بخش انرژي شناسايي شده و طي دو مرحله به كمك خبرگان پايش گرديدند و نهايتا پرسشنامه بسته

دهي شده به كمك عامل كاهش يافت. پس از آن عوامل كليدي وزن 10نتخاب گرديد. پس از انجام دلفي مرحله اول، تعداد اين عوامل به كليدي ا
  سناريو مادر گرديد. 3عامل كليدي براي پردازش سناريوها در مكعب مدل فولتون اسكييرز انتخاب گرديد كه منجر به خلق  3افزار، تحليل و نرم
  

 انرژي، آينده پژوهي، سناريو، پدافند غيرعامل، ريپ ون وينكل.  ليدي:كلمات ك

                                                            
اسي ارشد مهندسي آينده پژوهي، گروه مهندسي آينده پژوهي، پژوهشكده مطالعات آينده، دانشكده مديريت، علم و فناوري، نويسنده مسئول: كارشن و*285

  دانشگاه صنعتي اميركبير
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انجام يق توليد بخارازطرانرژي وكاهش مصرفسازي بهينهي و سازشبيه
  هاي بخاردر پااليشگاه چهارم پارس جنوبيانه تلهات پيشگيرتعمير

  
  ،291، اباذرپيردير290،ولي كالنتر289، محمد رضا نظري288رضا بماني

  يشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي، عسلويهپاال
R.bemani@yahoo.com  

  

  چكيده 
جويي انرژي بر مديريت جامع انرژي عبارت است از راهبري الگويي منسجم و سيستماتيك جهت اجرايي نمودن طرحهاي صرفه

وري بهينه از انرژي، افزايش بهره هاي شناسايي شده به منظور افزايش راندمان مصرف حاملهاي انرژي و استفادهاساس پتانسيل
هاي مصرف انرژي. پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي به عنوان توليد، كاهش انتشار آالينده زيست محيطي و كاهش هزينه

د. باشتن بخار در ساعت مي 165باشد كه توليد اسمي هر بويلر عدد بويلر مي 5ترين پااليشگاه گازي خاورميانه داراي بزرگ
سيستم بخار است و عنصر مهمي در مديريت  باشد. تله بخار يكي از اجزاء ضروريتله بخار مي 860همچنين اين پااليشگاه داراي 

آن نگه داشتن بخار در طول فرآيند براي استفاده حداكثر از حرارت آن و  شود كه وظيفهمناسب بخار و آب مقطر محسوب مي
هاي بخار در افزايش بازده و هاي مناسب مي باشد. اهميت نقش اين تلهناپذير و هوا در زمان مقطر، گازهاي چگال عبور دادن آب
هاي اي مدون روي اين تلههاي دورههاي سيستم توزيع بخار در پااليشگاه، لزوم انجام تعميرات پيشگيرانه و بازرسيكاهش هزينه

جويي اقتصادي ضيحاتي جزيي در مورد مفاهيم كاربردي، ميزان صرفهكند. در اين مقاله پس از ارايه توبخار را خاطر نشان مي
دهيم و نقش ساالنه را جهت مديريت مصرف بخار و انرژي پااليشگاه، در نتيجه انجام تعميرات پيشگيرانه بصورت آماري ارايه مي

  كنيم.ن مياين تعميرات پيشگيرانه را در كاهش توليد بخاردر راستاي اهداف مديريت انرژي مجتمع بيا
  

  تعميرات پيشگيرانه، تله بخار، بويلر، شبيه سازي، اتالف انرژيهاي كليدي: واژه
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Modeling the selective catalytic reduction of NOx from exhaust gases  

 
b,Ali Farzia, Sirous Nourib, Aligholi Niaeib, Najaf NamjouaShiva Abedi 

emistry and , Faculty of Chemistry, University of urmia, urmia, IranDepartment of Applied Cha 
Department of Applied Chemistry and Chemical Engineering, Faculty of Chemistry,University of b

Tabriz, Tabriz, Iran 
 
Abstract 
Nitrogen oxides,NOx (NO+NO2), emitted with exhaust gases during the gases during the 
combustion of fossil fuels or biofuelsare among the main sources of air pollution.NOx are 
contributed to a variety of environmental problems including acid rain, ground level zone (smog) 
and visibility degradation. Selective catalytic reduction (SCR) of NOx is one of the most efficient 
and economic technology for the removal of NOx by using reducing agents such as CO, H2, NH3 
and hydrocarbons. Ammonia was found to be a suitable reductant for NO in the presence of oxygen, 
because ammonia reacts selectively with NO to produce N2.The present study discusses the testing 
of a mechanistic kinetic model for the SCR of NOx to describe the kinetics of V2O5/TiO2 catalysis 
at atmospheric pressure and a temperature of in a plug flow reactor. A good agreement between 
experimental and model results has been obtained. A homogeneous model consisting of mass 
balance equations was solved. The results show that NOx conversion increases with the increase in 
the operation temperature. However, NO/NH3does not change the NOx conversion 
 
Keywords: Selective catalytic reduction (SCR), Modeling, V2O5/TiO2,NOx reduction 



 

 
 

  فرآورده هاي نفتي  در سكوهاي بارگيريHSE ارائه الگوي مميزي
  

 3سيد علي جوزي 2، منوچهر اميدواري1*زهرا عزيزي  
  م و تحقيقات تهرانمحل تحصيل : دانشگاه آزاد اسالمي واحد علو

  )Zahra.azizi.67@gmail.com ايميل :(
  
  
  

 

  چكيده: 
خصوص فرايند هاي بارگيري  مي تواند اين امكان را ايجاد نمايد كه ارزيابي درست و راحتي را درHSE ايجاد يك الگويي در خصوص مميزي   

در فرايند حمل و نقل جاده اي مي باشد. اين  در سكو هاي بارگيري نفت HSEداشته باشيم. هدف از اين تحقيق ارائه يك الگويي جهت مميزي 
وزن  AHPده از مدل با استفا .بعنوان يك ابزار مناسب استفاده شده است AHPمطالعه از نوع مطالعات توصيفي حل مدل مي باشد كه در آن از 

تاثير معيار هاي تعريف شده توسط خبرگان تعيين گرديد. امتياز هاي تعيين شده جهت تهيه چك ليست استفاده شد. جمع امتياز هاي كسب شده 
مراتبي نشان  در فرآيند مميزي، ميزان درجه انطباق سيستم مورد مميزي با ساختار تعريف شده را نشان مي داد. نتايج حاصل از حل مدل سلسله

به ترتيب از درجات اهميت پائين تري  2/0و محيط زيست با درجه  36/0از بيشترين درجه اهميت و بهداشت با درجه  44/0داد ايمني با درجه 
از  %4/11و در حوزه ايمني  %33/33در حوزه بهداشتي ،%67/41 هستند. نتايج بخش مطالعه موردي نشان داد كه در حوزه محيط زيست برخوردار

موارد مورد مميزي داراي عدم انطباق بوده است. نتايج مطالعه موردي نشان داده است كه در سه حوزه ايمني، بهداشت و محيط زيست مديران 
 دصنعت بارگيري و حمل و نقل جاده اي فراورده هاي نفتي بيشترين توجه را به بخش ايمني دارند، بطوريكه ميزان انطباق در حوزه ايمني در ح

شرايط در حد  HSEنتايج نشان داد در مجموع در حوزه  قابل قبول بوده ولي در حوزه بهداشت و محيط زيست در حد غير قابل تحمل بوده است.
موثر  HSEغيرقابل تحمل بوده و نياز به اقدامات كنترلي دارد. آموزش هاي مديران در حوزه بهداشت و محيط زيست مي تواند در بهبود شرايط 

 باشد.

  
  فرآورده هاي نفتي ،سكوي بارگيري ،HSE، AHP مميزي كلمات كليدي : 



 

 
 

هاي جريان آرام نانوسياالت درون لوله افقي با شار مشخصه تأثير ميدان مغناطيسي بر
 حرارتي ثابت

  
  293، رضا خانزاده292عبداله مرداني

  عسلويه، مجتمع گاز پارس جنوبي، پااليشگاه دوم
abdollah.mardani@nigc-spgc.ir 

  
  

  چكيده
آب، در يك لوله افقي با شار حرارتي ثابت و رژيم - 4O3Feهاي جريان نانوسيال در اين پژوهش، تأثير ميدان مغناطيسي بر مشخصه

ر گرفت. مدل ارائه شده قادر است كه جريان آرام، براي دو حالت رينولدز ثابت و دبي ثابت، به صورت عددي مورد بررسي قرا
هاي متفاوت از نانوذرات در لوله هاي مغناطيسي براي كسر حجميهاي جريان نانوسيال را در حضور و عدم حضور ميدانمشخصه

بـراي شود كه تـوان باالتري گويي كند. مالحظه شد افزودن نانوذرات به سيال پايه و اعمال ميدان مغناطيسي بر آن باعث ميپيش
يابد و پمپ كردن نانوسيال الزم باشد. همچنين مشاهده شد كه افت فشار در حضور ميدان مغناطيسي تا چندين برابر افزايش مي

بعد سرعت محوري ايجاد شود. اعمال ميدان مغناطيسي قبل از ناحيه تست تغييري در پروفيل بدونضريب اصطكاك بيشتر مي
  كند.نمي

 هاي جريان، جريان آرام، نانوسيال، ميدان مغناطيسيمشخصههاي كليدي: واژه
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مصرف  بررسي و شبيه سازي فرآيند جداسازي و بازيابي گازهاي ارسالي به فلر جهت بهينه سازي
  انرژي در واحد آروماتيك پتروشيمي بندر امام خميني

  
  295، ايرج ناصر294عبداله مرداني

  هندسي، گروه مهندسي شيميدانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود، دانشكده فني م
abdollah.mardani@nigc-spgc.ir 

  
  چكيده

ه نياز به ارتقاء بهره وري انرژي در صنايع بخصوص نفت، گاز و پتروشيمي و همچنين ديگر صنايع مصرف كننده عمده انرژي و با عنايت به اينك
شود، همچنين با توجه به تهديدها و پيامدهاي گرم شدن كره  انتشار كربن و ديگر گازهاي گلخانه اي از توليد انرژي حادث مي درصد از 60حدود 

بكارگيري استراتژي هاي كارآمد جهت بهينه سازي و كاهش مصارف حامل هاي انرژي امري بسيار  توسعه مديريت و ،زمين و تغييرات آب و هوايي
ي باشد. لذا در راستاي گام برداشتن در جهت اين مهم، در اين مقاله ابتدا به اختصار به بررسي مصارف انرژي و اهميت مديريت م مهم و قابل توجه

انرژي در صنايع پتروشيمي كشور پرداخته مي شود، سپس شرح مختصري از فرآيند واحد آروماتيك پتروشيمي بندر امام خميني بيان مي گردد، 
يد و كاربردي استفاده از سيستم بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل جهت كاهش مصرف انرژي در واحد آروماتيك پتروشيمي در ادامه راهكار جد

تجزيه مي گردد، گاز سبك  بندر امام خميني ارائه مي گردد. با استفاده از اين سيستم جريان ورودي به مشعل به دو فاز گاز سبك و مايع سنگين
در واحدي غير از واحد آروماتيك) مورد استفاده (همچون هيدروژن، متان و اتان تشكيل مي دهد بهتر است بعنوان سوخت  كه غالب آنرا تركيباتي

و يا در صورت عدم امكان اين امر، جهت سوزاندن به فلر هدايت گردد، جريان مايع سنگين نيز فاقد تركيباتي همچون هيدروژن و سولفيد  قرار گيرد
به عنوان خوراك در  +C5و  C3 ،iC4، nC4ميزان تركيبات مذكور در آن بسيار ناچيز مي باشد) و غني از تركيباتي همچون  هيدروژن بوده (و يا

ان مايع واحدهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. با استفاده از طراحي و نصب سيستم بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل عالوه بر استفاده از جري
وان خوراك در واحدهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد به ميزان قابل توجهي به كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي نيز كمك مي سنگين كه به عن

     گردد.
  واحد آروماتيك، گازهاي گلخانه اي، سيستم جداسازي، شبيه سازي، فلر ،بازيافت انرژي واژه هاي كليدي:
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  چكيده

جه امروزه مصرف منطقي انرژي در صنايع بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كه از انرژي بري بااليي برخوردارند، به عنوان يك ضرورت مورد تو
ژي در هاي انرهاي متعددي بر پايه استانداردها و معيارهاي علمي مصرف بهينه حاملريزيصاحبان صنايع قرار گرفته است. بدين منظور برنامه

در كنار كميت انرژي موجود در جريان خروجي، يكي از متغيرهاي اصلي تأثير گذار روي  "كيفيت حرارت"بسياري ازكشورها در دست اقدام است. 
هاي انرژي مصرفي به طور مستقيم و كاهش آلودگيهاي زيست كاهش هزينه باشد.هاي بازيافت حرارت ميپذيري اقتصادي طرحميزان توجيه

باشد. حتي در ، اندازه تجهيزات و مصرف انرژي تجهيزات جانبي همگي از مزاياي غير مستقيم بازيافت حرارت از جريانهاي خروجي ميمحيطي
برخي از سيستمهاي بازيافت  شود.برخي از كاربردها بازيافت حرارت از جريانهاي خروجي منجر به افزايش ظرفيت توليد در واحد صنعتي مي

بازيافت متناوب حرارت. ركوپراتورها مبدل هاي  ارتند از ركوپراتورها، بويلرهاي بازيافت حرارتي، لوله هاي حرارتي، اكونومايزرها وحرارت متداول عب
جهت پيش گرم نمودن هواي احتراق ورودي به  (Flue gas)دودكش كوره  حرارتي مي باشند كه با استفاده از انرژي حرارتي گازهاي خروجي از

هره برداري قرار مي گيرند. استفاده از اين سيستم سبب مي گردد عالوه بر افزايش دماي شعله به مقدار قابل توجهي نيز در مصرف كوره مورد ب
ي سوخت كوره صرفه جوئي حاصل گردد، لذا مي توان بيان نمود به كارگيري صحيح اين نوع مبدل ها عالوه بر اينكه نوعي بهينه سازي مصرف انرژ

سبب افزايش كارائي كوره مورد نظر نيز مي گردد. در اين مقاله پس از اينكه ركوپراتورهاي حرارتي و انواع آن به اختصار مورد  محسوب مي شود
واحد آروماتيك پتروشيمي بندر امام خميني شبيه سازي ركوپراتورهاي  BA-101بررسي قرار مي گيرد، با استفاده از آناليز گازهاي خروجي از كوره 

هت كوره مذكور صورت مي پذيرد. شبيه سازي بر مبناي قوانين انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي و نيز بهره گيري از استانداردهاي حرارتي ج
است، صورت مي پذيرد. نتايج  +Aspen HTFSكه از زير مجموعه هاي  Aspen Hetran)، و با بكارگيري نرم افزار TEMAجهاني موجود (استاندارد 

  ه سازي در جداولي جداگانه تهيه و ارائه گرديده است كه امكان مقايسه آن ها را نيز فراهم مي سازد.حاصل از شبي
     

  ركوپراتور حرارتي، مبدل پوسته لوله، طراحي، شبيه سازي ،بازيافت انرژي واژه هاي كليدي:

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود .296
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Abstract: 
Bisphenol A vinyl ester based epoxy –silica nano composites are investigated for their suitability as a new 
type of matrix for polymers The key focus is the determination of the processing characteristics of the 
nanocomposites. The silica nanoparticle content varies between 0 and 8 wt% for the high performance epoxy 
resin. Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis performed on the liquid and cured epoxy–silica 
nanocomposites indicate a nearly homogeneous distribution of the nanoscaled silica in the epoxy matrix, 
even at rather low weight percentagesBisphenol A vinyl ester based epoxy resin has been modified with 
nano-SiO2 particles with diameter 12 nm, respectively spectra indicated bonded stationary phase was formed 
between nano-SiO2andepoxy vinyl ester resin tensile strength of epoxy vinyl ester resin-based composite 
increased and then decreased after nano-SiO2 content reached 6 wt.%, max values were 93.54mpa, 
respectively. Similar behaviour had been also observed of optimal values, 87.29mpa (4 wt.%), SEM analysis 
showed that toughness of nano-SiO2/epoxy resin-based composite also increased and then decreased after 
nano-SiO2content reached 6 wt.%. 
 
Keywords:“Bisphenol A vinyl ester based epoxy; Nano-SiO2; tensile strength; Modification; 
nanocomposites” 
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  چكيده
هاي مختلف عددي و يا هاي فلوتاسيون، كنترل عيار و بازيابي محصول است. براي نيل به اين هدف از روشهدف در سيستم

ر ها دگيري، كمبود دانش فرآيند و نقص در مديريت و پردازش دادهشود. ضعف تجهيزات اندازهگيري و آناليز استفاده مينمونه
هاي عددي سوق داده است. در همين هاي دانشگاهي و صنعتي را به سمت استفاده از روشهاي فلوتاسيون، واحدكنترل سلول

گهر، مدلي رگرسيوني مجتمع صنعتي و معدني گل DTPراستا، به كمك نتايج به دست آمده از طرح آزمايشي انجام شده در خط 
ها بررسي ارائه صحيح اين مدل پس از تحليل واريانس عوامل و تأثيرات متقابل، انواع مدل بر مبناي تحليل واريانس ارائه شد. براي

قرار  ها مورد آزمايشباقي داده %25ها ايجاد شد. به منظور بررسي مفيد بودن مدل، مدل با داده %75شد و مدل نهايي بر اساس 
دل در نظر گرفته شده بود در مراحل آموزش و آزمايش به گرفت. ضريب قطعيت مدل كه به عنوان متغير كنترلي مفيد بودن م

به دست آمد. در ادامه نتايج در مدل پس انتشار خطا از مجموعه شبكه عصبي قرار گرفته و از مدلهاي با تعداد  %71و  %74ترتيب 
را به تربيت براي  %98و  %99بود كه ضرايب قطعيت  6- 27- 1هاي مختلف استفاده شد. بهترين نتايج مربوط به مدل اليه و نرون

هاي شبكه عصبي و دقت نسبتا پايين مدل رگرسيوني در صورت آموزش و آزمايش مدل به دست داد. با توجه به پيچدگي مدل
توان از نتايج مدل حاصل از شبكه عصبي به عنوان دسترسي به متخصص استفاده از شبكه عصبي اولويت دارد. ضمنا آنكه مي

  ي كنترل و بهينه سازي سلولهاي فلوتاسيون استفاده كرد.هاي ماهر براسيستم
  

  تحليل واريانس، شبكه عصبي، فلوتاسيون، ضريب قطعيت، مدل.هاي كليدي: واژه
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 بررسي تاثير گاز عريان كننده بر كيفيت كاهش نقطه شبنم آب در فرآيند نمزدايي از گاز 

  
  301، احسان طيبي نژاد300احسان كيانفر
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  چكيده 
ب در گاز استفاده مي شود. ) جهت كاهش نقطه شبنم آTEGامروزه بطور عمده از واحدهاي نمزدايي به روش جذب در حالل تري اتيلن گاليكول (

يك  در اين تحقيق استفاده از گاز عريان كننده با هدف كاهش هر چه بيشتر نقطه شبنم آب در گاز مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور
براي آن طراحي گرديد و براي  HYSYSنمونه گاز مرطوب انتخاب و براساس ميزان آب همراه در آن واحد نمزدايي با استفاده از نرم افزار تجاري 

استفاده شد. ابتدا واحد نمزدايي بصورت معمول در محيط داخلي نرم افزار شبيه سازي و نتايج حاصل  PRشبيه سازي استاتيكي از معادله حالت 
زي نشان داد كه در صورتيكه شد. سپس استفاده از گاز عريان كننده با هدف تعيين دبي و محل تزريق آن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج شبيه سا

كيلوگرم در ساعت با فشار باال به ريبويلر احيا كننده گاليكول تزريق گردد مي تواند دماي نقطه شبنم آب در گاز  18گاز عريان كننده با دبي 
ننده مي تواند تا چه ميزان بر درجه سانتيگراد كاهش دهد كه نشان مي دهد استفاده از گاز عريان ك -29درجه سانتيگراد تا  - 14توليدي را از 

ير كاهش نقطه شبنم آب و جلوگيري از دو فازي شدن گاز در خطوط انتقال به دليل مايع شدن آب در دماهاي پائين موثر باشد. عالوه بر اين تاث
هند كه دماي هيدرات گاز اين روش بر كاهش دماي تشكيل هيدرات نيز بسيار محسوس مي باشد. نمودارهاي حاصل از مطالعه موردي نشان مي د

درجه سانتيگراد و اين دما در صورتي كه از گاز عريان كننده در واحد نمزدايي  -11توليدي براي فرآيند نمزدايي بدون گاز عريان كننده برابر با 
ر واحدهاي نمزدايي مي تواند تا حد درجه سانتيگراد خواهد بود. در نتيجه مي توان گفت استفاده از گاز عريان كننده د - 25استفاده شود برابر با 

  زيادي نگراني هاي ناشي از دو فازي شدن و يخ زدن سيال گازي در خطوط انتقال را كاهش دهد.
                                                                  

 نمزداييدماي هيدرات، تري اتيلن گاليكول، كاهش نقطه شبنم، هاي كليدي: واژه

                                                            
  اراكدانشگاه آزاد اسالمي واحد  ،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي فرآوري و انتقال گاز - 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود - 2
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  چكيده     
، بنزن و تولوئن از آروماتيك هاي سنگين تر تفكيك مي 6002در واحد تقطير آروماتيك پتروشيمي بوعلي در برج 

ميليون فوت مكعب استاندارد در روز  16/1مي باشد كه از سوخت گازي بشدت  H-6001گردند.ريبويلر برج مذكور كوره 
)MMscfd شود كه با توجه به دبي باالي سوخت گازي تزريقي به كوره، ميزان توليد گازهاي گلخانه اي كه در اثر ) تغذيه مي

احتراق هيدروكربن هاي موجود در سوخت توليد مي شوند قابل توجه مي باشد كه مي تواند در دراز مدت تهديدي جدي 
 H-6001مائي و استفاده از بخار فشار باال بجاي كوره براي محيط زيست منطقه بشمار آيد.در اين نوشتار جايگزيني مبدل گر

با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج نشان مي دهند كه استفاده  6001بعنوان ريبويلر برج 
ه كمتر بودن هزينه از مبدل گرمائي از لحاظ عملياتي و اقتصادي نسبت به كوره برتري محسوسي دارد.از مزاياي آن مي توان ب

ميليون فوت مكعب  16/1سرمايه گذاري،جلوگيري از انتشار آالينده ها،كاهش هزينه تعمير و نگهداري و بازيابي روزانه 
سوخت گازي اشاره نمود.با اجراي روش ارائه شده ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در سطح منطقه اي و ملي به ميزان چشم 

يجاد محيط زيستي پاك اثر گذار خواهد بود،كه از منظر اجتماعي نيز موجب يك دور ناي مثبت از گيري كاهش يافته و در ا
  پتروشيمي بوعلي در اذهان عمومي خواهد شد. 

  
 گازهاي گلخانه اي،كوره تقطير آروماتيك، مبدل گرمائي،: كلمات كليدي       
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 انتگراسيون فرآيند توليد دي اتيل اتر به روش تحليل انرژي

  
  305، احسان كيانفر304احسان طيبي نژاد
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  چكيده 
ي استفاده از مواد و انرژي بيان نمود. در اين نوشتار انتگراسيون فرآيند براي كارخانه توليد يكپارچه ساز هداف از انتگراسيون فرآيند را مي توان

دي اتيل اتر به روش تحليل انرژي با هدف بازيافت انرژي بررسي شده است. مسئله تحقيق مصرف باالي بخار در ريبويلر برج جداسازي دي 
دالر مي  456563تن در روز است كه هزينه توليد آن ساالنه  58بي بخار در ريبويلر برابر با اتيل اتر از آب و اتانول مي باشد، براساس طراحي د

شبيه سازي شد. با آناليز انرژي  HYSYSباشد. ابتدا به منظور حصول داده هاي حرارتي هر جريان، فرآيند دي اتيل اتر در محيط نرم افزار 
مي باشد و اين در حالي است كه ميزان  kj/h 64890700برابر با  R-1201از راكتور  جريان ها مشخص گرديد كه آنتالپي جريان داغ خروجي

 kj/hدر ريبويلر برج تفكيك برابر با  انرژي منتقل شده در اثر تبادل گرما ميان جريان هاي گرم (بخار) و سرد (مايع ورودي به ريبويلر)
داراي انرژي كافي جهت استفاده در ريبويلر برج  R-1201از راكتور  كه جريان داغ خروجي است. در نتيجه مي توان گفت كه 5452000

   تن بخار بازيابي خواهد شد. 58جداسازي تفكيك دي اتيل اتر مي باشد و مي تواند جايگزين بخار گردد كه از اين طريق روزانه 
                                                                  

 ريبويلربازيافت انرژي، تحليل انرژي، فرآيند دي اتيل اتر، ي: هاي كليدواژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي فرآوري و انتقال گاز، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك -2
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  شيراز، ايران، 71555 - 313 شيراز، صنعتي دانشگاه شيمي، مهندسي گروه شيمي، مهندسي ارشد كارشناسي دانشجوي

javanmardi@sutech.ac.ir   
  
  
  
  

  چكيده
هاي گازي متان بررسي شده تشكيل هيدراتعادلي هاي مايعات يوني مختلف بر شرايط تها و آنيوندر اين كار اثر كاتيون

توانند هر دو خاصيت بازدارندگي ترموديناميكي و سينتيكي را به طور يمهايي هستند كه است. مايعات يوني از جمله بازدارنده
ها توسط ها سبب مورد توجه قرار گرفتن آني اين دسته از بازدارندههمزمان داشته باشند. تاثير بازدارندگي دو منظوره

آنيون  8كاتيون و  7نيوم و شامل ي ايميدازوليوم و آمومايع يوني مختلف بر پايه 19محققين در دهه اخير شده است. تعداد 
توانند ميمورد مطالعه قرار گرفته است. مايعات يوني به دليل بار الكتروستاتيكي قوي و برقراري پيوند هيدروژني با آب مختلف 

 ي ترموديناميكي عملنمودار تشكيل هيدرات را به سمت دماي كمتر و فشار بيشتر تغيير دهند و به عنوان يك بازدارنده
ي تترا آلكيل آمونيوم است، موثرترين مايع كه بر پايه )Cl-1111N(كنند. از ميان اين مايعات يوني تترا متيل آمونيوم كلرايد 

اندازد. در به تاخير مي K2 يوني در كاهش دماي تشكيل هيدرات شناخته شد. اين ماده نمودار تشكيل هيدرات را بيش از
 ون ثابت، مايع يوني با طول زنجير آلكيل كوتاه تر اثر بازدارندگي بيشتري دارد.واقع از ميان مايعات يوني با آني

  
  هاي گازي، مدل سازي ترموديناميكي، بازدارنده، مايع يوني، كاتيون، آنيونهيدراتهاي كليدي: واژه

                                                            
  مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شيراز ارشد كارشناسي دانشجوي -1
  شيراز صنعتي دانشگاه دانشيار مهندسي شيمي، -2
  



 

 
 

 

 شبيه سازي فرايند ككينگ تاخيري
  

 5، علي غفاري4ي، خشايار شريف3جواد ايوك پور،2، محمد آقاجانلو1فرناز فرشاد

  تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده توسعه فناوري هاي پااليش و فراورش نفت
farshadf@ripi.ir  

   
   

  
  
  

  چكيده 
طير در ماند برج تقهاي سنگين به خصوص تهفرايند ككينگ تاخيري بر مبناي شكست گرمايي خوراك كه عمدتا باقيمانده

  تر و همچنين توليد كك با كيفيت مورد نظر است.تر و با ارزشخال و تبديل آن به محصوالت سبك
سازي اين در اين مقاله ضمن معرفي فرايند ككينگ تاخيري و بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر بازده و عملكرد آن شبيه

انجام شده و بازده محصوالت فرايند با استفاده از روابط  HYSYSواحد براي يك نمونه نفت سنگين در محيط نرم افزار 
  است.مختلف محاسبه شده

هاي كيفيت محصوالت و ترين شاخصها به عنوان يكي از مهمهمچنين با توجه به اهميت محتواي گوگرد هر يك از فراورده
  است.ها نيز محاسبه گرديدهراوردههاي تكميلي جهت افزايش كيفيت و حذف گوگرد توزيع گوگرد ميان فتاثير آن بر روش

   
  ارتقاء نفت سنگين، فرايند ككينگ تاخيري، شبيه سازي، بازده، پارامترهاي عملياتي هاي كليدي: واژه



 

 
 

 تحليل حوادث محيط كار در فرايند توليد فوالد با استفاده از داده كاوي 

  (مطالعه موردي: مجتمع فوالد مباركه اصفهان)
  

  309عصومه برتاشك، م308فرزاد گرامي
  Gerami@naghshejahan.ac.irاصفهان، بهارستان، خيابان فروردين، موسسه آموزش عالي نقش جهان اصفهان، ، 

  
  
  
  

  چكيده
ار افتادگي تعداد كثيري از همه ساله در جهان ده ها ميليون كارگر قرباني حوادثي مي شوند كه منجر به كشته شدن و يا از ك

آنها مي گردد. بر طبق آمار منتشره در كشورهاي پيشرفته صنعتي، ساالنه از هر ده نفر كارگر يكي دچار سانحه مي شود و در 
نتيجه اينگونه سوانح، پنج درصد روزهاي كار ملي به هدر مي رود. حوادث ناشي از كار در درجه ي اول سبب ناراحتي فرد 

رفرما و در درجه دوم سبب از بين رفتن سرمايه و تزلزل بنيان اقتصادي جامعه مي گردد. بنابراين پيش بيني بروز كارگر و كا
در  حوادث شغلي به منظور برنامه ريزي در جهت اتخاذ موازين ايمني و پيشگيري از حوادث شغلي حائز اهميت فراواني است.

هاي صنعتي براي پيش گيري از حوادث و صيانت از نيروي انساني به  همين راستا ضرورت روي آوردن كارخانجات و مجتمع
و همچنين الگوريتم رگرسيون  Wekaتكنيك هاي داده كاوي كامال محسوس است. در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار 

هايي است كه در  يافته هاي اين مطالعه شامل استخراج دانش و پيش بيني خطي، نوع ضايعه كارگران پيش بيني شده است.
در كليه نواحي مجتمع فوالد مباركه اصفهان مي باشد. اين تحليل بر  1391تا  1389ارتباط با حوادث رخ داده طي سال هاي 

مديريت  انجام شده است. نتايج اين تحقيق حاكي از آنست كه حادثه ثبت شده 2396روي جامعه آماري متشكل از تعداد 
در بين حوادث محيط كار بسيار مفيد بوده و مي تواند نقش بسزايي را در صنايع  دانش حوادث از طريق كشف و جستجوي

  ايفا نمايد. عالوه بر اين، نتايج كمي نيز در جداول موجود در متن مقاله منعكس شده است.
  

 Wekaحوادث ناشي از كار، داده كاوي، نرم افزار  واژگان كليدي:

  
  

                                                            
 عضو هيات علمي موسسه آموزش عالي نقش جهان اصفهان 308

  كارشناس ايمني صنعتي 309
 



 

 
 

واحد شيرين سازي پااليشگاه گاز ايالم جهت رفع  بهينه سازي پارامترهاي عملياتي در
  مشكل مركاپتان گاز شهري

  .3، مسعودرحيمي2، امير ساالر آبادي1حامد چناري
  دانشگاه آزاداسالمي واحدتهران جنوب

Hamedchenari@hotmail.com 
 
 
 

  چكيده

گاز استخراجي ميدان گازي تنگه بيجاراستان ايالم باعث گرديدهمحصول گاز مايع خام پااليشگاه به شدت  وجود درصد باالي مركاپتان در
تغييرات چند پارامتر را براي جذب بيشتر مركاپتانها(اتيل مركاپتان  داراي تركيبات گوگردي باشد و فروش آن دچار مشكل گردد.در اين تحقيق

ترش در فرآيند شيرين سازي بررسي مي كنيم.نتايج تحقيق نشان ميدهد كه كاهش دماي حالل و و متيل مركاپتان)و گازهاي اسيدي گاز 
در برج جذب را افزايش ميدهد.همچنينباكاهش )2S,CO2H(نزديك شدن آن به دماي گاز ترش مقدار جذب متيل مركاپتان و گازهاي اسيدي

عث افزايش در جذب مركاپتانها شده و هم كاهش گردش حالل در مقدارحالل نسبت به آب درتركيب محلول ورودي به برج تماس هم با
  فرآيند رادر پي دارد. 

  بهينه سازي، پارامترهاي عملياتي، مركاپتان، پااليشگاه گاز ايالم، گازهاي اسيدي. :واژه هاي كليدي



 

 
 

ام با حالل آمين جهت حذف مركاپتان واحدشيرين سازي  -جايگزيني حالل سولفينول
  ايالمپااليشگاه گاز

  
  .3، مسعود رحيمي2، امير ساالر آبادي1حامد چناري

  دانشگاه آزاداسالمي واحدتهران جنوب
Hamedchenari@hotmail.com 

  
  

  چكيده
ي باشد.لذادراين تحقيق به بررسي چگونگي ام راه مناسبي براي جذب مركاپتانهاازگازترش درفرآيند شيرين سازي م -استفاده ازحالل سولفينول
نتايج تحقيق نشان دهنده  ايالم ميپردازيم. شيرين سازي پااليشگاه گاز واحد ام با حالل متيل دي اتانول آمين در -جايگزيني حالل سولفينول

همچنين اين  باشد.مي MDEAام باحالل  -و جذب بيشترگازهاي اسيدي ازگازترش درصورت جايگزيني حالل سولفينول هاحذف مركاپتان
 از قسمتها ازدبي كل حالل راكاهش مي دهد كه باعث صرفه جويي در مصرف انرژي دربرخي از %86/23يعني  hr/3m58جايگزيني ميزان 
  ميشود. بخش پمپاژ جمله برج احياء و

  
  ،واحدشيرين سازي،پااليشگاه گازايالمMDEAام،مركاپتان، -كلمات كليدي:سولفينول 



 

 
 

 

  تروپش بر روي كاتاليست آهن و كبالت-سنتز فيشر مقايسه
  

  311حسين زهدي فسايي، 310بهدخت هاشمي حسيني 
  دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده علوم پايه،گروه شيمي-1

 دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت،گروه مهندسي شيمي -2

b.hashemi93@gmail.com  
  
  
  

  چكيده
  

باشند. بررسي ويژگي هايبرجسته هر كدام به نوعي ما را به تروپش مي-كبالت و آهن دو فلز فعال پركاربرد در كاتاليستهاي صنعتي فرآيند فيشر
اي اي فراوان هنوز اختالفات قابل مالحظههرساند. با وجود گزارشهايĤن ميهاي كلي فرآيند فيشر تروپش و كاتاليستتري از ويژگيدرك عميق

ها در شرايطيكسان اشتباه است؛ زيرا يكاتاليستهامشاهده مي شود.نكته مهم اين است كه مقايسهدر تشخيص فعاليت وعملكرداين كاتايست
ب با يكديگر مقايسهنمود. كبالت و ي عملياتي مناسها متفاوت مي باشد؛ لذا بايد آنها را از هر نظر در محدودهي عملياتي كاتاليستهمحدود

تر اصول پايه اي هاي عنصري بهفهم دقيقتوان با بررسي و مقايسهĤن هابر اساس جنبهآهن دو فلز فعال كاتاليستبا قدمت زياد مي باشند كه مي
كمك اين مقايسه ها، (تغييرات تر حاكم برفرآيند (فعاليت، گزينش پذيريو طول عمر كاتاليست)پي برد و به رسيد و سپس به اصول پيشرفته

زماني گزينش پذيري، سرعت، تركيب و ساختار كاتاليست)، بهيك بينش كلي (طبيعت سايت هاي فعال و خواص ويژهمحدود كننده)درباره 
  فرآيند فيشر تروپش بر روي هر يك از اين كاتاليست ها، رسيد.

  
  طول عمر،يسه، فعاليت، گزينش پذيريفيشر تروپش، كاتاليست آهن و كبالت، مقا هاي كليدي:واژه

                                                            
  گرايش شيمي كاربردي،دانشجو كارشناسي ارشد شيمي-1
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي-2
  



 

 
 

گري بر مورفولوژي غشاي پليمري آزمايشگاهي تغيير غلظت محلول ريخته بررسي
/DMF PVCداسازي گازهابراي ج  

  
  313،رضا مسيبي بهبهاني312هدي احمدي

  ،گروه مهندسي شيمي،ماهشهر،ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر
hohahmadi@gmail.com  

  چكيده 
باشد كه با توجه بـه نـوع ين مسئله در فرآيندهاي غشايي ساخت و كيفيت غشاء مورد نظر ميمهمتر
توان از انواع غشاهاي پليمري، سراميكي، فلزي و يا هيبريدي استفاده نمـود. خـواص مناسـب و فرآيندمي

تـر هـاي سـنتز و از همـه مهممراحل ساخت آن، مكانيسم بهينه يك غشاء زماني قابل دسترسي است كه
هاي مهم در سنتز غشاء، كامالً شناخته شده باشد. عالوه بر بـاال بـودن ميـزان دبـي حجمـي تأثير پارامتر

پذيري مناسب وقابل قبول داشته باشد بنحوي كـه جريـان گـازي محصـول، از عبوري، غشاء بايد انتخاب
زها عالوه بر مـوارد فـوق هاي جداسازي گاخلوص بااليي برخوردار گردد. غشاهاي مورد استفاده در فرآيند

بايستي در فشارهاي گازي باال كه معموالً در جريانات گازي صنعتي وجود دارد، بتواند مقاومـت مكـانيكي 
بـروش PVC-DMFقابل قبولي را از خود نشان دهند. در اين پژوهش پـس از سـاخت غشـاي پليمـري

كوپ الكترونـي جهـت بررسـي ي تسـت ميكروسـمهم غلظت بوسـيلهمرطوب جدايش فازي تأثير پارامتر 
 گيرد.تست ميكانيكي و تست گازي مورد مطالعه و بررسي قرار مي ساختار غشاي پليمري،

  

تسـت  تسـت ميكروسـكوپ الكترونـي، غشاي پليمري، جداسازي گازي، وارونگي فـاز،هاي كليدي: واژه
  كششي

                                                            
وهشي دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر،كارشناس سرويسهاي صنعتي و استاندارد محصوالت،عضو گروه پژ-1

  هاي نفتي ايران منطقه اهوازشركت ملي پخش فرآورده
  عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت-2
  



 

 
 

 

  
  درشت دانه افقي استفاده از صافي مستقيمحذف كدورت با بررسي 
  317مهدي برقعي      316احمد ميرباقري      315مجتبي فاضلي    314قاگليحسين آ

  رئيس تحقيقات و بهره وري شركت آب و فاضالب روستايي مازندران -1
1-haghagoli@yahoo.com 

2-fazeli@pwut.ac.ir 
3-mirbagheri@kntu.ir 

borghei@sharif.edu-4   

  چكيده 
در دهه هاي اخير به عنوان پيش تصفيه مناسب براي تامين شرايط كيفي آب ورودي فيلترهاي كند ماسه اي مـورد  فيلترهاي درشت دانه افقي

ت كه استفاده قرار گرفته است. عملكرد اين نوع فيلترها با تزريق مقادير محدود مواد منعقد كننده و اختالط سريع توسعه قابل توجهي داشته اس
افقي گفته مي شود. هدف كلي اين تحقيق امكان سنجي استفاده از صافي درشت دانه مستقيم افقـي بـا  دانه تبه آن فيلتراسيون مستقيم درش

صنعتي استفاده شده است. عمليات نمونـه بـرداري هدف حذف كدورت مي باشد. براي دستيابي به هدف فوق از مطالعات پايلوتي در اندازه نيمه
كلرور  واحد و با تزريق ماده منعقد كننده 550بر ساعت براي حداكثر كدورت ورودي به صافي معادل  متر 7و  5 ،3 ،1در نرخ هاي فيلتراسيون 

ساعت از راه اندازي صافي در نرخ هاي جريان فوق بـه  8دو ميليگرم در ليتر (بر حسب آهن) انجام شد. كدورت خروجي پس از  فريك به ميزان
پيدا كرد. به عبارتي، در حالت عملكرد بهينه صافي، ميانگين راندمان حذف كدورت بـيش از  واحد كاهش 71/2و  63/2، 28/2، 78/1به  ترتيب

  درصد حاصل شد. 99
 

  ، مناطق روستائيقيمت مواد منعقد كننده، تصفيه آب ارزان ،كدورت ،فيلتر درشت دانههاي كليدي: واژه

                                                            
آب و فاضالب، دانشكده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات،  -كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست  -1

  تهران(نويسنده مسئول)
  شهيد عباسپور)(اه صنعت آب و برق استاديار، عضو هيات علمي دانشگ-2
  استاد گروه آب و فاضالب دانشكده مهندسي محيط زيست و انرژي واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران-3
  استاد گروه آب و فاضالب دانشكده مهندسي محيط زيست و انرژي واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران-4
   
 
 
 



 

 
 

  

  
كاهش مصرف انرژي براي كوره پيشگرمكن خوراك در فرآيند توليد  

  يزوپروپيل بنزنا
  

  

    319مهدي منفرد راد ،318حسن زارع علي آبادي

  دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان ،استاديار گروه مهندسي شيمي -1
 H_A_Zare@yahoo.com 

  
  

  
  

  چكيده     
ه مخلوطي از بنزن و پروپيلن اسـت قبـل از ورود بـه راكتـور خوراك ك ،در بخش سنتز فرآيند توليد ايزو پروپيل بنزن (كومن)

ابتدا در يك مبدل حرارتي توسط بخار آب فشار باال تبديل به بخار شده و در نهايت در يك كوره كه سوخت آن از گاز طبيعي 
تفاده از انتگراسـيون در ايـن مقالـه بـا اسـ.درجه سانتيگراد داغ و به راكتور سنتز ارسال مي شود 350تامين مي شود تا دماي 

بـر  .روشي با هدف بهينه سازي انرژي براي فرآيند توليـد كـومن ارائـه گرديـد ASPEN HYSYSحرارتي و شبيه ساز تجاري 
كيلـوگرم در سـاعت بخـار  182400از مصرف روزانـه در صورت استفاده از روش ارائه شده ،اساس نتايج حاصل از شبيه سازي

در ادامه به منظور بررسي توجيه پذيري اقتصادي روش يشنهادي بـرآورد اقتصـادي آن نيـز  .يدفشار باال جلوگيري بعمل مي آ
دالر سـود نصـيب فراينـد  711203صورت گرفت كه در نهايت مشخص گرديد در صورت استفاده از روش پيشنهادي سـاالنه 

  .توليد كومن خواهد شد
  

 Aspen Hysysشبيه سازي با نرم افزار ،اسيون حرارتيانتگر،بهينه سازي مصرف انرژي،كورهكلمات كليدي :       

                                                            
 دانشگاه مهندسي فنفوريهاي نوين قوچان  ،وه مهندسي شيمياستاديار گر -  318

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -  319
 



 

 
 

 

 
گاز با استفاده  شامل جتتاثير نيروي دراگ بر هيدروديناميك و ضريب انتقال حرارت در بستر سيال 

 CFDديناميك سياالت محاسباتي از 

  
  322بهروز راعي، 321، سيد حسين حسيني320اشكان محصلي 

 زاد اسالمي واحد ماهشهرآشگاه دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دان-1
   ashkan.mohaseli@yahoo.comپست الكترونيكي:

  چكيده  
تئوري جنبشي جريان  .پژوهش در مورد مدل سازي انتقال حرارت در بسترهاي سيال به دليل پيچيدگي آن بسيار محدود شده است 

بسترهاي سيال در گذشته انجام شده در حاليكه كاربرد آن در با موفقيت براي مدل سازي هيدروديناميكي  (KTGF) جريان دانه اي
 KTGF با لحاظ كردن اولرين- مدل دو سيالي اولريندر تحقيق موجود  مدل سازي انتقال حرارت به طور گسترده بررسي نشده است.

مدل  ا داده هاي تجربي براي دوب ضرايب انتقال حرارت محلي جامد شامل يك نازل كنار ديواره انجام شده است.-براي يك راكتور گاز
متراكم و رقيق  نزديك ديوار در هر دو مناطق آناليز و تحليل مقايسه شده است. Syamlal- OBrien و Gidaspow دراگ يعني

نوسانات محلي  Syamlal- OBrien انجام شده است. هر دو مدل دراگ عبور حباب از درون بستر را بخوبي نشان مي دهد. مدل
اساس بر  Syamlal- OBrien زيرا مدل ،پيش بيني مي كند انتقال حرارت براي ضريب Gidaspow مدل ت بهبيشتري نسب

گسترش شبيه سازي براي يك دوره طوالني اين امكان را فراهم مي سازد كه نشان دهيم .سرعت نهايي ذرات توسعه داده شده است
به تدريج كاهش يافته است تا با نتايج تجربي كه قبال  انتقال حرارت محليثانيه رخ داده است و ضرايب  1,2يك توزيع دوره اي پس از

  تخمين زده شده بود تطابق داشته باشد. 
  

