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« بهنام خداوند جان و خرد»

پيشگفتار

تحقيق ،پژوهش و فناوري در عرصههاي گوناگون يك جامعه ،نماد رشد ،بالندگي و همگام شدن با
تحوالت دنياي معاصر و در عين حال نماد پيشرفت و آباداني يك كشور است .پژوهش عنصر نجات
دهنده صنعت و عاملی برای رشد و بلوغ كشور است .صنعت نفت بر اساس سند چشم انداز بيست ساله
صنعتي برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فنآوري ،متكي بر منابع انساني متخصص،
نوانديش و پويا و در تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت ،حكمت ،مصلحت ،حفظ
كرامت انسانها و عدالت اجتماعي تصوير شده است.
در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،دستيابي به جايگاه شاخص
علمي و فنآوري در منطقه ،توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فنآوري،
دستيابي به فنآوريهاي پيشرفته موردنياز ،تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور ،وظيفهاي بس
خطير و حياتي بر عهده صنعت نفت به ويژه توليدكنندگان و نشردهندگان علم و دانش اين بخش
گذاشته است.
مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در راستاي فرامين
حضرت امام خميني(ره)و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و بر اساس سند چشم انداز در افق ،1404
سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي ،قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران،
نظامنامه جديد پژوهش و فناوري و استراتژي شركت و نيز خنثي كردن تحريمهاي بينالمللي به تدوين
نقشهراه و اولويتهاي پژوهشي و طرحهاي كالن ملي در بازه زماني  1390الي  ،1394اقدام نموده
است .اين اولويتها و طرحهاي كالن ملي داراي قابليتهايي نظير استعداد حل مشكل ،فرصتسازي
در شرايط تحريم ،مشتريمداري ،تدوين دانش فني ،بوميسازي فناوري ،توليد محصول ،رقابتپذيري
و اقدام بهنگام در بازارهاي هدف جهت ايجاد اشتغال م َولد و كسب ارزش افزوده اقتصادي براي صنعت
نفت ميباشد و پيشرفت و آباداني ميهن عزيزمان را به حول و قوه الهي فراهم ميسازد.
اين شركت با مجاهدت في سبيلا ...در عرصههاي توليد علم كاربردي و تجاريسازي در مأموريتهاي
خود به توفيقات قابل توجهي دست يافته و با توكل به حضرت دوست تالش دارد چراغ فروزان پژوهش
و فناوري در صنعت پااليش را همچنان پرفروغ نگاه داشته و پرچم مقدس جمهوري اسالمي ايران را
در سراسر گيتي به اهتزاز درآورد .كتابي كه پيشرو داريد خالصهاي از پروژههاي پژوهشي و دانشجويي
مورد حمايت اين شركت ،نقشهراه مديريت پژوهش و فناوري و فهرست پروژههاي دانشجويي تحت
حمايت شركتهاي تابعه ميباشد .اميد است كه با ياري خداوند مهربان ،اين دستاوردها مورد استفاده
پژوهشگران ،دانشجويان ،اساتيد ،همكاران گرامي در صنعت نفت ،پااليش ،گاز و پتروشيمي ،دستگاهها
و مراكز آموزشي ،پژوهشي و فناوري در گستره ايران اسالمي قرار گيرد.
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خالصه پروژههاي پژوهشي