  
  ،مدل دو سيالي،مدل دراگ،حبابKTGFانتقال حررات،هاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه ازاد اسالمي واحد ماهشهر -1
  استاديار عضو هيات علمي داشگاه ملي ايالم -2

  3-علمي دانشگاه ازاد اسالمي واحد ماهشهر عضو هيات 5مربي پايه 



 

 
 

 

  
الت جامد حبابي با استفاده از ديناميك سيا–بر انتقال حرارت در بستر سيال گاز  بررسي اثر جت

  CFDمحاسباتي

 
 325، بهروز راعي324، سيد حسين حسيني323اشكان محصلي

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر - 1
   ashkan.mohaseli@yahoo.com   پست الكترونيكي :

  
  
  
  
 

  چكيده  
مورد مطالعه قرار گر فته است.  CFDر جت با سرعت هاي مختلف بر انتقال حرارت دو بعدي راكتور بستر سيال با استفاده از دراين مقاله اث

، بسته فلوئنت با داده هاي تجربي بستر سيالي كه حاوي ذرات كروي با قطر CFDنتايج ناشي از شبيه سازي به كمك نرم افزار شبيه ساز 
جامد از مدل دو سيالي استفاده شده، خواص ذرات جامد نيز به -براي شبيه سازي جريان گاز.مقايسه شده است بوده، ميكرون 280ميانگين 

يك  محاسبه گرديده است. Gidaspowكمك تئوري جنبشي جريان دانه اي تعيين شده اند. ضرايب تبادل ممنتوم با استفاده از مدل دراگ
منظور مطالعه تاثير سرعت جت گاز بر انتقال حرارت مورد ه ب m/s 10 و 7 ،5در سرعت هاي نازل در كنار ديواره بستر براي ورود جت گاز 

 .  استفاده قرار گرفته است. نتايج مدل تطابق قابل قبولي را با نتايج تجربي از خود نشان مي دهند

  
  مدل دو سياله ،، بستر سيالCFD، دوفازيهاي كليدي: واژه

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر -1
  استاديار عضو هيات علمي داشگاه ملي ايالم -2

  3- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر 5مربي پايه 



 

 
 

    ها در لوله هاي مدورسيا ل شبيه سازي انتقا ل حرارت نانو

 
  2سلمان موحدي راد                1ناهيد عطار

 دانشكده مهندسي شيمي –دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت ايران -  1

nahid_atar@yahoo.com  
 انشكده مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت ايراناستاديار گروه طراحي فرايند د -2

movahedirad@iust.ac.ir  
 

: سياالت داراي ذرات جامد معلق پتانسيل زيادي براي افزايش انتقال حرارت با به كارگيري هدايت حرارتي باالي ذرات چكيده 
وب در سيال پراكنده شوند و هدايت حرارتي بااليي داشته فلزي و غير فلزي دارند. اين امر در صورتيكه نانو ذرات معلق به طور يكنواخت و خ

در اين تحقيق سعي شده است كه انتقال  .تحقيقات تجربي زيادي بر روي انتقال حرارت در نانو سيال ها صورت گرفته است .باشند ميسر است
حجمي نانو ذرات و در   درصد 1و  0.5 ،0.2 ،0.1  به توسط ابزار ديناميك سياالت محاسباتي در غلظتهاي )مس / آب(حرارت نانو سيال 

داده هاي شبيه سازي از داده  ،به طور معمول .شود و نتايج حاصله با داده هاي تجربي مقايسه شده است سازي رژيمهاي مختلف جريان شبيه
اييكه داده هاي شبيه سازي با از آنج .در اين تحقيق سعي شده است كه انحرافات به حد اقل برسد .هاي آزمايشگاهي انحراف نشان مي دهد

ضرايب انتقال حرارت و عدد نا سلت در غلظتهاي مختلف  مي توان براي پيش بيني و محاسبه ،داده هاي تجربي تطابق خوبي را نشان ميدهد
يج حاصله نشان مي دهد نتا .نانو ذرات و همچنين در سرعت ها و اعداد رينولدز مختلف از نرم افزارها ي مورد استفاده در اين زمينه سود جست

  .افزايش مي يابد نانو افزايش درصد حجمي ذرات و همچنين كه ضريب انتقال حرارت با افزايش عدد رينولدز
 ديناميك سياالت محاسباتي ،شبيه سازي ،انتقال حرارت ،نانو سيال :كلمات كليدي 



 

 
 

 

 شبيه سازي سيكلون به روش ديناميك سياالت محاسباتي
  )2(صادق مرادي،)1*(نسترن باقري

 
 

  چكيده
و ذرات جامد، با انجام مدلسازي سيكلونبه روش ديناميك  گازي اين پژوهش بهترين روش ها براي مدلسازي عددي جريان سيال در

اولر براي پيش بيني رفتار ذرات جامد و محاسبه بازده ذرات ومعادالت ناوير -روش الگرانژ .بررسي شده اندCFD(326سياالت محاسباتي(
  جريان سيال به كار گرفته شده اند. جهت پيش بيني 327(RSM)كس به همراه مدل تنش رينولدزاستو

بر اساس نتايج خروجي بازده جداسازي سيكلون محاسبه شده و جهت صحت مدل ارائه شده با مقادير تجربي مقايسه شده 
مي دهد كه ديناميك سياالت محاسباتي مي تواند به  مماسي و فشار استاتيك نيز رسم شده است.نتايج نشان ،است.نمودارهاي سرعت محوري

 جامد را در سيكلون نشان دهد و براي پيش بيني بازده جداسازي به كار رود.-خوبي رفتار فاز گاز

 
 DPM؛RSM؛ روش هاي عددي؛ بازده جداسازي؛CFD: سيكلون ؛كلمات كليدي

                                                            
 nabagheri@msa.ir * ندسي فروش.مه-گروه ساخت و تجهيزات-ماشين سازي اراك - )1(

    گروه مهندسي شيمي - دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه اراك- )2(
326 Computational Fluid Dynamics 

327 Reynolds Stress Model 



 

 
 

بوتان در  فرآيند ايزومريزاسيون و جداسازي ايزومرهايتك بعدي سازي مدل
 راكتور غشايي كاتاليستي

  
  331اكبر بابالو، علي330، وحيد مرداني329، جواد رهبر شهروزي328پريسا سليمي

  دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند تبريز -1
Paris.salimi@yahoo.com  

  
  

  چكيده
ها تعادلي بوده و كند. اين واكنشبسيار مهمي را در صنايع مختلف براي توليد محصوالت ارزشمند بازي ميامروزه فرآيند ايزومريزاسيون نفش 

پذيري باال در راكتورهاي باشد. رسيدن به ميزان تبديلي باالتر از ميزان تبديل تعادلي به همراه انتخابهاي ترموديناميكي ميداراي محدوديت
باشند، لذا در اين مقاله تمركز از آنجا كه راكتورهاي غشايي داراي نقش موثري در بهبود اين نوع فرآيندها مينيافتني است. معمولي امري دست
هاي انجام شده نشان داد كه به علت وجود غشا و جداسازي سازيسازي فرآيند ايزومريزاسيون در راكتور غشايي است. شبيهاصلي بر روي مدل

هاي پذيري خروجي افزايش يافته و محصوالت نامطلوب حاصل از واكنشنسبت به راكتور معمولي انتخابقبل از واكنش در راكتور غشايي 
  يابد.كراكينگ كاهش مي

 
  پذيريسازي، راكتور غشايي، انتخابايزومريزاسيون بوتان، مدل واژگان كليدي:

                                                            
 كارشناس ارشد 328

 استاديار 329

 كارشناس ارشد 330

 استاد 331



 

 
 

  نيجايگزيني دو برج تقطير پروپان زدا و بوتان زدا با يك برج تقطير ديوار ميا
  

 333رهبر رحيمي ،332گلناز ويس كرمي

  دانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي شيمي،گرايش فرآيندهاي جداسازي،دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت،دانشگاه سيستان و بلوچستان
Golnaz.v.karami@gmail.com 

  

 چكيده 
اي جداسازي در صنايع شيميايي وجود داشته است.حدود همواره به دليل آساني و قابل اعتماد بودن به عنوان يكي از رايج ترين روش ه تقطير

از كل انرژي مصرفي جهان را نيز در اختيار دارد. در سال هاي اخير پيشرفت هاي  %3جداسازي مايعات توسط تقطير انجام شده و حدود  95%
تقطير با كارايي باالتر مانند برج پتليوكو برج هاي افزايش راندمان انرژي برج هاي تقطير انجام گرفته كه در اين ميان برج هاي  زيادي در زمينه

كاهش در فضاي مورد  %40كاهش هزينه عملياتي و تا  %35تا  ،كاهش سرمايه اوليه %25ديوار ميانيجايگاه ويژه اي دارند.برج ديوار مياني تا 
برج معمولي پروپان زدا و بوتان زدا  امكان جايگزيني دو .در اين مقاله.نشر گازهاي گلخانه اي را كاهش ميدهند نياز واحد را ايجاد ميكند و نيز

 در پتروشيمي ها با يك برج تقطير ديوار مياني به منظور كاهش انرژي مصرفي واحد بررسي شده است.

 
  انتگراسيون انرژي ،تقطير، زوج گرمايي، برج ديوار مياني، برج پتليوك :هاي كليديواژه

                                                            
دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت،دانشگاه سيستان و دانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي شيمي،گرايش فرآيندهاي جداسازي، - 332

  بلوچستان
 انشگاه سيستان و بلوچستان،استاد،گروه مهندسي شيمي، دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت -  333



 

 
 

 

به منظور حذف يونهاي نيترات از  polyHIPEتخلخل هاي پليمري مساخت نانو كامپوزيت
  آب 
  

  335محمد رضا مقبلي -334مهديه عليخاني
  تهران، شركت ماشين سازي اراك -جاده اراك 4كيلومتر  -اراك

Alikhani.iust@gmail.com   

  چكيده 
به روش پليمريزاسيون امولسيوني با درصد  polyHIPE (poly High Internal Phase Emulsion)پليمرهاي بسيار متخلخل 

) و فاز آبي يا دروني %26شوند. امولسيون حاصله متشكل از دو فاز آلي يا پيوسته (كمتر از ) ساخته ميHIPEباالي فاز دروني(
زدن مكانيكي و در نهايت خشك باشد كه با ريختن قطرات فاز آبي در مخلوط فاز آلي تحت شرايط هممي )%74(بيش از 

گردد. با مشاركت درصد كمي از نانو رس آلي نمودن امولسيون حاصله، پليمرهاي متخلخل با ساختار سلولي باز حاصل مي
در فاز آلي پليمريزه شده، نانو كامپوزيت هاي پليمري متخلخل با استحكام  Cloisite 30Bمونت موريلونيت، به عنوان مثال 

) نشان دهنده ساختار سلولي و حفره باز در تمام SEMشود. تصاوير ميكروسكوپ الكتروني پويشي (ساخته مي مكانيكي باال
باشد. آمين دار كردن پليمرهاي متخلخل با استفاده از معرف هاي آميني از جمله نمونه هاي نانو كامپوزيتي ساخته شده مي

) اين غشاها با استفاده از فرايند IECرديد. ظرفيت تبادل يوني (تري متيل آمين، منجر به ساخت غشاهاي تبادل آنيوني گ
 1.78تيتراسيون تعيين گرديد. با افزايش ميزان درصد نانو رس در فاز آلي امولسيون، ظرفيت تبادل يوني اين غشاها تا 

1-meq.g با غلظت پايين اين يون  افزايش يافت. اين غشاهاي تبادل آنيوني به منظور حذف يونهاي نيترات از محلول هاي آبي
به كار برده شد. نتايج نشان داد كه حضور يونهاي مداخله گر از جمله فسفات و كلرايد در محلول هاي آبي، منجر به كاهش 

با استفاده از معرف هاي آميني ديگري مانند تري اتيل آمين با  گردد.جذب يونهاي نيترات توسط غشاهاي تبادل يوني مي
  توان درصد حذف يونهاي نيترات را در حضور اين يونهاي مداخله گر افزايش داد. لندتر، ميزنجيره آلكيلي ب

  
  نانو كامپوزيت هاي پليمري، غشاهاي تبادل يوني، يون نيترات، پليمرهاي با درصد باالي فاز درونيهاي كليدي: واژه

                                                            
  334كارشناس ارشد مهندسي شيمي 

  335دانشكده مهندسي شيمي - دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران 



 

 
 

  باال تاثير دما بر رفتار مكانيكي غالف تفلوني شيرهاي توپي صنعتي در فشار
  

   338 زاده، مرتضي حسين337 پور عمران، صاحب رضا طهماسب336 سيد علي زماني
  آمل اهللا آملي،اي سما، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات آيتدانشكده فني و حرفه1

Sali86_mk@yahoo.com  
  
  
  

  چكيده
ها و وان شيرهاي توپي به دليل افت فشار ناچيز، در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، پااليشگاهبا توجه به كاربردهاي فرا

ترين قسمت اين شيرها، هاي شيميايي، بررسي و تكميل دانش فني ساخت اين شيرها بسيار حائز اهميت است. مهمكارخانه
ه اين كه معموالً جنس توپي اين شيرها از فوالد بايست با دقت بسيار بااليي توليد شود. با توجه بباشد كه ميتوپي مي

باشد، گاز ترش و سيال عبوري باعث خوردگي و كوتاه شدن طول عمر اين نوع كاري شده با پرداخت و آبكاري خاص ميسخت
گردد. در اين مقاله جهت افزايش دانش فني ساخت شير توپي صنعتي با غالف تفلوني، رفتار مكانيكي شيرهاي صنعتي مي

بنچ افزار تجاري انسيس وركغالف تفلوني در دماهاي متفاوت تحت فشار كار باال به روش المان محدود و با استفاده از نرم
حاكي از تغيير اين نمودار در  DeuPontاز شركت  7Cكرنش واقعي ماده تفلوني  -بيني شده است. نمودارهاي تنشپيش

  وني در دماهاي متفاوت رفتار مكانيكي متفاوتي از خود نشان داده است.دماهاي متفاوت بوده است. بنابراين غالف تفل
 

  سازي عددي، شير توپي، غالف تفلوني، فشار باال: المان محدود، شبيههاي كليديواژه

                                                            
  آمل ،يآمل اهللاتيآ قاتيواحد علوم و تحق ،يسما، دانشگاه آزاد اسالم ياو حرفه يدانشكده فن يعلم أتيعضو ه -1
  آمل ،يآمل اهللاتيآ قاتيواحد علوم و تحق ،يسما، دانشگاه آزاد اسالم ياو حرفه يدانشكده فن ك،يمكان يكارشناس ارشد مهندس -2
 آمل ،يآمل اهللاتيآ قاتيواحد علوم و تحق ،يدانشگاه آزاد اسالم ك،يدانشكده مكان ارياستاد -3

  



 

 
 

 

  

  تحليل تنش و كرنش غالف تفلوني شيرهاي توپي صنعتي
  

  341پور عمرانصاحب رضا طهماسب ،340، سعيد جاني339 سيد رضا معزي
  ان، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه فني و مهندسي گلپايگانگلپايگ1

Moeze110@gmail.com  
  
  
  

  چكيده
ها و با توجه به كاربردهاي فراوان شيرهاي توپي به دليل افت فشار ناچيز، در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، پااليشگاه

ترين قسمت اين شيرها، فزايش طول عمر و كيفيت كاركرد اين نوع از شيرها حائز اهميت است. مهمكارخانجات شيميايي، ا
باشد كه مي بايست با دقت بسيار بااليي توليد شود. با توجه به اين كه معموالً جنس توپي اين شيرها از فوالد توپي مي

عبوري باعث خوردگي و كوتاه شدن طول عمر اين نوع  باشد، گاز ترش و سيالكاري شده با پرداخت و آبكاري خاص ميسخت
گردد. در اين مقاله غالف تفلوني توپي اين نوع شيرها جهت جلوگيري از قرارگيري اين غالف در حالت شيرهاي صنعتي مي

ي شده سازبنچ در شرايط كاري مختلف شبيهافزار تجاري انسيس وركپالستيك، به روش المان محدود و با استفاده از نرم
  است. در اين راستا اگرچه خواص حرارتي بر رفتار مكانيكي ماده غالف تفلوني موثرند، اما از اين تاثير صرف نظر شده است. 

  
   سازي عددي، غالف تفلوني: تحليل تنش و كرنش، شير توپي، شبيههاي كليديواژه

                                                            
  فني و مهندسي گلپايگاندانشگاه  ك،يمكان يكارشناس ارشد مهندس -1
  فني و مهندسي گلپايگاندانشگاه  ك،يمكان يدانشكده مهندس ارياستاد -2
  فني و مهندسي گلپايگاندانشگاه  ك،يمكان يكارشناس ارشد مهندس -3
  



 

 
 

The influence of silica nano particles on the impact strenght of Novolac based epoxy vinyl 
ester  
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Abstract : Epoxy vinyl ester based Novolac–silica nano composites are investigated for 
their suitability as a new type of matrix for polymers The key focus is the determination 
of the processing characteristics of the nanocomposites. The silica nanoparticle 
content varies between 0 and 7 wt% for the high performance epoxy resin. Scanning 
Electron Microscopy (SEM) analysis performed on the liquid and cured epoxy–silica 
nanocomposites indicate a nearly homogeneous distribution of the nanoscaled silica 
in the epoxy matrix, even at rather high weight percentages. Depending on the silica 
content of the composite, its stiffness, strength and toughness can be increased 
significantly compared with neat resin The initial viscosity of the resin increases 
slightly depending on the nanoparticle content, while the gel-time slightly decreases. 
The optimum filler content is at approx.7 wt% silica. Epoxy–silica nanocomposites are 
now proven to be a new high performance polymer matrix for  FRP structures 
manufactured.  

Keywords: Epoxy vinyl ester resin; Nano-SiO2; Impact strength; Modification; nanocomposites 



 

 
 

وليد ارائه يك الگوريتم نوين جهت مدل سازي و بهينه سازي فرآيند كريستااليزور ت
 نمك با استفاده از ماشين بردار پشتيبان

 
 سيده زهرا ابطحي1، عليرضا خياطيان2

 zahraabtahi89@yahoo.com ،دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده آموزشهاي الكترونيكي-دانشگاه شيراز1
 khayatia@shirazu.ac.ir ،دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- انشگاه شيرازد 2

  
  
  
  

 :چكيده
در واحد هاي آب شيرين كن، معموال جرياني از آب شور غليظ توليد مي شود كه به دريا بازگردانده مي شود. ايـن مسـاله مـي توانـد مسـائل 

ليات اضافي بر آب نمك خروجي از واحد هاي آب شيرين كن، از آن دو محصـول بـا زيست محيطي حادي را ايجاد كند. با اعمال يك سري عم
ارزش نمك طعام تصفيه شده و آب شيرين بدست مي آيد. فرآيند كريستاليزاسيون از جمله فرآيندهايي است كه در توليد نمـك طعـام تصـفيه 

پارامترهاي مهم دراين فرايند اندازه و رنگ ذرات نمك مي باشـد از آب نمك خروجي از واحدهاي آب شيرين كن به كار مي رود. از جمله  شده
كه در كيفيت محصول موثر مي باشد. اين فرآيند يك فرآيند پيچيده و يك سيستم غير خطي است. يكي از روش هاي مهم بـراي مدلسـازي و 

ميزي در رگرسيون هاي خطـي اسـتفاده شـده بهينه سازي سيستم هاي غير خطي، روش ماشين بردار پشتيبان مي باشد كه به طور موفقيت آ
خته شـده است. در اين مقاله با استفاده از ماشين بردار پشتيبان و با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي به مدلسازي فرآيند كريستاليزاسيون پردا

حصول نمك خروجي بهينه گردد. همچنين است و بر اساس مدل بردار پشتيبان تهيه شده، پارامترهاي مدل بهينه سازي مي گردند تا كيفيت م
ماشـين بـردار پشـتيبان از  نتايج مدلسازي با نتايج مدلسازي با استفاده از شبكه عصبي مقايسه شده است. ديده مي شود نتايج حاصـل از روش

  دقت باالتري نسبت به شبكه عصبي برخوردار مي باشد.

  
  ي عصبي شبكه -بردارهاي پشتيبان، جستجوي شبكه اي ماشين مدلسازي، : كريستااليزورتوليد نمك،كليد واژه



 

 
 

پذيري كيك حاصل از فيلتراسيون كنسانتره خط چهار شركت تعيين ضريب تراكم
  گهر با تغيير ماهيت خوراك وروديمعدني و صنعتي گل

  

  3، مهدي بازمانده343، عباس سام342يوسف پالدي

سيرجان ، گهرشگاه شهيد باهنر كرمان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گلدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي فرآوري مواد معدني دان
  جاده شيراز،  50كيلومتر

paldeusef@yahoo.com  

  

  

  چكيده 
فيلتر شامل سطحي متخلخل است كه در اثر ايجاد اختالف  جداسازي جامد از مايع است. هايفرايند فيلتراسيون يكي از روش
مانند. آب موجود در پالپ از آن عبور كرده و ذرات جامد به صورت كيك بر روي آن باقي ميفشار در دو طرف اين سطح، 

اختالف فشار ممكن است از وزن پالپ موجود بر روي سطح فيلتر، ايجاد فشار اضافي بر روي سطح فيلتر، كاهش فشار در سمت 
گهر با تره نهايي در خط چهارم شركت معدني و صنعتي گلديگر فيلتر و يا با استفاده از نيروي گريز از مركز اعمال شود. كنسان

80d  80شود. با تغيير ماهيت خوراك ورودي، ميكرون وارد فيلترهاي خأل نواري مي 320معادلd  خوراك ورودي فيلتر در شرايط
يلتراسيون با ميكرون به دست آمد. خصوصيات كيك حاصل از پالپ كنسانتره نهايي با استفاده از روش آزمايش ف 85جديد 
كه مناسب فيلترهاي خأل نواري است، مورد بررسي قرار گرفت. ضريب تراكم  )vacuum top feed leaf test(دهي از باال خوراك

دهد كيك به دست آمده نسبتأ تراكم ناپذير است. در شرايط به دست آمد كه نشان مي 07/0پذيري كيك حاصل از فيلتراسيون 
است. بنابراين با توجه به كاهش ابعاد ذرات و افزايش  02/0ميكرون مقدار ضريب تراكم پذيري،  320معادل  80dكنسانتره با 

 75به  17. همچنين باتغيير فشار از پذيري پالپ حاصل از فرايند فيلتراسيون افزايش پيدا كردسطح مخصوص، ميزان تراكم
  ثانيه كاهش پيدا كرد. 60كيلو پاسكال، زمان فيلتراسيون

  

  گهر، گلپذيريجداسازي، فيلتراسيون خأل، ضريب تراكمهاي كليدي: واژه

                                                            
  شهيد باهنر كرمان، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهردانشجوي كارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني، دانشگاه  -1
  دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده فني ومهندسي، گروه مهندسي معدن، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر -2
  كارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر -3
  



 

 
 

بررسي جذب فنول بر روي پودر جاذب سراميكي با پايه آلومينا 
 سيليكا

  
 2ميالد نوروزي ،1محمد ربيعي فرادنبه

  m.rabiee@ce.iut.ac.ir ،دكتري مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهاندانشجوي 1
  miladnorouzi69@yahoo.com،دانشگاه آزاد نجف آباد سياالت-مهندسي مكانيك2

  
  
  

 چكيده
در اين مطالعه سعي شده است كه به بررسي جذب مواد آالينده نفتي از جمله فنول بر روي سطح جاذب معدني پرداخته شود.جاذب مورد 

مورد استفاده قرار مي گيرد. محلول آالينده به  گرم از آن به صورت پودر در هر آزمايش 20استفاده داراي پايه آلومينا سيليكا مي باشد و 
از فنول، درون آب در آزمايشگاه ساخته مي شود. و با توجه به خطرات اين ماده شيميايي براي سالمت انسان و اثرات سو آن  ppm 60 غلظت

بر كاهش غلظت فنول و جذب هر چه سعي  ،بر روي محيط زيست و از طرف ديگر كاربرد و موارد استفاده متعدد اين ماده در صنعت امروز
مي  28 %در حدود Bبيشتر توسط جاذب داريم. مشاهدات ما نشان داد كه درصد جداسازي فنول پس از يك ساعت براي پودر سراميك نوع 

يك ستون جذب و فنول رسم مي شود. آزمايشات در فاز پيوسته و در  Bباشد. در ادامه در اين تحقيق ايزوترم فرويندليچ براي پودر جاذب 
ربي انجام شده و با توجه به اطالعات به دست آمده از آزمايشات ناپيوسته مدل سازي ديناميكي انجام مي شود و نتايج حاصل از آن با نتايج تج

 .به دست آمده مقايسه مي شوند

 
  مدل سازي ديناميكي ،آالينده ،آلومينا سيليكا،جذب، فنول كلمات كليدي :



 

 
 

استروئيدي پردنيزولون با استفاده از كربن نانو تيوب چند ديواره  يبررسي ايزوترم دارو
  و نانو تيوب تك ديواره

  

   345مهدي وادي* 344الهه رستمي
  دانشگاه ازاد اسالمي واحد گچساران .دانشكده علوم-1
  دانشگاه ازاد اسالمي واحد سروستان .دانشكده علوم -2

mahdi_vadi@iaufasa.ac.ir  
  

  چكيده

در اين تحقيق آزمايشگاهي ايزوترم هاي جذب سطحي داروي استروئيدي پردنيزولون با استفاده از كربن نانو تيوب 
تك ديواره و چند ديواره با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر مورد مطالعه قرار گرفته است. ميزان جذب در چند 

رسي و محاسبه قرار داده شده است و نمودارهاي مربوط به آن ترسيم شده است نتيجه بدست غلظت مختلف مورد بر
  فرندليچ و النگموير مورد بررسي قرار گرفت. ،آمده با معادالت تمكين

  

  ايزوترم، رانيتيدين ،كربن نانو تيوب چند ديواره، كربن نانو تيوب تك ديوارهواژه هاي كليدي:

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي فيزيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران، گروه شيمي، گچساران، ايران  -  344

  گروه شيمي، سروستان، ايران دكتري شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سروستان، -2
  



 

 
 

 هاي نفتبهينه سازي مصرف انرژي در پااليشگاه فرآيندينگرشي نو بر پتانسيلهاي 

 
 )رئيس مهندسي فرايند شركت پااليش نفت بندرعباس(اميرمحمد نصرآبادي  -1

  مسئول مهندسي فرآيند)(محسن كارگر بيده  -2
  )محسن پيرزاده (مسئول مهندسي فرآيند واحدهاي تقطير و كاهش كرانروي -3
  سي فرآيند واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي)كارشناس مهند(مهدي ظريفيان  -4

  

  

  چكيده

يكي از عاملهاي هزينه بسيار مهم در صنايع مختلف، انرژي مي باشد كه در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي نسبت به ديگرصنايع از اهميت 
ينه هاي عملياتي را در بر مي گيرند. درصد از هز 70تا  55در صنايع پااليش نفت، هزينه هاي انرژي مصرفي بين  بيشتري برخوردار است.

وري انرژي جهت كاهش هزينه هاي توليد و افزايش سود، به ويژه با توجه به افزايش قيمت حاملهاي انرژي مورد امروزه موضوع افزايش بهره
بهينه سازي مصرف انرژي  توجه بيشتري قرار گرفته است. با توجه به موارد ذكر شده، وجود فرصتهاي فراوان در صنايع پااليش نفت جهت

در اين نوشتار، بخشي  پتانسيل مناسبي را جهت طراحي و اجراي پروژه هاي بهينه سازي و بهره مندي از منافع آنها در اختيار ما قرار مي دهد.
ناخته شده معرفي و از مهمترين پتانسيلهاي ياد شده شامل موارد رايج و شناخته شده در پااليشگاههاي نفت و همچنين برخي موارد كمترش

  اهميت آنها مورد بررسي قرار گرفته است.

صنايع پااليش نفت، مصرف انرژي، بهينه سازي سيستم هاي بخار، كوره ها و گرمكنهاي فرآيندي، برج هاي تقطير، پمپ ها  واژه هاي كليدي:
  و كمپرسورها
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  چكيده 
مجموعه اي هيدروژل ها شبكه هاي سه بعدي آبدوست و داراي اتصاالت عرضي هستند كه در تماس با آب متورم مي شوند اما حل نمي گردند.

ايزو پروپيل آكريل  -Nاوت با استفاده از درصدهاي متف آكريليك اسيد - ايزو پروپيل آكريل آميد N -از هيدروژل هاي كوپليمري بر پايه ي 
كه مشابه سيستم بدن است مورد بررسي قرار گرفت و اثر  =4/7PHفلوئوروراسيل در  -5سينتيك رهايش داروي  آميد تهيه شده اند
 - 5نتايج بدست آمده براي سينتيك رهايش داروي ايزو پروپيل آكريل آميد روي آن به وضوح مشاهده شد. N-درصدهاي مختلف 

 آكريليك اسيد با دو مدل پپاس و هيگوچي مورد بررسي قرار گرفت كه - ايزو پروپيل آكريل آميد N -سيل از هيدروژل هايي بر پايه فلوئورورا

   .دو مدل با داده هاي آزمايشگاهي مطابقت داشتند.
  
  

 واژه هاي كليدي 

  كريليك اسيدآ،هيدروژل كوپليمري،ايزو پروپيل آكريل آميد N-،فلوئوروراسيل، سينتيك رهايش -5
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Abstract 
    We have studied the adsorption of the isotherm of Propranolol, on multi ncarbon nanotube. 
The adsorption equilibrium isotherms were fitted by Freundlich, Langmuir, and Temkin 
models. It was found that the Langmuir model described the adsorption process better than 
other two isotherm models. The amount of NSAIDs (Propranolol) adsorbed on carbon 
nanotube surface increased with the increase of the initial NSAIDs concentration.  

  

Key Word: Adsorption, Isotherm, Multi-wall carbon nanotube, proranolol. 
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Abstract 
In this experimental research the adsorption of the isotherm of Furosmide is studied on the multi-
wall carbon nanotube with the spectrophotometer. The amount of adsorption in various 
conceterations was calculated and its related diagram was drawn. The result, which was obtained 
by Langmuir, Freundlich and Temkin in 296±2 K, compared coefficient parameters show that the 
Freundlich has the most accordance.                                                                

Key Word: Adsorption, Isotherm, Multi-wall carbon nanotube, Furosmid.  
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Abstract 
 
  There are many parameters that effect on uranium solvent extraction such as PH or acidic 
media, temperature, aqueous/organic volume and contact time. PH as an effective parameter is 
regulating by several acids. Until now the reported literature demonstrates that most uranium 
extraction processes are developed in the following acidic or pH media: carbonate, hydrochloric 
acid, sulfuric acid, nitric acid, perchloric acid, phosphate, hydrobromic acid, salicylate and other 
low pH media. Therefore, the effect of PH or acidic media has been briefly explained in this 
paper. 
 
Keyword: Acidic Media, Uranium Solvent Extraction  
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Abstract  
This work aims to provide an overview of effect of pH on liquid-liquid extraction of vanadium. 
We know that the nature of species formed depends on pH, oxidation state and concentration of 
the metal and ligands in the solution. 
By changing the pH of the aqueous phase in a liquid/liquid extraction, the distribution coefficient 
is drastically changed, thus pulling molecules into either an organic layer or aqueous layer at 
will[15]. therefore, a comparison of some extractants such as D2HPA, Cyanex 272, Pc-88A, TR-
83, LIX 63,Alamine 336, Aliquat 336, TBP, Acetylacetone, Kelex 100 for the separation of 
molybdenum from vanadium and the separation of molybdenum and vanadium from other 
metals have been studied in this paper. 
 
Keywords: Effect of pH, Liquid –Liquid Extracton, Vanadium  



 

 
 

استروئيدي پردنيزولون با استفاده از كربن نانو تيوب چند ديواره  بررسي ايزوترم داروي
  و نانو تيوب تك ديواره

  
   347ومهدي وادي* 346الهه رستمي

  دانشگاه ازاد اسالمي واحد گچساران .دانشكده علوم-1
  دانشگاه ازاد اسالمي واحد سروستان .دانشكده علوم -2

mahdi_vadi@iaufasa.ac.ir 
  

  

  

  

  چكيده

در اين تحقيق آزمايشگاهي ايزوترم هاي جذب سطحي داروي استروئيدي پردنيزولون با استفاده از كربن نانو تيوب 
تك ديواره و چند ديواره با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر مورد مطالعه قرار گرفته است. ميزان جذب در چند 

بررسي و محاسبه قرار داده شده است و نمودارهاي مربوط به آن ترسيم شده است نتيجه بدست غلظت مختلف مورد 
  فرندليچ و النگموير مورد بررسي قرار گرفت. ،آمده با معادالت تمكين

  

  ايزوترم، رانيتيدين ،كربن نانو تيوب چند ديواره، كربن نانو تيوب تك ديوارهواژه هاي كليدي:

                                                            
  گروه شيمي، گچساران، ايران  دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي فيزيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران، -  346

  گروه شيمي، سروستان، ايران دكتري شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سروستان، -2
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  چكيده

ي نداشته و منجر به افزودن مواد شيمياي ينـده مـيشـود، نيـازي بـهالتصفيه ي بيولوژيك روشي اقتصادي است كه كاربرد آن منجر به حذف آ
تكنولوژي بيوراكتورغشايي با بكارگيري فيلتراسيون غشايي همراه يك فرايند  يندهي ثانويه (مثـل روش شـيميايي) نخواهـد شـد. درالتوليد آ

تانك ته  گزينيي دست يافت. در اين فرايند، فيلتراسيون غشـايي جـايالواحد فرايندي كوچك به راندمان حذف با بيولوژيك، ميتوان در يك
در اين  يي برخوردار خواهد بود.الكيفيت با نشيني ثانويه شده است. به اين ترتيب فضاي كمتري را اشغال كـرده و از طرفـي خروجـي آن از

جريان تصفيه شده  ينده ها صورت ميگيرد.الآ فرآيند پس از سازگاري ميكروارگانيسمهـا بـا شـرايط داخـل بيوراكتـور، تجزيـه ي بيولوژيـك
جانشين كالريفاير در فرايند لجن فعال شده است. با استفاده از غشا، زمان ماند  نهايتا از غشا عبور كرده و از سيستم خارج مـي شـود. غشـا

از است.  روريمييابد كه براي فعال ساختن باكتريهاي با سرعت رشد پايين و حذف تركيبات ديرتجزيه پـذير ضـ ميكروارگانيسمها افزايش
تركيبات آلي ديرتجزيه پـذير و مواد مغذي،  مزاياي اين روش در مقايسه با فرايند لجن فعال ميتوان به فضاي مورد نياز كمتر، حـذف مناسـب

اشاره كرد. در اين ال ي بالذا تاثير بجا ماندهي كمتر و تصفيه پساب با بار آل نيتر لجن در راكتـور)،التوليد لجن مازاد كمتر (زمان ماند طو
سيستم  يي برخوردار است.الماكرومولكولي نظير باكتريها توسط غشا، خروجي سيستم از كيفيت با سيستم به علت نگهداشت مواد

ه علت نصب، نياز به نگهداري و تعويض غشا ب يالبيوراكتورغشايي داراي معايبي نيز ميباشد. از جمله اين معايب ميتـوان بـه هزينـه ي بـا
  بازهي مجاز عملكرد غشا و حساسيت غشا به برخي مواد شيميايي اشاره نمود. بـراي حفـظ pH گرفتگي آن، محدوديت در دما و فشـار و 

  

  لجن فعال -غشا - تصفيه پساب - بيوراكتور غشاييكلمات كليدي: 
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  چكيده

يكي از ضرورترين و اصلي ترين مراحل براي افزايش سطح ايمني در واحدهاي موجود يا در حال طراحي،ارزيابي ريسك خطرهايي،همچون رها 
واد شيميايي در محيط است.اين خطرها ممكن است در اثر خطاهاي انساني يا نقص تجهيزات به وجود آيد.در اين مقاله با استفاده از شدن م

پتروشيمي بندر امام خميني انجام شد،سناريوهاي خطر شناسايي PVCروش ارزيابي كمي ريسك كليه مراحل اين روش برروي واحد
كه از قوي ترين نرم افزارها در زمينه مدل سازي پيامدها مي باشد،اين سناريوها مدل سازي  PHASTفزارگرديد،سپس با استفاده از نرم ا
به بررسي سطح ريسك اين واحد و ارزيابي ريسك واحد پرداخته شد كه با توجه به منحني  PHAST Riskگشته،سپس به كمك نرم افزار 

  احد باال و غير قابل قبول مي باشد.) و ريسك فردي،سطح ريسك در اين وF-Nهاي ريسك جمعي(
  

 PHASTپيامد، سازي ايمني،ارزيابي كمي ريسك،مدل : كلمات كليدي



 

 
 

تاثير نوع راسب بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي نانوذرات 
ALOOH  سنتز شده توسط روش هيدروترمال  

 

  1، مرتضي اصغري1، قدرت اله هاشمي1عليرضا چاهوشي

  علوم تحقيقات فارس، شيراز، ايران دانشگاه آزاد اسالمي واحد -1

  چكيده

آلومينا به خاطر باال بودن پايداري فيزيكي و شيميايي، -باشد. گاماآلومينا به شكلها و فازهاي مختلفي وجود دارد كه مهمترين فاز آن گاما مي
ايت حرارتي باال و پايداري در مقابل ضريب كشساني باال، مقاومت فشاري زياد، سختي و مقاومت باال در مقابل سايش، همچنين ضريب هد

ها داراي پتانسيل كاربردي بااليي است. ها و جاذبها، پايه كاتاليستهاي پيشرفته، كاتاليستشوكهاي حرارتي در صنايعي همچنون سراميك
اين مقاله، دو نوع بوهميت كه ايي استفاده شده است. در آلومينا بطور گسترده-راهبردهايي زيادي براي ساخت و توسعه روشهاي سنتز گاما

يكي توسط عامل رسوب زاي هيدروكسيد سديم و ديگري توسط هيدروكسيد پتاسيم با استفاده از روش هيدروترمال سنتز شده بودند بعنوان 
- و جذب XRD ،FTIR، TEMآلومينا بكار گرفته شدند. براي مقايسه نتايج بدست آمده از آناليزهاي - پيش ماده براي سنتز نانوذرات گاما

زاي هيدروكسيد پتاسيم آلوميناي سنتزي با استفاده از عامل رسوب-نشان دادند كه گاما TEMدفع نيتروژن استفاده گرديد. نتايج تصاوير 
- اباشد. همچنين نتايج آناليز جذب و دفع نيتروژن نشان دادند كه سطح ويژه نانوذرات گامداراي اندازه كوچكتري سنبت به نمونه ديگر مي

باشد كه دليل اين امر به بيشتر از نمونه سنتز شده توسط هيدروكسيد سديم مي %16آلوميناي سنتزي توسط هيدروكسيد پتاسيم حدود 
  گردد.كوچك بودن ذرات نمونه مذكور بر مي

  

  .، هيدروترمال، كاتاليستراسب، 3O2Al :هاي كليديواژه
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  چكيده

هدف اصلي از اين تحقيق مدل سازي خشك كردن پاششي دوغاب آبي آلومينا در يك خشك كن همسو مي باشد. بدين منظور مدلي جهت  
در كن راتوان، بوسيله آن عملكرد خشكمحصول خروجي، زمان خشك شدن، وارتفاع خشك كن ارائه شده است كه نيز ميپيش بيني دماي 

در اين مدل سازي معادالت انتقال جرم، انتقال حرارت و انتقال مومنتم روي قطرات و جريان هواي  .شرايط مختلف عملياتي پيش بيني نمود
جهت بررسي صحت مدل، نتايج بدست آمده از .توسط يك برنامه كامپيوتري بصورت همزمان حل شدندداغ نوشته شد و سپس اين معادالت 

مدل با نتايج تجربي حاصل از خشك كن پاششي آزمايشگاهي مقايسه، و تطبيق خوبي بين نتايج تئوري و تجربي مشاهده شده است. و در 
 به خشك كن، بر مشخصات نهايي محصول مورد بررسي قرار گرفته است. نهايت با استفاده از مدل، تاثير تغييرات پارامترهاي ورودي

 

  )Modeling)، مدل سازي (Spray dryer)، خشك كن پاششي (Slurryآلومينا، دوغاب (:  كلمات كليدي
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Introduction: 

Boehmite is widely used for industries, such as adsorbents, catalysts, and catalyst supports due to 
their unique properties and also used for building units and directing template in the preparation 
of core-shell rods [1]. In recent years, various morphologies of boehmite, such as nanotubes, 
nanofibers, nanobelts, nanowires and flowerlike 3D nano-architectures have been synthesized 
through a variety of routes [2]. In this work, hydrothermal route was used to fabricate high-
quality pure boehmite nanoparticles and nanostructures in basic pH of 10 and 12 respectively.  
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  چكيده 
فرآيندهايي كه براي تصفيه آب آشاميدني مورد استفاده قرار مي گيرند، بستگي به كيفيت آب منبع استفاده شده دارد. بيشتر 

بيش از مقدار تعيين شده توسط استانداردهاي آب آشاميدني مي باشند. از اين روي كدورت  آب هاي سطحي داراي كدورتي
 مقاله از اين در پارامتر مهم در تعيين كيفيت آب در كليه تصفيه خانه ها اندازه گيري مي شود. آب تصفيه شده به عنوان يك

به منظور مدلسازي و پيش بيني مقدار كدورت آب پس از فرآيند انعقاد  RBFو  GMDH ،Elmanشبكه هاي عصبي نوع 
در  استفاده شده است. خروجي، –ه هاي وروديبا استفاده از مجموعه داد خانه بزرگ آب گيالن، تصفيه در واحد آزمايشگاه

   نتايج حاصل از مدلسازي با داده هاي تجربي مقايسه گرديد.نهايت 

 

 GMDH ،Elman ،RBFتصفيه آب، كدورت، مدلسازي، هاي كليدي: واژه

                                                            
  شيمي مهندسي گروه گيالن، دانشگاه ارشد، كارشناسي دانشجوي ٣٤٨

  گيالن مهندسي شيمي، دانشگاه استاديار گروه 349
  بزرگ آب گيالنخانه كارشناس مسئول آزمايشگاه تصفيه ٣٥٠



 

 
 

  تاثيرات دما در ريفورمينگ سه گانه دي متيل اتر ارزيابي ترموديناميكي
 

  

  *1رينياحمد بح ،1الهام عامري يزدي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا،دانشكده تحصيالت تكميلي -1

Ahmad.bahreini@gmail.com 

 

 

  چكيده:

  

باشد. براي اكسيدكربن به عنوان يك ماده افزودني ميباشد كه معموالً شامل ديهاي هيدروژن و مونوكسيدكربن ميگاز سنتز مخلوطي از گاز
باشند. در ] و غيره مي3]، زغال سنگ[2]، هيدروكربنها[1تي استفاده شده است كه شامل گاز طبيعي (متان) [توليد گاز سنتز مواد اوليه متفاو
براي بدست آوردن تاثيرات دما بر روي انرژي آزاد گيبس دي متيل اتر و انجام پذيري واكنش ها  CHEMKINاين تحقيق به كمك نرم افزار 

باشد كه با مسائل مربوط به واكنش هاي موجود در صنايع هاي كاربردي مييك سري از برنامهافزار حاوي كمك گرفته شده است. اين نرم
سروكار دارد. در اين تحقيق از قسمت مربوط به تعادل ترموديناميكي واكنشها استفاده شده است. در اين تحقيق همچنين براي محاسبه 

  ر حسب تغييرات انرژي گيبس آزاد آنها در دماهاي مختلف، كمك گرفته شده است.پارامترهاي ترموديناميكي واكنشها و ارزيابي انجام آنها ب

  

  تري ريفورمينگ، دي متيل اتر، گاز سنتز كلمات كليدي:



 

 
 

هاي كريستالي بوهميت با استفاده از هاي اسيدي در سنتز نانوميلهpHتاثير 
 KOHروش هيدروترمال و 

 

  1ري، مرتضي اصغ1، قدرت اله هاشمي1عليرضا چاهوشي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات فارس، شيراز، ايران -1

     
  چكيده  

) بعنوان كاتاليست، پايـه كاتاليسـت، پـيش مـاده در سـنتز فازهـاي مختلـف AlOOHبا توجه به اهيمت و كاربرد بوهميت (
قيـاس نـانو بـدليل بـازدهي بـاالتر توسـط ها و غيره، نياز به تحقيقات بيشتر براي سنتز اين تركيب بـويژه در مآلومينا، جاذب

گردد. در اين تحقيق بوهميت با استفاده از مواد اوليه نيترات آلومينيـوم و هيدروكسـيد پتاسـيم بعنـوان محققين احساس مي
سـنتز گرديـد. بـراي  5و  4هاي اسيدي pHساعت در  24و به مدت  C° 200 عامل رسوب زا در شرايط هيدروترمال و دماي

 FESEMو  XRD، TEMصيات فيزيكي و شيميايي و همچنين نانو بودن ذرات و فـاز كريسـتالي از آناليزهـاي اثبات خصو
و  TEMهاي بدست آمده خالص و كريستاليته آنها باال مي باشند. تصـاوير نشان داد بوهميت XRDاستفاده شد. نتايج آناليز 

FESEM  نشان دادند كه بوهميت هاي سنتز شده درpH هـايي در مقيـاس نـانومتر مـي به شـكل ميلـه 5و  4هاي اسيدي
  باشند. 

       
  .KOHاسيدي،  pHبوهميت، نانوميله، هيدروترمال، : كلمات كليدي     
 



30004704704700به  300موبايل: ارسال عدد دريافت رايگان اطالعات همايش بر روي   
 

 

 

بررسي تأثير درجه حرارت محيط بر گشتاور توربين گازي جت در ايستگاه 
  تقويت فشار شهيد مصطفوي

  
  3رضا پازوكي، غالم2اصغر روحاني، علي1عبداله حيدري

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود
Ab.haydari@yahoo.com  

  اين مقاله تحت حمايت و پشتيباني شركت ملي گاز  ايران تكميل شده است
  

  چكيده
با پيشرفت دانش و  حدفاصل بين اهواز و اميديه در منطقه يك عمليات انتقال گاز واقع است. ايستگاه تقويت فشار شهيد مصطفوي

ــي نيز مي ــت. به خاطر  كارگيري علوم و فنونتوان با بهعلوم مهندس ــتگاه داش ــي تأثيراتي جهت افزايش كار آيي اين ايس مهندس
ــرايط آب و هوايي در مناطق مختلف نيز پژوهش ــين انجاماختالف ش ــي تأثير دماي محيط بر مراحل  هاي پيش ــده جهت بررس ش

ــله آنمختلف فرآيند توربين ــر به همان مناطق اهاي گازي جهت افزايش كار آيي و نتايج حاص ــت. در اين مقاله تأثير ها منحص س
شتاور توربين سه دوره دماي محيط بر گ سي گرديد طي  صطفوي برر شهيد م شار  ستگاه تقويت ف شرايط محيطي اي هاي گازي در 

ـــد كه هاي تجربي مختلف و عمده و تأثيرگذار بر توربينروزه در فروردين، خرداد و مرداداقدام به تهيه داده 9زماني  هاي گازي ش
هاي گازي تابعي از شــرايط هاي گازي در دماهايمختلفمشــخص گرديد كه گشــتاورتوربينداگانه گشــتاور توربينضــمن بررســي ج

شتاور  سور داريم ولي در مراحل بعد با افزايش احتراق و افزايش گ شار را در كمپر ست هرچند كه درلحظه اوليه كاهش ف محيطي ا
هاي گازي كه در كل همراه با افزايش انرژي توربين، افزايش كار آيي توربينتوربين نيز افزايش گشتاور كمپرسور را خواهيم داشت 

ــل مي ــله اين مقاله ميحاص ــود. نتايج حاص ــي براي كنترل دماي محيط و افزايش بازدهي و ش تواند گام اوليه جهت طراحي روش
 هاي گازي باشد.راندمان توربين

  
  

 انتقال گاز، ايستگاه تقويت فشار، دماي محيطهاي گازي، گشتاور، توربينهاي كليدي: واژه

  

                                                            
  كارشناس ارشد -1
  آزاد اسالمي واحد شاهروداستاديار دانشگاه -2
 استادياردانشگاه صنعتي امير كبير -3
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ورتاني جهت يمطالعات امكان سنجي اصالح ساختار پوشش هاي پلي 
 كاربرد به عنوان عايق خطوط لوله نفت وگاز

* ³،محمد امين شامخي²،بيژن هنرور  ¹علي عباسي  
اسالمي، واحد فراهان،ايرانمهندسي پليمر، دانشگاه آزاد -دانشجوي كارشناسي ارشد،رشته مهندسي شيمي-1  

استاديار مهندسي شيمي،گروه مهندسي شيمي،دانشگاه علوم وتحقيقات فارس،ايران-2  
استاد يارمهندسي پليمر،گروه مهندسي پليمر،دانشگاه آزاد اسالمي،واحد سروستان،فارس،ايران-3  

  
  چكيده:

 پوششد. ميشو استفاده ساير صنايع و آب انتقال پتروشيمي، نفت،گاز، صنايع جهت فوالدي هاي لوله انواع پوششدهي براي پلياورتان رنگهاي از مروزها
 مانند ماده، اين مكانيكي و فيزيكي پروژه خواص اين در ميرود. شمار به محافظ مواد انواع بهترين از يكي عنوان به100 % جامد با اورتان پلي

 طبق ود،ميش استفاده محافظ پوشش عنوان به ماده اين كه غيره هنگامي و ضربه به مقاومت پذيري، نشت كششي، استحكام فوالد، روي چسبندگي
معتبراندازهگيري و به وسيله اضافه نموده نانو گرافن به تركيب اين پوشش سعي دربررسي امكان سنجي بهبود خواص فيزيكي و  استانداردهاي

تركيب نموده و  4/1، 3/1، 2/1و  1/4، 1/2،1/3،  1/1به ترتيب با نسبت هاي  مكانيكي آن شده است. بدين منظور در ابتدا ايزوسيانات و پلي ال را
زني صد هاي ودو سري از نمونه ها را انتخاب نموده و خواص فيزيكي و مكانيكي آنها اندازه گيري شد و بهترين نمونه را انتخاب و نانو گرافن را با در

ايزو سيانات و پلي ال  از 1/2دا مورد تست قرار داده كه مشخص شد بهترين نمونه با نسبت ميلي گرم به آن اضافه نموده و مجد  2و 5/1و 1و 0,5
  ميلي گرم از نانو گرافن به اين مواد نتايج بهتري در خصوص خواص مكانيكي و فيزيكي پوشش حاصل شد. 2ميباشد كه با اضافه نمودن 

 
  
  

 ،نانو تكنولوژي، نانو لوله هاي كربنيپلي يورتان،ايزوسيانات،پلي ال،نانو گرافن واژگان كليدي:
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بهينه سازي و كاهش آالينده هاي زيست محيطي در واحد بازيافت گوگردپااليشگاه 
  پارس جنوبي 5و4فازهاي 

 
  ،4، فرشته صمدي3علي اصغر مالشاهي

  كارشناس مهندسي شيمي,عسلويه, پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پازس جنوبي-1
Babataher2003@yahoo.com 

  دانشگاه ازاد اسالمي واحد شيراز,گروه مهندسي شيمي ,شيراز ,ايران-2
Fereshteh.samadi@gmail.com  

  
 چكيده 

ها باعث شده است كه امروزه توجه نياز روز افزون صنايع به گوگرد همراه با توجه به قوانين زيست محيطي جهت حذف آالينده 
ر دبيشتري به واحدهاي بازيافت گوگرد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي گردد تا بتوان راندمان واحدهاي فوق را به حداكثر رساند. 

دمورد پارس جنوبي كه بر اساس فرايند كالز عمل مي كن 5و4اين مقاله واحد بازيافت گوگرد از گاز ترش در پااليشگاه فازهاي 
شبيه سازي واحد انجام گرفته و نتايج خروجي از شبيه سازي  بررسي شده است.بر  sulsimبررسي قرار گرفته است.به كمك نرم افزار 

به دست امده كه خيلي كمتر مقدار طراحي مي باشد.راهكارها و  %84-88اساس نتايج حاصل از شبيه سازي  بازده واحد حدود 
عملكرد واحد ارائه شده است در ادامه بعد از بررسي از ميان فرايند هاي بازيافت گازهاي انتهايي فرايند  پيشنهادات الزم جهت بهبود

LTGT  برگزيده شده و شبيه سازي مجدد واحد بازيافت به همراه واحد منتخب بازيافت گازهاي انتهايي انجام شده و نتايج حاصل
مي باشد.درانتها به بررسي امكان استفاده از اين فرايند  % 9/99گوگرد  به مقدار  بررسي گرديده كه نشان دهنده افزايش بازده توليد

در پااليشگاه با توجه به شرايط موجود پرداخته شده و تنگناهاي عملياتي بررسي گرديده و در نهايت  به بررسي نتايج حاصل از 
  شبيه سازي و تزيه و تحليل داده ها  پرداخته شده است . 

 
  LTGTفرايند  بازيافت گوگرد , فرايند كالز, شبيه سازي،اي كليدي: هواژه

  

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي-1
 دكتراي مهندسي شيمي-2

  



30004704704700به  300موبايل: ارسال عدد دريافت رايگان اطالعات همايش بر روي   
 

 

 

 
Numerical simulation of wind force on petrochemical industrial riser 

pipes 
 

A.Amjadimanesh5, M.Ghalatian6 

Hampa Energy Engineering & Design Company (HEDCO), Shiraz 
Amjadi.amir@hedcoint.com 

 
 
 
 

Abstract: 
Wind plays an important role on forces and stresses of pipes and equipmentswhich are connected to them. As 
most of petrochemical industrials include high elevation equipments, their riser pipes are exposed to wind. The 
drag force of wind may change the value of stresses and forces. Therefore, precise calculation of wind force 
on these pipes are much more critical. ASCE#7 2005 standard suggestsvaluesto take wind force into 
consideration. On the otherhand, continuity and momentum equations are solved by computational fluid 
dynamic to determine drag force due to wind on pipes.In order to have better accuracy, five different wind 
speeds are chosen to study and their results are compared withASCE#7 standard. Although standard includes 
some safety factors to be on the safe side, numerical simulation would help have a better estimation of drag 
force on pipe due to wind. 
 
Keywords: wind, numerical simulation, riser pipes, drag force 
  

                                                            
5M.Sc. in fluid mechanic engineering, Superior design engineer at HEDCO company 
6B.Sc. in fluid mechanic engineering, Design engineer at HEDCO company 
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نفت و گاز و پتروشيمينقش شركت هاي طراحي و مهندسي در توسعه صنعت   
خيابان ارم شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي  -شيراز  

مهندس ارشد  فرآيند –آرش بناساز  –بخش فرآيند    
Banasaz.Arash@PIDEC.com 

 چكيده :
هاي بنيادي و كاربردي الزم است نقش ارزنده و تأثير گذار شركت بدون ترديد به منظور ارتقاء صنعت در ايران عالوه بر اهتمام ويژه به امر پژوهش 

 نطراحي و مهندسي نيز در توسعه اين صنعت مد نظر قرار گيرد اينگونه شركت ها كه داراي سابقه اي بيش از ربع قرن در ايران ميباشند تاكنو هاي
سعي بر اين است كه چالش ها و فرصت هاي موجود مورد ارزيابي و يا ارايه نتوانسته اند به جايگاه شايسته اي دست يابند از اين رو در اين مقاله 

ر دپيشنهادات و راه كارهايي چشم انداز آينده را بهتر ترسيم نمود به همين خاطر ضمن پرداختن به تاريخچه و موقعيت فعلي اينگونه شركت ها 
بته نيازي به تأكيد نمي باشد كه كشور غزيزمان ايران با دارا بودن ذخاير ال كشورمان محورهاي عمده جهت افزايش كارآيي آنها بررسي مي شوند.

قه و طبسيار غني نفتي و گازي در جهان امروز ضمن دارا بودن جايگاه بسيار ممتازي در تأمين نيازهاي انرژي در جهان به عنوان قطب پتروشيمي من
لزوم پرداختن به امر پژوهش و تحقيق و توسعه در تمام واحدهاي پتروشيمي در سراسر بلكه جهان نيز مي تواند و مي بايد كه مطرح باشد از اين رو 

و  هكشور و همينطور برنامه ريزي كالن و اصولي به منظور افزايش توان علمي و نوع آوري در مراكز پژوهشي و دانشگاهي ذي ربط و مشاركت گسترد
نش در ساير كشورها و سرمايه گذاري اصولي در قالب برنامه هاي توسعه كشور در جهت هدفمند با كانونهاي توليد دانش فني و توسعه مرزهاي دا

د شارتقاء موقعيت علمي و فن آوري ايران در اين صنعت و صدور خدمات علمي و مهندسي به ساير كشورها قطعًا بسيار حائز اهميت و ضروري مي با
توليد خدمات مهندسي و طراحي كه اصطالحاً به آنها مهندسين مشاور و يا پيمانكاران  از سوي ديگر در اين مسير نبايستي نقش و اهميت شركت هاي

EPC  اطالق ميشود از چشم دور بماند زيرا الجرم توسعه و تعميق اين صنعت در سطح كشور مرهون ارتقاء و پيشرفت كيفي و كمي اينگونه شركت
  ها مي باشد

 
و مهندسي،  صنعت نفت و پتروشيمي ، طراحيكلمات كليدي :   
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غربالگري آن با استفاده از نرم افزارهاي شبيه سازي عددي روي  تأثير سيال شكاف و
 هاي گازيكارايي چاه

 
 

 آرمان سليمي7
Armansalimi71@gmail.com 

 
  

  چكيده:
آب بيان شده  –در اين مقاله مطالعه موثري روي سيال شكاف و غربالگري آن با استفاده از شبيه ساز عددي براي مخازن تحت رانش گاز 

هاي هيدروليكي سيال شكاف به ناحيه شكاف نفوذ كرده وباعث كاهش تراوايي نسبي در مخازن شده است البته اين كاهش است.دراثرگسيختگي
دهد كه مقدار الزم فراورش شكاف نيازمند غربالگري ذخيره سازي سودمند دراين مخازن شده است.همچنين اين مقاله نشان مي تراوايي باعث يك

ده زسازند براي توليد بيشتر درمخازن است بدين صورت كه پارامترهاي شكاف مخازن گاز و رفتار فازي شكاف طوري طراحي شده اند كه فراورش و با
ري سيال شكاف را داشته باشد همچنين در اين مقاله به مقايسه مدل تحليلي و شبيه سازعددي پرداخته شده است.دراين مقاله كافي براي غربالگ

 saphirهاي شكاف با استفاده از نرم افزارهاي تركيبي و آناليز غربالگري است براي محاسبه مخازن و پارامتركه مخلوطي از داده build-upهاي داده
  ده است.استفاده ش

  
  هاي هيدروليكي، غربالگري سيال شكاف، تراوايي نسبي، شبيه ساز عددي.گسيختگيهاي كليدي:واژه

   

                                                            
 گرايش مخازن نفتي  -كارشناس مهندسي نفت -1
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Tandem Catalysis of Bis(2-alkylsulfanylethyl)amine Chroumium 

Trimerization Catalyst and Silic-Supported Chromium Nanoparticle 
 

  
, M.hassan armanmehr, Zinat Rezazadeh, Atefe 9Mohamadnia, Zhara 8Ebrahim Ahmadi

Farandpour, , Mahmood razmjoo, M. Hossein Heydari 

1Polymer Synthesis Laboratory, Chemistry Department, University of Zanjan, P. O. Box 45195-313, Zanjan, 
Iran 

Ahmadi@znu.ac.ir  
 
 
  
  

Abstrat 
Tandem catalysis involving a highly selective, aluminoxane-activated bis(2-pentylsulfanylethyl) amine.CrCl3 
catalyst 1and bis(2-dodecylsulfanylethyl)amine.CrCl3 catalyst 2 for the synthesis of 1-hexene in tandem 
phillips polymerization catalyst 3. Catalyst 3 was supported on silica grace 643 particles. The tandem action 
was carried out at ethylene pressure 23 bar, temperature of 90◦C and in the presence of methylaluminoxane 
(MAO) as a cocatalyst in n-hexane as solvent. The effect of Cr/Al molar ratio for Phillips and trimerization 
catalysts on the activity were examined. Analysis by means of DSC and 1H NMR suggests that copolymer of 
1-hexene. DSC curve shows the decrease in the crystalinity of the structure which revealed the copolymer 
formation. 1H NMR analysis has shown that the synthesized polymer was branched. 
 
Keywords:Ethylene, Trimerization, 1-Hexene, Phillips catalyst, Tandem, LLDPE. 
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Effect of molar ratioTriethylaluminum Activators on Ethylene 
Trimerization 

Based on Pyrrole/Cr(III)/HCE Catalyst System 
 

  
Ebrahim Ahmadi10, Zahra Mohamadnia11, M. Hasan Armanmehr, AtefeFarandpour, Zinat 

Rezazadeh, M. Hosein Heydari, Mahmood razmjoo 

1Polymer Synthesis Laboratory, Chemistry Department, University of Zanjan, P. O. Box 45195-313, Zanjan, 
Iran 

Ahmadi@znu.ac.ir  
 
 
  
  

Abstrat 
Cr (III) tris(2-ethylhexanoate) was synthesized and was used as catalyst for oligomerisation of ethylene. In 
homogeneous chromium-based catalyst system [Cr(III) tris(2-ethylhexanoate)/ 
pyrrole/AlEt3/hexachloroethane (HCE) ], the effect of Al/Cr molar ratio compound to 1-hexene formation 
selectivity and catalytic activity was investigated. The trimerizationaction was carried out at ethylene pressure 
27 bar, temperature of 90°C in n-heptane as solvent. The results showed that triethylaluminum (TEA), was 
effective cocatalyst for ethylene trimerization toward 1-hexene. With the increasing of Al/Cr molar ratio, the 
selectivity to 1-hexene was decreased and the catalytic activity obvious decreased. The optimum ratio were 40 
that high 1-hexane selectivity is obtained.  
 
Keywords:Trimerization; 1-Hexene; Chromium catalyst; Alkyl aluminium; pyrrole. 
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11Assistant, Professor, M.Sc, M.Sc, M.Sc, M.Sc’ 

 



30004704704700به  300موبايل: ارسال عدد دريافت رايگان اطالعات همايش بر روي   
 

 

 

Synthesis and characterization of silica aerogelwith warious pore 
volume forcatalyst applications 

 
 

Mahmood , 13,M.hassanArmanmehr12Ebrahimahmadi

razmjoo,M.HosseinHeydari,AtefeFarandpour, ZinatRezazadeh 
1Department of Chemistry, Universityof zanjan, P. O. Box 45195-313, Zanjan, Iran 

Ahmadi@znu.ac.ir 
 

Abstract 
The porosity of Phillips Cr/silica catalysts plays a major role in determining the molecular weight (MW) and 
molecular weight distribution obtained during ethylene polymerization. Silica gels have different physical 
properties such as surface area, pore volume, radius of curvature, or average pore diameter. These properties 
have important role on final production (PE) features. It could be noted, pore volume determines the fragility 
of the catalyst, which governs the degree of fragmentation during polymerization, and the fragment size. Many 
methods have been introduced to controlling porosity of silica gels such as using different solvents in the 
drying stage of hydrogel, dry silica gel pressing and compacting under varying pressures up to 70,000 psig and 
alkaline aging. In this study we investigated effect of acid concentration on porosity at gelation stage in sol-
gel route. Our results shows that pH of used acid in the gelation stage can be considered as important factor in 
the porosity controlling.                          

Keywords:Porosity, Silica gel,Pore volume, Sol-gel process,Acid concentration, Catalyst 
  

                                                            
12Assistant 
13Professor, M.Sc, M.Sc, M.Sc, M.Sc 
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Study of varios effective parameters on synthesed phillips catalyst                   
activity 
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Abstract 
The Cr/SiO2 system is one of the simplest examples of a catalyst where the sites are formed by anchoring a 
well-known chromium compound to the hydroxyl groups of the silica surface. By characterization of the 
catalysts, investigation of the polymerization behavior and the microstructures of polymers, several vital 
factors such as cocatalyst, calcination temperature, total chromium loading, polymerization temperature, 
pressure and hydrogen were systematically investigated. The suitable calcination temperature and total 
chromium loading were ≤600°C and ≤0.5 wt%, respectively. The chromium compounds or complex ions have 
been deposited by ion exchange, by impregnation, and by adsorption. In this work, we described 
characterization the stages of catalyst synthesis and used it for ethylene polymerization. The synthesis of 
catalyst includes tree stage, preparation of support, loading chromium and activation catalyst. The synthesis of 
support stage is more important in Cr/SiO2 catalysts. The identity of catalyst was done by FT-IR spectroscopy 
and polyethylene properties obtained through XRD, SEM, DSC analyses. In this study we ivestigated effect 
of Cr content and cocatalyst ratio effect on the catalyst activity. 

 
Keywords:Chromium, Ethylene polymerization, Phillips catalyst, HDPE, MWD, Activity, Aerogel 
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  17، عليمراد رشيدي16عطيه قرباني

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

at.ghorbani@gmail.com  
  

  
  
  

  چكيده 
تصفيه و فراورش گازمايع در پااليشگاه هاي گازي حذف مركاپتان هاي موجود در اين محصوالت است.مركاپتان زدايي به صورت 

وزني مي  80ppmمعمول توسط شست و شو با كاستيك انجام مي شود و مجموع كل تركيبات گوگردي اين محصوالت را به كمتر از 
حيط زيستي مانند تصفيه دورريز كاستيك و استفاده از مواد شيميايي را به همراه دارد،بلكه رساند.اين روش نه تنها مشكالت فراوان م

وزني است نمي تواند ارتقا دهد. عليرغم اين مشكالت،   ppm 30كيفيت محصوالت توليدي را تا حد بازارهاي روز جهاني كه كمتر از 
پارس جنوبي عسلويه، همواره بر اساس اين روش ها بوده است.هم طراحي و ساخت اغلب پااليشگاه هاي گازي ايران بويژه منطقه 

چنين به ديل استفاده از محلول آبي كاستيك جهت مركاپتان زدايي و ورود آب به محصوالت مرحله نم زدايي توسط بسترهاي جاذب 
 گردد كه هم مشكالت فرايندي را مرتفعنيز وجود دارد.بنابراين نياز است با توجه به موارد ذكر شده فرايندي جايگزين فرايند مذكور 

سازد و هم كيفيت محصوالت را ارتقا دهد.در اين تحقيق استفاده از جاذب هاي نانو ساختار جهت اين امر پيشنهاد شده است كه هم 
 ل مي تواندكيفيت اين محصوالت را به حد مطلوب مي رساند و هم با توجه به ظرفيت جذب باالي آنها در مقايسه با جاذب هاي معمو

در بسترهاي نم زدايي موجود در فرايند بارگزاري شده و با كمترين هزينه جايگزين فرايند موجود گردد.جاذب هاي مورد استفاده بر 
  پايه نانو لوله هاي كربني بوده است كه امكان توليد آن در داخل كشور مهيا بوده و نسبت به جاذب هاي ديگر در دسترس تر مي باشد.

 
  هاي نانو ساختار، شيرين سازي، گاز مايعمركاپتان زدايي، نم زدايي، جاذب اي كليدي:هواژه

   

                                                            
   كارشناس ارشد واحد تصفيه و فراورش گاز مايع. 16
  وهشگاه صنعت نفتژگروه توسعه فناوري نانووكربن پ . دانشيار17 
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NDT Ultrasonic Testing of Electro-Fusion Joints of Polyethylene 
Piping Using Digital Image Processing 
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Rostami_babak@yahoo.com 

 
 
 
 

Abstract: 
In this paper a new combined algorithm is presented considering digital image processing and 
mathematical morphology techniques for improving the quality of extracted images from NDT 
evaluations. The demand of polyethylene (PE) pipeline is increased for gas energy transportation 
and Electro-fusion (EF) joining is an essential method to build PE pipeline. Usually, EF joints are 
considered as weak points for leakage. The main goal is to present a practical method on Non-
destructive Testing (NDT) testing of fusion joints in polyethylene piping using ultrasonic image 
processing technique. The simulations are done using MATLAB platform. Obtained results show 
that the algorithms developed and applied to ultrasonic signals are highly reliable and precise for 
quality of NDT testing and monitoring. 

 
Keywords: Digital image processing, Non-Destructive testing, EF joint, Ultrasonic Technique. 
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Neuro-Wavelet Method  
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Abstract: 
In this paper a new combined algorithm is presented considering neural network, digital 
image processing and mathematical morphology techniques for improving the quality of 
extracted images from NDT evaluations. The demand of polyethylene (PE) pipeline is 
increased for gas energy transportation and Electro-fusion (EF) joining is an essential 
method to build PE pipeline. Usually, EF joints are considered as weak points for leakage. 
The main goal is to present a practical method on Non-destructive Testing (NDT) testing 
of fusion joints in polyethylene piping using ultrasonic image processing technique. In 
the proposed technique all extracted information from digital image processor and 
wavelet transform is used by ANN for more evaluation. The simulations are done using 
MATLAB platform. Obtained results show that the algorithms developed and applied to 
ultrasonic  signals are highly reliable and precise for quality of NDT testing and 
monitoring  . 

 
Keywords: ANN, Digital image processing, Non-Destructive testing, Ultrasonic 
Technique, Wavelet transform 
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 تدوين فرموالسيون روغن موتورهاي هوايي سنتزي
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 پژوهشگاه صنعت نفت
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  چكيده-1
در هواپيماهاي توربو جت مورد استفاده قرار مي گيرند. اين روغن ها غير معدني  MIL-PRF-23699Fروغن موتورهاي سنتتيك هواپيما با استاندارد    

ند. در تبوده و حاوي مواد افزودني ضدّ اصطكاك، ضدّ اكسيداسيون، ضدّ خوردگي و مواد افزايش دهنده قابليّت تحمّل بار در فرموالسيون هايشان هس
گردد. اين مقاله به مطالعه و تدوين ي پي، نايك و ساير شركت هاي خارجي تهيه ميحال حاضر اين روغن از شركتهاي خارجي شل، كاسترول، ب

  فرموالسيون روغن مناسب جهت استفاده در هواپيماهاي توربو جت و مشابه روغن هاي خارجي پرداخته شده است.
  

  تورهاي جت، روغن هاي پايه معدني ، روانكاريروغن موتورهاي سنتزي،فرموالسيون روانكارها، بسته هاي مواد افزودني، مو واژه هاي كليدي:
   

                                                            
  مسئول پروژه و عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت -18
 مسئول پروژه و عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت -19
 صنعت نفترئيس گروه  و عضو هيات علمي پژوهشگاه  -20
 مسئول پروژه و عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت -21
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  گاز طبيعي كاتاليستي ريفرمينگ سينتيك مروري برپركاربردترين معادالت
 يحيي پاليزدار1،علي خانلرخاني1بهزاد پرويزي*1،، اسداله فرشاد2 

  پژوهشگاه مواد و انرژي كرج، مشكين دشت،-1
  شركت اهن و فوالد غدير ايرانيان -2

Alikh@merc.ac.ir 

 چكيده
در  به منظور توليد گاز سنتز در واحد هايي كه اين واكنش ها 22به منظور انجام شبيه سازي و مدلسازي فرآيندي ريفرمينگ گاز طبيعي

وليد تصورت مي گيرند، مانند واحد هاي ريفرمر توليد آهن اسفنجي به روش احياي مستقيم، ريفرمرهاي واحد هاي پتروشيمي مانند آنها 
آمونياك و متانول و غيره، به معادله سينتيكي اين واكنش ها نياز مي باشد. در مقاله حاضر مروري بر واكنش هاي ريفرمينگ كاتاليستي، 
كاتاليست هاي به كار گرفته شده در مقاالت مختلف، مكانيزم واكنش ها و معادله سينتيك آنها به تفكيك در مورد ريفرمينگ كاتاليستي 

  .بخار آب و دي اكسيد كربن مورد بررسي قرار گرفته است به كمك
  

  ريفرمينگ بخار آب، ريفرمينگ خشك، سينتيك، كاتاليستكلمات كليدي: 
   

                                                            
22Natural Gas Reforming 
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بررسي بيوتكنولوژي و شيوه ي استفاده ي آن جهت ازدياد برداشت و معرفي ويژگيهاي 
  مناسب مخزن براي اجراي اين فرآيند

  
  ياسر ذوالقدر 4,رضا يوسفي  3,امين قاسمي 2,دانيال دالوري 1

  
دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد  2,دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد گچساران  1

دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه  4,دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد گچساران 3,واحدگچساران 
  آزاد واحد گچساران

  
Daniyal_Delavari@yahoo.com1  

  
 
  
  

 چكيده

با توجه به كاهش روز افزون فشار مخازن هيدروكربوري و همچنين احساس نياز براي بازيافت نفت باي مانده درون مخازن توليدي 
استفاده و بكار گيري عمليات هاي ازدياد برداشت بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است اين عمليات روش هاي متفاوتي دارد كه 

باشد الزمه ي انجام اين عمليات نيز شناخت صحيح و كامل ويژگي هاي مخزن مناسب است كه در اين  يكي از آنها بيوتكنولوژي مي
مقاله سعي بر آن شده اين ويژگي ها را تشريح كنيم و همچنين ويژگي هاي ميكروب و باكتري را نيز شرح داده ام از همه مهمتر 

شيوه هاي مرسوم استفاده از ميكروارگانيسم ها را شرح داده و به فرآيندي است كه در اين عمليات صورت ميگيرد در ادامه نيز 
مضررات و مزاياي اين تكنولوژي ميپردازيم كه البته بايد گفت اين تكنولوژي جاي خود را در ميادين نفتي هم پيدا كرده و در برخي 

  مناطق نفت خيز به دليل هزينه پايين و دردسر كم مورد استفاده و اجرا مي باشد . 
 

  خصوصيات مخزن ,ازدياد برداشت  ,بيوتكنولوژي  ,ميكروارگانيسم ها  ,ميكروب وباكتري :  كلمات كليدي
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  چكيده
همان گونه كه ميدانيم يكي از گاز هاي گلخانه اي گاز دي اكسيد كربن مي باشد كه همواره مخرب بوده و موجب آلودگي هاي        

زيست محيطي خواهد شد درسال هاي اخير از اين گاز استفاده هاي بهينه اي در صنعت نفت شده است يكي از روش هاي استفاده 
مخزن مي باشد همان طور كه مي دانيم با توليد طبيعي مخازن مقدار زيادي از هيدروكربن ها  در مخزن ي آن تزريق اين كاز در 

باقي خواهند ماند حال آنكه بخش زيادي از آن را مي توان در صورت تماس با يك سيال امتزاج پذير دوباره به چرخه ي توليد آورد 
ايط مناسب موجب از بين بردن فشار مويينگي ميشود كه قبال مانع تحرك تزريق گاز دي اكسيد كربن و تركيب ان با نفت در شر

نفت بوده است هدف در اين مقاله بررسي تاثيرات دي اكسيد كربن بر سنگ وسيال مخزن ازجمله كاهش ويسكوزيته و همچنين 
  تنايج حاصل از آن بر ميزان نرخ توليد مي باشد

  
  سنگ و سيال مخزن ,فشار مويينگي  ,گازهاي مخرب  2co,تزريق امتزاجي هاي كليدي: واژه
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Preparation of tailored-Calix Supramolecularpebaxmembranes for 
high efficiency gas separation 

 
P. abbasszadeh Gamali, E. Hossseinpour 

SUMMARY:In this paper a new type of materials based on CalixSupramolecular for the preparatingmixed-
matrix membranes (MMMs) for gas separation were used and tested using PEBAX-1657 as the common 
polymer matrix.By the tailoredmembranes, gases transport properties of CO2 and CH4 were investigated. The 
advantage introduced by the CalixSupramolecular is the improved gas permeance of the in the polymer matrix 
that allows for fast and improved transport.Increasing in gas selectivity of the mixed matrix based on Calix-
nitro is addressed to the effect of cavity size, free volume and bipolar-bipolar intractionrelated to N=O (Calix-
nitro) and C=O(CO2) which are able to enhance carbon dioxide permeability than that the pristine Pebax and 
in the resaltant selectivity factor is arised for CO2/CH4. Thereby, two factor of permeability and selectivity by 
the loading Calix-amine because of the decreasing free volume are decreased. The tested membranes are 
characterized by the FT-IR, SEM, AFM, DSC, TGA, WAXS.  
 
 
 
 
Keywords:mixed-matrix membranes (MMMs), PEBAX-1657,  Calix-Supramolecular,free volume.  
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  سازي واحد تاپينگ پااليشگاه گاز خانگيران شبيه
  هاي طراحييابي به شرايطمناسب عملياتي و مقايسه با دادهجهتدست

  
  24فريد قنبرپور، 23آباديحسن زارع علي

  مهندسي فناوريهاي نوين قوچانگروه مهندسي شيمي، دانشگاه 
h_a_zare@yahoo.com 

 
  
  
  
 

  چكيده
به منظور تقطير ميعانات گازي موجود (N.I.G.C)وشركت ملي گاز ايران I.M.Sبا همكاري شركت 1993واحد تقطير پااليشگاه گاز خانگيران در سال

هاي گاز طبيعي موجود در منطقه،احداث گرديد.هدف نهايي از احداث اين واحد تبديل ميعانات نفتي به محصوالتي با در گاز استحصالي از حوضچه
هاي صنعتي سازيفرآيندبسيار پر اهميت شبيهارزش افزوده بيشتر مانند نفتا، ماده حالل، نفت سفيد و ديزل بوده است. در كار حاضر با توجه به نقش 

لياتي مدر تحليل رفتار آنها، بررسي و امكان سنجي ايجاد تغييرات ساختاري و هدفمند در طراحي واحد، بررسي و پيش بينيتاثير تغيير متغير هاي ع
ار سازي از نرم افزر پرداخته شده است.براي شبيهسازي واحد مذكوسازي، به شبيهمختلف در عملكرد واحد وهمچنين با توجه به هزينه اندك شبيه

Aspenplus 11.1  استفاده شده است.پس از طراحي واحد، چندين معادله حالت مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از نمودار نقطه جوش واقعي
)TBP پنگ رابينسون انتخاب شده است. در انتها پارامترهاي ) خوراك طراحي، بهترين معادله حالت براي توصيف فرآيند با كمترين خطا، معادله حالت

سازي با نتايج طراحي اوليه مقايسه شد و با توجه به ميزان خطاي بسيار اندك، نتايج حاصل از برج و متغيرهاي عملياتي به دست آمده از شبيه
رج، ميزان بار حرارتي وشرايط عملكرد در كوره، خنك كننده فشار و دماي درون ب سازي گزارش شده است. نتايج به دست آمده عبارتنداز توزيعشبيه

و همچنينكيفيت محصوالت واحد. مقايسه نتايج به دست E-304فرآيند -باالي برج و كولرهاي پايين دستي واحد، پارامترهاي عملياتي مبدل فرآيند
بوده است. بنابراين با  90/0هاي محصول بر حسب درصد خطا آمده با مقادير طراحي اوليه نشان داد كه بيشترين ميزان انحراف براي دبي جريان

هاي نقطه جوش واقعي محصوالت برج و شرايط سازي واحد همچون توزيع دما و فشار برج تقطير، منحنيضريب اطمينان خوبي نتايج حاصل از شبيه
  عملكردي تجهيزات موجود در واحد گزارش شد.

  
  سازي، ميعانات نفتي، نمودار نقطه جوش واقعي،پنگ ـ رابينسوناز خانگيران، شبيهواحد تقطير پااليشگاه گ كلمات كليدي:

   

                                                            
  استاديار-1
  دانشجوي كارشناسي ارشد-2
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هاي حرارتي كشور با تمركز بر اقدامات مدل سازي انتشار گازهاي گلخانه اي در نيروگاه
 ملي كاهش انتشار

 
  27، مجيد عميدپور26، اميد پورعلي25فرهاد رياضي

  مكانيكدانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده 
Farhad_Riazi87@yahoo.com  

  
  چكيده

هاي دراز مدتي باشد كه منجر به آسيباي ميهاي فسيلي جهت توليد انرژي، انتشار گازهاي گلخانهترين آسيب استفاده از سوختمهم
عوامل منجر به تدوين  شود. همينهاي اجتماعي و انساني و هدررفت سرمايه هاي ملي در هر كشور ميشدن كره زمين، هزينههمچون گرم

كرد. اهميت اين موضوع باعث هايي جهت كاهش انتشار ميقوانين بازدارنده اي همچون پيمان كيوتو شد كه كشورها را ملزم به ارائه روش
ها صورت هاي كاهش انتشار و ارائه مدل رياضي انتشار آاليندهشده است كه كشور ما نيز در طي ساليان اخير تمركز زيادي بر روي روش

ها بر مبناي كنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل و با توجه گيرد. در اين پژوهش سعي شده است كه يك مدل ساده رياضي از انتشار آالينده
 و با رويكرد آينده پژوهي ارائه شود و سپس با توجه به الگوهاي كاهش انتشار، 2026ها تا سال به سناريوهاي پيشنهادي انتشار آالينده

هاي كشور ارائه گردد. بر مبناي اين نتايج با تغيير ميزان مصرف سوخت، ارزش پيشنهادهايي جهت بهبود وضعيت زيست محيطي نيروگاه
اكسيد كربن درصد كاهش انتشار آالينده دي 5و  13، 38گاز طبيعي به جاي مازوت، به ترتيب  حرارتي و درصد احتراق كربن در سوخت

  شود.مشاهده مي
  

  اي، الگوي كاهش نشرسازي انتشار، گازهاي گلخانهمدلكلمات كليدي: 
   

                                                            
  هاي انرژي، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسيدانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستم 25
  رالدين طوسيهاي انرژي، دانشگاه خواجه نصياستاديار رشته مهندسي سيستم26
 استاد رشته مهندسي سيستم هاي انرژي، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي27
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مقايسه مدل ترموديناميكي پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات با استفاده از معادالت 
SRKحالت و   PR 

 
 غالمرضا فوالدي

گاز دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه -كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  

 

 چكيده
تحقيق،اصالح مدل ترموديناميكي موجود جهت پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات، در حضور مواد بهبود دهنده مي باشد. در اين تحقيق هدف از اين 

اصالحاتي برآخرين مدل پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات در حضور مواد بهبود دهنده صورت پذيرفته است، تا مدل پيشگوتري حاصل شود. اثر 
در فاز مايع در دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفته است. در مرحله اول فرض شده كه ماده  )SDSده سديم دودسيل سولفات(حضور مواد بهبود دهن

محاسبه مي شود. درمرحله دوم تأثير  SDSبهبود دهنده يك حل شونده آلي است. ضريب اكتيويته آب در فاز مايع در حضور ماده بهبود دهنده 
ودني بر مدل لحاظ مي شود تا اختالف پتانسيل شيميايي سيستم مورد محاسبه و ارزيابي قرار بگيرد. نتايج حاصل از مدل پديده خود تجمعي مواد افز

 براي سيستم هاي خالص بدون هيچ ماده افزودني، سيستم هاي شامل مواد فعال سطحي به عنوان مواد بهبود دهنده با داده هاي تجربي موجود در
  و نشان داده شده است كه مدل پيش بيني هاي نزديكي را ارائه نموده است.مقاالت مقايسه شده است 

 PRو SRKمعادالت حالت  -ترموديناميكي مدلسازي -مواد فعال سطحي -هيدرات گاز طبيعي :كلمات كليدي
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در جدار  خمكاري لوله با پلي اورتان االستومربر ميزان توزيع ضخامتروش  تاثير بررسي
  داخلي و بيروني لوله هاي مورد استفاده در صنايع نيروگاهي 

  
  30، مصطفي سوهانكار29، سيف ا... عظيمي دستگردي28حميدرضا عباسي

  
  واحد مهندسي و ساخت فرآيندهاي توليد  -(گروه صنعتي مپنا) mapna.stsشركت  

Hmdrz_abbasi@yahoo.com  
  

  چكيده
شدگي به اين دليل مهم  صنعت همواره محدوديت مهم نازك شدگي ديواره خم بايستي مورد توجه قرار گيرد . نازكدر فرآيند خمكاري لوله ها در 

خارجي خم كشيده و ناحيه داخلي خم داخلي فشرده مي شود . كشيدگي موجب نازك شدن ضخامت ديواره  ناحيهاست كه در طي عمليات خمكاري 
يا بيشتر باشد ، از روشهاي  3س مجاز لوله بيشتر شود .در شرايطي كه نسبت شعاع خم به قطر لوله مقطع خارجي مي شود كه نبايستي از تلران

باشد ، بايستي از  3متداول خمكاري سرد مي توان جهت خمكاري لوله ها از جنس آلياژهاي مختلف استفاده نمود . اما اگر اين نسبت كمتر از 
ا استفاده از پلي اورتانهاي االستومر در داخل لوله در حين فرآيند خم مي باشد . نتايج تجربينشان روشهاي خاصي استفاده كرد . يكي از اين روشه

موسوم مي باشد همراه با بهينه سازي شرايط اصطكاكي باعث كاهش ) (PUSH BENDINGمي دهند كه استفاده از اين روش كه به روش خم فشاري 
شده است و لذا خمكاري لوله هايي با شرايط خم  ST-304درصد ضخامت لوله اي از جنس  5ميزان نازك شدگي جدار بيروني ناحيه خم به ميزان 

دون ايجاد نازك شدگي غير مجاز در جدار بيروني و چروك خوردگي بحراني از جنس آلياژهاي مختلف از جمله آلومينيوم ، فوالدهاي ضد زنگو غيره ، ب
  در جدار داخلي امكان پذير شده است . 

 
  خم فشاري ،ضريب اصطكاك ، االستومر ، الستيك ، چروك ، نازك شدگي هاي كليدي: واژه

   

                                                            
  طراحي سازه دانشگاه صنعتي مالك اشتر(گروه صنعتي مپنا)، كارشناس ارشد  mapna.stsشركت كارشناس -1
  (گروه صنعتي مپنا)، كارشناس مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد نجف آباد  mapna.sts رئيس واحد مهندسي توليد شركت -2
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد سروستان ، دانشجوي دكتراي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان-3
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و انتخاب بهترين روش توليد  فلر مطالعه موردي: بررسي روشهاي بازيابي گازهاي ارسالي به
 انرژي از طريق مقايسه 

 1حسن حق پرست خانكهداني، 2 مجيد سركاري
 1كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 
 2كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 

Haghparast.hse@gmail.com 
 

  چكيده:  
چنين اتمام پذيري ذخاير هيدروكربني ، نياز به رفع مشكل با توجه به افزايش روز افزون درخواست انرژي در جهان و به تبعه آن كشور ايران و هم 

رزش تامين انرژي را روز به روز افزايش مي دهد.موضوع فلر از دو جهت كلي داراي اهميت مي باشد.اول آنكه گازهاي ارسالي به فلر گازهاي با ا
زهاي مذكور است. از اين رو مديريت گازهاي ارسالي فلر اقتصادي قابل توجهي است ونكته دوم تاثيرات مخرب زيست محيطي ناشي از احتراق گا

اهش ك بستر مناسبي براي انجام فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي و كاربردي نه تنها در سطح كشور بلكه در كل دنيا مي باشد.اگر چه اقداماتي با هدف
مناسب در اين زمينه وجود داشته و دارد. لذا جهت جلوگيري از تلفات اين سرمايه ملي در كشور انجام شده است اما هنوز ضرورت ارائه راهكارهاي 

بايد مديريتي اعمال شود كه براي مقابله با سناريوهاي مختلف در يك پااليشگاه از هدر رفتن گازهاي ارسالي به فلر جلوگيري  )Flaringفلرينگ (
حيطي و مشود و به نحوي استفاده بهينه به عمل آيد. در اين مقاله سعي بر آن شده است كه به بازيابي گازهاي ارسالي فلر با توجه به اثرات زيست 

آن پرداخته شود و راهكارهاي مختلف جهت بازيابي آن و بهينه سازي توليد انرژي از طريق تبديل به انرژي برق و مقايسه با چند روش اقتصادي 
مشابه توليد انرژيارائه گردد همچنين راهكارهايي جهت مديريت و كنترل فلرينگ پااليشگاهها و كاهش آلودگي محيط زيست در زمان شرايط 

مو جود در پااليشگاه    Documentه فشار پااليشگاه ارائه شده است كه جهت رسيدن به صحت نتايج با استفاده از نتايج نمودارها واضطراري و تخلي
  به درستي نتايج خود مي رسيم.