« سرگذشت صنعت نفت در ايران »
«در اين مملكت ،منبع ثروتي به نام «نفت» كشف شد .كشف نفت به منزله اين بود كه ملتي گنجي
پيدا كند .تا اين گنج در اين مملكت كشف و پيدا شد ،يك عده از خارجيها و عمدتاً انگليسيها به
ايران آمدند ،بر سر اين گنج نشستند ،سالهاي متمادي اين گنج را استخراج كردند و خوردند ،بي
مال ملت ايران است! آيا اين غصه ندارد؟! واقعاً مسأله
آنكه به روي مباركشان بياورند كه اين
ِ
غصب ِ
نفت ،يكي از مسائل فوقالعاده تلخ ملت ايران است كه هنوز درست باز نشده است .انگليسيها در زمان
قاجاريه به ايران آمدند و با رجال خائن آن روز ،براي بردن نفت مملكت قراردادي شصت ساله بستند!
(ظاهرا ً قرارداد دارسي اول ،يك قرارداد شصت ساله بود ).قرارداد شصت ساله بسته شد تا انگليس بيايد
و نفتي را كه آن روز مثل آب خوردن به آن نياز داشت ،ببرد .واقعاً براي انگليس ،نفت ارزشمندترين
كاال محسوب ميشد ،چون به كارهاي استعماري مشغول بود و سرزمينها را ميگرفت ،لذا و به پول
احتياج داشت .پول هم با فعاليت كارخانـهها به دست ميآمد و كارخانه ها نيز با نفت ميگشت.
انگليس به ايران آمد و نفت گرانقيمت و ارزشمند اين مملكت را به قيمتي ارزانتر از آب بر ميداشت
و ميبرد! اگر ميخواستند به جاي نفت در بشكهها آب بريزند ،شايد برايشان گرانتر تمام ميشد!
مدت زماني از انعقاد قرارداد شصت ساله نگذشته بود كه رضاخان را بر سركار آوردند .اواخر حكومت
ضعيف قاجاريه بود و انگليسيها كسي را ميخواستند تا به قلع و قمع گردنكشاني كه در گوشه و
كنار ايران سر بلند كرده بودند بپردازد .آنها براي اين كه كسي منافعشان را تهديد نكند ،به قلدر
گردنكلفتي كه ضمناً سرسپرده خودشان باشد احتياج داشتند.
باري؛ رضاخان را پيدا كردند به تربيت او پرداختند و به آنجا كه بايد برسد ،رساندنش .اول ،سردار سپه
و نخستوزير بود و بعد هم پادشاه و رئيس كشور ايران شد! چند سالي از به قدرت رسيدن رضاخان
توسط انگليسيها نگذشته بود كه او به فكر افتاد اگر بشود ،پول بيشتري بابت نفت از آنها بگيرد .البته
سرسپردگي او به جاي خود محفوظ بود ،اما باالخره هر نوكري ،گاهي به اين فكر ميافتد كه مقدار
بيشتري پول از ارباب خود اخاذي كند! مزاج قلدرمآبانه او به كمكش آمد تا با قرارداد دارسي كه هنوز
سي سال ديگر مانده بود تا به سر آيد ،برخورد قلدرانه كند .يعني وارد هيئت دولت شد و قرارداد دارسي
را در بخاري انداخت و سوزاند! وقتي به او گفتند« :از مدت قرارداد ،سي سال ديگر باقي مانده است،».
گفت« :اين چه قراردادي است! بايد بابت نفت ،پول بيشتري به ما بدهند ».آن وقت ،طرفش كيست؟
يك كمپاني انگليسي! به مجرد اين كه رضاخان با قرارداد دارسي چنين برخوردي كرد ،حكومت
انگليس وارد ميدان شد و هاي و هوي و سر و صدا به راه انداخت .نهايتاً انگليسيها دماغ رضاخان را
به خاك ماليدند و كاري كردند كه همين قرارداد را كه فقط سي سال ديگر از اعتبارش مانده بود ،به
مدت شصت سال ديگر تمديد كرد! يعني با انگليسيها قرارداد ديگري بست.
اين كاري بود كه انگليسيها از زمان قاجاريه تا پايان حكومت رضاخان در ارتباط با نفت ايران كردند.
بعد هم زمان مصدق رسيد و زمزمه «ملي شدن صنعت نفت» آغاز شد .انگليسيها دوباره آمدند .اما اين
دفعه ديگر تنها نبودند ،بلكه امريكاييها را نيز به همراه داشتند .در واقع امريكاييها از سال  1332وارد
اين ميدان شدند .من عرض ميكنم؛ اگر ملت ايران ،بغض و نفرت از دولت انگليس را از دل خود پاك
نكرده باشد و پاك نكند ،حق دارد و به نظر هر عاقلي هم ،حق با ملت ايران است .كاري كه انگليسيها
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با مردم ايران كردند و باليي كه بر سر اين ملت آوردند ،هيچ وقت از يادها نخواهد رفت .اينان كه امروز
در گوشهاي از دنيا نشستهاند و عليه ملت و دولت ايران حرفهاي مغرضانه و بيمحتوا ميزنند ،يادشان
رفته است كه اين دولت ظالم با ملت ايران چه كرد!
البته خداي متعال سرشان را به سنگ كوبيد و آن قدرت كذا را از آنها گرفت .امروز انگليسيها در دنيا
نه آبرويي دارند و نه از قدرت چنداني برخوردارند .به مجرد اين كه آمريكاييها احساس كردند در ايران
ميداني باز وجود دارد و انگليسيها به تنهايي قادر به جوالن در اين ميدان نيستند ،آنها هم حضور
پيداكردند .از سال  1332تا زمان پيروزي انقالب اسالمي ،انگليس و امريكا بر سر چاههاي نفت ،و در
واقع گنج ايران نشستند و تا آن جا كه توانستند ،برداشتند و بردند».
(بيانات مقام معظم رهبري در خطبههاي نماز جمعه سوم رمضان )1372/11/14 - 1415