  
  فلر. احتراق . سناريو . بهينه. بازيابي گازها كلمات كليدي:
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در پااليشگاههاي گازي از LPGات گازي و مطالعه موردي: امكان سنجي تانك هاي ذخيره سازي ميعان
  ديدگاه پدافندي

 
  2عباس گنجي1حسن حق پرست 

  پااليشگاه چهارم hseكارشناس ارشد مهندسي شيمي، كارمند  1

  كارشناس ايمني پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي 2

EMAIL: Haghparast.hse@gmail.com 

 
 

 چكيده :
متر مكعب گاز از بزرگترين شركت هاي توليد كننده گاز  در كشور مي  نميليو 520 به نزديك روزانه توليد با جنوبي پارس گاز مجتمع شركت
فاز ديگردرآينده نزديك ومتعدد بودن بخش هاي  12فاز و به بهره برداري رسيدن  12باتوجهبه گستردگي مجتمع و به بهره برداري رسيدن باشدكه

و پدافند غيرعامل ديده شود تا كمترين صدمات و آسيب   HSEيد پايدار بدون شك بايد تدابيري از منظر مختلف و سيساست افزايش توليد در تول
. از طرفي حفظ و صيانت از تاسيسات به خصوص تجهيزات حساس و كاهش حوادث و جلوگيري از ها به تجهيزات ، پرسنل و محيط كار وارد شود

ت از اهدافي مي باشد كه ضمن توسعه بدون حادثه بر توليد پايدار نيز مد نظر مديران بايد قرار گيرد. اتفاق افتاده اس "حوادثي كه مشابه آنها قبال
مي باشد. از اين رو در اين مقاله سعي بر   HSEپااليشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي يكي از پااليشگاههاي پيشتاز در رعايت مسايل پدافندي و

و مطرح كردن سناريوهاي مختلف  LPGفندي تانك هاي ذخيره سازي ميعانات گازي و تانك هاي ذخيره سازي آن شده تا با بررسي از ديدگاه پدا
  از وقوع حوادث احتمالي در پااليشگاه ها راهكارهايي ارائه نماييم. و شبيه سازي با رويداد خطرات واقعي جهت جلوگيري

  
  مجتمع گاز پارس جنوبي ،LPGپدافندغيرعامل، تانك ذخيره سازي ميعانات گازي، تانك ذخيره سازي كلمات كليدي: 
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برداري شركت نفت فالت قاره بررسي تعادل فازي گاز همراه توليدي يكي از سكوهاي بهره

  ايران
  

  33، سيد ابوالحسن حسيني32، علي اكبر مهرجويي31مهدي اسماعيل بيگي

  شركت نفت فالت قاره ايرانواحد پژوهش و فناوري 
mesmaeilbeigi@iooc.co.ir   

  
  

  چكيده 
باشد. چرا كه تشكيل جريان دو فازي يا چند فازي يكي از معضالت بررسي تعادل فازي جزء الينفك محاسبات مهندسي فرآيند مي

ا و يا در هبه منظور طراحي جداكنندهباشد. لذا بررسي تعادل فازي تركيب هيدروكربني هاي انتقال گاز ميپيش رو در اغلب سيستم
در سيستم انتقال شامل، خط لوله، كمپرسور، شيرها و اتصاالت از اهميت جهت كارايي و طول عمر باالتر نظر گرفتن تمهيدات الزم 

 برداري نفت خامباشد. در اين پژوهش به منظور بررسي رفتار تعادلي گاز همراه توليدي يكي از سكوهاي بهرهاي برخوردار ميويژه
ه صورت آل سيستم بشركت نفت فالت قاره ايران پرداخته شده است. بدين منظور با در نظر گرفتن رفتار ترموديناميكي غير ايده

سه فازي گاز، فاز آبي و فاز مايع هيدروكربني مورد مطالعه قرار گرفته است و تركيب درصد تشكيل دهنده هر سه فاز در شرايط 
  معين محاسبه شده است.  دمايي و فشاري

  
  تعادل فازي، گاز همراه، سيستم سه فازي، معادله حالتهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دكتري مهندسي شيمي، واحد پژوهش و فناوري شركت نفت فالت قاره ايران -31
  شيمي، واحد فراورش شركت نفت فالت قاره ايرانكارشناسي ارشد مهندسي  -32
 كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، واحد پژوهش و فناوري شركت نفت فالت قاره ايران -33
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قابليت اعتماد به خطر با استفاده از روش سيستمهاي فازي ارزيابي كمي  
 حجت جعفري*1

 
  .مهندسي ايمني و بازرسي فني . مجتمع فوالد مباركه ارشد كارشناسي1

  hojatjafari80@yahoo.com:  مقاله مسئول ينويسنده
  

  چكيده:
ش وارزيابي  كمي و قابليت اعتماد به ريسك يكي از روش هاي مهم در ايمني مدرن براي رسيدن به تصميم قابل اعتمادو همچنين يكي از بهترين ر  

 ها براي حوادث ابتدايي و نتايج احتمالي آن ميباشد.از اين رو ضعف در سنجيدن ريسك و خطر هنوز هم به عنوان يك مشكل اصلي در پيشرفت آن
بر پايه شاخه ي عيب و نقص مورد بررسي قرار داده مي شود تا مشكل استفاده از مجموعه  bow-tieتلقي ميشود.دراين تحقيق تجزيه و بررسي 

 رارفازها را حل و نيز نتيجه هاي نا مطمئن و نادرست آن را مورد بررسي قرار دهد.خطر و ريسك موجود در يك شركت در اين تحقيق مورد بررسي ق
 ه شده است محلي كه مجموعه فازها روشي براي كمك به روش تجزيه و تحليل است تا به دقت ميزان حادثه ابتدايي و نتيجه هاي آن را ارزيابيداد

  كند. هدف  به دست آمده به ما كمك ميكند تا پيامدها و حادثه هاي ابتدايي را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم.
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هيدرات گازيذخيره گاز طبيعي به روش   
 

 ايمان واعظي34
 دانشگاه حكيم سبزواري، خراسان رضوي ، سبزوار، توحيد شهر  

vaeziiman@yahoo.com 
 
 

 
 

 چكيده
نياز به گاز طبيعي در سراسر دنيا با كمترين هزينه سبب شده است كه يك روش جديد براي ذخيره سازي و حمل گاز طبيعي به       

ترين خواص هيدرات كه آن را براي اين كاربرد بسيار مورد توجه قرار داده است، نسبت گاز به شكل هيدرات ظهور يا بد. يكي از مهم
اما مشكل اساسي استفاده از هيدرات در صنعت سرعت توليد پايين آن است. براي رفع اين مشكل، افزودن  جامد باال در آن است و

توانند حجم گاز محبوس شده در شبكه هيدرات را افزايش مواد بهبود دهنده توسط محققين بسياري پيشنهاد شده است. اين مواد مي
يناميكي تشكيل آن را نيز جابه جا نمايند. به طوريكه هيدرات در دماي مورد داده، سبب بهبو د سرعت تشكيل آن شده و شرايط ترمود

تري تشكيل شود. تا كنون استفاده از مواد فعال سطحي به عنوان مواد بهبود دهنده پيشنهاد شده است. رفتار هاي نظر در فشار پايين
  ود.شفازي سيستم در حضور اين مواد نسبت به حالت آب خالص دستخوش تغيير مي

  
  هيدرات گاز طبيعي، مواد بهبود دهنده، مواد فعال سطحي، مايسل هاي كليدي:واژه

  
   

                                                            
1كارشناسي مهندسي شيمي -  
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بررسي پيش بيني عدد اكتان بنزين موتور پااليشگاه تبريز با استفاده از داده هاي تقطير به 
  روش شبكه عصبي مصنوعي

  
فرايند دانشگاه محل تحصيل يا سازمان محل كار فعلي: شركت ملي پخش فراورده  -كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  :محمد امين جاللي زاد

  هاي نفتي ايران منطقه آذربايجانشرقي
:Jalalizad@yahoo.com  

  
  چكيده

ست دواحدهاي مختلف پااليشگاه بههاي متفاوت، توليد و در خام ميباشد. اين ماده از اختالط به روشموتور يكي از مشتقات نفتبنزين
شد. از جمله مهممي شته با شته و كمترين هزينه را در بر دا شده مطابقت دا ت ترين مشخصاآيد تا محصول نهايي با مشخصات تعيين 

قابل ســيلندر با ظريب تراكم كه شــامل يك موتور تكCFRســوزي آن اســت كه براي تعيين آن از دســتگاه موتور آرامموتور عددبنزين
سط و هاي متوي آزمايشگاهي باالي آن از عهدهي اين دستگاه بعلت هزينهشود. تهيهباشد استفاده ميي ضربه ميتنظيم و يك شمارنده

علت استفاده از مواد خالص گران بوده و همراه با توليد آلودگي صوتي و شيمايي باشد. همچنين انجام آزمايش با آن بهكوچك خارج مي
بهره نمانده و هاي اخير در علوم رايانه و كاربردهاي بســيار متنوع آن، مهندســي شــيمي نيز از اين علم بيهمزمان با پيشــرفتباشــد.مي
هاي مورد اســـتفاده، ي تكنيكاند. از جملهي شـــرايط متنوع عملياتي ايجاد شـــدهســـازي و محاســـبههاي مختلفي جهت مدلافزارنرم

بيني خواص فيزيكي از لحاظ اقتصادي و عملياتي اهميت يابي به مدلي دقيق براي پيش. لذا دستباشندهاي عصبي مصنوعي ميشبكه
است كه دستگاهي گران بوده و انجام آزمايش با CFRسوزي بنزين موتور داشتن دستگاه موتوري تعيين عدد آرامدارد. از آنجا كه الزمه

تواند باعث كاهش هزينه، كاهش آلودگي و افزايش ســرعت اي در اين امر مينههاي راياشــود لذا اســتفاده از تكنيكآن گران تمام مي
شبكه ستفاده از  سياه براي پيشصورت مدل جعبهي عصبي مصنوعي بهآزمايشات بشود. بنابراين ا سوزي بنزيني  وتور مبيني عدد آرام 

تفاده از سوزي با اسبيني عدد آرامصنوعي، جهت پيشمناسب به نظر ميرسد.در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از شبكه عصبي م
سه گرديده كه بيانداده شده با نتايج واقعي و تجربي مقاي شبكههاي تقطيرمدلي ارائه گردد. مدل ارائه  صبي  يگر قابل اعتماد بودن  ع

صنوعي جهت پيش سازگار بودن آن با دادهبيني عدد آرامم ستانداسوزي و  ساس ا شركت ملي پااليش و پخش هاي تجربي و بر ا ردهاي 
  هاي نفتي ايران ميباشد.فرآورده

  
  سوزي، منحني نقطه جوش.عدد آرامميني تب، متلب،عصبي مصنوعي، بنزين موتور، شبكههاي كليدي:واژه
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Floating Liquefied Natural Gas 

 
Javad Jahanbakhsh Rostami35, Ebrahim Shamekhi36 

Mapna Group, Mirdamad Blvd. 
jahanbakhsh_j@mapnagroup.com 

 
 
 
 

Abstract 
Rising pricesandgrowing demandfor natural gashas led to theexploration ofoffshoregas fieldsinthe remotest 
regionsjustified economically. Afterpartialprocessingonconventionaloffshorenaturalgasproduction platforms, natural 
gasis sentto the shoreforfurtherrefiningprocessesand is prepared for the final consumer. Conventional platform is used 
where the gas field is located relatively reasonable distance from the shore or near the existing gas pipeline network. 
But many natural gas reservoirs in the world are located in remote offshore fields where transmission of natural gas by 
pipeline is not possible or is not economical to install platform, so it has not been possible to explore them. Today 
development of Floating Production Storage and Offloading (FPSO) platforms have increased the possibility of 
exploration these fields. Natural gas is transferred from these floating platforms in liquid form. When liquefied natural 
gas (LNG) reachesitsdestination, it is returned to gas form at regasification facilities. Floating storage and regasification 
unit (FSRU) can also be used in reception for regasification and injection of natural gas into the gas 
pipeline.FloatingLNG productionplatformsrefer to theFLNGtechnologyand its design philosophy is based on 
experience with onshore LNG plants, LNG shipping and FPSO design and operation. 

 
Keywords:FLNG, LNG, Floating Liquefied Natural Gas, FPSO, FSRU. 
 
 

   

                                                            
35 Process Engineering Expert, Rotary Equipment Design & Engineering Deputy, Oil and Gas Division, Mapna Group. 
36 Deputy of Rotary Equipment Design & Engineering, Oil and Gas Division, Mapna Group. 
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  در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي HSEسيستم نوين مديريت 
  

  37محمدباقر شمسي
 دانشگاه آزاد اسالمي, واحد ماهشهر, گروه مهندسي شيمي, ماهشهر, ايران

K3shams@gmail.com 
 

  
  

  چكيده 
تغيير و تحوالت چندين دهه صنعت ورود به عصر جديد يا عصر فرا صنعتي و عصر اطالعات و عصر ارتباطات حاصل پيدايش سيستم هاي 
 مديريتي مختلف در سازمان ها بوده است . براثر بهبود سيستم هاي مديريتي نتايج بسيار مفيدي براي سازمان پديدار مي شود كه از مهمترين

بهره وري در سازمان اشاره نمود . بي گمان رشته اقتصادي جوامع در گرو نرخ رشد بهره وري آنان باشد به طوري كه كشورهاي  آنها مي توان به
صنعتي و داراي اقتصاد پويا كشورهايي هستند كه داراي بهره وري در سيستم هاي خود مي باشند. از طرفي روزانه شاهد حوادث، بيماريهاي 

يم كه با زيانهاي مستقيم و غير مستقيم خود سازمانها را تحت تاثير قرار مي دهند لذا وجود يك رابطه مستقيم بين مختلفي در سازمان هست
بهره وري ورعايت اصول ايمني، بهداشت ومحيط زيست از بديهيات است بررسي ديدگاههاي مختلف بهره وري معلوم مي نمايد كه در همه 

ه در ميزان بهره وري مشترك است و آن نيروي كار(كارگر) مي باشد . از بررسي عوامل موثر در مديريت آنها يك ركن بعنوان عامل تعيين كنند
HSE  نيز چنين بر مي آيد كه نيروي انساني بعنوان مهمترين عامل تاثير گذار بر شرايط ايمني، بهداشت و محيط زيست مي باشد . بنابراين

  سازمان خواهد شد. HSEنيروي انساني منجر شود در واقعه باعث بهبود وضعيت بهره وري و هر شرايطي كه بتواند نسبت به حفظ و صيانت 
  

  ايمني, بهداشت, محيط زيست, صنعت .هاي كليدي: واژه
   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر-1
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  كاربرد فناوري نانو در محيط زيست

  
  38محمد باقر شمسي

  , ايراندانشگاه آزاد اسالمي, واحد ماهشهر, گروه مهندسي شيمي, ماهشهر
K3shams@gmail.com  

  
  چكيده 

 فامروزه از فنĤوري هاي مختلف به منظور ايجاد آسايش بيشتر و صرفه جويي در هزينه ها به خصوص در                                  مصر  
منابع  انرژي بهره هاي فراوان برده مي شود. نانو تكنولوژي علم ساختمان اتم به اتم مواد جديد با خواص مورد نظر است كه هنوز در 

اه خود در جهان قرار دارد و آينده بسيار روشني براي آن پيش  بيني مي شود. اين علم با كنترل مواد در مقياس مولكولي، گشايش آغاز ر
اسرار طبيعت در تمام عرصه ها را نويد  مي دهد. از جمله دست آوردهاي فراوان اين فن آوري، كاربرد آن در توليد، انتقال، مصرف و 

كارآيي باال و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي است كه تحول شگرفي را در اين زمينه ايجاد مي كند. فناوري  ذخيره سازي انرژي با
نانو اين امكان را ايجاد كرده است كه مواد طوري مصرف شوند كه به طور موثري ورود آالينده هاي ناشي از فعاليت هاي انساني به 

هاي نوين براي استفاده از منابع طبيعي دستاوردهايي را وژي و دستيابي انسان به روشمحيط زيست را كم كنند. امروزه پيشرفت تكنول
 آورد, همان طوركه مي دانيمبه همراه دارد كه عالوه بر تاثيرات فراوان در زندگي بشر، تاثيراتي منفي را نيز براي طبيعت به ارمغان مي

آنها برويم، لذا شناسايي منشاء آلودگي بسيار مهم است. به كمك فناوري نانو  براي كنترل دقيق آالينده ها ابتدا بايد به سراغ منابع
تغييرات آلودگي به صورت موضعي قابل بررسي خواهد بود. فناوري نانو بر اساس تحليل نقطه اي و حسگرهاي پيشرفته ابزاري براي 

 دستيابي به داده هاي سريعتر فراهم مي كند .

 
  

  فناوري نانو , محيط زيست ,آالينده ها . هاي كليدي: واژه
   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر -1
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رفت گاز از خطوط لوله سازي فرآيند هدربررسي اثرات انتقال حرارت در شبيه  

 مرتضي بهبهانينژاد39، مازيار چنگيزيان40، محمدرضا كاوياننژاد41
 

 دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده مهندسي، گروه مكانيك
bnmorteza@scu.ac.ir 

 
  چكيده

است. در اين مقاله اثرات انتقال حرارت بر پارامترهاي جريان در فرآيند هدررفت گاز از يك خط لوله مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته
پذير و لزج در نظر گرفته شده و سيال عامل (گاز متان) گاز كامل فرض صورت دائم، تراكمدر پژوهش حاضر جريان درون لوله به

است. با اين فرضيات ابتدا مدل رياضي و سپس معادالت حاكم مربوطه براي شرايطي كه هدررفت با فرض تبادل حرارتي مابين شده
وش است. سپس الگوريتم و رو همچنين شرايطي كه اين فرآيند آدياباتيك فرض شود، ارائه شده گاز و محيط پيرامون صورت بگيرد

سازي عددي حاضر نيز، نتايج به منظور اعتبارسنجي شبيهعددي مورد استفاده جهت حل مجموعه معادالت حاكم ذكر شده و 
گردد. در آخر نيز مساله ها مشاهده ميناسبي ميان آحاصل ازآن با نتايج ساير محققين مورد مقايسه قرار گرفته كه انطباق من

هاي مختلف براي لوله، در دو وضعيت تبادل حرارتي جريان با محيط پيرامون و فرض جداره آدياباتيك ايبا در نظر گرفتن طولنمونه
 اثرات اصطكاك و انتقال حرارت ،سازي انجام شدهشوند. در شبيهها با يكديگر مقايسه ميسازيانشعاب حل شده و نتايج اين شبيه

است. بر پارامترهاي جريان نظير عدد ماخ ورودي، عدد ماخ خروجي، دما و دبي گاز در در دو وضعيت مذكور مورد بررسي قرار گرفته
مگيري شهاي مختلف، انتقال حرارت جريان تاثيري چنتايج بيانگر اين است كه در فشارهاي ورودي متفاوت و براي انشعاباتي با طول

دهد. عمده اثر انتقال حرارت بر پارمتر دما هاي طويل كاهش ميبر عدد ماخ ورودي نداشته اما طول مورد نياز براي خفگي را در لوله
  است.درصد بوده 2و برابر با  200بعد مشاهده شده و الزم به ذكر است كه بيشينه تغييرات دبي جرمي محاسبه شده براي طول بي

 
  سازي عدديپذير، انتقال حرارت، افت فشار، خط لوله، شبيههاي تراكمگاز هدررفت، جرياندي: هاي كليواژه

   

                                                            
  هاي گازرساني، دانشگاه شهيد چمران اهوازمركز پژوهشي شبكهدكتراي مهندسي مكانيك، دانشيار گروه مكانيك، دانشكده مهندسي، 1
  دانشگاه شهيد چمران اهوازهاي گازرساني، استاديار گروه مكانيك، دانشكده مهندسي، مركز پژوهشي شبكهدكتراي مهندسي مكانيك، 2
  دانشگاه شهيد چمران اهواز هاي گازرساني،مركز پژوهشي شبكهدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، دانشكده مهندسي،3
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  بررسي روش هاي تعيين نقطه آغاز پديده رسوب آسفالتين از نفت خام
  

  ، محسن وفايي سفتي، مهرداد سليماني42محمد مهدي شادمان
  گروه مهندسي شيمي -دانشگاه تربيت مدرس - -استان تهران

m.shadman@modares.ac.ir 
  

  
  
  

  چكيده 
ضي و خطوط  سطح االر شت نفت خام در مخازن  ستخراج و بهره برداري، انبا صنعت نفت در زمينه هاي ا ضالت  يكي از مهمترين مع
انتقال نفت، تشكيل مواد آلي سنگين(آسفالتين و واكس) و به دنبال آن ايجاد رسوب درون سازندهاي نفتي، تاسيسات و خطوط انتقال 

شراي شد. تغيير در  شود، بنابراين اهميت تعيين نفت خام مي با سفالتين مي  سوب آ شكيل ر سبب ت شار نفت خام  ط تركيب، دما و ف
شروع به  ست. در اين پژوهش تكنيك هاي مختلف تعيين نقطه  شن ا شت از مخازن نفتي رو سوب، براي عمليات بردا شروع ر نقطه 

كيل رسوب آسفالتين در تعيين شروع رسوب آسفالتين همراه مزايا و معايب آورده شده است. نتايج نشان ميدهد شناخت مكانيزم تش
شان ميدهد كه دراين پژوهش  شدن و نشست را ن شكيل، كلوخه  شروع ت از اهميت ويژه اي برخوردار است و روش هاي مختلف نقاط 

  مطالعات جامعي بر روي آنها به تفكيك صورت گرفته است. 
  

  آسفالتين، رزين، تشكيل، لخته شدن، كلوخه شدن، نشست هاي كليدي: واژه
  

   

                                                            
   دانشجوي دكتري مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس-1
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زني و هاي مختلف رطوبتسازي رياضي عملكرد و تحليل راندمان توليد الگومدل
كنشيرينزدايي در يك آبرطوبت  

 
 مائده قديريان نجف آبادي43، امير رحيمي2.

  گروه مهندسي شيمي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان 
Maede.ghadirian@gmail.com 

 
 
 
 

  چكيده
سازي زدايي، بر اساس تحليل مبتني بر نتايج مدلزني و رطوبتدر اين تحقيق عملكرد و راندمان توليد الگوهاي مختلف فرآيند رطوبت

كردن هوا در يك هاي گرم كردن آب و گرم جهت وفرآيندي همجهت، سامانههمي غيررياضي مورد بررسي قرار گرفته است. سامانه
ها (كندانسور) در فرآيند برج آكنده) و تماس غيرمستقيم آن(روش تماس مستقيم هوا و آب چنين زني، همي رطوبتبرج آكنده

تغييرات رطوبت هوا، دماي آب و دماي هوا بر اساس هاي اند. معادلهزدايي، از الگوهايي هستند كه در اين تحقيق بررسي شدهرطوبت
جهت از راندمان توليد جهت نسبت به همهمي غيربقاي جرم و انرژي بدست آمده اند. با توجه به نتايج بدست آمده، سامانهقوانين 

چنين ميزان رطوبت جذب شده توسط هوا در فرآيند گرم كردن آب نسبت به گرم كردن هوا بيشتر باشد. همباالتري برخوردار مي
  باشد.مستقيم بيشتر ميراندمان روش تماس مستقيم از غيرزدايي نيز باشد. در بخش رطوبتمي
  

  كندانسور. زدايي، برج آكنده،زني، فرآيند رطوبت: فرآيند رطوبتهاي كليديواژه
  

   

                                                            
دانشجوي كارشناسي، گروه مهندسي شيمي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان-1  
  دانشيار گروه مهندسي شيمي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان -2
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 افزايش راندمان مخازن نفتي به وسيله تزريق آب
 

 44محمودرضاگودرزي
 جم پتروشيمي شركت:كار محل

goodarzi_mr@yahoo.com 
 
 
 
 

  چكيده
 سناريوهاي در است. قرارگرفته بررسي مورد برداشت از مخزن سيري ازدياد عمليات براي تزريقي، چاه چندين و توليدي چاه چندين پروژه اين در

 شده، گرفته نظر در مدل چهار هر براي قرارمي گيرد. بررسي مورد داشتيم، هتزريقĤبن يك حالت يعني مخزن طبيعي توليد ابتدا شده انتخاب

 تزريق و توليد نظر، مورد الگوهاي درتمامي شد، گرفته نظر در متغيير روز در بشكه 7000 تا روز در بشكه 25000 چاهاز هر براي توليدي دبيهاي

 مورد پاييني و بااليي هاي اليه از توليد و تزريق تاثير كه چاه، يك از توليد و چاه يك از تزريق الگوي در بجز ميگيرد، صورت ها اليه تمامي از

 كه ميپردازيم حالتي بررسي به باشند. سپس %10از بيشتر دبي داراي نتوانستند مدلها از هيچكدام نهايت در مدل اين درست. ا گرفته قرار بررسي

 هاي گوشه از كه چاه يك از توليد و چاه يك از تنها تزريق با كه يابيم مي دست كلي نتيجه اين به نهايت در باشيم. داشته تزريق هم و توليد هم

 توليد و تزريق درروز بشكه 30000با اقتصادي توليد اين  .باشيم ،داشته % 28 حدود  در اقتصادي راندماني ميشوند، توليد و تزريق هم روبروي

 ميزان اين با اليه يك از توليد با لي و ميگيرد صورت ها اليه تمامي از تزريق و توليد مدل اين در .شد خواهد حاصل روز در بشكه17000  با  برابر

 اي عمده نقش توليد، راندمان در توليدي اليه بيشتر شد ذكر قبالً  همانطوركه و باشيم ته داش درصد27تا26بين راندماني ميتوانيم، توليد و تزريق

 . داشت خواهد

 
  : چاه توليدي، چاه تزريقي، مخزن سيري، ازدياد برداشت، اليه توليدي، راندمان اقتصاديهاي كليديواژه 

   

                                                            
 -كارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري44
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بررسي جايگزيني نيروگاه زمين گرمايي به جاي نيروگاه هاي فسيلي و هسته اي واثرات زيست محيطي 
  آن
  

  2، علي اشرفي زاده1منصور ديناروند

 rahmatiesm@yahoo.comاسالمي واحد دزفولدانشجوي كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد 1

 2استاديار مهندسي مكانيك،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول
  

  چكيده:
 از نو انرژيهاي گرفته است. مطالعه قرار تخريب زيست محيطي حاصل ازاستفاده ي سوخت هاي فسيلي وهسته ي مورد ها و آلودگي مقاله، اين در

 آب آلودگيهاي و محيطي زيست آلودگيهاي باعث فسيلي ميباشند. سوختهاي سوخت هاي فسيلي براي خوبي جايگزين كه اهميت دارند جهت آن

 و نو انرژيهاي بشربه آوردن روي عوامل ديگر از انرژي بشربه افزون روز نياز و جمعيت ميباشند. ازدياد ناپذير تجديد همچنين و اند شده هوايي و
هزينه  زمين گرمايي درمناطق مختلف زمين بررسي و منابع موجود انرژي زمين گرمايي تبيين گشته و برداري ازمكانيزم كلي بهره  پذيراست. تجديد

مشكالت چالش هاي نيروگا ههاي زمين گرمايي  فسيلي بايكديگرمقايسه شده اند. تاسيسات وارتفاع چاه هاي مورداستفاده درنيروگاه زمين گرمايي و
جايگزين  نيروگاه هاي زمين گرمايي مي توانند توجه به پيشنهادات موجود، با تحقيقات نشان ميدهد ه گرديده است .ارائ راه حل هاي موجود بيان و

  هسته ي باشند. مناسبي براي نيروگاه فسيلي و
  

  پسماندهاي هسته ي آالينده هاي فسيلي، انرژي، كاربردهاي نو، انرژيهاي گرمايي، زمين انرژيكليدي:  كلمات
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Boundary layer and heat transfer numerical analysis for the Falkner-

Skan wedge flow 
  

M.Baou-Dizabadi45, M.Nourozi 46, A.Jabbari Moghadam47  
Department of Mechanical Engineering ,Shahrood University of Technology,Shahrood,Iran 

maryambaou@shahroodut.ac.ir 
 
 
 
 

Abstract 
 This paper presents numerical method to investigate the boundary layer and temperature field associated with 
the Falkner-Skan boundary layer problem. Numerical results for velocity and temperature of wedge flow are 
present. The feature of the fluid flow and heat transfer characteristics are analyzed by plotting graphs. 
Numerical results for the velocity and temperature profiles of the wedge flow are presented graphically for 
different values of the wedge angle and Prandtl number. The effect of Reynolds number, prandtl and pressure 
gradient on the thickness of dynamic and heat transfer boundary layer, momentum thickness, displacement 
thickness and drag coefficient are survey. With decreasing pressure at each point along the wedge the thickness 
of heat transfer and dynamic boundary layer and momentum and displacement thickness decrease. 
Keywords: falkner-Skan boundary layer, Dynamic boundary layer, Heat transfer boundary layer,Wedge flow 

   

                                                            
45 Master student of Mechanical Engineering,Shahrood  University of Technology  
46Assistant Professor of Mechanical Engineering,Shahrood University of Technology 
47Assistant Professor of Mechanical Engineering,Shahrood  University of Technology 
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حل عددي جريان سيال ويسكواالستيك در اليه مرزي روي صفحه تخت با 
  گراديان فشاروجود 

  
 50، علي جباري مقدم49، محمود نوروزي48مريم بائو

  
  دانشكده مهندسي مكانيك،دانشگاه صنعتي شاهرود،شاهرود،ايران

maryambaou@shahroodut.ac.ir 
  
  

  چكيده 
اليه مرزي جريان آرام با وجود گراديان فشار در جريان سيال مقاله حاضر شامل پيش بيني ، محاسبه و تحليل پارامترهاي 

ويسكواالستيك مرتبه دوم مي باشد.در اين تحقيق از روش عددي براي حل مسئله ،مقايسه و تحليل پارامترهاي موثر بر ضخامت 
صحت اين روش بررسي اليه مرزي استفاده شده است.ضخامت اليه مرزي در حل عددي با حل فالكنراسكن مقايسه گرديده است و

شده است. همچنين تاثير تغييرات گراديان فشار ،عدد رينولدز و خاصيت االستيك بر روي ضخامت اليه مرزي ديناميكي،ضخامت 
  مومنتوم ،ضخامت جابجايي و ضريب درگ بررسي گرديده است.

  
 اليه مرزي،گراديان فشار فالكنراسكن،سيال ويسكواالستيك مرتبه دو،ضخامتهاي كليدي: واژه            

   

                                                            
  دانشجو كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك،دانشگاه صنعتي شاهرود، شاهرود،ايران -1
  استاديار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شاهرود،شاهرود،ايران -2
استاديار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شاهرود،شاهرود،ايران-3  
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An Investigation of Some Effective Parameters onFluidized Bed Grain 

Dryers 

  
52, Abdolreza Moghadassi51Marzie Farjami  

Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University  
Farjami_marzie@yahoo.com  

  
  
 
  

Abstract  
Having accurate values of the parameters which mainly govern the industrial processes in hand 
is the key aspect to handle the process and optimize it. To deal with this challenge, some 
mathematical models have been developed and modified to be epidemic. This Study aims to 
present the simulation of gas-solid flow in fluidized bed dryer. Numerical solution of two-
dimensional, axis-symmetrical cylindrical model for both phases is the very base on which this 
study is conducted. Some of the versatile parameters like inlet gas velocity and temperature, 
diameter and density of particles during drying process went under magnification and also 
challenges of heat transfer along the bed are investigated and discussed in detail. Solid 
temperatures in the center and on the surface which are greatly affected by time as well as results 
of the study are shown. At the end, model outputs are compared with experimental data which 
shows reasonable agreement and good match. 

  
Keywords: Gas-solid flow, fluidized bed, grain dryer, heat transfer, properties of wheat 

  
   

                                                            
51 - Ph.D Student 
52 - Associate Professor 
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  پارامترهاي بهينه در فرايند حذف مركاپتان از ميعانات گازي عمليبررسي 
  
  2، عبداله سليمي  1*محمد مسعود عاطف

Masoud_aatef@yahoo.com1 
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  
  چكيده:

اين تحقيق دستيابي به پارامترهاي بهينه جهت حذف حداكثري مركاپتانها از ميعانات گازيپااليشگاه اول از مجتمع گاز پارس جنوبي،توسط  هدف از
سيال  يكربن فعال در مقياس آزمايشگاهي مي باشد. در اين خصوص ابتدا اثر مقدار وزن جاذب با ثابت در نظر گرفتن ساير پارامترها(حجم سيال، دما

و بستر، زمان تماس، سايز جاذب و غلظت سيال) بررسي شده است. پس از آن به بررسي اثر حجم سيال و اثر زمان تماس و همچنين سايز جاذب 
يرات يپرداخته شد. جهت بررسياثر غلظت سيال مورد آزمايش از ايزوترم هاي جذبيفروندليچ و النگموير استفاده شده است. در ادامه به ارزيابي تغ

الي مخصوص ميعانات، قبل و بعد از فيلتراسيون در زمانهاي مختلف پرداخته شده است. در نهايت جهت دستيابي به درصد برشهاي دمايي، چگ
بر اساس نتايج تجربي بدست آمده، مشخص گرديد كه با افزايش  .عمليات تقطير روي نمونه، قبل و بعد از فيلتراسيون در شرايط بهينه صورت گرفت

ب و ثابت ماندن ساير پارامترها، درصد حذف مركاپتان افزايش مييابد و با افزايش حجم سيال عبوري از بستر، درصد حذف مركاپتان كاهش جرم جاذ
 ر ادامهد مييابد. زمان نيز بعنوان يكي از پارامترهاي تاثير گذار مي باشد. آزمايشات نشان مي دهند كه در لحظات اوليه واكنش درصد جذب افزايش و

 ينرخ تغييرات ثابت مي ماند. در اين تحقيق مشخص گرديد كه با كوچكتر شدن سايز جاذب درصد حذف مركاپتان نيز افزايش مي يابد. نتايج چگال
 مخصوص و درصد برشهاي دمايي قبل و بعد از فيلتراسيون بيانگر حذف تركيبات سبك توسط كربن فعال مي باشد. با توجه به ضرايب همبستگي

نشان داده شده است. بررسي داده هاي  ت تك دماي جذب النگموير و فروندليچ، تطابق بين مدلهاي تئوري و اطالعات حاصل از نتايج تجربيمعادال
 تجربي حاكي از آن است كه تطابق با معادله فروندليچ بيشتر از معادله ايزوترم جذبي النگموير است.

 
  ترم جذبي؛ كربن فعال؛ النگمويرمركاپتان؛ ميعانات گازي؛ ايزو كلمات كليدي:
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هاي توليدي/ تزريقي گاز در مخزن گازي ساختار احمديسازي آرايش  چاهبهينه  
  *2، مهرداد منطقيان1مسعود سامي وند

  دانشگاه تربيت مدرس،دانشكده مهندسي شيمي،گروه مهندسي نفت
 سازي گاز طبيعيشركت ذخيره

samivandm@gmail.com 
 
 
 
 

  چكيده
سازي در محل و هاي ذخيرههاي اوج مصرف و تقاضا در بازار از اهميت بسياري برخوردار است. با ايجاد طرحسازي گاز براي مديريت زمانذخيره     

ازي سرد و گاز را با دبي ثابت در سال وارد كرد و مابقي اضافه تقاضا را از واحدهاي ذخيرهتوان مشكل را حل كاستفاده از خطوط با ظرفيت متوسط مي
روج از گردد. بنابراين جهت خجويي اقتصادي نيز ميتأمين نمود. اين راه حل نه تنها باعث كاهش مشكالت انتقال با دبي باال شده بلكه باعث صرفه

ي رفتار بينباشد. در اين پژوهش از معادله حالت پنگ رابينسون جهت پيشناپذير ميي گاز امري اجتنابسازركود شبكه گازرساني، توجه به ذخيره
دهد. اكسيدكربن تشكيل ميدهد اغلب گاز مخزن را نيتروژن و متان و مقدار اندكي ديفازي سيال داخل مخزن استفاده شده است. نتايج نشان مي

  هاي توليدي/تزريقي در مخزن ساختار احمدي محاسبه شد. ن پارامترهاي مؤثر فاصله بهينه چاهسازي و با اعمال كردهمچنين با شبيه
  

  مخزن -رفتار فازي -سازيبهينه -سازي ذخيره واژگان كليدي:
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سازي دبي گاز تزريقي و توزيع فشار در مخزن گازي ساختار  احمدي: بررسي مدل
  پارامترهاي تراوايي و ضريب تأثير پوسته

  
  *2، مهرداد منطقيان1وندمسعود سامي

  دانشگاه تربيت مدرس،دانشكده مهندسي شيمي،گروه مهندسي نفت
 سازي گاز طبيعيشركت ذخيره

samivandm@gmail.com  
  
  
  
  

  چكيده
نمود. گاز طبيعي در سطح مخازن در فاز مايع با عنوان سازي توان ذخيرهاالرضي مياالرضي و تحتگاز طبيعي را به دو روش سطح

سازي زيرزميني گاز سازي آن در حالت گازي، ذخيرهسازي است اما بهترين راه براي ذخيرهشده قابل ذخيرهگاز طبيعي مايع
ار ر در مخزن گازي ساختدر اين پژوهش تأثير پارامترهاي تراوايي و ضريب پوسته بر مقدار دبي گاز تزريقي و فشا باشد.طبيعي مي

دبي تزريقي به شدت افت كرده و از مقدار دهد كه سازي نشان ميسازي گاز بررسي شده است.  نتايج مدلاحمدي جهت ذخيره
با افزايش ضريب رسد. همچنين ميليون استاندارد فوت مكعب در روز مي 55ميليون استاندارد فوت مكعب در روز به مقدار  80

افزايش تراوايي متوسط مخزن در لحظه شروع تزريق، سبب افزايش دبي تزريقي به يابد. ي تزريقي كاهش ميپوسته مقدار دب
  يابد.شود و فشار متوسط مخزن نيز افزايش ميصورت تقريباً خطي مي

  
  سازي، تراوايي، ضريب پوستهمخزن گازي، مدل واژگان كليدي:
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اكسيد مس در كانال با سطح مقطع مربع و منبع  -بررسي عددي انتقال اجباري حرارت آب
 حرارتي استوانه اي در مركز آن 

 
 محمدحسن پوراحمدي الهيجاني53، سيعد مهرزاد سالكجاني54، مانيسا فرخ دوست55

اصفهان -دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر مجلسي -1  

maziarp303@yahoo.com 
 

 
  چكيده: 

اكسيد مس را در داخل كانالي با سطح مقطع مربع و نيز منبع حرارتي استوانه اي  -در اين مقاله در نظر است انتقال حرارت جريان آرام نانوسيال آب
رار دارند و ق Tcكه در مركز آن واقع شده است را مورد بررسي قرار دهيم. سطح پايين و باالي كانال عايق بوده و ديواره هاي جانبي در دماي ثابت 

درصد متغير بوده و محدوده رينولدز در محدوده  5تا  1شار حرارتي ثابت از منبع حرارتي به داخل كانال اعمال مي گردد. غلظت نانوسيال در محدوده 
يگيرد. نتايج حاصل از اين نانومتر مورد مطالعه قرار م 100تا  50تغيير مي كند. همچنين در اين بررسي اثرات تغيير قطر نانوسيال از  1000تا  100

  به عنوان مرجع اصلي مورد مقايسه و اعتبار سنجي قرار ميگرد. 1حل براي آب خالص با نتايج موجود در كتاب شاه و لندن
 
 

  انتقال حرارت اجباري، نانوسيال ، كانال مربعي ، شار حرارتي ثابت واژه هاي كليدي:
   

                                                            
  اصفهان -دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر مجلسي -53
 مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودسر -54
 آمل -دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي آيت اهللا آملي -55

 



30004704704700به  300موبايل: ارسال عدد دريافت رايگان اطالعات همايش بر روي   
 

 

 

بررسي تئوري نقطه شروع طغيان برج تقطير و رابطه آن با بازده سيني ها و گراديان دما با 
  Hysysكمك شبيه سازي يك برج دي پروپانايزر در نرم افزار 

 
  پارس جنوبي 24-22،مهندس فرآيند،شركت مديريت راه اندازي و بهره برداري تسكو،پروژه راه اندازي فازهاي محمد جوالئي

  پارس جنوبي 24-22،مهندس مكانيك،شركت مديريت راه اندازي و بهره برداري تسكو، پروژه راه اندازي فازهاي پرند اميرحسين
mohamad.julaey@gmail.com  

  
  چكيده 
زيادي هستند.بهينه كردن اين پارامترها باعث افزايش پارامترهاي مختلف موجود و موثر در انتقال جرم شامل خواص فيزيكي و شيميايي   

ادن ، تغيير ددقت در انتقال جرم و كم كردن هزينه هاي عملياتي و در بعضي اوقات هزينه هاي ثابت يك واحد صنعتي ميشود.در مهندسي راه اندازي
گاه دست نيافتني يا زمان بر است.ساخت دوباره تجهيزات پارامترهاي مربوط به سايز و طراحي مكانيكي تجهيزات كاري هزينه بر و در عين حال 

دما  ونيازمند خريد مواد جديد و تهيه دستورالعمل هاي ساخت و نصب جديد است.به غير از پارامترهاي مكانيكي پارامترهاي ديگري نظير دبي،فشار 
حالت بهينه فرآيند مورد نظر دست يافت.در اين مقاله سعي شده است وجود دارند كه ميتوان با تغيير آنها و بدون تغيير در حالت مكانيكي دستگاه به 

فشار سيني  و تا با استفاده از داده هاي منطقي ابتدا شبيه سازي برج ديپروپانايزر با دقت بااليي انجام گرفته و سپس به كمك نمودارها و مقادير دما
  مقدار پروپان در محصول باالسري محاسبه گردد. به سيني اين برج، فشار بهينه جهت رسيدن به باالترين بازده و

   

                                                            
Julaey.m@Tescooil.com 
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ي ي حفاري مورب با پديدهآناليز ارتعاشات همزمان طولي و عرضي رشته
  لغزش در عمليات حفاري بدون در نظر گرفتن اثر گل حفاري-چسبش

  
  57، محمدتقي احمديان56شناسمحمد دم
  الملل دانشگاه صنعتي شريف، جزيره كيشپرديس بين

Damshenas1987@yahoo.com 
  
 
 
  

  چكيده
شين شات يكي از عوامل تأثيرگذار در طراحي، عملكرد بهينه و طول عمر همه ما شتهآالت محسوب ميارتعا شات ايجادشده در ر  گردد. بررسي ارتعا

هاي حفاري لنگ زني احتمالي يكي از خوردار اســـت و با توجه به طويل بودن رشـــتههاي دوار از اهميت خاصـــي برحفاري همانند ديگر ماشـــين
ـــوعات مهم تلقي مي گردد... هدف از انجام اين مقاله يافتن دليل گردد كه باعث كاهش نرخ نفوذ و درنتيجه افزايش زمان و هزينه حفاري ميموض

ـــته حفاري مورب و تأ ـــبش تحليل كردن خطي يا غيرخطي بودن فيزيك رش لغزش در ايجاد لنگ زني خواهد بود. بدين منظور  –ثير پديده چس
سيل يك شي و پتان شتهمعادالت مربوط به انرژي جنب شتهر ضي نو شات طولي و عر ستفاده از روشي حفاري دوار با در نظر گرفتن ارتعا  شده و با ا

صورت پذيرفته اثر وزن رشته حفاري  Ansys™افزار اجزاء محدود نرمسازي كه توسط اند. در اين مدلآمدهدستالگرانژ معادالت حركت سيستم به
شـــده اســـت. درنهايت روش تحليل غيرخطي به خاطر وجود جمالت غيرخطي در معادالت و لغزش كف چاه نيز در نظر گرفته -و پديده چســـبش

لغزش لحاظ شــده كه اهميت چشــمگير جمالت غيرخطي بر فركانس طبيعي و پاســخ زماني را  –همچنين تغييرات تكانه به علت پديده چســبش 
دهد كه اين پديده در لغزش اين را نشــان مي –دهد. نتايج كه بدون اســتفاده از تزريق گل حفاري اســت و با توجه به اثر پديده چســبش نشــان مي

  گردد.زه تأثيرگذاري در ارتعاشات عرضي وارد ميگذارد و سپس به حوابتداي حركت بر ارتعاشات طولي اثر مي
  

  اي، وزن روي تيغه، ارتعاشات غيرخطي، اجزاء محدود.لغزش، رشته حفاري، سرعت زاويه –پديده چسبش هاي كليدي: واژه
   

                                                            
  كاربرديكارشناس ارشد مهندسي مكانيك در طراحي  -1
 )ahmadian@sharif.eduاستاد تمام بخش مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي شريف ( -2
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ها و بررسي نتايج دو بررسي مدلهاي رياضي مختلف در فرآيند توليد بيوگاز از زيست توده
ADM1مدل  و    Angelidaki سازياز طريق شبيه  

  
  59،محسن نصرتي58سيد محمدرضا غفاري

  گروه مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات بوشهر 1
mgh_che91@yahoo.com 

  گروه مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس 2
 

  
  
  

  چكيده
رساني به روستاهاي دور افتاده حتي در باشد. سوختمشكالت اساسي تمامي كشورهاي جهان بهخصوص كشورهاي در حال توسعه، مشكل انرژي ميامروزه يكي از 

مرسوم هاييب روشهاي ديگر توليد انرژي كه معابسيار مشكل و هزينه بر است. از اين رواستفاده از روشكشوري مانند ايران كه منابع غني انرژي را در اختيار دارد 
هاي تبديل زيست توده به انرژي، يكي از فناوري باشد.ها، توليد انرژي از زيست توده ميرا نداشته باشند، امري متداول در سراسر جهان شده است. از جمله اين روش

 . رساندن بيوگاز به استانداردهاي گاز طبيعي، كار واحدهايشودهوازي، هوازي و الكلي زيست توده تقسيم ميفرآيندهاي بيوشيميايي است. اين فرآيند به تخمير بي
طلبد.طراحي يبيشتري م خودبايد برخوردار از طراحي كامل و فعاليت كارآمد باشند كه اين كار هزينه تر است و اين واحدها نيز به نوبهمقياس و پيشرفتهصنعتي بزرگ

در كار حاضر چندين مدل هوازي.مدل مناسب، مدلي است با جزئيات كامل جهت ارتقاي استحصال و هضم بي مدل مناسب براي اجراي اين كار ضرورت زيادي دارد.
 هاي مختلفشبيه سازيهوازي مواد آلي براي توليد بيوگاز مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت براي خوراكي خاص شامل مخلوطي از پسابمختلف در تجزيه بي

سازي از طريق افزار انجام شده است. اطالعات به دست آمده براي شبيهوكدنويسي در جعبه فورترن نرمAspenplus11.1نرم افزار لهفرآيند هضم بيوگاز، به وسي
هاي مختلف )اجرا شده است. شبيه سازي براي خوراكي معين كه مخلوطي از پسابAngelidakiداكي () و مدل آنجليADM1هوازي (بي مدل شماره يك تجزيه

بيني نموده و نيز در هر دو مورد به ازاي زمان اقامت نتايج را بهتر پيش ADM1و به ازاي دو زمان اقامت مختلف اجرا گرديد كه نتايج نشان دادند كه مدل بود 
  بيشتر ميزان بيوگاز توليدي و خلوص متان در محصول نهايي افزايش پيدا كرده است.

  
  سازيتوده، پساب، شبيه مدلسازي رياضي، بيوگاز، زيستكلمات كليدي:

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد -58
 استاديار -59
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  شناسايي پودر سياه در شبكه انتقال گاز طبيعي
  

  61، سيامك نوري زاده60محسن شهبازي
  دانشگاه آزاد اسالمي،واحداميديه،گروه شيمي تجزيه،اميديه،ايران

Moh3n.iran@yahoo.com  
 
  
 
  

  چكيده 
شود كه در شبكه انتقال گاز و طي انجام فرآيند هاي همراه گاز گفته ميبه مجموع ناخالصي Black Powderپودر سياه يا 

باشند. به گردد. اين ذرات داراي استحكام بسيار زياد و تحت شرايطي داراي خاصيت خود اشتعالي ميفيلتراسيون از گاز تفكيك مي
گردند كنند سبب بروز  خوردگي و تخريب در تجهيزات ميشروع به حركت مي دليل اينكه اين ذرات در شبكه انتقال و همراه با گاز
كند كامال محسوس است. تجمع اين مواد در درون كند و يا با مانعي برخورد مياين موضوع در نقاطي كه مسير حركت گاز تغيير مي

سبب بروز گرفتگي و تخريب فيلتر ها  شوند.  تواند در نقاط انتهايي خطوطخطوط لوله سبب كاهش راندمان انتقال گاز شده و مي
گردد. عواملي مثل رشد ميكروبي و خوردگي ناشي از آن،عدم تصفيه كامل گاز و وجود آب همراه گاز و... سبب تشديد اين پديده مي

ر از ه از اين پوداين تحقيق با بررسي چند نمونه از پودر سياه تخليه شده از يكي از خطوط انتقال گاز نشان ميدهد كه بخش عمد
استفاده  XRD,PSA,SEM,EDX,ICPها ، روشهاو تجهيزات آزمايشگاهي نظير آهن تشكيل گرديده و براي اثبات آن از تكنيك

  كند. مي
  

  ،فيلتر،گازBlack Powderايستگاه تقليل فشار،پودر سياه،هاي كليدي: واژه
   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي تجزيه-1
  دكتري شيمي فيزيك-2
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K-valueتوسعه معادله  براي محاسبه فشار حباب سياالت مخزني    
 

 محسن تمتاجي62، سيد فؤاد آقاميري63 ، محمد جواد غفوري3

 اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي شيمي
Tamtajimohsen2@gmail.com 

 
  

  چكيده
ترموديناميك سياالت مخزني فاكتوري كليدي در كارهاي صنعتي است. يكي از بخش هاي مهم در ترموديناميك سياالت مخزني دانستن در مورد 

معادله  در اين مقاله با بررسي دانستن فشار حباب بسيار مهم در فرايند هاي استخراج و انتقال سياالت مخزني مي باشد.دانستن فشار حباب مي باشد.
جديد بر اساس معادله غفوري توسعه و  ارائه شده  K-valueموجود، به منظور محاسبه فشار حباب سياالت مخزني، يك معادله  K-valueهاي 

نمونه تجربي مختلف از سياالت مخزني با استفاده از معادله جديد ارائه شده  122است. در ادامه براي بررسي عملكرد اين معادله، فشار حباب براي 
نمونه مورد بررسي با استفاده از معادله غفوري، معادله وايتسون، معادله استندينگ  122الوه بر معادله جديد ارائه شده، فشار حباب براي محاسبه شد. ع

 هادلو معادله ويلسون محاسبه و جواب هاي حاصل از اين معادله ها با معادله جديد ارائه شده مقايسه گرديد. ميانگين درصد خطاي نسبي براي مع
بدست آمد. با توجه به  %37و %30، %61،  %12، %6جديد ارائه شده، معادله غفوري، معادله وايتسون، معادله استندينگ و معادله ويلسون به ترتيب 

ه براي دپايين بودن ميانگين درصد خطاي نسبي براي معادله جديد ارائه شده نسبت به معادله هاي ديگر، مي توان دريافت كه معادله جديد ارائه ش
  محاسبه فشار حباب سياالت مخزني عملكرد بهتري نسبت به معادله هاي ديگر دارد.

 
  واژه هاي كليدي: فشار حباب، سياالت مخزني، نفت سياه، معادله ويلسون، معادله غفوري.

   

                                                            
  رشته مهندسي شيميدانشجوي كارشناسي دانشگاه اصفهان  -62
  دانشيار دانشگاه اصفهان رشته مهندسي شيمي -63
 دانشجوي دكتري دانشگاه اصفهان رشته مهندسي شيمي - 3
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  هاي سبكبررسي عملكرد كاتاليزورهاي مختلف در فرآيند تبديل متانول به الفين
  

  66، محمدرضا خسروي نيكو65سهرابي ، مرتضي64مونا تراكمي
  كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)

Mona.tarakmi@gmail.com 
 
 
 
  

  چكيده
هاي سبك مورد مطالعه قرار گرفته و عملكرد كاتاليزورهاي متفاوتبررسي شده در اين مقاله، فرآيند تبديل متانول به الفين

هاي سبك از منابع متفاوت كربن، از قبيل هاي مختلف توليد الفينهاي بسياري براي پيدا كردن روشست كه تالشاست.گفتني
استفاده از متانول بدليل با MTO هاي سبك،فرآيند هاي توليد الفينآوريست.در ميان فنسنگ يا گاز طبيعي انجام شده اذغال

اييبرخوردار است.در كشور ما نيز با توجه به وفور گاز طبيعي و سهولت تبديل قيمت كم و دردسترس بودن، ازاهميت قابل مالحظه
ين هاي سبك مبدل شده است. در اها براي دستيابي به الفينترين تكنولوژيآن به متانول، اين فرآيند به يكي از مقرون به صرفه

پذيري مولكولي به طور گسترده به عنوان هاي مولكولي بدليل پايداري هيدروترمالي، اسيديته و انتخابها و غربالفرآيند زئوليت
ها و همچنين تغيير ي اين كاتاليستهاي اخير بر روي توسعهشوند.برخي ازمطالعات انجام شده در سالكاتاليزور استفاده مي

گرفتگيدر جدولي بررسي و سيدن به محصول مطلوب و درصد تبديل باالي خوراك و جلوگيري از ككهاي واكنش  براي رپارامتر
  است. آوري شدهجمع

  
 متانول، الفين سبك، زئوليت، غربال مولكوليهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)-1
  استاد؛ دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران)-2
  دانشگاه صنعت نفت -دانشكده نفت اهواز استاديار؛-66
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Effects of Dynamic Factors on Size Distribution 

of Granules Produced in High Shear Mixer 
Granulator 

 
M.Gheisary*, E.Bahrami 

 
 
 
 

Abstract 
Wet granulation in high shear mixer granulator is widely used in many industries, including; 
pharmaceutical, food, mineral processing, agriculture. In this study, the effects of dynamic factors 
such as; impeller and chopper rotation speed, and mixing time on granules size distribution, was 
investigated. Experiments were designed according to full factorial method. The experimental set 
up used in this study was a lab scale vertical high shear mixer granulator.Granules were composed 
of 95 w/w%  alpha alumina (d50=1μm) and 5 w/w% SiO2 (d50=6.5-8.1 μm)and 2 w/v% of PVA as 
binder liquid. The resualts showed that Addition in impeller velocity caused breakage in large 
granules. Also have influence on granules growth by enhacing of binder received on the surface. 
Chopper velocity had effect on breakage of large granules especially in high impeller velocity. 
Increasing time almost no egregious difference in GSD, except in some situation that growth is 
happen. 

 
Keywords:granulation, alumina, granules size distribution (GSD). 
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  لوله پااليشگاه گاز هاشمي نژاد-مدلسازي رسوب گرفتگي مبدل هاي حرارتي پوسته
  

  3، پرويز درويشي2، مسعود قيصري1ابوذر گرامي  
  شركت فيرمكو پارس شيراز چهار راه مطهري

abozargerami@yahoo.com 
masoud.gheisary@hotmail.com 

 

  چكيده 
ست. ادر اين تحقيق چندين مدل براي رسوب گرفتگي يكي از مبدلهاي واحد تصفيه گاز شركت نفت و گاز سرخس بررسي شده 

هاي گرفته شده از واحد صنعتي مورد نظر، ميزان مقاومت رسوب نفت در سمت لوله صورت مي گيرد.در ابتدا با استفاده از داده
رسوب در زمانهاي مختلف با استفاده از دماهاي ورودي و دبي ورودي محاسبه مي شود. الزم به ذكر است دماهاي ورودي و دبي، 

ندارد و همچنين يك سير نزولي يا افزايشي منظم بر اساس زمان ندارد و به همين دليل ميزان يك مقدار ثابت در طول زمان 
اي مي باشد. به همين دليل مدل خطي رسم شده عالرغم تطابق با اره تغييرات مقاومت رسوب نسبت به زمان به صورت دندانه

خطي به دست آمده از موازنه رسوب، ميزان افزايش و كاهش  ها در برخي موارد، براي طراحي دقيق كاربرد ندارد.در مدل غيرداده
نسبتا با ميزان محاسبه شده تطابق دارد.در انتها مدل آستانه رسوبي كه براي نفت ايران صادق است مورد بررسي قرار گرفت و  در 

د و شوگيرد محاسبه ميجام ميي دماي سطح مورد نظر اناينجا ميزان انرژي اكتيواسيون ناشي از واكنش شيميايي كه در محدوده
  هاي آستانه براي اين نوع مبدل رسم و تحليل شد.منحني

 مبدل حرارتي،رسوب گرفتگي،مدل آستانه رسوبي،واحد تصفيه گاز هاي كليدي:واژه
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 آبCODو BODطراحي و ساخت غشاهاي نانو حفره پليمري به منظور ارزيابي ميزان حذف 
   

  
 ،2بگري، ليال 1مژگان مرادي دوره

mmoradi3176@yahoo.com  
  

  چكيده 
آب را كاهش  CODو  BODهدف از اين پژوهش ســاخت غشــاهاي نانو حفره پليمري مطلوب با كارايي باال اســت كه بتوانند به نحو مناســبي

شده ساخته  شاهاي  شاهاي نانو حفره به منظور افزايش و بهبود كارايي و عملكرد غ ساختار غ سب براي تغيير   دهند. همچنين از افزودني هاي منا
ر لف باستفاده شده است. بعد از طراحي و ساخت غشاهاي مناسب، خصوصيات و ويژگيهاي غشاهاي توليدي را جمع بندي كرده و تاثير عوامل مخت

شده مي توان مواد آلي حتي در حد نانو ذرات را كه موجب ساخته  شاهاي نانو حفره  ستفاده از غ شود. با ا سي مي  شاها برر  روي ميزان كارايي غ
 ,A1, A2غشاء ساخته شده ( 3غشاء پليمري ساخته شد، در  3آب مي شوند را حذف نمود.   بطور كلي در اين تحقيق  CODو  BODافزايش 

A3 حالل )ازDMAc  (دي متيل اســتاميد)  اســتفاده شــده اســت. در اين تحقيق ؛ عالوه برBOD  وCOD  فاكتورهاي ديگري از جمله : هدايت
  الكتريكي ، فالكس نمونه و ميزان جمع شدگي غشاء مورد بررسي قرار گرفته است.

  
  ، غشاء نانو حفره پليمريBOD ،COD: هاي كليديواژه
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Effects of promoted catalysts by nickel and copper on carbon dioxide 
hydrogenation 

 
N. bashiri1, S.J. royaei2 

1Amir kabir university, 2research Institute of Petroleum Industry 
 

Abstract: 
Fossil fuel depletion, global warming and climate change are driving scientists to investigate the ways to reduce 
CO2 . The process of CO2 converts to hydrocarbons  has been considered as a possible remedy to fulfill the 
requirements. In this study we introduced two new kinds of catalyst for CO2 hydrogenation.Calcined iron-
based catalysts were reduced by H2 and reactions (H2/CO2=3, total pressure=10 MPa, temperature=523 K) 
over different promoter metals (M=Ni, Cu) was studied.It was found that Cu and Ni  had a better promotional 
effect to increase conversion of CO2 than previous promoters for the iron-based catalyst. When Fe-Ni/ϒ -
Al2O3 was used as a catalyst, CO2 conversion was 66.13% and for Fe-Cu/ϒ -Al2O3, CO2 conversion was 
63.17%, but the stability of  catalyst promoted by nickel was more than copper during the reactions time. The 
product selectivities for catalysts with copper and nickel were also compared. Fe-Ni/ϒ-Al2O3 and Fe-Cu/ϒ -
Al2O3  exhibited higher light hydrocarbons in their HC distributions than methane. 
 

Keywords:CO2 hydrogenation, nickel, copper, hydrocarbon distribution. 
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 Qualitek-4طراحي آزمايش به روش تاگوچي با استفاده از نرم افزار 
  

  2، سيد محسن پيغمبر زاده1رضا عبدپور
  گروه مهندسي شيمي ، ماهشهر ، ايرانواحد ماهشهر ، دانشكده مهندسي شيمي ، كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي ، 1
  گروه مهندسي شيمي ، ماهشهر ، ايرانواحد ماهشهر ، دانشكده مهندسي شيمي ، دكتري تخصصي مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي ، 2

  
  
  

  چكيده
به روش  تانول آمين از طراحي آزمايش  ـــيد كربن در محلول دي ا گاز دي اكس ندازه گيري ميزان حالليت  در اين تحقيق براي ا

ستفاده گرديد. با توجه به وجود  Qualitek-4تاگوچي با نرم افزار  سي  4متغير كه هر يك در  4ا شده اند براي برر سطح تعريف 
آزمايش صــورت مي گرفت كه از لحاظ زمان و هزينه مقرون به صــرفه نبود. در نتيجه از طراحي آزمايش  256تمام پارامتر ها بايد 

ـــط نرم افزار ، ميزان تاثير كمك گرفته و Qualitek-4به روش تاگوچي با نرم افزار  ـــده توس پس از انجام آزمايش هاي تعيين ش
  پارامتر ها و شرايط بهينه معلوم مي گردد.

  
  كليديكلمات 

 Qualitek-4طراحي آزمايش ، تاگوچي ، شرايط بهينه ، نرم افزار
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  2COبر حالليت گاز  DEAتاثير غلظت اوليه محلول آبي 
  

  2زاده، سيد محسن پيغمبر 1رضا عبدپور
  گروه مهندسي شيمي ، ماهشهر ، ايرانواحد ماهشهر ، دانشكده مهندسي شيمي ، كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي ، 1
  گروه مهندسي شيمي ، ماهشهر ، ايرانواحد ماهشهر ، دانشكده مهندسي شيمي ، دكتري تخصصي مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي ، 2

  
  

  چكيده
باشد كه روش بسيار مناسبي براي تصفيه گازها سازي استفاده از فرآيند جذب ميهاي مورد استفاده در فرآيند شيريناز روشيكي 

ه جزو اكسيدكربن كباشد. كشورهاي توسعه يافته تحقيقات وسيعي در زمينه جذب گازهاي اسيدي مثل ديدر مقياس صنعتي مي
اكسيدكربن، جذب شيميايي توسط محلول آبي آمين داده اند. فناوري سنتي جذب دي شود، انجاماي محسوب ميگازهاي گلخانه

ه در اين تحقيق سعي شد.باشد كه مزايايي چون تكامل صنعتي، عمليات پايدار، واكنش مناسب و ظرفيت عملياتي باال داردمي
 2COگيري حالليت گازها در حالل هاي مايع، ميزان حالليت تعادلي گاز  است با استفاده از يك دستگاه طراحي شده براي اندازه

اندازه گيري  wt %25و DEAwt%10و غلظت  bar10حدود ، فشار  K 15/303) در دماي DEA(  67در حالل دي اتانول آمين
  .شود

  افزايش مي دهد.نتايج حاصل نشان مي دهد افزايش غلظت حالل مورد استفاده ميزان جذب گاز دي اكسيد كربن را 
  

  DEAغلظت ، جذب گاز ، دي اكسيد كربن ، حالل : كليديكلمات 
   

                                                            
67Di Ethanol Amine 
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برداري نفت و گاز زاگرس در شركت بهرهRCMسنجي و ارائه الگوي امكان
  جنوبي

  
  72، محسن شادمان71، حسين ويسي70، مهدي كرباسيان69، سيد علي اكبر نيلي پور68رضا عربلو

  )TESCO(اندازي تكنو انرژي سپهر عسلويه، شركت مديريت و راه
Ie.arabloo@yahoo.com  

  
  چكيده 
برداري باشد، لذا در مرحله بهرهكه تكنولوژي طراحي و ساخت صنايع پااليشگاهي وارداتي و در انحصار كشورهاي بيگانه مياز آنجايي

 نمود و در جهت توليدي پيوسته و با كيفيت ها را محدودها، وابستگيضروريست تا با نگهداشت صحيح و مناسب تجهيزات و دستگاه
حركت كرد. در فرآيند نگهداري و تعميرات، طراحي يك سيستم مناسب كه با درنظر گرفتن شرايط توليدي بتواند گردش كارها را 

هايي  شاخص رسد. دراينپژوهش ابتدا به تعيينهاي پايش مناسب را ايجاد نمايد بديهي و ضروري بنظر ميها و شاخصتسهيل و فرم
ابتدا نمودار بلوك كاركردي دستگاه ترسيم و پس از آن  RCMجهت تعيين دستگاه بحراني پرداخته مي شود و مطابق با الگوي 

كاربرگ اطالعات و سپس كاربرگ تصميم گيري تكميل مي گردد و مطابق با آن به تعيين فعاليت هاي اثربخش نت ، بازه زماني 
و برگه RCM. يافته هاي اين پژوهش، عبارتند از كاربرگ هاي تكميل شده اطالعات و تصميم گيري  گردد اجرا و مجري اقدام مي

هاي رويه عملياتي استاندارد و برنامه نگهداري و تعميرات تجهيز بحراني. الگوي توسعه داده شده بر روي تجهيزات ايستگاه تقويت 
عالوه بر تحت كنترل بودن كامل RCMفشار گاز نار اجرا گرديد و نتايج حاصله حاكي از اين امر بود كه با اجراي الگوي توسعه يافته 

ه داراي پيامدهاي ايمني مي باشند مشخص گرديد كه اجراي الگوي پيشنهادي باعث كاهش قابل توجهي درعمليات شكست هايي ك
  گردد .بازرسي اپراتور واحد و وقت متخصصان نت مي

  
  ، پااليشگاه گاز، واحد توليد هواي ابزار دقيقRCMنگهداري و تعميرات، قابليت اطمينان، هاي كليدي: واژه

   

                                                            
  آباددانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع -1
  عضو هيات علمي پژوهشگاه مهندسي شاخص پژوه ، دانشگاه اصفهان-2

 70-عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد
  برنامه ريزي تعميرات اساسي شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبيكارشناس ارشد -4

 72-رياست مهندسيتعميرات شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي
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يق توليد بخارازطرمصرفانرژي وكاهشسازي بهينهي و سازشبيه ترموگرافي و
  هاي بخاردر پااليشگاه چهارم انه تلهات پيشگيرانجام تعمير

  
  ، 75،ولي كالنتر74، محمد رضا نظري73رضا بماني

  پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي، عسلويه
R.bemani@yahoo.com  

  
  چكيده 

جويي انرژي بر مديريت جامع انرژي عبارت است از راهبري الگويي منسجم و سيستماتيك جهت اجرايي نمودن طرحهاي صرفه
ي ورهاي شناسايي شده به منظور افزايش راندمان مصرف حاملهاي انرژي و استفاده بهينه از انرژي، افزايش بهرهاساس پتانسيل

هاي مصرف انرژي. پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي به عنوان ، كاهش انتشار آالينده زيست محيطي و كاهش هزينهتوليد
باشد. همچنين تن بخار در ساعت مي 165باشد كه توليد اسمي هر بويلر عدد بويلر مي 5ترين پااليشگاه گازي خاورميانه داراي بزرگ

باشد. تله بخار يكي از اجزاء ضروريسيستم بخار است و عنصر مهمي در مديريت مناسب بخار بخار ميتله  860اين پااليشگاه داراي 
آن نگهداشتن بخار در طول فرآيند براي استفاده حداكثر از حرارت آن و عبور دادن آبمقطر،   شود كه وظيفهو آب مقطر محسوب مي

هاي سيستم هاي بخار در افزايش بازده و كاهش هزينهاهميت نقش اين تله هاي مناسب مي باشد.گازهاي چگال ناپذير و هوا در زمان
ند. كهاي بخار را خاطر نشان مياي مدون روي اين تلههاي دورهتوزيع بخار در پااليشگاه، لزوم انجام تعميرات پيشگيرانه و بازرسي

جويي اقتصادي ساالنه را جهت مديريت مصرف ن صرفهدر اين مقاله پس از ارايه توضيحاتي جزيي در مورد مفاهيم كاربردي، ميزا
 دهيم و نقش اين تعميرات پيشگيرانه را در كاهشبخار و انرژي پااليشگاه، در نتيجه انجام تعميرات پيشگيرانه بصورت آماري ارايه مي

  كنيم.توليد بخاردر راستاي اهداف مديريت انرژي مجتمع بيان مي
  پيشگيرانه، تله بخار، بويلر، شبيه سازي، اتالف انرژيتعميرات هاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشدتبديل انرژي دانشگاه آزاد واحد بافق-1
  / بافقاستادياردانشگاه يزد-2
 / بافقاستادياردانشگاه يزد -3
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اثرات توليد بخار و مصرفانرژي وكاهشسازي بهينهي و سازشبيهترموگرافي و
  6و7&8هاي بخاردر فازانه تلهات پيشگيرانجام تعميريق ازطرزيست محيطي 

  
  78،ولي كالنتر77، محمد رضا نظري76رضا بماني

  مجتمع گاز پارس جنوبي، عسلويهپااليشگاه چهارم 
R.bemani@yahoo.com  

  
  چكيده 

جويي انرژي بر مديريت جامع انرژي عبارت است از راهبري الگويي منسجم و سيستماتيك جهت اجرايي نمودن طرحهاي صرفه
ي ورانرژي، افزايش بهره هاي شناسايي شده به منظور افزايش راندمان مصرف حاملهاي انرژي و استفاده بهينه ازاساس پتانسيل

هاي مصرف انرژي. پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي به عنوان توليد، كاهش انتشار آالينده زيست محيطي و كاهش هزينه
 باشد. همچنينتن بخار در ساعت مي 165باشد كه توليد اسمي هر بويلر عدد بويلر مي 5ترين پااليشگاه گازي خاورميانه داراي بزرگ

باشد. تله بخار يكي از اجزاء ضروريسيستم بخار است و عنصر مهمي در مديريت مناسب بخار تله بخار مي 1026اين پااليشگاه داراي 
آن نگهداشتن بخار در طول فرآيند براي استفاده حداكثر از حرارت آن و عبور دادن آبمقطر،   شود كه وظيفهو آب مقطر محسوب مي
هاي سيستم هاي بخار در افزايش بازده و كاهش هزينههاي مناسب مي باشد. اهميت نقش اين تلههوا در زمانگازهاي چگال ناپذير و 

ند. كهاي بخار را خاطر نشان مياي مدون روي اين تلههاي دورهتوزيع بخار در پااليشگاه، لزوم انجام تعميرات پيشگيرانه و بازرسي
جويي اقتصادي ساالنه را جهت مديريت مصرف ي در مورد مفاهيم كاربردي، ميزان صرفهدر اين مقاله پس از ارايه توضيحاتي جزي

 دهيم و نقش اين تعميرات پيشگيرانه را در كاهشبخار و انرژي پااليشگاه، در نتيجه انجام تعميرات پيشگيرانه بصورت آماري ارايه مي
  كنيم.آلودگي محيط زيست در راستاي اهداف زيست محيطي مجتمع بيان مي

  
  تعميرات پيشگيرانه، تله بخار، بويلر، شبيه سازي، اتالف انرژيهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  كارشناسي ارشدتبديل انرژي دانشگاه آزاد واحد بافقدانشجوي -1
  / بافقاستادياردانشگاه يزد-2
  / بافقاستادياردانشگاه يزد -3
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پيش ويسكوزيته بيني  هايشبكه از استفاده با پيروليدن وينيل پلي پليمري هايمحلول 

 ژنتيك الگوريتم بر مبتني مصنوعي عصبي
 صابر شيخوند اميري79، مجيد تقي زاده2

 
 دانشگاه صنعتي بابل 

Email: sssaber52@gmail.com 
  

  چكيده 
منحصر به فرد كه كاربرد هاي بسياري در گستره وسيعي از صنايع دارد. پليمري است با تركيبي   (PVP)پيروليدون وينيل پلي

مدل سازي دقيق خواص ترموديناميكي محلول، نظير ويسكوزيته دارد. با  طراحي مناسب و مهندسي فرايند هاي پليمري بستگي به
 هاي اخير توجه زياديگيري خواص ترموديناميكي به صورت تجربي فرايندي زمان بر و پرهزينه است در سال توجه به اينكه اندازه

بيني يكي ف از انجام اين پژوهش پيشهد. هاي پليمري بدون انجام آزمايش شده استبيني خواص ترموديناميكي محلولبه پيش
گيري اندازه باشد.هاي عصبي مصنوعي مي با استفاده از شبكه و اتانولهاي پليمري پلي وينيل پيروليدن در آب از خواص محلول

تا  20در محدوده دمايي 40000و  25000 ،10000پيروليدون با جرم مولكولي متوسط  وينيل پليتجربي ويسكوزيته محلول هاي 
ها ) به صورت آزمايشگاهي انجام گرفت و از اين داده45/0و  3/0، 2/0، 1/0هاي مختلف پليمر (درجه سانتي گراد و كسر وزني  55

هاي بيني خواص ترموديناميكي در دماها و غلظتبراي آموزش و اعتبار سنجي شبكه استفاده شد. براي آموزش شبكه جهت پيش
نتايج  به جاي استفاده از الگوريتم هاي متداول آموزشي (مانند الگوريتم لونبرگ ماركوات) از الگوريتم ژنتيك استفاده شد. مورد نظر

نشان داد كه در صورت استفاده از اين الگوريتم تكاملي در فرايند آموزش شبكه، مدل شبكة عصبي ارائه شده، توانايي بسيار بااليي 
  ناميكي دارد بدون آنكه نيازي به آزمون هاي پرهزينه و وقت گير باشد.در پيش بيني خواص ترمودي

   
  هاي عصبي مصنوعي، الگوريتم ژنتيكپلي وينيل پيروليدن، ويسكوزيته، شبكههاي كليدي: واژه

   

                                                            
  دانشگاه صنعتي بابل -مهندسي شيميدانشجوي كارشناسي ارشد  -1
 دانشگاه صنعتي بابل -دانشيار دانشكده مهندسي شيمي -2

 



30004704704700به  300موبايل: ارسال عدد دريافت رايگان اطالعات همايش بر روي   
 

 

 

 پتروشيمي ايالم به روش تحليل پينچ HDPEهاي حرارتي واحد طراحي شبكه مبدل
  
  

  2زاده ، سيد علي اشرفي1سامان ريزه بندي
  samanrizebandi87@yahoo.comگروه تبديل انرژي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول.دزفول،ايران   پست الكترونيكي:1

  aliashrafizadeh@yahoo.comاستاديار گروه تبديل انرژي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول.پست الكترونيكي:2
  

  
  

 
  چكيده

ســنگين پتروشــيمي ايالم از ديدگاه بهينه ســازي انرژي مورد مطالعه قرار گرفت. به اين منظور از تحليل پينچ  در اين تحقيق واحد توليد پلي اتيلن
 هاي فرايندهاي موثرهاي حرارتي و جريان. با استفاده از نمودارهاي جريان فرايند، مبدلافزار اسپن انجام گرفتمحاسبات به كمك نرم استفاده شد و

هاي سرد و گرم استخراج گرديد. با استفاده از تحليل پينچ امكان بهينه سازي و حداكثر شدند. مشخصات هر جريان اعم از جرياندر توليد شناسايي 
شبكه در اختالف دماي  .بازيافت انرژي مورد مطالعه قرار گرفت صورت گرفت.  10طراحي  سانتيگراد  شبكه درجه  صالحاتي در  در نهايت با ايجاد ا

ــيمي ايالم ارائه گرديد. در نتيجه انجام هاي حرارتمبدل ــنگين پتروش ــرف انرژي واحد توليد پلي اتيلن س ــنهادي براي كاهش مص ــه طرح پيش ي س
هاي جاري قابل دسترسي است. دوره بازگشت سرمايه براي ايجاد اصالحات كمتر از جويي در هزينههزار دالر صرفه 250اصالحات ساالنه در حدود 

  شود.دو سال تخمين زده مي
 

  هاي حرارتي، بازيافت انرژي،طراحيتحليل پينچ، پلي اتيلن سنگين، شبكه مبدلكلمات كليدي:
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Simulation of Leonard-Kemira’sformic acid production process from 
CO 

 
SepidehYazdianKashani80, FathollahFarhadi81, MortezaBaghalha82 

Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology,  
Tehran, Iran, 11365-9465 

farhadi@sharif.edu 
 

 

Abstract 
In this paper, production of formic acid from carbon monoxide (CO) gas is modeled and simulated 
based on Leonard-Kemiramethod.Reactors considered in this simulation are of CSTR type for 
methanol (MeOH) carbonylation reaction and Equilibrium type for methyl formate hydrolysis. 
For CSTR reactor the kinetic of MeOHcarbonylationis considered.Changes in the MeOH to CO 
molar ratio in this process based on reactor volume, were investigated and optimum conditions 
were determined in order to reduce CO loss and high MeOH conversion. The optimum MeOH/CO 
ratio was found to be 1.8. Finally two separators and two distillation columns for separating formic 
acid from the by products are used. The production of formic acid can either have a law grade 
(80wt%)or a high grade (85-90 wt%) purityupon market demand. 
 
Keywords:  
Formicacid, Methanol carbonylation, Processsimulation,ReactionKinetics 

   

                                                            
80MSc Graduate, Sharif University of Technology 

81Professor, Sharif University of Technology 

82Associate Professor, Sharif University of Technology 
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سازي جداسازي مخلوط راسميك ايبوپروفن در بستر شبه متحرك با سيال طراحي و شبيه
 فوق بحراني

 
 سپيده يزديان كاشاني83، فتح اهللا فرهادي84

Farhadi@sharif.edu 
 

  چكيده
پايين در بستر شبه متحرك با سيال فوق بحراني انجام  طراحي و شبيه سازي جداسازي مخلوط راسميك ايبوپروفن با غلظت

بدست  %99هاي ايبوپروفن با اين روش وجود دارد و محصول با خلوص باالي دهد كه امكان جداسازي انانتيومرشد.نتايج نشان مي
تفاده پيدا كردن شرايط عملياتي اسهاي اوليه از دياگرام مثلثي براي مي آيد كه با نتايج تجربي در مقاالت سازگاري دارد. براي بررسي

سازي كاربرد دياگرام مثلثي در مواردي كه هيچ كدام از شرايط عملياتي ذكر نشده باشد را نشان داد. تاثير تغيير مكان شد.اين شبيه
فت. ر گرنقطه عملياتي در دياگرام مثلثي جداسازي روي شرايط عملياتي و نيز بر روي خلوص و غلظت محصوالت مورد بررسي قرا

كند كه هرچه فاصله نقطه عملياتي انتخابي از راس دياگرام مثلثي بيشتر شود محصوالت بدست آمده رقيق اين شبيه سازي تاييد مي
 تر خواهند بود.

  
  بستر شبه متحرك، جذب سطحي، ايبوپروفن، جداسازي، شبيه سازي واژه هاي كليدي:

 
   

                                                            
 كارشناس ارشد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند ها از دانشگاه صنعتي شريف83 

 هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف84
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Review Study on Heavy Oil Reservoirs and Upgrading 

Technologies  
  

Sepideh Rezaei . Ebrahim Shamekhi 
MAPNA Group, No.282, Mirdamad Blvd.,Tehran,Iran 

Rezaee_s@mapnagroup.com  
  

Abstract  
 
There is an abundance of heavy oil in the world and by depletion of conventional resources of 
fossil fuels and with increasing the demand of energy, the importance of heavy oil sources can't 
be disregarded. Iran is one of the main owners of heavy oil reservoirs in the worldand despite of 
having considerable amount of this source, serious attention hasn't been paid on these reservoirs 
yet. 
Heavy oil due to special characteristics (lower API gravity and higher viscosity) is harder to 
exploit and there have been numerous studies to find the most efficient way to upgrade these feed 
stocks.This study is aimed to present heavy oil reservoirs in the world and a brief discussion about 
Iran reservoirs and a review different kinds of upgrading technologies. 
 

Key words: Heavy oil reservoirs, API gravity, Upgrading Process 
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Investigation and optimization of reaction kinetic parameters 
for phosphoric acid production  

 
Seyed javad Ahmadpanah1, Hooman Javaherizadeh2, Saeed hassanboroojerdi3, 

 Saeed Shokri 4, Majid Kakavand5 

Research Institute of Petroleum Industry, Engineering Development Department, Tehran, Iran 
Ahmadpanahsj@ripi.ir  

  
Abstract   
Determination of phosphoric acid kinetic is necessary for plant design. In this paper phosphoric 
acid production from sulfuric acid and calcium phosphate is studied in the laboratory scale. 
Reaction kinetics is analyzed by titration method using "Methyl Blue" and "phenolphthalein" as 
indicators. Experimental results shows 68~70OC as optimum temperature. In this condition and 
after study of sulfuric acid concentration variation in time, kinetic reaction determined as: 
 –rp=0.292CS

0.72 
Keywords:  

 
Reaction kinetics, Phosphoric acid, Gypsum, Crystallization, Solubility, Filtration. 
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زئوليت  ارتقاء كيفيت نفت كوره به روش شكست كاتاليستي توسط
  MCM-41مزومتخلخل

  87، رامين كريم زاده86، الهامسادات موسوي85سينا عالي زاد
  آزمايشگاه كراكينگ و كاتاليست -دانشگاه تربيت مدرس -خيابان جالل آل احمد -تهران

Sina.Aalizad@modares.ac.ir  
  

  چكيده
هاي ستدر يك راكتور نيمه پيوسته با استفاده از كاتاليپتروشيميشكست كاتاليستي محصول مايع بدست آمده از پيروليز نفت كوره 

باشد و گازهاي حاصل از شكست كاتاليستي توسط مي C 380°انجام شد. دماي انجام شكست كاتاليستي  MCM-41مزومتخلخل 
توسط روش تبادل يوني به فرم كاتيوني  Al-MCM-41شود. كاتاليستاز راكتور خارج مي ml/min 100اثر نيتروژن با دبي گاز بي
-Hو  Al-MCM-41هاي بر روي فعاليت كاتاليستي كاتاليست Tiو  Feتبديل شد و همچنين اثر تلقيح دو فلز  H-MCM-41يعني 

MCM-41 هاي سبكهاي بزرگ و تبديل آن به فرآوردهبررسي شد. آناليز كروماتوگرافي گازي محصوالت گازي شكست مولكول 
عالوه كند،هاي سبك نظير اتيلن، ايزو بوتن و نرمال بوتن را اثبات ميمتان، اتان، پروپان و بوتان و همچنين الفينگازي اشباع مثل 

ود كيفيت بهباست كه باعث شكست كاتاليستي باعث كاهش دانسيته و ضريب انكسار محصول مايع نسبت به خوراك شدهبر اين 
است. تلقيح كاتاليست باعث افزايش پايداري و محصول مايع و بدست آمدن محصولي در محدوده نقطه جوش بنزين و گازوئيل شده
-Al-MCMو  H-MCM-41است.كاتاليست هاي همچنين افزايش محصوالت سبك گازي و بهبود بيشتر كيفيت محصول مايع شده

شوند دقيقه دچار افت شديد فعاليت كاتاليستي مي 20پس از مدت زمان حدود در ابتداي واكنش  با وجود فعاليت كاتاليستي باال 41
يست شود. از لحاظ پايداري و فعاليت كاتاليستي كاتالها باعث افزايش زمان پايداري و طول عمر كاتاليست ميكه تلقيح اين كاتاليست

Ti/Al-MCM-41 است.بهترين عملكرد را داشته  
  ، پيروليز نفت كوره، راكتور نيمه پيوستهMCM-41شكست كاتاليستي، زئوليت كليدي: هاي واژه

   

                                                            
  مدرسدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه تربيت -1
  دكتري مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس-2
  (Ramin@modares.ac.ir)دانشيار دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس. مسئول مكاتبات -3
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  آناليز و بررسي انواع آسيب هاي مخزن و تاثير آن بر تراوايي و عملكرد توليد مخزن
  

  حسين كاوياني نژاد4,محراب سليمان هيوري  3,محمد مهدي آشكاري فرد2,رضا يوسفي 1
دانشجوي  3,دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحدگچساران  2,دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد گچساران  1

  دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحدگچساران 4,كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
  

Reza.usefi.petro@gmail.com1   
  
  

  چكيده
خاصيت عبور دهي سيال توسط سنگ مخزن را تراوايي گويند اين خاصيت نقش بسيار مهمي در توليد از مخزن دارد از عواملي كه 

ميزان اين آسيب ها را با ضريبي به نام ضريب آسيب سازند باعث تغيير در تراوايي يك مخزن مي باشد آسيب هاي وارد به آن است 
)s معرفي مي كنند كه در صورت مثبت بودن اين ضريب ميزان تراوايي كاهش و در صورت منفي بودن آن ميزان تراوايي افزايش مي (

پرداخته ايم و همچنين برخي از راه يابد در اين مقاله افت فشار كمتر آن در دهانه به بررسي و تحليل انواع آسيب هاي وارد بر مخزن 
 ههاي مقابله و رفع آنها را نيز پيشنهاد و ارائه كرده ايم كنترل اين آسيب ها ميتواند مارا در كنترل ميزان تراوايي ياري نمايد و نتيج

  ي كنترل تراوايي باعث افزايش توليد مخزن و همچنين ي چاه خواهد شد .
  