«ماجراي ملي شدن صنعت نفت»
«مرحوم آيتاله كاشاني به عنوان نماينده مردم تهران و رئيس مجلس آن روز ،پشتيبان طرح ملي
شدن صنعت نفت شد .نمايندگان مرحوم آيتاله كاشاني به سرتاسر كشور مسافرت ميكردند .من
خودم آن وقت نوجوان بودم .نماينده مرحوم آيتاله كاشـاني به مشهد آمد و منبـر رفت .او چنـان
دلهاي مردم را مثل مغناطيس به خود جذب ميكرد كه هيچ عامل ديگري نميتوانست جاي اين
حركت را بگيرد و به اين ترتيب در سال  1329شمسي -يعني پنجاه و يك سال قبل كه شروع نهضت
مليشدن صنعت نفت ايران است -مردم طرفدار مليشدن صنعت نفت ايران شدند و عليرغم اين
كه محمدرضا موافق نخستوزيري مصدق نبود ،به پشتيباني حمايت مردمي ،مصدق نخستوزير شد.
اگر مرحوم آيتاله كاشاني اين حمايت عظيم مردمي را براي مصدق به وجود نميآورد ،او نخستوزير
نميشد .بعد در سال  1331كه ضدحمله دربار عليه مصدق شروع شد و او از نخستوزيري بركنار
گرديد ،فقط يك عامل توانست مجددا ً قدرت را به مصدق برگرداند و او مرحوم آيتاله كاشاني بود .اينها
جزو واضحات تاريخ است ،جزو حوادثي است كه كساني كه آن روز بودند ،ديدهاند و از قضاياي آن خبر
دارند و به روشني ميدانند چه گذشته است ،ليكن عدهاي عمدا ً اينهـا را كتمان ميكنند و نميگذارند
اين حرفها به گوش نسل حاضر برسد ،كه البته مقاصدشان معلوم است .وقتي شاه ،قوامالسلطنه را به
جاي مصدق به نخستوزيري انتخاب كرد ،مرحوم آيتاله كاشاني در مقابل قوامالسلطنه اعالميه داد،
مردم كفن پوشيدند و در تهران و شهرهاي ديگر به خيابانها آمدند ،لذا قوامالسلطنه سه روز بيشتر
نتوانست به عنوان نخستوزير بماند .اص ً
ال مگر ميشد در مقابل امواج عظيم مردم كه آيتاله كاشاني
راه انداخته بود ،مقاومت كرد؟ لذا قوامالسلطنه كنار رفت و دوباره مصدق بر سر كار آمد .انگليسيها
نفت ايران را مِلك شخصي خود به حساب آورده بودند و دهها سال استفاده غاصبانه ميكردند و مال
ملت ايران را تقريباً ِ
مفت مفت ميبردند و دربار سلطنت هم براي اين كه چهار روز بيشتر به حكومت
ننگين خود ادامه دهد ،با انگليسيها همكاري ميكرد .اما اين بساط را نهضت مليشدن صنعت نفت
به هم زد».
(رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بيدگل)1380/8/20 ،