  توان توليد مخزن ,افت فشار مخزن  ,ضريب آسيب سازند  ,ايي تغيير تراوهاي كليدي: واژه
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آناليز و بررسي خواص و ويژگي هاي مخازن مصنوعي نمك زدايي كه ايده ي آن از شبيه 
 سازي مخازن زير زمين گرفته شده

  
  حسين سعيدي گراغاني 4,أيوب رضايي  3,علي رضايي2,رضا يوسفي 1

  
دانشجوي  3,دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحدگچساران  2,دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد گچساران  1

  دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد گچساران 4,كارشناسي مهندسي شيمي پااليش دانشگاه آزاد واحد گچساران
 

Reza.usefi.petro@gmail.com1  
 
 
 
 

 چكيده
امروزه وجود نمك محلول در نفت توليدي يكي از مشكالت و دغدغه هاي اساسي است با توجه به نياز كاهش اين نمك محلول و 
همچنين آب اضافي درون نفت كه به تجهيزات و ادوات آسيب وارد ميكند سعي بر اين است كه كم هزينه ترين و موثر ترين روش 

طرح يك مخزن نمك زدايي ساده كه ايده ي آن از مخازن نفتي زير زمين گرفته شده است ارائه براي اين كار ارئه گردد در اين مقاله 
مي شود و در مورد خواص و ويژگي هاي آن بحث ميشود تمامي ايده هايي كه در جذب آب شور موثر مي باشند به كار گرفته شده و 

  دي شده است كه در ادامه آن را مورد آناليز قرار خواهم داد. ساختمان آن در جهت پيشرفت فرآيند جداسازي آب شور از نفت ارنجبن
  

  كنترل دمايي و فشاري ,جداسازي آب شور  ,ايده ي شبه مخازن  ,خواص و ويژگي مخزن هاي كليدي: واژه
   



30004704704700به  300موبايل: ارسال عدد دريافت رايگان اطالعات همايش بر روي   
 

 

 

 Freshتاثير دما و زمان اختالط فازها بر شست و شوي نفت در واحد نمك زدايي (تزريق 

Water(  

  
  بنيامين مختاري 4,رضا طاهري  3,احمد رضا دريكوند2,رضا يوسفي 1

دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد ,2دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران 1
مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد دانشجوي كارشناسي  4,دانشجوي كارشناسي مهندسينفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران,3گچساران

  گچساران
  

Reza.usefi.petro@gmail.com  
  
  
  

  چكيده 
در برخي مخازن  ,در سال هاي اخير به دليل برداشت بي رويه و باال آمدن سطح تماس آب و نفت و كم شدن ضخامت اليه توليدي 

توليد نفت همراه با نمك محلول در آب داريم جداسازي اين نمك محلول در آب در كارخانه ي نمك زدايي انجام مي شود و يكي از 
راه هاي جدا كردن نمك شستو شوي آن به وسيله ي آب شيرين مي باشد كه البته اين شستو شو در دماي كنترل شده انجام مي شود 

  ه بررسي اثرات دماهاي متفاوت بر شستو شوي نفت و همچنين زمان اختالط نفت شور و آب شيرين ميپردازيم . در اين مقاله ب
  

  نمك محلول در آب ,نمكزدايي  ,كنترل دمايي  ,زمان اختالط  ,شستو شوي نفت هاي كليدي: واژه
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نوين و اثرات آن استفاده از ليزر و ميدان مغناطيسي به جاي مته و سيال حفاري در حفاري 
 بر محيط زيست

  
  ميالد برزويي4 ,ياسر ذوالقدر3 ,امين قاسمي  2 ,رضا يوسفي 1

دانشجوي كارشناسي  3 ,دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحدگچساران  2 ,دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد گچساران  1
  دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد گچساران 4 ,مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد گچساران 

  
 Reza.usefi.petro@gmail.com1  

 

  چكيده
حفاري يك چاه بسيار هزينه بر و وقت گير مي باشد امروزه روش هاي متفاوتي براي حفاري مطرح شده است تا بتوان در        

وقت و هزينه هاي فراوان صرفه جويي كرد مي دانيم كه براي كاهش زمان حفاري بايد سرعت حفاري را افزايش دهيم براي كاهش 
حفاري صرف نظر و از ميدان مغناطيسي استفاده كرد همچنين استفاده از لوله جداري  هزينه ها ميتوان از تهيه سيال گران

مغناطيسي كه در حين حفاري دردرون چاه رانده مي شود هم موجب كاهش زمان  و هزينه ها خواهد شد كه البته اين امر هزينه 
ي كند از ديگر فوايد اين عمليات حذف عمليات لوله هاي زمان توليد را نيز از جمله خوردگي تجهيزات و خرابي قطعات را هم كم م
      باال و پايين و تعويض مته مي باشد و راندمان حفاري را نيز افرايش مي دهد  

  سيال مغناطيسي  ,افزايش سرعت حفاري ,جداري مغناطيسي  ,مته هاي ليزريهاي كليدي: واژه
   



30004704704700به  300موبايل: ارسال عدد دريافت رايگان اطالعات همايش بر روي   
 

 

 

هاي سنگين و فوق سنگين آناليز و بررسي روش هاي دست يابي به مخازن نفت 
 (آسفالتيني و آروماتيكي)

  
  مهدي رضايي زاده4,امين صفايي منش   3,علي عزيزنژاد 2رضا يوسفي ، 1

دانشجوي كارشناسي   3دانشجوي كارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه آزاد واحد گچساران 2,دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد گچساران1
  دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد گچساران4,دانشگاه آزاد واحد گچسارانمهندسي نفت 

  
Reza.usefi.petro@gmail.com1  

  
  چكيده

ه مي باشد كه عموما توليد آنها ب )بخش عظيمي از مخازن نفتي جهان مخازن نفت سنگين و فوق سنگين (آروماتيكي و آسفالتيني
صورت طبيعي وبا نيروي خود مخزن غير ممكن ميباشد همچنين اين مخازن سهم زيادي را در كشور ايران به خود اختصاص داده 

اي وش ه(انداز اين رو توليد اين نفت امروزه از اهميت فراواني برخوردار مي شود در اين مقاله سعي شده روش هاي توليد اين نفت 
به صورت اجمالي توضيح داده شود كه البته در انتخاب روش مناسب بايد فاكتورهاي متعددي در نظر گرفته شود همچنين  )گرمايي

  در مورد مزايا و معايب هر كدام و شرايط مناسب توليد نيز مطالبي گفته شده است . 
  احتراق در جا ,تزريق بخار و آب داغ  ,نفت سنگين و فوق سنگين  ,روش هاي گرمايي :هاي كليديواژه
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آناليز و شناخت سه خاصيت و پارامتر يك مخزن براي تزريق درست و صحيح گاز در آن 
  مخزن

  
  محراب سليمان هيوري 4,علي عزيزنژاد3,مهدي زلقي  2,رضا يوسفي1

دانشجوي  3,دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحدگچساران  2,دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد گچساران 1
  دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 4,كارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه آزاد واحد گچساران

  
Reza.usefi.petro@gmail.com1  

  
  چكيده

در روش ازدياد برداشت با تزريق گاز ما از دو دسته گاز هيدروكربني و غير هيدروكربني و از دو نوع مكانيسم امتزاجي و غير امتزاجي 
بهره ميگيريم  امروزه با كاهش نرخ توليد در اثر پير شدن و كاهش فشار مخازن روش هاي ازدياد بردارشت در اولويت هاي صنعت نفت 

هدف اصلي عمليات تزريق گاز افزايش سطح تماس سيال مخزن و سيال تزريي مي باشد كه باعث افزايش ضريب قرار گرفته است 
بازيافت و توليد بيشتر مخزن ميشود حال آنكه براي تزريق صحيح گاز نياز به شناخت درستي از برخي پارامترهاي مخزن الزم مي باشد 

  ردازيمكه در اين مقاله به بررسي سه پارامتر خاص مي پ
  

  فاصله گذاري شكاف ,تزريق گاز نفوذ پذير درشكاف ,تزريق صحيح ,پارامترهاي مخزن هاي كليدي:واژه
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مطالعه آزمايشگاهي زمان انتظار و زمان رشد حباب در فرآيند جوشش استخري در محلول
  هاي الكتروليت

 دانشكدهمهندسيشيمي،گروهمهندسيشيمي،ماهشهر،ايراندانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، سميه تنسخ: 

 عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت اهوازمحمد جامي االحمدي: 

somayetansokh@gmail.com  
 

 
 چكيده

 اشباع استخري جوشش پژوهش اين باشد. دررشد حباب از عوامل تاثير گذار بر ديناميك رشد حباب ميزمان انتظار و زمان 
 بررسي مورد اشباع مسفريودماي فشارات افقيدر سطح روي بر مختلف هايغلظت در سديم سولفات و سديم كلريد محلول براي

 ويكاتوترانس 316زنگ  ضد استيل جنس از استوانه صورت به كه مركزي هيتر يك از آزمايش مورد است. دستگاه قرارگرفته
 و سديم كلريد محلول از متفاوت هايغلظت براي هااست. آزمايش شده تشكيل جوشش مخزن و حرارتي شار اعمال جهت

 دوربين توسط عكس و فيلم غلظت، هر در استخري، جوشش طول است.  در شده انجام ثابت درشارحرارتي سديم سولفات
 است. نتايج گرديده ثبت حباب زمان انتظار و زمان رشد بررسي و تحليل از وپس شده گرفته فريم 1200باقدرت  فيلمبرداري

 هايدرمحلول حباب افزايش و افزايش شار حرارتي باعث كاهش زمان انتظار و زمان رشد باعث غلظت افزايش ميدهد نشان
  است. شده آزمايش مورد

 
  جوشش استخري، زمان انتظار، زمان رشد. واژگان كليدي :
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 هاي الكتروليت در فرآيندمطالعه آزمايشگاهي اثر غلظت بر فركانس توليد حباب در محلول
  جوشش استخري

 دانشكدهمهندسيشيمي،گروهمهندسيشيمي،ماهشهر،ايراندانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، سميه تنسخ: 

 عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت اهوازمحمد جامي االحمدي: 

somayetansokh@gmail.com  
 

  
  

  
  

  چكيده
 قطر تنگاتنگيبا رابطه كه باشدسطحمي از هاحباب جدايي فركانس حرارت انتقال نرخ تاثيرگذاربر و كليدي پارامترهاي از يكي

محلول كلريد سديم و  براي اشباع استخري جوشش پژوهش داراست. دراين حباب رشد نحوه بر حاكم هايمكانيسم و حباب
 است. دستگاه قرارگرفته بررسي مورد اشباع ودماي اتمسفري فشار در افقي سطح هاي مختلف بررويسولفات سديم در غلظت

 حرارتي شار اعمال جهت اتوترانس يك و 316زنگ  ضد استيل جنس از استوانه صورت به كه مركزي هيتر يك از آزمايش مورد
 حرارتي هاي متفاوت از محلول كلريد سديم و سولفات سديم در شارغلظت براي هاشدهاست. آزمايش تشكيل جوشش مخزن و

 فريم 1200باقدرت  فيلمبرداري دوربين توسط عكس و فيلم غلظت، درهر استخري، جوشش است. درطول شده ثابت انجام
دهد افزايش غلظت باعث كاهش گرديدهاست. نتايج نشان مي ثبت حباب توليد فركانس بررسي و تحليل از وپس شده گرفته

  هاي مورد آزمايش شده است.فركانس توليد حباب در محلول
  

  جوشش استخري، فركانس توليد حباب. واژگان كليدي:
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 مقطر در فرآيند جوشش استخريمطالعه آزمايشگاهي فركانس توليد حباب براي آب 

  
 دانشكدهمهندسيشيمي،گروهمهندسيشيمي،ماهشهر،ايراندانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، سميه تنسخ: 

 عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت اهوازمحمد جامي االحمدي: 

somayetansokh@gmail.com  
 
 
 
 

  چكيده
 با اتنگيتنگ رابطه كه ميباشد سطح از حبابها جدايي فركانس حرارت انتقال نرخ بر گذار تاثير و كليدي پارامترهاي از يكي
 برروي مقطر آب براي اشباع استخري جوشش پژوهش است. دراين حبابدار رشد نحوه بر حاكم مكانيسمهاي و حباب قطر

 به هك مركزي هيتر يك از آزمايش مورد است. دستگاه گرفته قرار بررسي مورد اشباع دماي و اتمسفري فشار در افقي سطح
است.  شده تشكيل جوشش مخزن و حرارتي شار اعمال جهت اتوترانس يك و 316زنگ  ضد استيل جنس از استوانه صورت
 در استخري، جوشش طول در است. شده انجام مربع برمتر وات 15000تا 1800شارحرارتي  از و مقطر آب براي هاآزمايش
 فركانس بررسي و تحليل از پس و شده گرفته فريم 1200قدرت  با فيلمبرداري دوربين وسط عكست و فيلم حرارتي، هرشار
نجام اگرديدهاست. همچنين مقايسه بين نتايج تجربي و مدل هاي تئوري پيش بيني فركانس توليد حباب  ثبت حباب توليد

 يابد.مقطر افزايش ميشارحرارتي فركانس توليد حباب آب  افزايش با دهدمي نشان شده است.نتايج

 
  جوشش استخري، فركانس توليد حباب.واژگان كليدي:
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اي در هاي تبريد فرآيند مبرد آميخته چند مرحلهكنترلي چرخه طراحي سامانه
  )LNGتوليد گاز طبيعي مايع (

  
  90، مهدي مهرپويا*89علي وطني ،88طليعه رمضاني

  هاي فني، دانشگاه تهراندانشكده مهندسي شيميپرديس دانشكده
Talieh_ramezani@ut.ac.ir  

  
  
  
  

  چكيده
اند، انتقال گاز نقش مهمي در توزيع و گسترش اين حامل صورت يكنواخت توزيع نشدهاز آنجايي كه منابع گاز طبيعي در جهان به

عنوان راهكاري بسيار اقتصادي و قابل اطمينان در اين زمينه مطرح است.در اين سازي گاز)به(مايع LNGانرژي دارد؛ امروزه فناوري 
شود كه نيازمند انرژي بسيار زيادي است. بنابراين براي در فشار اتمسفريك سرد مي -C̊160ماي حدود فناوري گاز طبيعي تا د

تحت كنترل قرار گيرند. در اين  LNGافزايش ميزان سودآوري و اطمينان از پايداري و ايمني فرآيند، الزم است كه فرآيندهاي توليد 
ساز شود. اين فرآيند ابتدا به كمك شبيه) بررسي ميMFC )Mixed-Fluid Cascadeاي يا مقاله فرآيند مبرد آميخته چند مرحله

Aspen HYSYSواقع  گيرد. درسازي پوياي فرآيندصورت ميكنترلي آن، شبيه سازي شده و پس از طراحي سامانهدر حالت پايا شبيه
. چون تغيير شرايط خوراك، تغيير شرايط عملياتي و..سازي پويا عملكرد سامانه كنترلي و پايداري فرآيند در طول تحوالتي با شبيه

 گيرد.مورد مطالعه قرار مي

  
  سازي پوياكنترل فرآيند، شبيه، MFCسازي، فرآيند گاز طبيعي، مايع هاي كليدي:واژه

   

                                                            
 فرآوري و انتقال گاز -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي-1
  avatani@ut.ac.irدانشگاه تهرانهاي فني، دانشيار مهندسي شيمي، انستيتو مهندسي نفت پرديس دانشكده-2*
  mehrpoya@ut.ac.irو فنون دانشگاه تهران،استاديار دانشكده علوم  -3
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 GE-7FDL12شناسايي و رفع عيب عدم آب بندي خنك كننده روغن در لكوموتيو هاي
 
 

 واحد حكمت1
 دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك دانشگاه آزاد بافق 

VAHEKMAT@GMAIL.COM 

 
 

  چكيده
  در  لوله))-در اين مقاله به شناسايي و بررسي يك نوع خرابي در مبدلهاي حرارتي خنك كننده روغن موتور ((ازنوع پوسته

شده است،اين عيب اختالط آب و روغن و رقيق شدن روغن و افت فشار روغن و كثيفي مدار آب بوده پرداخته  GE-7FDL12 لكوموتيوهاي
كه علت اصلي اين عيب انتخاب نامناسب جنس تشكيل دهنده آب بند مورد استفاده در اين مبدل است كه دماي كاري طراحي شده در اين آب 

و خرابي و سوراخ شدن اين آب بند شده و حالت آب بندي را از دست داده و باعث بند به دماي روغن ورودي نزديك بوده و باعث تغييرشكل 
اختالط آب و روغن گرديده است كه بعد از يافتن عيب و تغيير در عناصر و طراحي آب بند جديد ، عيب مذكور برطرف گرديد ، همچنين به 

  كار اين نوع مبدل نيز در ادامه اشاره ميگردد. روشهاي متداول تعمير و نگهداري ،همچنين شرايط كاري و نوع سيال خنك
  

 
  مبدل گرمايي، تعمير و نگهداري،رسوب،آب بندواژه هاي كليدي :
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وم آموني -بررسي  تاثير پارامترهاي فرايندي موثر بر فرآيند توليددي
  شركت پتروشيمي رازي DAP)فسفات (

 
  2حميد شهبازي -1*وحيد اكبري

v.akbari.b@gmail.com, h.shahbazi@RAZIP.com 
 
 
 

  چكيده
يوم فسفات آمون -تاثير پارامترهاي فرايندي (شدت جريان، نسبت مولي، رطوبت، ناخالصي ها، خشك كننده و جريان برگشتي) موثر بر توليد دي

 هشركت پتروشيمي رازي مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين تاثير ناخالصي هاي موجود در اسيد فسفريك نيز مورد بررسي قرار گرفته و معادل
Alيز جهت تعيين كيفيت دانه هاي محصول بر اساس درصد غلظت اي ن O Fe O  ارائه شده است. با توجه به گران قيمت بودن هزينه

  تجهيزات صنعتي ، اين تحقيق جهت پيش بيني و راهنماي آموزش فرايندهاي دانه كننده بكار برده مي شود.
  

  ذرات، جريان برگشتيدي آمونيوم فسفات، نسبت مولي، اندازه كلمات كليدي:
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دي اتانول آمين(امكان سنجي و شبيه سازي طرح جايگزيني  DEA دي گاليكول  به جاي )
DGAآمين( در واحد تصفيه گاز ترش با آمين پااليشگاه اراك و بررسي تغييرات الزم در ) 

 شرايط و تجهيزات فرآيندي
 

 2، سيد علي آل ياسين 3، مهدي حبيبي 4*وحيد عليزاده1، حسن فتحي نژاد جيرندهي
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، واحد فراهان،  دانشگاه آزاد اسالمي، فراهان، ايران .1

  استاديار گروه مهندسي شيمي، واحد فراهان،  دانشگاه آزاد اسالمي، فراهان، ايران .2
. كارشناس ارشد فرآيند،اداره مهندسي پااليش، پااليشگاه امام خميني شازند اراك3و4  

 
 

 
  چكيده 

يكي از متداول ترين روشهاي شيرين سازي گاز استفاده ازانواع آلكانوآمين ها مي باشد كه در صنايع پااليش نفت بطور گسترده مورد 
استفاده قرار مي گيرند. از نمونه هاي رايج محلول هاي آمين مورد استفاده مطابق طراحي اوليه واحدهاي تصفيه با 

ي اخير بدليل وجود تحريمهاي بين المللي و هزينه هاي پرداختي چندين برابر آن، واردات اين آمين،ديگاليكوآلميناست كه در سالها
ماده به حداقل مقدار ممكن رسيده است. براين اساس طرح جايگزيني مناسب براي اين ماده بيش از پيش در صنايع پااليش كشور 

مين ها و بررسي مزايا و معايب هر كدام و نيز در نظر گرفتن شرايط ضروري مي باشد. با بررسي و مقايسه نحوه عملكرد انواع آلكانو آ
اقتصادي در جهت استفاده هر چه بيشتر از دي اتانول آمين توليدي در داخل كشور، اين ماده به عنوان جايگزيني مناسب براي دي 

 ن بررسي و شبيه سازي اوليه واحد تصفيه باگاليكول آمين وارداتي براي پااليشگاه اراك انتخاب گرديده است. لذا در اين تحقيق ضم
، در مرحله دوم شبيه Aspen Hysysآمين پااليشگاه اراك با دي گاليكول آمين(شرايط فعلي) توسط نرم افزار شبيه ساز فرآيند 

آمين،  با دي اتانولسازي، امكان سنجي طرح جايگزيني را با دي اتانول آمين بررسي نموده و بر مبناي نتايج شبيه سازي در مرحله دوم 
شرايط فرآيندي جديد و حداقل تغييرات الزم در تجهيزات فرآيندي ارائه گرديده است. براساس محاسبات مربوط به سود اقتصادي 
حاصل از اجراي طرح ارائه شده، مقدار هزينه اوليه براي تهيه دي اتانول آمين از مجتمع پتروشيمي داخل كشور مانند پتروشيمي اراك، 

  درصد همان هزينه براي خريد دي گاليكول آمين وارداتي به كشور مي باشد. 37د حدو
 

  فرايند شيرين سازي -واحد تصفيه گاز ترش -دي گاليكول آمين -دي اتانول آمين:  كلمات كليدي
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  اي در طراحي سامانه كنترلي مبرد آميخته تك مرحله
  . سازي گاز طبيعيفرآيندهاي مايع

  
  .93، مهدي مهرپويا92علي وطني، 91زهرا نرگسي

  دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي شيمي
Zahra_nargessi@ut.ac.ir  

  چكيده 
سازي ي مايععنوان يكي از فرآيندهاي مهم و شناخته شده، بهAPCIاي با مبرد آميخته شركت در اين مقاله فرآيند تك مرحله

 هاي صورتمورد بررسي قرار گرفته و سامانه كنترلي مناسب براي آن طراحي شده است. بيشتر بررسي LNGگاز طبيعي و توليد 
سازي است. در فرآيندهاي مايعسازي در حالت استاتيك بوده و كمتر به مباحث كنترلي پرداخته شده گرفته بر روي فرآيندهاي مايع

باشد. جهت كنترل ايمن و پايدار فرآيند الزم است به گاز طبيعي مهمترين اهداف كنترل فرآيند، عملكرد پايدار و كنترل هزينه مي
 طرفياي برخوردار است. از دار شدن كمپرسورها از اهميت ويژهي موجگردد. كنترل پديده قسمت تراكم كنترلرهاي مناسب اضافه

ها نيز در مقدار همين علت الزم است دماي خروجي مبدلباشد بهكنترل دماي محصول نيز ضروري مي LNGدر فرآيندهاي 
گاز  سازيگردد. تابع هدف كنترل هزينه در فرآيندهاي مايعاي استفاده ميمطلوب تنظيم گردد براي اين منظور از كنترلر زنجيره

باشد. مي 3102/0باشد كه در حالت پايا اين مقدار توليدي مي LNGفي كمپرسورها بر كل طبيعي، كاهش نسبت انرژي كل مصر
هاي كنترلي متفاوتي براي فرآيند مورد بررسي قرار گرفته است سامانهAspen-HYSYSسازي ديناميك فرآيند با نرم افزار با شبيه

علت اضافه شدن زمان در باشد كه بهمي 33/0اي تابع هدف ترين سامانه انتخاب گرديده است كه داركه پايدارترين و اقتصادي
  باشد.محاسبات و پيچيده شدن روابط اين مقدار از حالت پايا بيشتر مي

  
  سازي ديناميكسازي، گاز طبيعي، شبيهكنترل فرآيند، مايعهاي كليدي:واژه

   

                                                            
  فرآوري و انتقال گاز، دانشگاه تهران -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي-1
  دانشيار دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه تهران-2
  استادياردانشكده علوم و فنون نوين، دانشگاه تهران-3
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 ارزيابي استفاده از سوخت ديزل با گوگرد بسيار پايين 
 و خودروهاي سواري ديزلي دركشور 

 
 
 

 1 ، مهرداد معيني شاد2ابوالفضل برخورداريون
مربي پژوهشي ، گروه پژوهش روغن ، پژوهشگاه صنعت نفت -1  

  مدير گروه ، گروه پژوهش سوخت و احتراق ، پژوهشگاه صنعت نفت -2
 

 
 
 

  چكيده 
است. ميزان استفاده از سوخت ديزل در خودروهاي سبك در ايران در سالهاست كه بنزين مهمترين سوخت مصرفي خودروهاي سواري و سبك 

در  94امروزه خودروهاي سواري ديزلي مقايسه با بنزين بداليلي همچون توقف شماره گذاري و انتشار دود زياد در گذشته ،تقريبا به صفر رسيده است.
تاور خروجي) ، آاليندگي  كمتر و اقتصاد سوخت بهتري برخوردارند. اين خودروها مقايسه با انواع مشابه بنزيني خود از عملكرد فني باالتر (توان و گش

) دارند . توليد اين سوخت مستلزم انجام فرآيندهاي پااليشي خاص و بهسازي ppm 50تا  30( 95نياز به سوخت ديزلي حاوي گوگرد بسيار پايين
 10تا  5و توزيع ، قيمت نهايي هر ليتر از اين نوع سوخت براي مصرف كنندگان  پااليشگاههاي كشور است. با احتساب هزينه هاي پااليش ، انتقال

تنوع در سبد مصرفي انرژي بخش حمل و نقل موانع و مشكالت تامين انرژي درصد باالتر از قيمت گازوئيل معمولي خواهد بود. از سويي ديگر ، 
  سازي فرصت هاي شغلي جديد ايجاد خواهد نمود.(واردات بنزين) در شرايط خاص را از بين برده و در صنعت خودرو

  
  سوخت ديزلي با گوگرد بسيار پايين ، ديزل ، عدد ستان ، اقتصاد سوخت ، موتورهاي ديزلكلمات كليدي : 

   

                                                            
 - Barkhordarioona@ripi.ir 

94 - Diesel Passenger Cars 

95 - Ultra-Low Sulfur Diesel (ULSD) 
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  ل[اسميت]مد توسط بسترثابت باراكتورهاي ريفرمينگنفتا واحد كاتاليست فعاليت بررسي
  
  ، 97، مريم اديمي96علي اكبر پورفاتح

  اداره خدمات فني و مهندسي (مهندسي پااليش)-پااليش نفت كرمانشاهشركت 
Ali_Pourfateh@yahoo.com 

 
  
 

  چكيده
 آنهاتيبازبستر بهتر محوري جريان به صورت آرايشسريبودهو خوراك داراي نفتاكه كاتاليستي تبديل واحد در اين مقاله راكتورهاي

ايحجميدرجهتطولو هفيزيكيپيشنهادشدهكه اساسكارتقسيمراكتورهابهالمان مدل كند، موردبررسيقرارگرفته، برايتشريحفرآيند، يكعبورمي
 ابه فتن پيچيده در آن مخلوط كه شده درنظرگرفته اسميت ها، مدلواكنش كردن مدل راكتورسرياست، براي زيادي تعداد تقسيمĤنهابه

توسط و م هاياتم تعداد جزء،با يك به عنوان هرگروه كه فرض اين با شده، تقسيم آروماتيكي و پارافيني، نفتني ي،هيدروكربن هايگروه
 عادالتم تعريف و نفتا تبديل هايواكنش براي يدرمدل، هايسنتيك گرفتن نظر در با باشد. درنهايتمي هاگروه كربندر تمام مساوي
 فعاليت مدل مطلب،يك افزار نرم از استفاده با اولر، و چهار مرتبه كوتاي-رانگ عددي روش با آنها همزمان حل و انرژي و جرم موازنه
 ازمدل هآمد بدست اند.نتايجآمده بدست صنعتي هايداده با تطبيق از شدن فعال غير مدل گردد. پارامترهايمي تعريف كاتاليست براي

 از فادهاست .با كندمي جبران را كاتاليست فعاليت افت اي اندازه تا راكتورها، ورودي متوسط دماي افزايش دهدكهمي نشان شدن غيرفعال
 طابقت واقعي هايداده با پايين "نسبتا باخطاي مدل از آمده بدست نتايج ها،واكنش سنتيك معادالت ضريب به عنوان فعاليت پارامتر

 كنند.مي پيدا

  اسميت، راكتور بستر ثابت،واحد ريفرمينگ نفتاهاي كليدي: فعاليت كاتاليست، مدل واژه
   

                                                            
  *جداسازي فرآيندها دانشگاه ازاد اسالمي واحد فراهان-كارشناس ارشد مهندسي شيمي -1

 مدير گروه رشته مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فرآهان –دكترا ترموديناميك -2
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هاي مسكوني و تجاري گرمايش آب ورودي ساختمانتحليل عددي سيستم پيش
 مبدل بازيافت حرارتي فاضالبكمك  به

  
  3نژاد، علي عباس99، پوريا اكبرزاده98فاطمه موحد

  دانشكده مكانيك -دانشگاه شاهرود
e.f.movahed@gmail.com  

  چكيده
رصد كنند. دهاي اتالفي در يك واحد صنعتي يا ساختماني نقش مهمي در مديريت منابع انرژي يك منطقه ايفا ميبازيافت انرژي 

توجهي از آن در جهت گرمايش آب به قابلشود كه بخش زيادي از انرژي توليدشده در كشور صرف مصارف خانگي و تجاري مي
)، چگونگي DWHRاي عمودي (بانام علمي سازي يك مبدل حرارتي دولولهرسد. در اين مقاله سعي شده است كه با مدلمصرف مي

 سازي و اثربخشي آن در كاهش مصرف انرژي فرايند گرمايش آب بررسيبازيافت بخشي از انرژي اتالفي در محل استحمام شبيه
شده در حمام بعد از ريخته شدن درون لوله فاضالب، از يك لوله مسي عمودي عبور آب گرم استفاده DWHRشود. در مبدل 

كند و بخشي از انرژي حرارتي خود را از طريق لوله مسي مارپيچ ديگري كه به دور لوله عمودي پيچيده شده است به آب سرد مي
حرارتي  هاياين دسته از مبدل افزار تحليلي فلوئنت ميزان بازدهين مقاله با استفاده از نرمكند. در ايدرون لوله مارپيچ منتقل مي

شود. اين كار در دو بخش شامل يافتن ضخامت فيلم مايع درون لوله عمودي با دو روش عددي و تحليلي و سپس تخمين زده مي
شار در لوله مارپيچ، بازدهي حرارتي، ميزان گرماي بازيابي شده گردد. درنهايت پارامترهاي افت فسازي مبدل حرارتي انجام ميمدل

يابد. همچنين افت شود كه با افزايش دبي جرمي سيال بازدهي مبدل كاهش ميمحاسبه و نشان داده مي NTUو همچنين كميت 
  .باشدآزمايشگاهي موجود ميكيلو پاسكال است كه مطابق گزارشات  90فشار درون لوله مارپيچ در بيشترين دبي به ميزان حدوداً 

  
  DWHRاي عمودي ، مبدل حرارتي دولولهبازيافت انرژيهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  هاي انرژي، دانشگاه شاهروددانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي سيستم  -1
  ، مهندسي مكانيك، دانشگاه شاهروداستاديار -2
  ، مهندسي مكانيك، دانشگاه شاهروداستاديار -3
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تعيين ثابت سرعت واكنش توليد پروپيلن از اتيلن به كمك مدل اختالط كامل در 
سيالراكتور بستر  

 
 مهوش ابوالحسن بيگي100، محمد بنيادي101

مهندسي شيميدانشگاه ياسوج، دانشكده مهندسي، گروه   
mahvashabolhasanbeigi@gmail.com 

bonyadi@yu.ac.ir 
  چكيده

ك خطي در اتيلن سبفرآيند توليد پليهدف از انجام اين پژوهش تعيين ثابت سرعت واكنش توليد پروپيلن از اتيلن به كمك مدل اختالط كامل در 
ي هاي دوفاز حباب و امولسيون خيلشود كه اختالف بين دما و غلظتباشد.مدل اختالط كامل زماني مطرح مييك راكتور بستر سيال كاتاليستي مي

ين مدل اتيلن استفاده شده است.در ال پليهاي صنعتي بستر سيابيني غلظت در فاز گاز راكتورنظر باشد. اين مدل براي پيشچيز و يا قابل صرفنا
امد، مساحت ي فاز ججرمي كاتاليست در فاز جامد، غلظت اتيلن در فاز امولسيون خروجي، وزن مولكولي اتيلن، دانسيتهسرعت واكنش تابعيتي از كسر

ليست متناسب با غلظت اتيلن در فاز امولسيون گازي هاي كاتاشود كه غلظت اتيلن در سايتسطح و ارتفاع راكتور دارد. در مدل ارائه شده  فرض مي
باشد.در نهايت ثابت سرعت واكنش بدست آمده درمعادالت موازنه جرمي نوشته شده براي فازهاي جامد، حباب، گاز محصور در فاز امولسيون و مي

يون، با نتايج آزمايشگاهي ذكر شده در منابع مقايسه كاتاليست، قرار داده شدو نتايج حاصل از مدل براي اختالف غلظت بين دو فاز حباب و امولس
درصد مي باشد كه اين درصد 1/0ميانگين بين نتايج حاصالز مدل با نتايج آزمايشگاهي حدود  مطلق خطايدهد كه قدرها نشان ميگرديد. بررسي

  دهد.خطا، صحت مدل استفاده شده را نشان مي
  كامل.سيال، اختالطتور، بستراتيلن، راكسرعت واكنش، پليكلمات كليدي: 

 

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد100
  استاديار101
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شكل به -Tمطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت در يك ميكروكانال 
 روش شبكه بولتزمن

  
 104،سعيد جعفري103عطااهللا سلطاني گوهرريزي،*102نويد محمدشاه

  بخش مهندسي شيمي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران 2و1
  مهندسي نفت و گاز، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايرانبخش  3

 Navid.mohammadshah@gmail.com*آدرس پست الكترونيك : 

  
 چكيده

شكل به صورت عددي با استفاده از روش شبكه بولتزمن -Tدر اين تحقيق حركت سيالواكنشي و انتقال حرارت در ميكروكانال 
شكل با استفاده از مدل -Tبررسي شده است. علي رغم استفاده زياد از روش شبكه بولتزمن، بررسي انتقال حرارت در ميكروكانال 

هاي يلناسلت و پرانتل بر پروفاشبكه بولتزمن حرارتي از كارهاي نوين در اين زمينه است. تاثير اعداد رينولدز مختلف و همچنين عدد 
سرعت و دما بررسي شده است. در شبيه سازي انجام گرفته، ميدان دما با بكارگيري ميدان سرعت مورد محاسبه قرار گرفته است. 

ي هاها مي باشد، استفاده شده است. كانتوربراي سرعت و دما، از شرايط مرزيبرگشتي كامل كه معرف حالت بدون لغزش در ديواره
هاي ايجاد شده بر اثر برخورد ميكروكانال را نشان مي دهد. همچنين گردابه-Tبدست آمده به خوبي حركت سيال و توزيع دما در 

ها قبل از اندازه گردابه =10Reبه  =1Reدو سيال ورودي و اثر آن مطالعه شد. مشاهده گرديد كه با افزايش عدد رينولدز از مقدار 
اند. همچنين نتايج بدست آمده از روش شبكه بولتزمن، در دو سيال به مقدار قابل توجهي بزرگتر شده برخورد و در محل ورودي

 ها مشاهده گرديد.هاي تجربي موجود مقايسه شدو تطابق خوبي بين آنهاي ساده با حلحالت

  
 ، رينولدز، انتقال حرارتميكروكانال-Tروش شبكه بولتزمن،  واژه هاي كليدي:

 

   

                                                            
  كارشناسي ارشد مهندسي شيميدانشجوي -1
  دانشيار بخش مهندسي شيمي-2
  استاديار بخش مهندسي نفت و گاز-3
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مقاومت سيمان در كاربرد هاي درياييبررسي   
 

,محمدرضا واحديان پوران  هادي احمري   
 ايران,قوچان,دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان,گروه مهندسي شيمي

 
 

  چكيده
بتن مقاومت قابل توجهي در برابر عمل آب دريا و جريان هاي اسيدي طبيعي و صنعتي از خود نشان مي دهند. يكي از مهمترين انواع 

سيمان نسوز فوندو در برابر مواد خورنده بسياري مقاوم است  مباشد همچنين 5سيمان ها جهت كاربردهاي دريايي سيمان پرتلند تيپ
از خاصيت مقاومت اين سيمان در برابر خورندگي ,pH  4 – 5/3از جمله: آب دريا، آب هاي اسيدي و سولفاته، آب خالص، اسيد ها با

مقاله به انواع سيمان هاي پرتلند و سيمان فوندو در كاربرد دريايي پرداخته شده است مشخصات آنها بررسي  در اين.اسيد سولفوريك است
  .شده و همچنين خواص آنها در اين كاربرد مطالعه شده است

 
  

  سيمان , دريا , پرتلند , فوندو ,تركيبات شيميايي , افزودني  كلمات كليدي
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BIOCOMPATIBILITY PROPERTIES 

OF NANO-SILVER/TITANIA THIN LAYER 
  

105Mojdeh Azizi 

,Shiraz University Department of Materials Engineering  
M.azizi155@yahoo.com  

   
  
  
  

 Abstract 
Ag/TiO2 coating was prepared by anodizing the surface of Ti followed by electrodeposition of 
silver. By X-ray diffraction (XRD) analyses, that indicated the crystalline size of Ag deposit onto 
the oxidized surface of Ti was around 32 nm. Scanning electron microscopy (SEM) images of the 
oxidized surface with and without Ag deposit show that TiO2 is formed uniformly but Ag deposit 
consisted of numerous spherical structures. The results of in vitro test showed Ag/TiO2 coating is 
biocompatible. 

 
             Keywords: Titanizing, Ag electrodeposition, nano, biocompatibility. 

   

                                                            
1- Master degree in metallurgical &  materials 

engineering 
2-   



30004704704700به  300موبايل: ارسال عدد دريافت رايگان اطالعات همايش بر روي   
 

 

 

  وري گرم در نمك مذابسيليكونايزينگ از طريق غوطه
  

 6، سجاد جاويدي5گر، علي كوزه4، وحيد توكلي3، محمد مهدي هادوي2، حميد اميدوار1*مصطفي روستا
  ) mostafa.rosta@ aut.ac.irو متالورژي (دانشجوي دكتري دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي معدن 1

  )omidvar@aut.ac.irاستاديار دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي معدن و متالورژي (2
  )mehdihadavi@gmail.comاستاديار دانشگاه صنعتي مالك اشتر (3

  ) tavakoli.vahid@aut.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي معدن و متالورژي (4
  )alikoozegar@yahoo.comدانشكده مهندسي معدن و متالورژي (دانشجوي كارشناسي دانشگاه صنعتي اميركبير، 5

  ) sajad.javidi@aut.ac.irدانشجوي كارشناسي دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي معدن و متالورژي (6
  
  
  
  
  

  چكيده: 
هاي داغ موتورهاي توربين هواپيماها و سوپرآلياژهاي پايه نيكل بخاطر خواص دما باالي عالي به عنوان مواد فلزي هستند كه در قسمت

كاربرد  هاشوند كه در پااليشگاهشيرآالت صنعت نفت، گاز، پتروشيمي نيز استفاده مي شوند. همچنين در موتورهاي جت بكار گرفته مي
 افزايش مقاومت به خوردگي ابزارشود تا با كشي در قسمت ساحلي دريا استفاده مياي در  لولهامروزه اين آلياژ بطور گسترده.فراوان دارد

تواند عمر كاريقطعات بكارگرفته شــده را از طريق و لوازم آنها را از لحاظ تعمير و نگهداري بهبود بخشــد. عمليات ســطحي مناســب مي
سيليكونايزينگفوالد از طريق غوطه سيون بهبود بخشد. در اين تحقيق  اخل نمك د وري گرم درمقاومت بهتر در برابر خوردگي و اكسيدا

شــود و به اين ترتيب چون نفوذ يون بســيار ور ميغوطه Siگيرد. به اين منظور قطعه در داخل نمك مذاب حاوي يون مذاب صــورت مي
شامل حجم زياد قطعه مورد نظر براي پوشش و هزينه شود. مزيتسريعتر از مولكول است، در زمان كم پوشش داده مي هاي اين روش 

صسرمايه شش رفي كم ميگذاري و م صله بيانگر آن بود كه پو ست. نتايج حا ستفاده ا شد و همچنين در قطعه كارهاي بزرگ قابل ا با
  ميكرومتر بود. 100بخوبي و با ضخامت يكنواخت بر روي زيراليه فوالدي صورت گرفته است و ضخامت اين پوشش 

 وري گرم، نمك مذابدهي،سيليكونايزينگ ، غوطهپوششواژه هاي كليدي:
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  بررسي امكان تشكيل هيدارت بعد از رگالتورهاي ايستگاههاي تقليل فشار گاز
  

  .108. علي طالبي107، احسان حكيمي106پريناز سليماني
  شركت گاز استان گلستان،گرگان،ميدان بسيج،سايت ادارت.

(parinaz2005@hotmail.com  
  

  چكيده 
ها يكي از تاسيسات اساسي صنعت گاز در بخش توزيع بوده كه بررسي  CGSايستگاههاي تقليل فشار گاز دروازه شهري يا همان 

رفتار گاز در آن به جهت پيش بيني اتفاقاتي كه ممكن است درون تاسيسات و بر اثر گذشت زمان حادث گردد الزم و ضروري مي 
اين مساله در ايستگاهها بعضا با مواردي از جمله تشكيل هيدرات و متعاقب آن  تركيدگي در  نمايد تا جايي كه در اثر عدم توجه به

لوله ها و يا آسيب رساندن و  از سرويس خارج كردن بعضي از دستگاههاي ابزار دقيق از جمله كنتورها مواجه خواهيم شد.وقوع 
در تداوم گازرساني،باعث ايجاد خسارات مادي و گاها جاني حوادثي از اين دست عالوه بر خدشه دار شدن رسالت شركت ملي گاز 

ها CGSنيز خواهد شد.از اين رو در اين مقاله سعي شده است با شبيه سازي يك ايستگاه تقليل فشار گاز دروازه شهري يا همان 
  .ن بپردازيمبه بررسي رفتار گاز با توجه به خواص ترموديناميكي آن و شرايط تشكيل هيدرات و لزوم اجتناب از آ

  ايستگاههاي تقليل فشار،هيدرات .هاي كليدي: واژه
   

                                                            
  طراح مكانيكال شبكه هاي تغذيه و توزيع گاز شركت گاز استان گلستان-1
  گاز استان گلستانطراح مكانيكال شبكه هاي تغذيه و توزيع گاز شركت -2

 رئيس امور مهندسي و اجراي طرحهاي شركت گاز استان گلستان -108
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CO Catalytic Oxidation Using Laser-Assisted Gold Nanoparticles 

Supported on Activated Carbon 
  

Parisa Vahdatkhah109’*, Mansoureh Ganjali110, Monireh Ganjali111 
Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology, Azadi  

Ave., 14588-9694, Tehran, Iran 
*Corresponding Author: parisa.vahdatkhah@gmail.com 

Abstract 
Gold nanosparticles (AuNPs) that have been extensively studied over the last decade will supporte 
activated carbon (AC) for efficient Co catalytic oxidation. To avoid oxidation and well-controlled 
size and shape distribution (˂10 nm), AuNPs were be synthesized in pure acetone using not more 
than 4.8 J/cm2 of Fiber laser power density to ablat a gold target surface. The prepared AuNPs 
were indicated by UV-Vis spectroscopy and Zeta potential measurments. The laser ablation 
method (LAM) released uniform and homogenous AuNPs with a Gussian curve of UV-Visible 
absorption peak at 530 nm. Large negative Zeta potential of AuNPs showed a good stability 
without using any additives/surfactants. In this paper, design and fabrication results of `in-plane' 
type AuNPs/AC catalyst were characterized by FESEM. According the results, characterized 
AuNPs with mean diameter of 7±1 nm were successfully supported onto AC. Finally the catalytic 
activtity of AuNPs/AC catalyst for CO oxidation were studied.  

  
Keywords: Gold nanoparticles, activated carbon, catalyst, CO oxidation, laser ablation method 

   

                                                            
109 M.Sc., Sharif University of Technology  
110 Executive Director, Engineering of Parto Materials Processing Company 
111 Professor Assistant, Materials and Energy Research Center 
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  DEAدر محلول آبي 2COتاثير فشار بر حالليت گاز 
 

  2، دكتر سيد محسن پيغمبر زاده1رضا عبدپور
  

  گروه مهندسي شيمي،ماهشهر،ايرانواحد ماهشهر ، دانشكده مهندسي شيمي ، كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي،1
  گروه مهندسي شيمي ، ماهشهر ، ايرانواحد ماهشهر ، دانشكده مهندسي شيمي ، دكتري تخصصي مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي ، 2

  
  

  چكيده
اكسيدكربن توسط محققان مختلف اهميت اي مثل ديبا توجه به تحقيقات انجام شده در زمينه جذب گازهاي اسيدي و گلخانه

هاي جداسازي آنها بيش از پيش مشخص است. كشورهاي توسعه زهاي طبيعي و فرآيندي و بررسي روشجداسازي اين گازها از گا
يافته در فرآيند شيرين سازي گاز تمركز خود را بر روي فرآيندهاي بهينه و كم هزينه، چه از لحاظ مصرف انرژي و چه از لحاظ 

د كه اناي در زمينه تاثير پارامترهاي مختلف بر حالليت انجام دادهدهاند و تحقيقات گسترهاي تمام شده فرآيندها، قرار دادههزينه
اند. در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از يك دستگاه طراحي شده براي اندازهگيري دست آوردهاي حائز اهميتي نيز داشته

) در فشار هاي مختلف DEA(112در حالل دي اتانول آمين 2COحالليت گازها در حالل هاي مايع، ميزان حالليت تعادلي گاز  
  .اندازه گيري شود DEA%wt 20و غلظت  K 15/293، دماي 

  نتايج حاصل نشان مي دهد در فشار باالتر ميزان جذب گاز دي اكسيد كربن بيشتر خواهد بود.
  

  كليديكلمات 
  DEAفشار،  جذب گاز ، دي اكسيد كربن ، حالل 

   

                                                            
112Di Ethanol Amine 
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 شبيه سازي و بررسي اثر پارامترهاي عملياتي واحد راكتور سنتز فرآيند توليد متانول 

  )Aspen Hysys 2010(با نرم افزار   
  

  114، محمد علي موسويان 113 سپيده عبداللهي
    

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود، دانشكده فني و مهندسي، شاهرود، ايران
  شيمي، تهران، ايراندانشگاه تهران، دانشكده مهندسي 

  
abdollahi7@yahoo.com  

moosavian@ut.ac.ir  
  
  
  
  

  چكيده 
است و با هدف  شدهسازي راكتور سنتز متانول واحد توليد متانول يكي از واحدهاي عملياتي، انجام در اين مقاله شبيه 

سازي فرآيند اثر تغيير دو پارامتر عملياتي مؤثر در فرآيند سنتز متانول يعني دما و فشار مورد بررسي قرار گرفته بهينه 
و نتايج در  هاستفاده شد Aspen hysys 2010سازي و بررسي اثر پارامترهاي عملياتي از نرم افزار است. براي شبيه

 دهد.نمودارها گزارش گرديده است كه اثر تغيير دما و فشار بر تغيير محصوالت و مواد اوليه را نشان مي

  
  Aspen Hysysسازي، راكتور سنتز متانول، سنتز متانول،  شبيههاي كليدي: واژه

  
   

                                                            
 كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -1

  دكتراي مهندسي شيمي -2
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  لمتانوسازي و بررسي اثر تغيير مدل ترموديناميكي واحد تقطير فرآيند توليد شبيه
  )Aspen Hysys 2010(با نرم افزار   

  
  116، محمد علي موسويان 115 سپيده عبداللهي

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود، دانشكده فني و مهندسي، شاهرود، ايران
  دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي شيمي، تهران، ايران

abdollahi7@yahoo.com  
moosavian@ut.ac.ir  

  چكيده 
هاي تقطير واحد توليد متانول يكي از واحدهاي عملياتي، بررسي و مطالعه آن انجام گرفته است. با هدف سازي برجبه منظور شبيه

ر تغيير سازي و بررسي اثچهار حالت  مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور شبيهسازي فرآيند، اثر تغيير مدل ترموديناميكي در بهينه
جداول گزارش شده است كه اثر تغيير مدل  استفاده شده است و نتايج در Aspen Hysys 2010مدل ترموديناميكي از نرم افزار 

به برج تقطير اول و جريان بخار خروجي از باالي اين  ترموديناميكي بر دبي مولي، دبي جرمي و تركيب اجزا مولي جريان خوراك ورودي
برج را نشان داد. همچنين مشخص شد كه در برج تقطير دوم تغيير مدل ترموديناميكي تاثيري بر مقادير دبي مولي و جرمي در جريان 

   بخار خروجي از باالي برج ندارد.
  Aspen Hysysسازي، تقطير، مدل ترموديناميكي،  شبيههاي كليدي: واژه

   

                                                            
 كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -1

  دكتراي مهندسي شيمي -2
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تاثير غلظت نانوذارت سيليكا و نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم بر خواص 
 آبگريزي بتن

 
 صاحبعلي منافي1،علي اصغر روحاني 2 ، احمد علي پور*3

  دانشگاهĤزاداسالمي،واحدشاهرود، دانشكدهفنيومهندسي، شاهرود،ايران -1

  مهندسي، شاهرود، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود، دانشكده فني و  -2

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود  -3

ahmad.alipoor66@gmail.com 

  چكيده
ابي شدو مطالعه قرار گرفته است و شرايط بهينه ارزي درتحقيق حاضر، تاثير غلظت نانوذرات سيليكا و دي اكسيد تيتانيوم بر خواص آبگريزي بتن مورد

ي رتشريح عملكرد پوشش هاي ابرآبگريز كه در كار حاضر به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است به طوري كه وقتي محلول نانويي به روش ريخته گ
شانند كه سبب ايجاد زبري در ساختار سطحي بتن ميشود روي بتن اعمال مي شود نانوذرات در بين خلل و فرج قرار مي گيرند و شكاف ها را مي پو

 زبري باالي موجود در سطح بتن پوشش داده شده سبب ابرآبگريزي آن شد در سطوح آبگريز زاويه تماس هر چه باالتر باشد سطح آبگريزتر خواهد
درجه سطح به آبگريزي خواهد رسيد و جهت بررسي  120تا  90درجه برسد سطح ابرآبگريز خواهد شد در زاويه  180تا  150بود اگر اين مقدار به 

ديد. رخواص آبگريزي، پوششي ابرآبگريز و آبگريزي از نانوذرات سيليكا و نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم، بر روي بتن تهيه شد و خواص آن تحليل گ
نند با توجه به خاصيت آبدوستي نانوذرات دي اكسيد بطوري كه غلظت نانوذرات در پوشش مهمترين نقش را در آبگريزي و ابرآبگريزي ايفا مي ك

شود در واقع وجود زبري در سطح پوشش و وجود انرژي سطحي پايين تيتانيوم هر چه غلظت آن در پوشش باالتر رود از آبگريزي پوشش كاسته مي
)، مورفولوژي ايجاد شده (CAون تست زاويه تماس با افزودن نانوذرات سيليكا امكان پذير شد. در ادامه جهت تعيين آبگريزي پوشش از طريق آزم

 قرارگرفت. موردمطالعه(SEM)در سطح از طريق دستگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي 

  
 سيليكا، دي اكسيد تيتانيوم، بتن،ريخته گري محلولي،پوشش هاي آبگريز. واژه هاي كليدي:
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  در مقياس كوچكمعرفي و ارزيابي اقتصادي فرآيندهاي مايع سازي گاز طبيعي 
  

  117عليرضا بهمني
  تهران ، خيابان آزادي ،  دانشگاه صنعتي شريف ، دانشكده مهندسي نفت و شيمي

Bahmani_alireza@che.sharif.edu 
  

  چكيده
جديد در صنعت انتقال گاز طبيعي از جمله مايع سازي گاز طبيعي، نياز به با توجه به منابع غني گازي در كشور و پيشرفت تكنولوژي و روش هاي 

يند هاي راه اندازي و استفاده از اين روش ها بجاي روش هاي انتقال قديمي در كشور حس ميشود.ازينرو در ابتدا در اين مقاله به بررسي انواع فرآ
ي و شناخت اين فرآيند ها به ارزيابي اقتصادي و بازدهي هر فرآيند در مقايسه با مايع سازي گاز طبيعي در مقياس كوچك ميپردازيم. پس از آشناي

وگانه د سايرين پرداختيم كه در نهايت بتوان فرآيندي را كه مناسب و بصرفه تر از بقيه است را شناسايي كنيم. پس از بررسي فرآيند توربواكسپندر
شبيه سازي اين فرآيند صورت گرفت. در نهايت و در  Aspen Hysysره گيري از نرم افزار )بعنوان فرآيند مناسب انتخاب و  با بهBHPنيتروژن (

يك جمع بندي كلي هم از لحاظ فرآيندي و هم اقتصادي ميتوانيم اين فرآيند را گزينه مناسبي براي بررسي بيشتر براي مصارف داخل در نظر 
  بگيريم.