« از سي تير  1331كه مرحوم آيتاله كاشاني توانست ملت ايران را آن طور به صحنه بياورد ،تا 28
مرداد  1332كه عوامل امريكا در تهران توانستند مصدق را سرنگون و تمام بساط او را جمع كنند و
مردم هيچ حركتي از خود نشان ندادند ،يك سال و يك ماه بيشتر طول نكشيد .در اين يك سال و
يك ماه ،با وساطت ايادي ضد استقالل اين كشور و با توطئه دشمنان اين ملت ،دكتر مصدق مرتب
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فاصله خود را با آقاي كاشاني زياد كرد ،تا اين كه مرحوم آيتاله كاشاني چند روز قبل از ماجراي 28
مرداد نامه نوشت -همه اين نامهها موجود است -و گفت من ميترسم با اين وضعي كه داريد ،عليه
شما كودتا كنند و مشكلي به وجود آورند .دكتر مصدق گفت :من مستحضر به پشتيباني مردم ايران
هستم! اشتباه او همين جا بود .ملت ايران را سرانگشت روحانيت -كسي مثل آيتاله كاشـاني -وادار
ميكرد كه صحنهها را پر كند و به ميدان بيايد و جان خود را به خطر بيندازد».
«در  28مرداد كه كاشاني منزوي و خانهنشين بود -و در واقع دولت مصدق او را منزوي و از خود
جدا كرده بود -عدم حضور او در صحنه موجب شد كه مردم نيز در صحنه حضور نداشته باشند ،لذا
كودتاچيهاي مأمور مستقيم امريكا توانستند بيايند و به راحتي بخشي از ارتش را به تصرف درآورند و
كودتا كنند .يك مشت اوباش و الواط تهران را هم راه انداختند و مصدق را سرنگون كردند .پس از آن،
ديكتاتوري محمدرضاشاهي به وجود آمد كه بيست و پنج سال اين ملت زير چكمههاي ديكتاتوري او
لگدمال شد و ملي شدن صنعت نفت هم در واقع هيچ و پوچ گرديد ،چون همان نفت را به كنسرسيومي
دادند كه امريكاييها طراحي آن را كردند .هر چه دشمن خواست ،همان شد ،به خاطر جدا شدن از
روحانيت و دين .اينها عبرت است».
(بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بيدگل) 1380 /8 /20 ،

« نهضت عدالتخواهياي كه صد سال پيش در مشروطه ايران پيش آمد ،يك حركت مردمي و ديني
بود .آن روز جريان سياسي مسلط عالم -يعني انگليسيها -اين حركت عدالتخواهانه مبتني بر اصول
اسالمي را در هاضمه سياسي و فرهنگي خود ريختند ،آن را استحاله كردند و از بين بردند و به يك
حركت مشروطه از نوع انگليسي آن تبديل نمودند ،نتيجه آن هم اين شد كه جنبش مشروطه -كه
يك جنبش ضد استبدادي بود -آخر كار به ديكتاتوري رضاخاني منتهي شد كه از استبدادهاي قاجار،
بدتر و شقاوتآميزتر و قساوتآميزتر بود .همينطور نهضت مليشدن صنعت نفت به وسيله كساني كه
آن را اداره ميكردند ،به ليبرال دموكراسي امريكـايي ملحق شد .نتيجه اين شد كه همان امريكاييها
به نهضت مليشدن صنعت نفت خيانت كردند .با انگليسيها كه طرف مقابل نهضت عدالتخواهي در
ايران بودند ،همدست شدند و نهضت ملي را از بين بردند و دنباله آن ،ديكتاتوري خشن و سياه دوره
محمدرضا در طول سي و چند سال ،سايه سنگين خود را بر اين كشور انداخت و اين ملت را زير فشار
قرار داد».

(رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خميني(ره) ،تاريخ « -)1381 /3 / 14اقتصاد و عرصه اقتصادي از
نگاه رهبر معظم انقالب اسالمي» ناشر :مؤسسه فرهنگ هنري قدر واليت)1391 ،

« پيروزي انقالب اسالمي ،جنگ تحميلي و صنعت نفت»

پـس از پيـروزي انقالب شكوهمـند اسـالمي فرصـت منحصربه فـردي بـراي تجـديدنظـر بنيادي در
سياستهاي نفتي ايران فراهم آمد .اين تحول كه آثار شگرفي بر وضعيت توليد نفت و مواضع نفتي
ايران در بازار جهاني انرژي بر جاي گذاشت ،معلول نگرش متفاوت رهبران انقالب به مسئله نفت و
شيوه بهرهبرداري از آن بود .حضرت امام خميني(ره) ،معماركبير انقالب از همان روزهاي نخستين آغاز
مبارزه در سال  1341تا دوران پرشكوه پيروزي انقالب اسالمي همواره توجهي ويژه به صنعت نفت و
مسائل مربوط به آن داشتند ،ايشان در پيامي خطاب به كاركنان صنعت نفت فرمودند« :ملت بزرگ
و شريف ايران در دوران مبارزه و پيروزي انقالب ،و نيز از آغاز جنگ تاكنون ،شاهد صداقت و تالش
و مجاهدات كارگران عزيز و مسئولين محترم صنايع و كارخانجات ،خصوصاً عزيزان شركت و صنعت
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نفت بوده است كه به حق در حساسترين شرايط ،شايستهترين خدمات را به انقالب و ميهن اسالمي
نمودهاند .ارزش مبارزه آنان با رژيم طاغوتي شاه در اعتصاب و بستن شيرهاي نفت به روي بيگانگان
و واردكردن ضربه قاطع بر آنان فراموش نخواهد شد .اما مهمتر از آن اين كه در طول جنگ تحميلي،
عليرغم احتمال خطرات فراوان و بمبارانهاي مكرر مراكز صنعتي و نفتي ،مسئولين و كارگران متعهد
و دلسوز انقالب با تكيه بر ايمان به خداي بزرگ و اعتماد به نفس هيچگونه سستي به خود راه نداده ،و
با ارادهاي محكم آبروي انقالب را حفظ ،نموده و اسالم و ايران را سرافراز نمودند ،و در سختترين مواقع
و شرايط توليد و صادرات نفت را در باالترين حد نياز حفظ و عالوه بر ترميم مراكز آسيب ديده ،در
اعماق آبها و دل درياها و بستر زمينها و قلل كوهها به توسعه اين صنعت مهم و اكتشاف ادامه دادند،
كه براي بسياري از صاحب نظران امور شگفتآور است؛ چرا كه در اوج حمالت بيوقفه دشمنان ،حتي
يك روز هم توليد و صادرات نفت اين كشور قطع نگرديد .اين نيست جز عنايت پروردگار و توجه
حضرت بقيه ا -...ارواحنا فداه -و عشقي كه در دل اين عزيزان ،همانند عشق بسيجيان به دفاع مقدس،
نهفته است .من موارد متعددي از تالش و مجاهدات اين هنرمندان عاشق را در گزارشات و تصاوير
ديدهام ،و اطمينان دارم كه اگر عشق به خدا و مكتب نبود ،هيچگاه آنان حاضر نميشدند در مراكز و
كارخانجات و پااليشگاههايي كه محاط به انواع خطرها و مملو از مواد آتشزا بودهاند ،به كار خود ادامه
دهند .آفرين بر شما كارگران و كارفرمايان و متفكريني كه آتش دنيا را به خاطر جلب رضايت حق بر
خود خريدید».
(صحيفه امام ج  ،21ص  231و  « 232-اقتصاد و سياست اقتصادي در جمهوري اسالمي» در رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره)،
ناشر :موسسه فرهنگي هنري قدر واليت)1391 ،
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« نقشه راه مديريت پژوهش و فناوري »
الف) دستيابي به فناوري نوين:
دستيابي به فناوري هيدروكانورژن (تبديل نفتخام فوق سنگين و تهمانده سنگين به نفتخام سبك)
دستيابي به فناوري شكست كاتاليستي بستر سيال (تبديل تهمانده به محصوالت ميانتقطير)
دستيابي به فناوري گوگردزدايي عميق از فرآوردههاي نفتي (ديزل ،نفتسفيد ،بنزين ،نفتكوره)
دستيابي به دانشفني و توسعه فرآيندهايي مانند تقطير واكنشي كه انتقال جرم و انتقال حرارت و
تبديل را همزمان انجام ميدهند
دستيابي به فناوري استفاده از فرآيندهاي بيولوژيكي و كممصرف در زمينه تبديل مواد نفتي