  
  ي مقياس كوچك ، فرآيند توربو اكسپندر ، دماي نزديكيمايع سازي گاز طبيعي ، ال ان جهاي كليدي:واژه

   

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش جداسازي دانشگاه صنعتي شريف تهران117
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سازي راكتور كاتاليستي بستر ثابت به منظور توزيع يكنواخت غلظت با استفاده از شبيه
  ديناميك سياالت محاسباتي

 
  121ايمان برومندزاده ،120فر، فاطمه يزداني119، الهام بهراميان118عليرضا پورپروانه

 دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه مهندس شيمي، دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان 
alireza.pourparvaneh@gmail.com  

  چكيده 
آن جلب شده است. كاتاليست عمال در بررسي مبحث كاتاليست يك موضوع مهم و حساس بوده كه عالقه خيلي از دانشمندان و مهندسين به 

ستر ثابت هاي بدر راكتور. شوندهاي كاتاليستي تهيه ميرود و تقريبًا همه مواد نفتي در فرآيندها، توسط واكنشصنعت تصفيه نفت به كار مي
به ايجاد الگوي جريان غيريكنواخت هاي متفاوت بوده و به طور تصادفي درون بستر پراكنده شده است، كه منجر ذرات كاتاليست داراي اندازه

صرف انرژي شود. افت فشار و مها به سطوح كاتاليستي منجر به كاهش شديد عملكرد كلي راكتور ميشود، لذا دستيابي غير يكنواخت واكنشگرمي
سازي راكتور در اين مطالعه به شبيه. باال از ديگر مشكالتي است كه متخصصان و صنعت گران در ارتباط با راكتور بستر ثابت با آن مواجه هستند

با غلظت  Aباشد كه جزء اين راكتور داراي دو ورودي مي كاتاليستي بستر ثابت به منظور بررسي تجزيه ناهمگن نيتروژن پرداخته شده است.
[mol/m3] 1  از يك ورودي و جزءB  با غلظت[mol/m3] 7 ار دادن اجزاء شوند. پس از تماس قراز ورودي ديگر وارد راكتور ميA  وB  و

توليد  Cشوند و جزء مصرف مي Bو  Aشوند. در بستر كاتاليست بر اثر واكنش اجزاء ايجاد يك افت فشار وارد محدوده بستر كاتاليست ثابت مي
شوند. توان دريافت كه دو جزء ورودي پس از ورود به راكتور به طور يكنواخت در داخل بستر كاتاليست توزيع نميبا توجه به نتايج مي شود.مي

توان نتيجه گرفت كه در طراحي راكتورهاي بستر كاتاليستي براي دستيابي به يك توزيع غلظت يكنواخت در طول بستر كاتاليستي، قبل پس مي
زاء به بستر كاتاليستي از يك مخلوط كننده استاتيك كوچك و يا از چند بفل استفاده نمود تا عالوه بر استفاده كامل و توزيع غلظت از ورود اج

  بستر كاتاليستي، ماده توليد شده در بستر كاتاليست نيز داراي بيشترين خلوص باشد. درپايدار 
  

  خل، ديناميك سياالت محاسباتيراكتور كاتاليستي، بستر ثابت، تخلهاي كليدي: واژه
   

                                                            
  هاي نوين قوچان دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه مهندسي شيمي، دانشگاه مهندسي فناوري -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه -2
  دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا -2
 ، گروه مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچاندانشجوي كارشناسي ارشد -2
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تأثيرغلظتنانوذراتاكسيدروي،دياكسيدتيتانيوم،سيليكاودمايفرآيندبرخواصĤبگريز
 يچوب

 
 صاحبعلي منافي 122 ، علي اصغر روحاني 2، حسين نادري جهان آباد* 3

  دانشگاهĤزاداسالمي،واحدشاهرود، دانشكدهفنيومهندسي، شاهرود،ايران .1
  دانشگاهĤزاداسالمي،واحدشاهرود، دانشكدهفنيومهندسي، شاهرود،ايران .2
  دانشگاهĤزاداسالمي،واحدشاهرود، دانشكدهفنيومهندسي، شاهرود،ايران .3

h.naderi7895@gmail.com 
 

 چكيده 
شده است از جمله ايجاد خواص هاي زيادي تاكنون از نانوذرات مختلف جهت ايجاد خدر پژوهش ستفاده  صنايع و محصوالت چوبي ا واص جديد در 

سي تاثير دو عامل غلظت نانوذرات  صوالت، در اين پژوهش هدف برر سياري از خواص ديگر در مح ضد باكتري بودن و ب ضد آب بودن،  سوز بودن،  ن
ــيليكا و دماي فرآيند بر خواص آبگريز ــيد تيتانيوم، س ــيد روي، دي اكس ــاده بود همچنيني چوب بود. روش توليد اين پوشــش ريختهاكس  گري س

سطح از طريق دستگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي ( شده در  شده از طريق آزمون تست SEMمورفولوژي ايجاد  ) و آبگريزي پوشش چوب ايجاد 
 120به  90درجهرسيدسطحابرآبگريزاز  180به  150كهزاويهتماساز )، موردمطالعهقرارگرفت. بر اساس نتايج بدست آمده هنگامي CAزاويه تماس (

شش  شده بود، غلظت نانوذرات در پو شتر  صيت آبگريزي بي سطحي با خا ساس زاويه تماس باالتر موجب ايجاد  سيدپس بر همين ا درجهĤبگريزير
سيد تيتانيوم هر چه غلظت اين نوع از نانوذرات در پوشش كرد و با توجه به خاصيت آبدوستي نانوذرات دي اكمهمترين نقش را در آبگريزي ايفا مي

سيد روي موجب  شدند همچنين نانوذرات اك شتر  سيليكا باعث ايجاد آبگريزي بي شده بود، نانوذرات  سته  صيت آبگريزي پوشش كا باالتر رفت از خا
  افزايش بيشتر پايداري پوشش شدند.

  
  دي اكسيد تيتانيوم، چوب. نانوپوشش، نانوكامپوزيت، نانوذرات واژههايكليدي:

   

                                                            
  استاديار، دانشگاهĤزاداسالمي،واحدشاهرود، دانشكدهفنيومهندسي، شاهرود -1
  استاديار، دانشگاهĤزاداسالمي،واحدشاهرود، دانشكدهفنيومهندسي، شاهرود -2
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -3
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 آناليز عددي انتقال حرارت جابجايي كربن دي اكسيد فوق بحراني در اعداد رينولدز پايين 
  

   3جمعه پور هدايت ابادي ، سعيد2، سيدمصطفي نوعي باغبان 1ترا سادات سادات لواساني يم

 ميدان ازادي،دانشگاه فردوسي    

Mit.lavasany@yahoo.com  
  

  چكيده 
گردد كه ) در كانال حلقوي بررسي ميMPa)52/9در اين مقاله انتقال حرارت جريان ارام كربن دي اكسيد در فشار فوق بحراني  

باشد. معادالت حاكم مومنتوم، انرژي هدف درك رفتار هيدروديناميكي و گرمايي سيال و بررسي اثر شار حرارتي بر انتقال حرارت مي
يند. اگردند و با كمك روش حجم محدود فرم گسسته ي معادالت بدست ميفلوئنت در دو بعد حل ميو پيوستگي توسط نرم افزار 

در تمامي حاالت مورد بررسي كربن دي اكسيد در دمايي كمتر از دماي فوق بحراني وارد كانال حلقوي با ديوار خارجي عايق و ديوار 
. شودجريان سيال انتقال حرارت جابجايي، توزيع دما و سرعت محاسبه ميشود. براي اين نوع از داخلي داراي شار حرارتي ثابت مي

كندو به دليل تغيير دانسيته نيروي دهند كه با افزايش دما خواص ترموديناميكي سيال شديدا تغيير مينتايج عددي نشان مي
مقاله تاثير شار حرارتي بر پروفايل  گردد. در اينشود كه وجود نيروي شناوري سبب تغيير پروفايل سرعت ميشناوري ايجاد مي

  شود.سرعت و نرخ انتقال حرارت نيز بررسي مي
  

   كربن دي اكسيد فوق بحراني،انتقال حرارت،ديناميك سياالت محاسباتي، جريان ارام هاي كليدي:واژه
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بهينه سازي توپولوژي ريزساختارهاي مواد سلولي، با هدف حداكثر سازي مدول بالك يا 
 برشي مدول

 
 125، محمد حسن كديور124،محمد رحيم نامي123ياسر ذاكري

دانشگاه شيراز –دانشكده مهندسي مكانيك   

yaser_zaker@yahoo.com 
 
 
 
 

 چكيده
تغييرات  .به طور متناوب در ماده تكرار مي شوندمواد سلولي يا شبكه اي، متشكل از ريزساختارهايي، به نام سلول پايه اند كه اين سلول هاي پايه 

لذا تعيين دقيق تر نحوه توزيع مواد در  .در درون سلول پايه آنها دانست ،خواص مواد سلولي را مي توان ناشي از تغيير در شكل و نحوه توزيع مواد
يا  مدول بالك ر اين مقاله قصد داريم براي يك سلول پايه،به منظور هدفي خاص گردد. د اين موادمي تواند موجب بهبود عملكرد  ،درون سلول پايه

بدين منظور، ابتدا سلول پايه را به المانهاي كوچكتري تقسيم بندي مي كنيم، سپس با  .مدول برشي را در حجم مشخصي از ماده، حداكثر كنيم
افته و پس از انجام آناليز حساسيت، با كمك روش بهينه استفاده از روش انرژي كرنشي به منظور تخمين خواص موثر مواد، خواص مورد نظر را ي

ين گردد يسازي تكاملي دومنظوره، تعيين مي كنيم چه المانهايي را از طرح حذف و يا به آن اضافه كنيم، تا در نهايت شكل سلول پايه به گونه اي تع
ن روش انرژي كرنشي و روش بهينه سازي تكاملي دومنظوره، با كه به اهداف مورد نظر دست يابيم. پژوهش حاضر نشان مي دهد كه استفاده همزما

 هدف حداكثر سازي مدول بالك و مدول برشي يك ماده سلولي، نسبت به روشهايي كه پيشتر به اين منظور به كار گرفته مي شد، از حجم محاسبات
 تا حدود زيادي كاسته است

 مين خواص موثر مواد مركب، بهينه سازي تكاملي دو منظورهمواد سلولي، بهينه سازي توپولوژي، تخواژه هاي كليدي :

  

                                                            
 1- دانشجو كارشناسي ارشد 

 2- استاديار       

 3- استاد 
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  مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي تركيبي در كانال حاوي مانع داغ با هندسههاي متفاوت
  

  128،زهرا خيرانديش127، سيد عبدالرضا گنجعليخان نسب126مجتبي وكيليان

  مهندسي شركت فاتح صنعت كيميابخش طراحي  -كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي1
  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان -استاد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي2

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان -كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي3

 
  چكيده

داغ با اشكال مختلف به صورت عددي بررسي شده است. موانع در اين مطالعه جابجايي اجباري جريان آرام در كانال دو بعدي حاوي مانع 
و حرارت با دماي ثابت به كف مانع وارد گرديده است. انتقال حرارت  اي بر روي ديواره پاييني كانال قرار داده شدهمستطيلي و دايره

هاي دما و سرعت بدست آمده است. براي تركيبي، هدايت در مانع جامد و جابجايي اجباري در سيال به صورت عددي حل شده و ميدان
يده گردهاي ديناميك سياالت محاسباتي حل رسيدن به اين هدف مجموعه معادالت حاكم از جمله انرژي و ممنتوم با استفاده از تكنيك

 دز و نسبت رسانشآمده است. همچنين در اين مطالعه عدد رينولو رفتار هيدروديناميكي و ترموديناميكي سيال در اطراف مانع بدست 
  مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت همخواني خوبي بين نتايج عددي به دست آمده و نتايج مطالعات ديگر محققان مشاهده گرديد.

 
  انتقال حرارت تركيبي، جريان آرام، مانع.كلمات كليدي:

   

                                                            
126-Vakilian.mojtaba2685@gmail.com 
127 - Ganj110@uk.ac.ir 
127 -Z.kheirandish@gmail.com 
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در كشورامكان سنجي فني و اقتصادي و مزاياي احداث پتروپااليشگاهها    
  

  5سعيد حسن بروجردي،  4، سرود زاهدي 3، حميد گنجي2، مهدي احمدي مروست1سيد جواد احمدپناه

  پژوهشكده توسعه فرآيند و فناوري تجهيزات –پژوهشگاه صنعت نفت 
ahmadpanahsj@ripi.ir  

  چكيده
 پيشرفته قرار گرفته است. الگوهايايجاد پتروپااليشگاه به جاي پااليشگاه امروزه مورد توجه صنايع نفت و پتروشيمي كشورهاي 

مختلفي براي توسعه پترو پااليشگاه وجود دارد كه يكي از مناسبترين آنها تبديل نفتا و نفت سفيد به اولفين ها و يا آروماتيكها مي 
 جانبي محصوالت افزايش ارزش باالتر، كيفيت با خوراك توليد جمله از بسياري مزيتهاي داراي پتروشيمي و پااليشگاه باشد. ادغام

  باشد. مي بهتر وري بهره به دستيابي و
در اين تحقيق، سه سناريوي مختلف پتروپااليشگاهي با اضافه نمودن واحدهاي نفتا كراكر، كروسين كراكر و آروماتيك سازي بررسي 

بشكه در روز  250,000ظرفيت شده و مطالعات اقتصادي براي پااليشگاه نفت به تنهايي و اين سه سناريوي پتروپااليشگاهي با 
خوراك انجام شده است. نتايج نشان مي دهد احداث پتروپااليشگاه با واحدهاي كروسين كراكر و نفتا كراكر بهترين بازگشت سرمايه 

ازگشت ميليارد دالر برآورد شده و نرخ ب 949/5و  361/6را خواهد داشت. هزينه احداث اين واحدهاي پتروپااليشگاهي به ترتيب حدود 
پيش بيني مي گردد. اين در حاليست كه نرخ بازگشت سرمايه پااليشگاه در بهترين حالت  %31و  %30سرمايه آن به ترتيب حدود 

پيش بيني شده است. همچنين مطالعات نشان مي دهد الگوي فرآيندي توليد آروماتيكها در پتروپااليشگاه باعث افزايش  %13حدود  
  مي گردد.           %33/13نرخ بازگشت سرمايه به 

برابر  بيشتر از واحدهاي كراكينگ گازي  10از طرفي، نسبت توليد پروپيلن به اتيلن در واحدهاي كراكينگ نفتا يا كروسين حدود 
مي باشد. اين در حاليست كه در سالهاي گذشته و بواسطه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، اكثر مجتمعهاي پتروشيميايي بر اساس 

راك گاز احداث و يا برنامه ريزي شده است. با توسعه پتروپااليشگاهها، مي توان به توليد بيشتر پروپيلن بعنوان يك ماده خو
  پتروشيميايي با بازار مصرف باال نيز دست يافت. 

   
  كليديكلمات          

   بازگشت سرمايه –اقتصاد  –پتروشيمي  –پااليشگاه  –ادغام   –اولفين  –پتروپااليشگاه 
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  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 10و9بهينه سازي انرژي پااليشگاه ميعانات گازي فازهاي 

  
   2طالب زارعي، 129محمد هادي سليمي

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات سيرجان
Salim.1388@yahoo.com  

  چكيده 
حفظ انرژي در طراحي يك واحد شيميايي همواره يكي از مهمترين موارد مورد توجه مي باشد به عالوه تعين كمترين مقدار انرژي 

ي اگرمايي و سرمايي مورد نياز يك پروسه از اصلي ترين محاسبات براي تعين مقدار ذخيره انرژي است. در پااليشگاه ميعانات فازه
 7070تا فشار نهائي  *K-101و  K-101پارس جنوبي طي دو مرحله گاز حاصله از پااليش ميعانات را در كمپرسورهاي  10و9

، توان الكتريكي مصرفي در اين دو فن ∆Tكنند، با توجه به دبي گاز و هاي هوائي خنك ميكيلو پاسكال فشرده و سريعا در فن
وات مي باشد. در اين نوشتار انتگراسيون انرژي با هدف بهينه سازي مصرف انرژي، اصالح شبكه  مگا 3هوائي بسيار باال و برابر با 

پارس جنوبي صورت گرفته است. براساس نتايج بدست 10و9تبادلگرهاي گرمائي و بازگشت سرمايه براي پااليشگاه ميعانات فازهاي 
انتگراسيون انرژي در اين واحد عملياتي عالوه بر حذف فن هاي  آمده از طراحي بهينه سازي پااليشگاه ميعانات گازي، با اعمال

مگاوات توان الكتريكي بازيافت و شبكه مبدل  3) و استفاده از مبدل هاي حرارتي بجاي آن ها، ميزان A-103و  A-102هوائي (
  هاي گرمائي پااليشگاه ميعانات با حداقل هزينه سرمايه گذاري اصالح مي شود. 

  
  انتگراسيون انرژي، فن هوائي، اصالح شبكه مبدل حرارتي، ميعانات گازيهاي كليدي: واژه

   

                                                            
  شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي، بندر پتروشيمي پارس، واحد عمليات -1
  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سيرجان  -2
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  Bow tieارزيابي ريسك عمليات پيگراني خطوط  گازي منطقه ده عمليات انتقال گاز به روش
 

  حسن شيري-حسين رشيدي-حسين خسروي -صديقه كبيري

 بوشهر-گازمنطقه ده عمليات انتقال  -كارشناس ارشد ايمني

sedighehkabiri@yahoo.com 
 
  

  چكيده
ارزيابي ريسك يكي از مهمترين مراحل مديريت ريسك است كه ابزار قدرتمندي را جهت اولويت بندي ريسكهاي موجود در محيط 

يكي از جديدترين ابزارهاي ارزيابي ريسك است كه قادر است نمودارهاي  Bow tieكار ايجاد مي كند. نرم افزار معروف و كاربردي 
پاپيوني قدرتمندي از فرآيند ارزيابي ريسك را ارائه دهد. مدل پاپيوني تكنيك ساختار يافته اي جهت ارزيابي ريسك مواردي است 

ي مقاله به بررسي ارزيابي ريسك عمليات پيگرانكه رويكردهاي كيفي به لحاظ عملكرد ناممكن و يا نامطلوب به نظر مي رسد. در اين 
مي پردازيم. عمليات پيگراني با هدف رسوب زدايي از خطوط لوله و Bow tieخطوط گازي منطقه ده عمليات انتقال گاز  با  روش 

 ممانعت از انتقال ناخالصي ها به ساير تأسيسات صنعت گاز و آسيب رساني به آنها انجام مي گيرد.

  يديواژه هاي كل
Bow.tie، ارزيابي ريسك، پيگراني 
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 SPRAارزيابي ريسك خط پنجم سراسري به روش 
 
  2حسن شيري-1صديقه كبيري

 بوشهر-منطقه ده عمليات انتقال گاز–كارشناس ارشد ايمني -1

sedighehkabiri@yahoo.com 
 
 
 

  چكيده
وب در چارچ بهترامروز بكارگيري ارزيابي ريسكدر جهت  ايمني بيشتر، بهداشت سالم تر و محيط زيستتمايل تمام صنايع 

روشهاي  از گسترده و زياد بسيار مجموعه مينمايد راكند منطقي روند اين پيشرو مشكل بعنوان آنچه امامي باشد. HSEنظام
 SPRA(Simple Pipeline Risk Assessment)روش ارزيابي ريسك  .ميكند مقطعي زمانبر و را گيريها تصميم پيچيده ميباشدكه

به عنوان يك مميزي ساده به بررسي شرايط عملياتي و طراحي سيستم مي پردازد و  پس از مشخص كردن ناهمگوني هاي 
زد. اين ا مي پرداموجود بين شرايط كنوني و استانداردهاي مربوطه به بررسي ارزيابي ريسك خطرات ناشي از اينگونه ناهمگوني ه

روش گروههاي عملياتي را قادر خواهد ساخت تا پس از تشخيص سريع  هر گونه عدم انطباق بتوانند به سرعت راهكارهاي چاره 
ساز را شناسايي و اجرا كنند خطوط لوله ،مي بايست شرايطي كلمالً ايمن  را براي فرآيند انتقال گاز فراهم كنند تا گروههاي 

د از ايمن بودن عموم مردم، محيط و اموال عمومي اطمينان حاصل كند. اين مقاله به ارزيابي ريسك خط لوله عملياتي بتوانن
خواهد پرداخت. اين ارزيابي ريسك براي اولين بار توسط كارشناسان خبره منطقه ده  SPRAگازي پنجم سراسري به روش

 عمليات انتقال گاز انجام شده است.

  
 واژه هاي كليدي:

 SPRAارزيابي ريسك، خط پنجم سراسري،  
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در محيط نرم افزاري JSAارزيابي ريسك پروژه تعويض كالس خط دوم سراسري به روش 
PHA.Pro6 

  
  حسين رشيدي-حسن شيري-حسين خسروي -1صديقه كبيري

 بوشهر-منطقه ده عمليات انتقال گاز -كارشناس ارشد ايمني -1

sedighehkabiri@yahoo.com 
 
 
 

  چكيده
عتي نامروزه ، توجه به فاكتورهاي موثر بر عملكرد نيروي انساني در راهبري سيستم ها نقش اساسي را ايفا مي كند. در بروز بسياري از حوادث ص

نقايض موجود در تجهيزات حائز اهميت مي باشد. لذا توجه به رويه ها و دستورالعمل هاي  در دنيا ، خطاهاي انساني در كنار مشكالت طراحي و
كاري و شناسايي مخاطرات موجود در انجام وظايف محوله به پرسنل در كنار آناليز مخاطرات ناشي از مشكالت طراحي و نواقص تجهيزاتي امري 

 JSA (Job Safety Analysis)يات تعويض كالس خط گازي دوم سراسري به روش ضروري به نظر مي رسد. اين مقاله به ارزيابي ريسك عمل
مي پردازد. در اين پروژه  تمامي مشاغل درگير همچون جوشكار، كمك جوشكار، برشكار، و ... در نظر گرفته شده و پس از تقسيم هر يك از 

است. در نهايت به ارائه راهكار ها و پيشنهاداتي مناسب در جهت مشاغل به وظايف اصلي آن به بررسي مخاطرات هر يك از آنها پرداخته شده 
  كاهش ريسك خطرات مي پردازيم.

  
 تعويض كالس، PHA.Proنرم افزار، JSA، ارزيابي ريسكواژه هاي كليدي: 
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  ) بر انتقال حرارت در لوله Viscous Dissipationتاثير لزجت (
  در معرض شار حرارتي ثابت ديواره

 
 غالمرضا برات زاده130، مهدي اشكمنش131، حسين اسماعيلي132

تعميرات مكانيك –پااليشگاه دوم  -شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  –عسلويه  –استان بوشهر   
rezabaratzadeh@gmail.com 

 
 
 
 

  چكيده
)براي يك سيال نيوتني با خواص Viscous Dissipationآرام در لوله  با در نظر گرفتن اتالف لزجتي  (در مقاله حاضر مروري بر انتقال حرارت جابجايي 

 ثابت در شرايط مرزي جداره لوله در معرض شار گرمايي ثابت ، در حالت گرمايش يا سرمايش سيال صورت گرفته است.  ابتدا مساله براي جريان
رار سعه گرمايي مورد بررسي قورودي توسعه يافته هيدروديناميكي و گرمايي و سپس براي جريان ورودي توسعه يافته هيدروديناميكي و در حال تو

  ) نيز ارائه شده اند.Brinkmanگرفته است. توزيع دما و عدد ناسلت محلي بر حسب پارامترهاي مرتبط با لزجت (عدد 
  

 Brinkman)، عدد CHF: Constant Heat Flux)، شار حرارتي ثابت (Viscous Dissipationاتالف لزجتي (هاي كليدي: واژه

  

                                                            
  مهندس ارشد تعميرات توربوماشينري و دانشجوي كارشناس ارشد تبديل انرژي -1
  مهندس ارشد تعميرات توربوماشينري و دانشجوي كارشناس ارشد تبديل انرژي-2
  استاديار دانشگاه آزاد بوشهر-3
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  ) بر انتقال حرارت در لوله Viscous Dissipation(تاثير لزجت 
 ديواره در معرض دماي ثابت

 
 غالمرضا برات زاده133، مهدي اشكمنش134، حسين اسماعيلي135

تعميرات مكانيك –پااليشگاه دوم  -شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  –عسلويه  –استان بوشهر   
rezabaratzadeh@gmail.com 

 
 
 

 

  چكيده
)براي يك سيال نيوتني با خواص Viscous Dissipationدر مقاله حاضر مروري بر انتقال حرارت جابجايي آرام در لوله با در نظر گرفتن اتالف لزجتي  (

ه تثابت در شرايطمرزي دماي ثابت جداره لوله، در حالت گرمايش يا سرمايش سيال صورت گرفته است.  ابتدا مساله براي جريان ورودي توسعه ياف
ع بررسي قرار گرفته است. توزيهيدروديناميكي و گرمايي و سپس براي جريان ورودي توسعه يافته هيدروديناميكي و در حال توسعه گرمايي مورد 

  ) نيز ارائه شده اند.Brinkmanدما و عدد ناسلت محلي بر حسب پارامترهاي مرتبط با لزجت (عدد 
  

 Brinkman)، عدد CWT: Constant Wall Temperature)، دماي ثابت ديواره (Viscous Dissipationاتالف لزجتي (هاي كليدي: واژه
  

                                                            
  مهندس ارشد تعميرات توربوماشينري و دانشجوي كارشناس ارشد تبديل انرژي -1
  مهندس ارشد تعميرات توربوماشينري و دانشجوي كارشناس ارشد تبديل انرژي-2
 استاديار دانشگاه آزاد بوشهر-3
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به كمك پوشش دهي غوطه  (SMM) عملكرد ماكرومولكول اصالح كننده سطحيخواص ساختاري و 
  از نوع الياف توخالي  PVDFوري غشاء ميكرومتخلخل 

 
  ، امير منصوري زاده*عاطفه قشقايي نژاد

، گچساران،دانشگاه آزاد اسالمي واحد  *شيراز،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز،كارشناسي ارشد پليمر بخش مهندسي پليمر
 گچساران،استاديار و هيئت علمي بخش مهندسي شيمي، شيراز 

Ati.ghashghaee@yahoo.com*  
  چكيده 

افزايش قدرت  جهتاز نوع الياف توخالي  PVDFاين تحقيق به بررسي پوشش دهي سطحي غشاء ميكرومتخلخل آبگريز 
در حقيقت غشاهاي ) كه يك پليمر بسيار آبگريز است مي پردازد. SMM(با ماكرومولكول اصالح كننده سطح  آبگريزي سطحي

مايع دارند. افزايش قدرت آبگريزي سطحي مانع از  –بسيار آبگريز كارايي بااليي در جداسازي گاز در تماس دهنده هاي غشايي گاز 
افزايش مي يابد. در اين تحقيق ابتدا غشاءالياف   CO2،H2S ،SO2رسوخ آب در غشاء شده و توانايي حذف گازهاي اسيدي مثل 

ش در محلولهاي پوشكه به روش ريسندگي ساخته شده بود به منظور پوشش دهي غوطه وري و اصالح سطحي  PVDFتو خالي 
 ،غشاهاي اصالح شده با استفاده از تست تراوائي گازي  در زمانهاي مختلف غوطه ور شدند. SMMدهي حاوي غلظت هاي مختلف 

نسبت به غشاهاي اصلي مورد مقايسه و بررسي قرار مي گيرد.نتايج تست تراوائي گازي  فشار مرطوب شدن و اندازه گيري زاويه تماس
نشان مي دهد كه سطح غشاء اصالح شده از منافذي بسيار كوچك همراه با تخلخل سطحي كمتر و  WCEPو فشار مرطوب شدن 

برخوردار است.نتايج  SMMالياف توخالي فاقد  PVDFهمچنين از مقاومت بااليي در برابر فشار مرطوب شدن  در مقايسه با غشاء 
 دهي به وسيله پوشش ساده  PVDFح شده نسبت به غشاء اندازه گيري زاويه تماس نشان مي دهد كه درجه آبگريزي غشاء اصال

 به شدت افزايش يافت. SMMپليمر 

  
 وريپوشش دهي غوطه - ماكرومولكول اصالح كننده سطحي - تماس دهنده غشايي - غشاء الياف توخالي هاي كليدي:واژه
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دي  به جاي )MDEAمتيل دي اتانل امين (امكان سنجي و شبيه سازي طرح جايگزيني 
در واحد تصفيه گاز ترش با آمين پااليشگاه اراك و بررسي تغييرات ) DGAگاليكول آمين(

  الزم در شرايط و تجهيزات فرآيندي
 

 136 2، سيد علي آل ياسين 3، مهدي حبيبي 4*وحيد عليزاده1، حسن فتحي نژاد
  دانشگاه آزاد فراهان -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي .1

  دانشگاه آزاد فراهان -مهندسي شيمياستاديار گروه  .2
پااليشگاه اراك -اداره مهندسي پااليش -. كارشناس ارشد فرآيند3و4  

 چكيده        

 

واحدهاي  است مي باشد.و همانطور كه مي دانيم در برخوردار خاصي اهميت از دنيا سراسر  در كه انرژي مصرف در جويي صرفه ضرورت امروزه
 تكنولوژيهاي و محصوالت توليدي انواع خام، نفت متفاوت مشخصات ميان اين در .مؤثرند مصرفي انرژي برميزان بسياري عوامل پااليشگاهي

برجاي بگذارند. گاز يا نفت توليدي بسياري از چاهها كه شامل  بسزائي تاثير واحد يك انرژي ميزان تعيين توانند در مي پااليشگاهها مختلف
رش  و يا نفت ترش مي نامند و عملياتي كه در طي آن گازهاي ترش از نفت يا گاز جدا مي گردد عمليات تركيبات اسيدي مي باشد را گاز ت

ناميده ميشود كه ازميان روشهاي موجود براي اين عمليات ، جذب گازهاي اسيدي از طريق يك حالل مايع (جذب شيميايي) » شيرين سازي«
  ل استفاده ميگردد رايج ترين روش مورداستفاده درصنعت شيرين سازي گاز مي باشد.كه مشخصا از محلول هاي امين در ان به عنوان حال

ضمن بررسي و شبيه سازي اوليه واحد تصفيه با آمين پااليشگاه اراك با دي گاليكول  HYSYSدر اين تحقيق با استفاده از نرم افزار 
درصد مي باشد،در مرحله دوم، امكان سنجي طرح جايگزيني  50حد آمين(شرايط فعلي) و در شرايطي كه غلظت محلول امين همانند طراحي وا

 نمتيل دي اتانل امين را با دي گاليكول آمين(شرايط فعلي) بررسي و بر مبناي نتايج شبيه سازي در مرحله دوم در حالي كه غلظت امين در اي
ات فرآيندي ارائه گرديده است كه بر مبناي نتايج حاصل درصد مي باشد ، شرايط فرآيندي جديد و حداقل تغييرات الزم در تجهيز 30مرحله 

ط ياز اجزاي طرح ارائه شده مقدار هزينه اوليه براي تهيه متيل دي اتانول آمين با توجه به ميزان مصرف ان نسبت به دي گاليكل امين در شرا
  مي باشد . درصد همان هزينه براي خريد دي گاليكول آمين 54يكسان از نظر راندمان توليد، حدود 

  
  فرايند شيرين سازي -واحد تصفيه گاز ترش -دي گاليكول آمين -دي اتانول آمين متيلكلمات كليدي:  

   

                                                            
 h.fathinejad@gmail.com  عهده دار مكاتبات :  * 136
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  بررسي رفتار خاك جهت اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك با اعمال جريان متناوب و مستقيم
  

  ، عليرضا عباسي محمدحسن ذوالفقاري
  دانشكده مهندسي مواد؛گروه خوردگي و حفاظت از مواد  تهران دانشگاه آزاد اسالمي،واحدعلوم و تحقيقات

  چكيده :
مقاومت مخصوص  خاك اصلي ترين معيار تعيين جريان حفاظتي مي باشد و اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك جهت طراحي دقيق 

گيري مقاومت مخصوص  خاك از سيستم حفاظت كاتدي همواره مدنظر طراحان حفاظت كاتدي قرار دارد. در طي سالها براي اندازه 
هردو روش تزريق جريان مستقيم و متناوب  استفاده مي شد، بدون اينكه اثر نوع جريان اعمالي بر روي رفتار خاك مورد ارزيابي قرار 

تايج فت. نبگيرد. در اين تحقيق اثر نوع جريان اعمالي براي اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك بر روي رفتار خاك مورد بررسي قرار گر
نشان داد كه با اعمال جريان مستقيم ، بدليل الكتروليز شدن يونهاي موجود در خاك با گذشت زمان مقاومت مخصوص خاك باال مي 
رود، ولي با اعمال جريان متناوب،مقاومت خاك با گذشت زمان تغييرات محسوسي ندارد و لدا مقاومت مخصوص خاك اندازه گيري شده 

رمي باشد. همچنين با تغيير مقدار جريان تزريقي و افزايش آن تغييرات مقاومت مخصوص خاك اندازه گيري شده با به اين روش دقيق ت
  اعمال جريان متناوب خيلي كمتر از حالتي است كه جريان مستقيم اعمال شود.

  
 مقاومت مخصوص خاك ، الكتروليز ، جريان متناوب ، جريان مستقيم.  واژه هاي كليدي:
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Liquid phase hydrogenation of aromatic mixture using Ni supported 
catalyst 

M.Behnampur 137 , M. Teymouri 138, A. Naderi far 139 

 
Amir kabir unversity, Tehran- vali asr square  

Mehran_behnampur188@yahoo.com  
  

     Abstract: Liquid-phase catalytic hydrogenation of a binary aromatic mixture of benzene and toluene using 
a novel catalyst (Nano-Ni catalyst supported on MWCNTs) has been studied in a semi-batch reactor operating 
at elevated temperatures and pressure (T=110-170 °C ,P=35bar). The main reaction product was always the 
completely hydrogenated cycloalkane. In mixtures, the aromatic compounds reacted in queues so that the most 
reactive components started to react immediately while the least reactive components did not react until the 
most reactive components had been hydrogenated. An heterogeneous model for reactor simulation has been 
employed incorporating vapor-liquid equilibrium, and mass transfer limitations. A number of kinetic equations 
published in literature have been investigated and the most appropriate for this work have been chosen. The 
model was able to describe hydrogenation kinetics of the binary aromatic mixture. The results revealed that 
the nickle on MWCNTs exhibits good activity for hydrgenation of  aromatics. 

   
Keywords: aromatic hydrogenation, Nanoparticles ,multi-walled Carbon nanotubes, kinetic modeling  

  

   

                                                            
137 University student , Department of chemical engineering, , University of Amir kabir 
138Professor  assistant ,  Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) 

   M. Teymouri               teymourim@ripi.ir  
139Professor  assistant , Department of chemical engineering, , University of Amir kabir 

   A.naderi far                 naderifar@aut.ac.ir 
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  چكيده 
ــيميكوره ــلي هايواكنش آنها در كه فرايندي هايكوره همانند اميركبير هاي واحدالفين پتروش  و واحد اين قلب دهد،رخ مي فرايند اص

شده سوب  صاص با و مجتمع مح ست واحد ثابت سرمايه سوم يك رحدود د چيزي اخت  ازانرژياعظمي بخش همچنين و حرارتي شك
صرفي شهاي ازمهمترين دراين واحد،يكي م شيمي بخ سبي تنوع روند. همچنينمي شمار به اين پترو  وليدت براي هيدروكربني خوراك ن

سوي بها و موجودي ازلحاظ هاروزافزونبازاراينخوراك سان نو و افزايش و سويي از سبك هايالفين  هااين كوره طراحي ديگر،اهميت از
 جهت بكارگيري مختلف پارامترهاي اثرتغيير ومناســـب جامع براين،بررســـي ســـازد. عالوهمي چندان دو را آنها نســـبي وانعطافپذيري
 نعتص واجتناب ناپذيراين ضروري نيازهاي فعلي،از واحدهاي در هاكوره اين عملكرد وكيفيت كميت سازي بهينه و كنترل سيستمهاي

  .باشدمي
  

: شكست حرارتي، انعطافپذيري، كورهكراكينگ، راكتورهاكلمات كليدي



 

 

 

پتروشيمي و بررسي راهكارها ي هاي شكست حرارتي واحد الفين راكتور  
 

عادل الماسيمحمد علي شهرويي  عليرضا بزرگيان فاطمه شهرويي سعيد مجاوري،   
 دانشجوي مهندسي شيمي واحد ماهشهردانشجوي ارشد دانشگاه اميديه

 
  چكيده :

ندهاي ها مي باشد. در فرآياي يا كويلي لولهها در راكتورهااز مهمترين فراآيندهاي توليد الفين )ها (كراكينگشكست حرارتي هيدروكربن
هاي نا خواسته توليد مي شود كه كك ناميده ميشود بصورتيكه توليد آن بر شرايط انتقال حرارت كوره اثر مخربي توليد يكسري واكنش

ق و تبديل به گاز دارد كه ازين رو نياز است شرايط كوره را جهت كك زدايي آماده نمودكه اين كك زدايي از طريف فرآيندهاي احترا
  هاي كك از طريق مخلو ط هوا و بخار صورت مي پذيرد. شدن اليه

  
  عمليات كك زدايي -انتقال حرارت -راكتور شكست حرارتيكلمات كليدي :



 

 

 

  هاي حرارتي و اقتصادي  مصرفي در مبدل محاسبه مصرف بخار و برآورد انرژي
  

شهرام شهرويي فطمه شهرويي سعيد مجاوري عادل الماسي عليرضا بزرگيان شهروييمحمد علي       

 
 دانشگاه آزاد اسالمي،  واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي ماهشهر،

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ماهشهر، گروه مهندسي اهواز
 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه،

 
 

          
  چكيده

هاي حرارتي در زمان راه اندازي مي باشند ثانويه، ظرفيت گرمايي و تغييرات دمايي از مهمترين پارامترها در برآورد مصرف بخار در مبدلجريان سيال 
حائز  املر ككه يكي از مهم ترين مقاطع كاري اين تجهيزات مي باشد. اين مسئله تنها در زماني مي تواند ناديده گرفته شود كه زمان راه اندازي تا با

  ها به نسبتي بزرگتر مي گردد و يا ضرايب اطمينان باالتري در نظر گرفته مي شود.اهميت نباشد و به اين منظور يا سايز مبدل
هاي حرارتي توزيع مي گردد. اگر اين فشار پايين تر از ها متاثر از فشار بخاري است كه در داخل كويلفشار كندانس خروجي در اين مصرف كننده

اي هاي بخار توپي ايده آل ترين انتخاب برمشهور است و تله Stallفشار كندانس باشد منجر به جلوگيري از تخليه كندانس گرديده كه به پديده 
  جلوگيري از اين پديده مي باشند.

   



 

 

 

  
  و اثرات آن بر روي محيط زيست  ها  بپسا وهاي نفتي آلودگي

تاثيرات آنها بر اقتصاد نفتي  و  
 

،شهروزشهرويي،فاطمه شهروييعليرضا بزرگيان  محمدعلي شهرويي،شهرام شهرويي   سعيد مجاوري 
 

.دانشجوي مهندسي شيمي واحد ماهشهر 1  
.كارشناس ارشد نرم افزار مهندسي 2  

.دانشجوي دكترا3  
.كارشناس ارشد مهندسي شيمي واحد اميديه 4  

Shahabshahrooei1992@gmail.com 
  

   خالصه
هاي دريايي است و اقدامات آن بر روي سيستم زنده محيطهاي نفتي و پيامدهاي منفي اين مقاله جهت بيان اثرات مخرب انتشار نفت و آلودگي

دهد كه تكنولوژي زيستي چگونه در تجزيه مواد هاي ناشي از آن را شرح ميدهد و نشان ميحفاظتي و كنترلي مبارزه با اين انتشار نفت و آلودگي
باشند ما را تا حدي در حفظ محيط زيست دريايي پس از هاي هيدروكربني كه جزء مهمترين تركيبات آلوده كننده نفتي مينفتي و شكستن حلقه

دهد كه توليد سيمان با استفاده از اين پسماندها ها را نشان ميكند و همچنين اين مقاله روشهاي جديد بهره گيري از اين آلودگيآلودگي كمك مي
تقر در مركز رشد جامع اصفهان، با استفاده از لجنهاي آلوده يكي از اين روشهاست كه براي نخستين بار در سطح خاورميانه، يك واحد فناوري مس

ر ينفتي اقدام به توليد سيمان كرد، تا با اين روش معضل چندين ساله زيست محيطي پسماندهاي نفتي مرتفع شود. و در آخر نيز پيشنهادهايي نظ
با مراكز تحقيقي جهاني و دولتي براي كاهش فراواني وشيمياحداث مراكز واكنش و كنترل محلي در طول خط ساحلي و همچنين همكاري صنايع پتر

 دهد.پيامدهاي منفي انتشار نفت را ارائه مي

  انتشار نفت، آالينده، پسماند، تجزيه  كلمات كليدي:



 

 

 

  كاربرد و علم فناوري بيوتكنولوژي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
 
 

  سعيد مجاوري.عادل الماسي-زينب گشتيل  -شهروييمحمد علي 
 دانشگاه آزاد اسالمي،  واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر ايران
 دانشگاه آزاد اسالمي،  واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر ايران

 دانشگاه آزاد اسالمي،  واحد ماهشهر، گروه مهندسي شيمي، ماهشهر ايران

 رياييمدير پروژهاي د

 
 

 چكيده 

هاي زنده باشد كه مجموعه اي از فنون است كه در آن از ارگانيسمها ميتغيير و اصالح فرآورده هاي جديد براي توليد،بيوتكنولوژي يكي از فناوري
 مثالً آلودگي نفتي در محيطها شود.يكي ازمباحث دراين مقاله جلوگيري از آلودگيدر فرآيند تغيير و بهينه سازي گياهان و جانوران استفاده مي
ها نقش بسيار پر رنگي خواهد داشت. و سعي شده كه كاربرد بيوتكنولوژي در صنايع زيست است كه استفاده از بيوتكنولوژي در تقليل اين آلودگي

  نفت و ساير علوم به خوبي تشريح گردد. -ميكروب شناسي -پزشكي –شيميمختلف از جمله : پتروشيمي
  ، زيست فناوري  ، پتروشيميبيورميدشن، بيو كراكينگ، بيوشيمي كلمات كليدي:



 

 

 

 

تلرانسهاي هندسي در مهندسي معكوس و تهيه نقشه هاي ساخت قطعات تجهيزات دوار 
  صنايع نفت و گاز 

  
  142، فرشاد رضا زادگان141، عباس صيادي140فرهاد سجاجيد

  كارگاه مركزي ساخت و تعميرات-1فاز-جنوبيشركت مجتمع گاز پارس 
farhad_sajajid@yahoo.com  

  
  چكيده 

در اين مقاله به مديريت فرآيند هاي مهندسي معكوس، تهيه شناسنامه و اسناد فني و همچنين ساخت قطعات تجهيزات دوار صنايع نفت و  
هاي گاز پارس جنوبي پرداخته شده است. در فرآيند مهندسي معكوس و تهيه نقشه ساخت براي قطعات پااليشگاهي بويژه تجهيزات  گاز در پااليشگاه

ر و يدوار با توجه به حجم قطعات و تنوع زياد؛ تحويل و تاييد اسناد فني، مديريت ساخت و كنترل كيفي قطعات ساخته شده؛ فرآيندي بسيار زمانگ
) GD&Tباشد. در اين پژوهش با گروه بندي قطعات در خانواده ها و تيپ هاي مختلف و نيز اعمال قوانين تلرانسهاي ابعادي و هندسي(طاقت فرسا مي 

ها نبه هر يك از اعضاي گروه، مي توان بدون دغدغه تهيه و ساخت قطعات را بين پيمانكاران و تامين كنندگان مختلف پخش كرده و هنگام تحويل آ
ين دقت و كمترين مشكل، بر روي تجهيزات نصب كرده و به كار گرفت. گروه بندي قطعات در اين پژوهش براي قطعات ايمپلر، شافت ها، با باالتر

انواع اسليو، رينگ هاي سايشي ايمپلر و كيسينگ، بوش ها و قطعات دوتيكه متقارن دايره اي در پمپ هاي سانتريفوژ افقي و عمودي بر اساس 
تدوين گرديده است. هم اكنون اين پروژه در مركز تحقيقات علمي و فني خودكفايي مجتمع گاز پارس جنوبي  ASME Y14.5-2009استاندارد

ته فدر حال پياده سازي مي باشد و در عمل كيفيت نقشه هاي تهيه شده و سرعت تهيه آنها نسبت به روال هاي گذشته به طرز قابل توجهي بهبود يا
  ن از دست دادن تهيه نقشه براي قطعات عملياتي كه زمان در دسترس بسيار محدودي نيز دارند، تقريبا صفر مي گردد. است. عالوه برآن، امكا

 
  مهندسي معكوس, تجهيزات دوار, تلرانس هاي ابعادي و هندسي, ساخت, نقشه واسناد فنيهاي كليدي: واژه

   

                                                            
 مهندس ارشد ساخت و توليد  –فوق ليسانس ساخت و توليد  140
 رييس كارگاه مركزي ساخت و تعميرات مجتمع گاز پارس جنوبي –فوق ليسانس مكانيك طراحي جامدات  141
 كارشناس ارشد روشهاي تعميراتي –ليسانس ساخت و توليد  142



 

 
 

  كاتاليست ارائه مدل رياضي و بررسي عملكرد راكتور احياي
  سيال بستر كاتاليستي شكست فرآيند در

  
 144. ايرج ناصر143وحيد تقي پور

  ايران -ماهشهر -گروه مهندسي شيمي-دانشكده مهندسي شيمي -واحد ماهشهر -دانشگاه آزاد اسالمي
Vahid.taqipour@yahoo.com  

 چكيده

كاتاليستي سيال روشي است براي تبديل هيدروكربن هاي نفتي نسبتا سنگين به محصوالت سبك تر و با ارزش تر (عمدتا بنزين با فرآيند شكست 
ر و مدت اعدد اكتان باال) مي باشد، اين عمل به وسيله برخورد هيدروكربن هاي نفتي سنگين با كاتاليست داغ در راكتور در شرايط خاصي از دما و فش

ي انجام مي گردد و محصوالت با كيفيت باالتر بدست مي آيد. كاتاليست هاي غير فعال وارد احيا كننده مي شوند و در آنجا احيا شده و به زمان معين
سيستم باز مي گردد. مدل سازي راكتور احياكننده از سه بخش مهم تشكيل شده است كه عبارتند از: سينتيك واكنش سوختن كك، مدل سازي 

كي و كنترل دما (تغييرات دما در راكتور احياكننده كاتاليست). بستر كاتاليست درون راكتور به صورت همگن نمي باشد و از يك الگو هيدرودينامي
 دراين .شد مدلسازي سيال بستر كاتاليستي شكست فرايند دراين تحقيق براساس يك مدل جامع رياضي،راكتور بازيابي ساده پيروي نمي نمايد.

 درنظرگرفته سينتيك .ميشود حل همزمان به صورت انرژي و جرم معادالت درهرناحيه شدكه تفكيك و رقيق متراكم ناحيه دو به بازيابي مدل،راكتور
 منوكسيدكربن ازد احتراق واكنش ككودو احتراق واكنش شامل دو است، بازيابي راكتور در رويداده واكنشهاي گر كه بيان شده

 فرايند شكست مدلسازى وانرژى، جرم معادالت همزمان حل با بازيابى و رآكتور در داده روى واكنشهاى گرفتن نظر در با .ومسيرهموژنوهتروژنميباشد
 مختلف، عملياتى درشرايط سپس .گرفت انجام ++C ازنرمافزار بااستفاده آن كامپيوترى ازطريقتهيه برنامه بازيابى راكتور در سيال بستر كاتاليستى

 نتايج .شدند مقايسه پااليشگاه آبادان در موجود پايلوت از آمده دست دادههاي به همچنين و مقاالت در موجود تجربي دادههاي مدلسازي با نتايج
 تغييرات و ينيب پيش متفاوت شرايط عملياتى در را سيستم عملكرد بااليي دقت با قادراست اين تحقيق، فرايند مدلسازي كه ميدهد نشان مقايسه اين

  .كند محاسبه را راكتور خروجى در همچنين و راكتور در طول مختلف اجزاء غلظتى
 

 ++FCC ،Cراكتور احياء، مدل رياضي، واژه هاي كليدي:

   

                                                            
  . دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر143
  . دكتراي مهندسي شيمي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب144



 

 
 

مديريت ايمني و روشهاي شناسائي خطرات و آناليز پيامدها در صنايع نفت، گاز و 
 پتروشيمي

 
مجيد الماسي و جهانبخش آرياني محمد حسين مهدي غالمي،  

زيست و كيفيت شركت پتروشيمي تبـــريزكارشناسان ارشد امور بهداشت، ايمني، محيطرئيس ايمني و   
mhmgholami@yahoo.com 
majidalmasi@yahoo.com 

ariani50@yahoo.com  
 

  : چكيده
هايي است كه بشر باافزايش شناخت خود ازمحيط زندگي با آن آشنا گرديده است، زيرا درك نموده كه اغلب حوادث مهم واژه ريسك از معدود واژه 

طا خ دراثرمنابع مختلف خطا ازقبيل خطاهاي سخت افزاري، نرم افزاري، سازماني و انساني رخ داده است. با پيچيده شدن سيستمها، شناسايي منابع
طح سو متغيرهاي مؤثر در توزيع، شدّت و مقدار عدم قطعيت با استفاده از روشهاي سنّتي و متداول به سهولت انجام نمي گيرد. لذا دستيابي به 
ت با سمعيني از درجه اطمينان و مشخص نمودن اجراء نامطمئن سيستم نياز به استفاده از متدولوژيهاي پيشرفته دارد . در مقاله حاضر سعي شده ا

 هاي موردي را كه در اينمعرفي اجمالي تكنيكهاي ارزيابي ريسك، به بررسي در خصوص مراحل ارزيابي ايمني و مديريت ريسك پرداخته و بررسي
 .خصوص انجام شده يا از منبع مختلف جمع اوري گرديده است را ارائه نمايد

 
  سوزيحادثه، آتشايمني، ريسك، قابليت اطمينان، رخداد، هاي كليدي : واژه

  
   



 

 
 

  ، ماده افزودني آنتي اكسيدان وضد سايش با الكل هاي مختلفZDDPبررسي سنتز 
  
  2، شيرين عليزاده 1مرجانه صمدي زاده

  دانشگاه آزاداسالمي واحد تهران مركزي -تهران 
 Email :eghbali_family@yahoo.com 

shirinsh275@gmail.com 

 
 چكيده

وع ماده ن باتوجه به پيشرفت علم روانكاري و گستره وسيعي از مواد افزودني در روانكارها پرداختن به تمام آنها كار مشكلي است . در اين تحقيق يك
سنتز دي آلكيل دي تيو فسفات روي  افزودني ضدسايش و آنتي اكسيدان ، به نام دي آلكيل دي تيو فسفات روي را مورد برسي قرار داه ايم .

)ZDDP(  از دو مرحله تشكيل شده است . در مرحله اول الكل با پنتا سولفيد فسفر واكنش داده و دي آلكيل دي تيو فسفريك اسيد توليد مي كند
نوع محصول با انواع الكل ها ،  6ق . در مرحله دوم اسيد به دست آمده با اكسيد روي ، خنثي شده و محصول نهايي به دست مي آيد . در اين تحقي

قرمز  نشامل ايزو بوتانول ، ايزو آميل الكل ، هگزانول و ايزو اكتانول سنتز گرديد .  براي شناسايي ماده هاي سنتز شده از روش طيف سنجي مادو
)IR استفاده گرديد و همچنين ماده مورد نظررا با روغن پايه هاي (SN150  وSN500  مخلوط كرده وآزمونRBOT  براي اكسيداسيون و

FOUR BALL براي سايش را براي آن انجام داديم و آزمون هاي كيفي آن را مطابق با استاندارد مورد نظراندازه گيري كرديم ، نتايج حاصل با
  كسيدان و ضدسايش  بهتري بود .سنتزشده آنتي ا RUN6نتايج به دست آمده از نمونه خارجي مقايسه شد . كه از بين تمام محصوالت  

  
 ، ماده افزودنيروانكار ، ضد سايش، آنتي اكسيدان ، دي آلكيل دي تيوفسفات روي  ژه هاي كليدي:وا

 

   



 

 
 

پيشبيني حالليت كربن دي اكسيد در حضور محلول هاي مختلف يوني با استفاده از 
 روشهاي ماشيني هوشمند

  
  146، عليرضا باغبان145بهرام هاشمي شهركي

 اهواز، دانشگاه صنعت نفت، دانشكده نفت اهواز، گروه مهندسي گاز
 bahramhashemishahraki@yahoo.comايميل: 

 
 

  چكيده
) درصنايعشيمياييمنجربهĤسيبديدگيجديمحيطزيستميشود. مايعات يوني از جمله مواد Volatileاستفادهگستردهازحاللهاي خورنده،سميوفرار(

رين يسازگار با محيط زيست مي باشند كه بدليل فراريت بسيار پايين آنها، در بسياري از كاربردهاي صنعتي از جمله در طراحي و توسعه فرايند ش
بيني حالليت كربن دي اكسيد در محلول هاي يوني توسط يك مدل منطقي براي طراحي سازي گاز مورد استفاده قرار مي گيرد. با اين وجود، پيش

ات عكردن يك سيستم ايمن و مقرون به صرفه، امري ارزشمند مي باشد. در اين مطالعه، بر اساس دماي بحراني، فشار بحراني و ضريب بي مركزي ماي
-و همچنين يك مدل تركيب الگوريتم ازدحام ذرات با سيستم فازي (MLP-ANN)يوني مختلف، يك مدل شبكه عصبي پرسپترون چند اليه 

به منظور پيشبيني حالليت كربن دي اكسيد در مايعات مختلف يوني در محدوده وسيعي از دما ، فشار و غلظت  (PSO-ANFIS)عصبي تطبيقي
رگرفته از مقاالت پيشين چاپ شده مي باشد، بكار گرفته داده آزمايشگاهي كه ب 866ارائه شده است. به منظور طراحي مدل هاي ذكر شده، تعداد 

رد، اشده است. همچنين براي ارزيابي مدل هاي ارائه شده، آناليز هاي مختلف آماري همچون تحليل رگرسيون، ميانگين مربع خطاها، انحراف استاند
به ترتيب  MLP-ANNگين مربع خطاها براي مدل ميانگين خطاي نسبي و  ميانگين خطاي مطلق استفاده شده است. ضريب همبستگي و ميان

بدست آمده است. در نهايت ،در اين بررسي، عملكرد  004120/0و 95326/0بوده در حالي كه اين مقادير براي مدل ديگر 000102/0و  99989/0
ت كربن دي منظور پيشبيني حاللي مناسب شبكه عصبي پرسپترون چند اليه بر تركيب الگوريتم ازدحام ذرات با سيستم فازي عصبي تطبيقي به

 اكسيد در مايعات مختلف يوني نشان داده شده است.

 
 حالليت، كربن دي اكسيد، مايعات يوني, شبكه عصبي، سيستم فازي عصبي تطبيقي، الگوريتم ازدحام ذرات.واژه هاي كليدي: 

   

                                                            
  دانشيار -1
 دانشجويكارشناسيارشد  -2

  



 

 
 

ساليسيليك زايي و زمان القاي كريستاليزاسيون نانو ذرات استيل تعيين مكانيسم هسته
 اسيد (آسپرين) در حضور مواد فعال سطحي

  
  149، محسن نصرتي148،مهرداد منطقيان147*فروغ توكلي

  گروه مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات بوشهر 1
*matina@yahoo.com 

  گروه مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس 3و2
 

  
  
  

  چكيده
هاي اخير با گسترش روزافزون فناوري،توجه به نانوفناوري هم رو به افزايش است. توليد نانو ذراتي با اندازه يكسان و مورفولوژي مناسب طي دهه

ن اين د. در مياشود تا با استفاده از كريستاليزاسيون القايي نانو ذراتي همگن توليد كرهمواره مورد تحقيق قرارگرفته است. درنتيجه سعي مي
زايي يكي از مباحث مهم در توليد نانو ذرات به روش هاي بسيار مطلوب براي توليد نانو ذرات است. هستهدهي از فاز مايع يكي از روشهارسوبروش

قين است. در پژوهش هاي پيش روي محقزايي نانو ذرات از چالشدهي از فاز مايع است. بدين منظور شناخت و كنترل عوامل مؤثر بر هستهرسوب
زايي نانوذرات مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور از مفاهيم زمان القاء و زايي، هستهحاضر با به كارگيري روشهاي مختلف براي بيان هسته

زايي هسته شان دادند كه مكانيسمزايي استفاده شده و همچنين اثر افزودن پايداركننده بر زمان القاء بررسي گرديده است.نتايج نرابطه كالسيك هسته
زايي نخواهد داشت. فوق اشباع زياد ايجادشده در حضور و عدم حضور پايداركننده، اوليه همگن است و حضور پايداركننده تأثيري بر مكانيسم هسته

آيد كه اين وجود مي رت همگن بهصوهاي زيادي بهشود؛ درنتيجه تعداد هستهتوسط ضد حالل اسيدي موجب به وجود آمدن فوق اشباع زياد مي
  همگن باشد. زايي اوليهشود كه مكانيسم هستهمساله موجب مي

 
  زايي، زمان القاي كريستاليزاسيوناستيل ساليسيك اسيد، نانوذرات، هستهكلمات كليدي:

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد -147
  استاد -148
  استاديار -149



 

 
 

بررسي تاثير دي اكسيد كربن موجود در سوخت ورودي به محفظه احتراق و پيش گرم 
ورودي در احتراق غير پيش آميخته متان/هوا بر ماكزيمم دما و انتشار آالينده كردن هواي 

 COو2COو  NOxهاي

  
  151، فرانك اخالقيان150علي ندري

  دانشگاه كردستان ، دانشكده مهندسي شيمي
  )ali_nadri87@yahoo.comنويسنده مخاطب:(

  

  چكيده
و كربن دي اكسيد ، تتالش هاي فراواني به منظور  Noxبا توجه به رو به اتمام بودن ذخاير تجديدناپذير گازي و همچنين افزايش آالينده هاي 

ي اكاهش آالينده هاي مختلف و همچنين افزايش راندمان تجهيزات گازسوز صورت مي پذيرد. در اين تحقيق احتراق متان/هوا در يك كوره استوانه 
سازي شده است. شكل واقعي اين كوره ، استوانه  با يك ورودي سوخت و دو ورودي هوا به صورت دوبعدي و متقارن توسط نرم افزار فلوئنت شبيه

ميليمتر است. مدلسازي با مدل احتراقي تعادلي با در نظر گرفتن سينتيك احتراق دو مرحله اي صورت  990ميليمتر و طول  293اي به شعاع 
ير دماي هواي اوليه ي ورودي، تاثير آن پذيرفته است. در اين تحقيق با تغيير درصد جرمي گاز كربن دي اكسيد موجود در سوخت و همچنين تغي

براي مدلسازي آشفتگي جريان  k-εبررسي شده است. از مدل آشفتگي  COو CO2و  NOxها بر مقادير دماي خروجي و همچنين آالينده هاي 
فاده شده است. مكانيزم ) استEddy Dissipationاستفاده شده است و براي مطالعه احتراق غيرپيش آميخته متان/هوا از مدل اضمحالل ادي (

در سوخت، ماكزيمم  Co2هاي حرارتي و فوري براي مدلسازي تشكيل اكسيد نيتروژن به كار گرفته شده است. نتايج نشان دادند كه با افزايش 
اكزيمم دما و كاهش مي يابد. همچنين با افزايش دماي هواي ورودي ، م NOxدماي داخل محفظه كاهش مي يابد و به دنبال آن مقدار انتشار 

  افزايش بيشتري پيدا مي كند. NOxمقدار 

 احتراق غير پيش آميخته،مدلسازي عددي،آالينده ها واژه هاي كليدي:

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -1
  استاديار مهندسي شيمي،دانشگاه كردستان،دانشكده فني مهندسي -2



 

 
 

 بررسي و تعيين كارايي استفاده از نانوذرات اكسيد منيزيم 
هاي آبيسرب از محلول در حذف  

 
 عليرضا بهزادنيا*،1، حافظ گلستانيفر2، پرويز درويشي3،احمد علي پور1 و حسين نادري جهانآباد1

 

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود، دانشكده فني و مهندسي، شاهرود، ايران .1
 مديريت اكتشاف ملي نفت، سرپرست ايمني بهداشت، ايران .2

دانشگاه ياسوج،  دانشكده فني و مهندسي، ايران -3  

 
Alirezabehzadniya@yahoo.com 

 
 

  

  چكيده
صنايع از جمله آبكاري، باتريترين آاليندهيكي از عمده ساب  سربهاي موجود در پ سمي مي )II(سازي و ...  ست  سان و محيط زي شد كه براي ان با

ــرطان ــرب (زا ميبوده و س ــي كارايي حذف س ــد. لذا هدف اين تحقيق بررس ــيد منيزيم در محيط ) از محيطIIباش ــتفاده از نانواكس هاي آبي با اس
، 10)، غلظت اوليه ســرب (9و  3 ،5 ،7(pHدقيقه)،  240تا  15آزمايشــگاهي اســت. در اين مطالعه تاثير پارامترهاي مختلفي از جمله زمان تماس (

دور در دقيقه) بررســي شــد.  350تا  120د دور همزن (گرم در ليتر) و تعدا 7/0و 5/0، 25/0گرم در ليتر)، غلظت اوليه جاذب (ميلي 40و 30، 20
در آب مقطر يك بار تقطير تهيه گرديد. غلظت باقيمانده ســرب بوســيله 3Pb(NO(2) با اســتفاده از حل كردن نيترات ســربIIمحلول اوليه ســرب (

ستگاه  ستراليااندازه ICPد شور ا شان داد كه بهترين زمان براي حذف ساخت ك ست آمده در اين پژوهش ن شد.نتايج بد دقيقه بود و با  240گيري 
سوي ديگر در اين پژوهش در بازه، راندمان حذف افزايش ميpHافزايش  اي كه مورد بررسي قرار گرفت با افزايش مقدار جاذب درصد حذف يابد. از 

سرب از  سرب از آب افزايش يافت و با افزايش غلظت سرب به ترتيب ميلي 40تا  10اوليه  درصد  2/24به  25/94گرم در ليتر، ميزان كارايي حذف 
دور در دقيقه براي فلز ســرب بيشــترين كارايي حذف را نشــان داد. با  240كاهش يافت. بطوري در آخرين مرحله بهينه كردن، دور همزن متوســط

تبديل  0Pbرا به  Pb +2تواندهاي حذف كننده سرب ميركيب شدن نانوذرات اكسيد منيزيم با جاذبتوان گفت كه تاستفاده از نتايج اين تحقيق مي
  . كند و بازده فرآيند حذف سرب از آب را افزايش دهد

  
  ، حذف،فلزات سنگين، محلول آبي.)II(نانوذرات اكسيد منيزيم، سرب : كلمات كليدي

   



 

 
 

  دركنترل دماي واكنش هاي شيفت  واحد آمونياكموردكاوي كاهش كارايي مبدل هاي مورد استفاده 
  هايي درمورد انتخاب سراميك بالهاي راكتورهاي شيمياييو توصيه

  
 كارشناس مهندسي شيمي، مهندس فرآيند ، مجتمع پتروشيمي پرديس، عسلويه :سيد سجاد حسيني نيا

  پرديس، عسلويهكارشناس مهندسي شيمي، مهندس فرآيند ، مجتمع پتروشيمي  ي:عليرضا عروج

 

Sajjad.hosseininia@gmail.com 
Alirezaorooji@yahoo.com 

 
 چكيده

استفاده ميشوند . اين واكنش يكي  COمعروف مي باشند جهت حذف كامل  WGSRكه اصطالحاً واكنش هاي   2COبه  COواكنش هاي تبديل 
مرحله دمايي بر روي  درصنايعي مانند آمونياك اين واكنش دردو از واكنش هاي بسيار مهم در صنايع توليد آمونياك ، متانول و هيدروژن مي باشد.

حرارت توليدي، از مبدلهاي توليد بخار از  استفاده بهينه انرژي و LTSRكاتاليستهاي مختلف صورت مي پذيرد. جهت كنترل  دماي ورودي راكتور
  در اين امر استفاده شده است.

  تحليل اين پديده مي پردازد. اين مقاله  به بررسي موردي گرفتگي اين مبدل در  واحد آمونياك و
   

 
  Fouling ،Silica Migrationگرفتگي مبدل ، جابجايي سيليكا ،  ،سراميك بال واژه هاي كليدي : 

   



 

 
 

  ارتقاي  و نابتعميرات و نگهداري اجراي مديريت 
 شاخص هاي بهره وري در صنايع نفت و گاز 

  
 دانشجوي دكتري مهندسي صنايع دانشگاه تربيت مدرس و سرپرست تعميرات جرثقيل هاي پارس جنوبي مهدي گنجي: 

Ganji@fatehsanat.com    
  مدير تعميرات و نگهداري سكوهاي پارس جنوبي  كارشناس ارشد مهندسي مكانيك وسيد محمد سعيد موسوي: 

Mousavi@fatehsanat.com 
  

  چكيده :
اصل كلي استوار  4شالوده اصلي تمامي اين مدل ها بر در چند دهه اخير مدل هاي مختلفي از مديريت تعميرات و نگهداري  ارائه گرديده است آما 

يكي يت،است كه شامل برنامه ريزي، پياده سازي برنامه،اجرا و ارزيابي عمل كرد مي باشد.به اذعان بسياري از دانشمندان و صاحب نظران علوم مدير
ي مجدد در راستاي جاري سازي سيستم هاي نت در يك حلقه از مهمترين اين مراحل،ارزيابي عملكرد مي باشد كه با تلفيق بهبود مستمر و مهندس

رده اند كه واجرايي قرار گرفته است. امروزه به علت پيشرفت تكنولوژي ها،پيشرفت دانش فني و انقالب دنياي رقابتي ،سازمانها  با واژه مهمي پيوند خ
يين زمان وقوع آن و مهندسي مجدد سازمان در جهت آمادگي مقابله از آن به عنوان نقطه چرخش راهبردي نام برده مي شود،الزمه آن شناخت و تع

وري از ربا آن مي باشد،براي اينكه سازمان ها بتوانند در صحنه اقتصادي واجتماعي باقي بمانند و رشد و تعالي داشته باشند مي بايستي اطالعات ض
يت دست به تغيير و مديريت در فرايند هاي كسب و كار خود بزنند. در همين عملكردسازمان خود،استراتژي رقبا و تغييرات تكنولوژي داشته و در نها

ا به سمت ر راستا، درجه توسعه يافتگي كشورها، از بعد اقتصادي بستگي به ميزان بهره گيري مطلوب و بهينه از منابع و امكانات موجودي دارد كه آنها
اي نت  از ديدگاه مديران و  صاحبان سهام ،مهم جلوه مي نمايد  تبديل ونمود پيدا اهدفشان رهنمون مي سازد، آنچه كه در جاري سازي سيستم ه

در اين  ذال  كردن اين سيستم ها و نظام ها از حالت كيفي به كمي مي باشد،  با اين تبديل قابليت ارزيابي ،كنترل و اندازه گيري به وجود خواهد آمد.
اصطالحات فني ، به مطالعه رابطه ايجاد سيستم مديريت ناب تعميرات و نگهداري  و ارتقاي بهره وري (هدف مقاله به زبان ساده و اثر گذار و به دور از 

اصلي) وارتقاي كيفيت(هدف فرعي) با توجه به شاخص هاي مختلف اندازه گيري آن و تحقق ايجاد يك مزيت رقابتي كه از جمله مهمترين اهداف 
در ادامه به مطالعه عوامل مهم و تاثير گذار در عدم  پروژه هاي خدماتي محسوب مي شود مي پردازيم و استراتژيك سازمان هاي با محوريت ايجاد

  دستيابي به اين نوع مديريت ها  با توجه به عناصر اصلي جاري سازي آن مي پردازيم   موفقيت سازمان هاي پروژه اي  كشورمان در
 

  مديريت تعمير و نگهداري  ناب،بهره وري،شاخصهاي بهره وري،مزيت رقابتي،نقطه چرخش راهبردي : واژگان كليدي
  

   



 

 
 

  نقش طراحي آزمايشات در بهبود و توسعه فرآيندها
  

  153، ندا پورجعفري152علي داسمه

  دانشكده مهندسي شيمي و مواد  -جاده صدرا ، پرديس دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز   5كيلومتر 
Dasmeh.ali@gmail.com  

  
  چكيده

تكنيكي سريع و ارزاننسبت به ساير روشهاي مهندسي جهت بهينه سازي هر فرآيند يا و طراحي آزمايشات از ابزارهاي تخصصي 
آزمايش ،داده كاوي و پيش بيني اشاره محصول است. از جمله كاربرد هاي اين علم مي توان به كنترل كيفيت آماري ، طراحي 

در تخصص مهندسان صنايع است ولي مهندسان شيمي و فرآيند نيز براي معنا   نمود.گرچه بحث هاي مربوط به طراحي آزمايشات
ات ششان نياز به دانستن تحليل هايطراحي آزمايشدارند. در اين مقاله ، ضمن معرفي اجمالي روش طراحي آزمايدار كردن آزمايشات

  ، يك نمونه كاربردي در مهندسي فرايند و چگونگي اعمال آن بررسي مي شود. 
  

  طراحي آزمايشات، بهينه سازي، مهندسي فرآيندهاي كليدي: واژه
   

                                                            
  دانشجوي دكتري مهندسي شيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز-152
  طراحي فرآيند –كارشناس ارشد مهندسي شيمي  -153



 

 
 

 هيدروژن در صنعت نفتانرژي بررسي استفاده از 
  

  امين احمدپور، محمد رستمي ياسوج، علي حقيقي اصل
  شيمي،نفت و گاز دانشگاه سمنان،دانشكده مهندسي

  
  چكيده:

 همزمان با فشار فزايندة سازمانهاي مسئول براي جلوگيري از گرم شدن بيشتر كرة زمين در اثر انتشار گازهاي گلخانه اي كه ناشي از سوختن
 رزش نهفته كاربرد گازسوختهاي فسيلي مي باشند ، تمركز زيادي بر روي توليد و استفاده از گاز هيدروژن بعنوان يك منبع انرژي شده است. ا

 رهيدروژن بعنوان سوخت يا حامل انرژي آن است كه در محلي كه اين گاز سوزاننده و مصرف  مي شود فقط بخار آب توليد مي شود و آلودگي بسيا
ست كه هيدروژن مانند ناچيزي را ممكن است ايجاد كند و يا اصالً آلودگي ايجاد نمي كند. آنچه در اين رابطه درباره هيدروژن بايد گفت آن ا

را از  نسوختهاي فسيلي و گاز طبيعي بطور آماده در طبيعت يافت نمي شود و لذا توليد آن نيازمند صرف هزينه انرژي اوليه است كه بايستي بتوان آ
 كرژي داراي محدوديتهاي تكنولوژيمنابع خاصي بطور فراوان و با قيمت قابل رقابت توليد نمود .در هر صورت كاربرد هيدروژن بعنوان يك منبع عام ان

  و ابزاري ميباشد كه در اين مقاله به آنها اشاره شده و نقش آن در بازار بررسي مي شود.
   



 

 
 

 بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي كلرآلكالي
 

امين احمدپور  -منصور كلباسي  
-دانشكده مهندسي شيمي  دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) 

شكيبيخشايار   
 شركت هم انديشان انرژي كيميا

 
  چكيده 

كند. اين تكنولوژي درميان ميرود كه با تكنولوژي ممبراني فعاليتمي شمارشركت كلرپارس از جمله توليدكنندگان محصوالت كلرآلكالي در ايران به
  باشد.محيط زيست ميگشته و فاقد آلودگي ترين روش محسوبهاي الكتروليز برترين و مدرنساير تكــنولوژي

 پذيرد.الكترواليزرهاي مورد استفاده در اين شركت مدلصورت بـرداري از آن بايـد دقت الزمدليــل حســـاسيت ذاتي سيـــستم در بهــرهولي به  
DD88 شكيل حد اسيدكلريدريك و تازدنورا بوده و مشكالت واحد الكتروليز عبارتند از: تشكيل بليستر و نقاط سياه بر روي ممبران و مصرف بيش

ر وكلرات در سيستم. براي حل مشكالت اين واحد شرايط عملياتي موردبررسي و تجزيه وتحليل قرارگرفته و راهكارهايي براي غلبه بر مشكالت مزب
  .استگرديدهارائه و با اجراي بخشي از اين پيشنهادات، برخي از مسائل موجود مرتفع

 

  نوسان فشار ، كلر آلكالي ، بهينه سازي ، آب نمك، بليستر، استحكام مكانيكي ، ليز ممبرانيالكترو كلمات كليدي :  
   



 

 
 

  سازي ولتاژ كاتدهاي تزريق اكسيژن بررسي كاهش مصرف انرژي واحدهاي كلرآلكالي توسط مدل
 
 امين احمدپور  -منصور كلباسي

  تهران)دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك  -دانشكده مهندسي شيمي
  خشايار شكيبي

     شركت هم انديشان انرژي كيميا
  چكيده 
صي در  ODC سل هاي صرف انرژي الكتريكي ،  الكترواليزرها در آن از اهميت و جايگاه خا ستند كه به دليل كاهش ميزان م از جمله تجهيزاتي ه

كاتاليزوري فعا ل بوده و قســمتي از ســاختار آن به صــورت محفظه اي صــنايع كلرآلكالي برخودار مي باشــند . كاتد ســل هاي مزبور داراي پوشــش 
متخلخل اســـت و گاز توســـط كلكتورهاي جريان در محفظه پخش مي گردد . كل مجموعه به صـــورت شـــياردار بوده و كانال ها نيز مســـير عبور 

شمار مي شگرها و گازهاي توليدي به  سل روندواكن سيدكلريدريكبا الكترولي ODC هاي.در اين مقاله  سازي  ت ا شبيه  ضي  سط معادالت ريا تو
سل ارا ئه سازي با دادهگرديده و تكنيكي براي محاسبه دانسيته جريان و ولتاژ  شبيه  هاي بدست آمده از آزمايشات در شده است .  نتايج حاصل از 

  و نتايج حاصل رضايت بخش بوده است . گرديدهاين پروژه  مقايسه
   

  متخلخلسازي، محفظهسازي، بهيــنه سازي،مصرف انرژي ،شبيهتزريق اكسيژن، مدلكاتـد كلمات كليدي: 
    



 

 
 

  مدلسازي رآكتور واحد توليد اتيلن اكسايد 
 

 ،دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر منصوركلباسي

  مركز پژوهش -شركت پتروشيمي بندر امام ،*امين احمدپور
  مركز پژوهش -شركت پتروشيمي اميركبير عرفان زياري فر،

  چكيده
به روش اكسيداسيون كاتاليستي اتيلن توسط اكسيژن بر روي كاتاليزور نقره تهيه و توليد مي شود .در اين فرآيند، اتيلن و  (E0)اتيلن اكسايد

و  2CO  ،O2H، (E0)اتيلن اكســايدبار، با هم تركيب شــده كه در طي آن  10-15درجه ســانتيگراد و فشــار  200- 250اكســيژن در دماي 
شده و ب سازي  ستالدئيد و فرمالدئيد توليد مي گردد.در اين مقاله رآكتور توليد اين ماده به دو روش هموژن و هتروژن مدل  اهمچنين مقداري ا

سطح  شركت پتروشيمي مارون مقايسه گرديده كه نتايج حاصل نشان مي دهد تا زماني كه تفاضل دماي  صنعتي  داده هاي حاصل از رآكتور 
  و توده گاز ناچيز باشد،مدل ساده شده هموژن براي تشريح بستر راكتور مورد قبول ميباشد.كاتاليست 

 
  شركت پتروشيمي مارون -رآكتور -اكسيداسيون -اتيلن اكسايد -مدلسازي كلمات كليدي:

   



 

 
 

  بررسي عددي جريان يك سيال غير نيوتني ناشي از چرخش ديسك در سيال
  

  3امين احمدپور 2، عباس هجري1پيمان سلحشوري
 

  peyman.salahshoori@yahoo.comتهران، دانشگاه تهران، 1
  hejri.m@gmail.comتهران، دانشگاه تهران، 2

  ahmadpour_amin@yahoo.comشركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي، 3
  

  چكيده 
از مسائل مكانيك سياالت كالسيك، پمپ ويسكوز وون كارمن يا همان جريان چرخشي براي يكي سيال غير نيوتني بينگهام مورد در اين مقاله يكي 

اي ثابت است و جريان آرام و پايا مي باشد. ابتدا از معادالت حاكم بر جريان غير نيوتني بررسي قرار گرفته است.  در اينجا ديسك داراي سرعت زاويه
عادالت كوشي مي باشد شروع مي كنيم و پس از ساده سازي آن و اعمال متغيرهاي تشابهي به يك دستگاه معادالت ديفرانسيل  دست كه همان م

سي صله از  سيال و همچنين فا شوتينگ به حل آن مي پردازيم. هدف از انجام اين پروژه، بررسي اثر ثابت مربوط به  ل بر اپيدا مي كنيم. كه با روش 
هاي سرعت است. در ادامه پروفيل هاي مختلف سرعت را به ازاي مقادير مختلف ثابت سيال رسم مي كنيم. با توجه به نتايج نشان داده روي پروفيل

شـده اسـت كه مولفه شـعاعي سـرعت در نزديكي ديسـك كاهش و با فاصـله گرفتن از آن افزايش مي يابد و  با افزايش ثابت سـيال، مولفه محوري 
  فه مماسي آن افزايش مي يابد.سرعت كاهش و مول

  
  سيال غيرنيوتني، معادالت كوشي، ديسك چرخان، جريان چرخشي وون كارمنواژه هاي كليدي

  



 

 

 

 

 

مطالعه آزمايشگاهي رشد حباب در فرآيند جوشش استخري براي آب مقطر در شارهاي 
 حرارتي مشخص

  
 شيمي،ماهشهر،ايران مهندسي شيمي،گروه مهندسي دانشكدهدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، سميه تنسخ: 

 عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت اهوازمحمد جامي االحمدي: 

somayetansokh@gmail.com  
 

    
  چكيده

باشد و داراي زير فرآيندهاي متعدد است كه موضوع بسياري از مطالعات جوشش يكي از كاربردهاي انتقال حرارت مي
 هاي حرارتي از انتقالهاي تبديل انرژي و مبدلباشد كه منجر به نتايج تجربي زيادي شده است. در اكثر سيستممي

باشد. در اين شود. اين زير فرآيندها در قالب ديناميك حباب مطرح مياستفاده ميحرارت جوشش، جهت راندمان باال 
پژوهش جوشش استخري اشباع براي آب مقطر بر روي سطح افقي در فشار اتمسفري و دماي اشباع مورد بررسي قرار 

و يك  316نگ گرفته است. دستگاه مورد آزمايش از يك هيتر مركزي كه به صورت استوانه از جنس استيل ضد ز
ها براي آب مقطر و در شار حرارتي اتوترانس جهت اعمال شار حرارتي و مخزن جوشش تشكيل شده است. آزمايش

وات بر مترمربع انجام شده است. در طول جوشش استخري، در هر شار حرارتي، فيلم و عكس توسط  15000تا  1800
از تحليل و بررسي رشد حباب ثبت گرديده است. همچنين  فريم گرفته شده و پس 1200دوربين فيلمبرداري با قدرت 

هاي تئوري پيش بيني رشد حباب انجام شده است. نتايج نشان ميدهد با افزايش شار مقايسه بين نتايج تجربي و مدل
 يابد.حرارتي قطر حباب آب مقطر افزايش مي

 
  جوشش استخري، رشد حبابواژگان كليدي:
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  جوشش استخري و عوامل موثر بر آنبررسي فرآيند 
  

 شيمي،ماهشهر،ايران مهندسي شيمي،گروه مهندسي دانشكدهدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، سميه تنسخ: 

 عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت اهوازمحمد جامي االحمدي: 

somayetansokh@gmail.com  
  
  
  

  چكيده             
 مايع ازف تغيير با قدرت هايسيكل درفرآيند مثال، براي باشند.مي جوشش فرآيند داراي شيمي مهندسي مسائل از بسياري
 فرآيند كه كننده شود. تبخيرمي تبديل بخار به بخار ديگ در فشار تحت مايع قدرت سيكل يك هستيم. در روبرو بخار به

 كه كندمي ايجاب اجزا اين صحيح آيد. طراحيمي حساب به قدرت سيكل اصلي اجزاي از دهدمي رخ آن در جوشش
 قتحقي اين و گرددمي مطرح جوشش در معموال حرارت انتقال باالي شوند. نرخ شناخته خوبي به فاز تغيير اي فرآينده
 كنند استفاده گرمايش مقاصد براي پديده اين از تا كند  مي رهنمون فشرده حرارتي هايمبدل طراحي به را ان طراح
 بر هعالو تا پرداخته ميشود جوشش درباره كلياتي بيان به مقاله اين در نيستند. قدرت هاي سيكل با همراه الزاما كه

 هب فرآيند اين از كلي ديدگاه يك جوشش منحني و بر جوشش استخري موثر جوشش و انواع آنوپارامترهاي با آشنايي
  دستĤورده شود.

  
  : جوشش استخري، انتقال حرارتواژگان كليدي
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 تعيين و تحليل معادالت اليه مرزي براي جريانهاي مختلف سيال
 

  156، حسين اسماعيلي155، غالمرضا برات زاده154مهدي اشك منش                                    
تعميرات مكانيك –پااليشگاه سوم -شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  –عسلويه  –استان بوشهر   

Ashkmanesh_m@yahoo.com 

 
 

) , معادالت اليه مرزي استنتاج مي شود و با Navier-Stokesاستوكس (-در اين مقاله با استفاده از معادالت ناويه چكيده :
اعمال فرضيات مناسب , فرم كلي و مناسب معادالت اليه مرزي بدست مي آيد . با توجه به اينكه معادالت بدست آمده معادالت 

 استفاده از راه حل تشابهيديفرانسيل با مشتقات جزئي بوده كه تا كنون راه حل دقيقي جهت حل آنها بدست نيامده است لذا با 
)Similarity Soloutuon(  براي سطوح شيب دار و مسطح راه حل مناسب ارائه مي گردد. در قسمت بعد براي دو حالت جريان

معادالت  )Two DimentionalLaminar Jet Flow) و جريانجت آرام دو بعدي (Stagnation Point Flowنقطه سكون (
  .اليه مرزي مشخص  مي گردند 

  
 –, معادالت فالكنر  )Similarity Solutions, راه حلهاي تشابهي ( ) Boundary Layerاليه مرزي ( كلمات كليدي :

 Two, جريان جت آرام دوبعدي ( )Stagnation Point Flow), جريان نقطه سكون (Falkner-Scanاسكن (

DimentionalLaminar Jet Flow (  
   

                                                            
  مهندس ارشد تعميرات توربوماشينري و دانشجوي كارشناس ارشد تبديل انرژي -1
  مهندس ارشد تعميرات توربوماشينري و دانشجوي كارشناس ارشد تبديل انرژي-2
 استاديار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات بوشهر-3
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  هاي متقاطعتبخيرشونده در جريانتحليل پراكندگي جت مايع 
 مركز تحقيقات آيروديناميك قدر -دانشكده فني و مهندسي  -دانشگاه جامع امام حسين (ع)  :علي اكبر جمالي

  
  چكيده

هاي تزريق ســوخت در موتورهاي پيشــرفته هاي مايع به جريانات متقاطع كاربردهاي زيادي ســيســتمتزريق نرمال جت
دي سه سازي عدشبيه گازي دارد. از مشكالت بارز در تحليل اين گونه مسائل، فيزيك بسيار پيچيده،هاي هواپيما و توربين

ساختارهاي گردابه ست. تحليل  شكلبعدي و پر هزينه آن ا سطح جت و از گيري زيرموجاي قوي،  ها، ريزش قطرات ريز از 
كات برجسته تفسير در اين زمينه است. براي پيش بيني هاي گوناگون نيز از نها و قطرات در اندازهسوي ديگر تشكيل لخته

ست. نگرش شده ا سعه داده  سط و تو شگاهي ب سياري بر پايه داده هاي آزماي سيون روابط ب  هاي تئوريرفتار فرايند اتميزا
عمدتاً به منظور تهيه اطالعات پايه درمورد تخريب جت و مســيري كه جت قبل از تجزيه شــدن به قســمت هاي كوچكتر 

شكست، بهرهي ميط ضمن كند و نيز مسير جت و فرايندهاي  سهيل خواهد نمود. در اين مقاله  برداري از نتايج تجربي را ت
ــگاهي  ــيون  و معرفي فيزيك پديده و پارامترهاي حاكم، برخي نتايج كارهاي آزمايش ارائه يك نماي كلي از فرايند اتميزاس

  گردد. ريكه اسپري، نظير ميزان نفوذ، عمق و عرض جت ارائه ميبستر سيال با تمركز بر خصوصيات حجمي جت و با
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 تحليل هيدروديناميكي تبخير پيوسته با مالحظه ناپيوستگي هاي دانسيته در مرز فاز
 مركز تحقيقات آيروديناميك قدر -دانشكده فني و مهندسي  -دانشگاه جامع امام حسين (ع)  :علي اكبر جمالي

  
  چكيده

گازي  شان به محيطبين مولكولي ها از سطح مايع ضمن غلبه بر جاذبهفرايند انتقال است كه در آن مولكولتبخير يك 
شدت مياطراف پراكنده و هدايت مي شي عمل تبخير  شتر مايع و افزايش انرژي جنب رد. گيشوند. با دريافت حرارت بي

شانس مولكول سطعالوه بر اين، كاهش فشار محيط،  ان شي بين مولكوليح مايع را براي غلبه بر جاذبههاي نزديك به 
گردد. توصيف فرايند تبخير درسطح مولكولي، يك موضوع پيچيده درعلوم افزايش داده كه سبب افزايش نرخ تبخير مي

صنعت به عهده دارد. در اين مقاله با  شك نقش مهمي را به طور فزاينده در  سياالت است و بي  سباتي و ديناميك  محا
ــيته در مرز فاز مورد تحليل واقع مياقام ــتگي هاي دانس ــرح جامع تبخير قطره ه معادالت حاكم، ناپيوس گردد و در ش

  شود.هاي آن ارائه و تفسير ميهاي مختلف محتمل در تبخير پيوسته با مالحظه پيچيدگيمدل
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هاي نفتي در موتورهاي سازي مولكولي سوختكارلو در مدلكاركرد روش مونت
  ن  پيشرا

  
   2اكبر كاظمي، علي 1اكبر جماليعلي

 مركز آيروديناميك قدر -دانشگاه جامع امام حسين (ع)  -1

 پژوهشگر -مركز آيروديناميك قدر -دانشگاه جامع امام حسين (ع)  -2

3-   
  چكيده

هاي توليد از توليد سوخت و به ويژه سوخت جت از نفت براي مصارف صنايع هوافضايي به لحاظ پيچيدگي
 هايبيني دقيق خواص فراوردهسازي كه قابليت پيشاي برخوردار است. بكارگيري يك روش مدلويژهاهميت 

فرايندهاي پااليشگاهي را داشته باشد؛ تأثير بسزايي در بهبود كفيت اين محصوالت دارد. اين كار نيازمند اطالع 
در  باشند.مرسوم قابل دستيابي نميهاي آناليز هاي نفتي است كه با روشدقيق از تركيبات موجود در خوراك

با  اي كه بتوانهاي هيدروكربني به گونهبراي توليد يك مجموعه از مولكولكارلو، روش بازسازي تصادفي مونت
گيرند. اي از صفات و ساختار مولكولي در نظر ميخوراك را به صورت مجموعه سازي نمود،آن فرايندها را شبيه

اده هاي ساختاري و با استفتصادفي از توابع توزيع احتمال مربوط به هريك از اين ويژگي گيريها با نمونهمولكول
سازي شوند. تعداد باالي پارامترهاي توابع توزيع بكار رفته در اين روش زمان بهينهاز يك دياگرام ساخت توليد مي

ت كه از يك تابع توزيع براي نمايش اي ارائه شده اسدهد. در اين مقاله يك دياگرام ساخت بگونهرا افزايش مي
كند. تمهيد مزبور، عالوه بركاهش تعداد پارامترها، زمان اجراي چند صفت ساختاري به طور همزمان استفاده مي
دهد. با استفاده از اين دياگرام ساخت، يك نمونه نفتا كه پايه برنامه را كاهش و كارايي روش را افزايش مي

  سازي و نتايج آن ارائه شده است. يهباشد، شبهاي جت ميسوخت
  

كليدي    كلمات 
 كارلو، توابع توزيع، خواص نفتي، سوخت جت سازي مدل مولكولي، روش مونتشبيه

  