ب) دستيابي به دانشفني و تجاريسازي ساخت كاتاليزورها و مواد
شيميايي پرمصرف:
كاتاليزور فرآيند گوگردزدايي از بنزين ،نفتسفيد ،ديزل و نفتكوره
كاتاليزور فرآيند شكست كاتاليستي بستر سيال
كاتاليزور فرآيند ايزومريزاسيون
كاتاليزور فرآيند هيدروكراكينگ
كاتاليزور فرآيند رفرمينگ نفتا
ساخت و تجاريسازي افزايندههاي اكتان سازگارتر با محيطزيست
شناسايي و اولويتبندي مواد شيميايي و افزودني موردنياز صنعت پااليش و توسعه فناوري ساخت و
تجاريسازي

ج) دستيابي و توسعه دانشفني در مصرف بهينه سوخت و مديريت انرژي:
دستيابي به دانشفني مبدلهاي حرارتي با بازده باالتر
دستيابي به دانشفني مشعلهاي كممصرف و بازدهي باال
دستيابي به دانشفني محركههاي الكتريكي پر قدرت ولتاژ متوسط
دستيابي به دانشفني ANG
تبديل انرژي مازاد در پايانههاي نفتي به انرژي الكتريكي

د) مجهز شدن به سيستمهاي جديد اندازهگيري و كنترل:
استفاده از سيستمهاي نرمافزاري و مدلسازي جهت بهينهسازي فرآيند و كنترل بهينه و در لحظه
فرآيندها
توسعه و بهكارگيري سيستمهاي جديد اندازهگيري و كنترل دقيقتر فرآيندها
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هـ) دستيابي به دانشفني فرآيندهاي سازگار با محيطزيست:
دستيابي به دانشفني مدرن تصفيه آبهاي صنعتي
دستيابي به دانشفني مدرن تصفيه خاكهاي آلوده
دستيابي به دانشفني حذف بنزن از بنزين
دستيابي به دانشفني كاهش هدرروي بنزين با استفاده از فرآيندهاي غشايي

بخش اول
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پژوهش در زمينه

حفاظت محيطزيست و ايمني
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حضرت امام خمینی (ره):

امید دارم ملتهای اسالمی و م ّلت بزرگ ایران با یک تحرک فرهنگی گسترده بتوانند مسلمانان را از فقر و تنگنای علمی درآورند.

بررسي كاربرد قارچهاي مقاوم به گرما براي حذف آلودگيهاي نفتي

مجري :دانشگاه صنعتی شريف

تاريخ1389 :

چكيده:

در این گزارش به بررسی کارآیی و توانایی چهار قارچ انتخاب شده در حذف آلودگینفتی در
یک محیط دوغابی با استفاده از موادی که قابلیت حذف را برای قارچها آسانتر سازد؛ نظیر
توئین 80میپردازیم .در بخش دیگری از این گزارش اثر فاکتورهای تأثیرگذار روی راندمان
حذف شامل درجه حرارت pH ،محیط کشت ،دور همزدن (اثر آن روی غلظت اکسیژن محلول
مشاهده میشود) و نیز غلظتهای متفاوت توئین  80مورد مطالعه قرار گرفته است؛ سپس
با استفاده از یک نرمافزار مناسب این پارامترهای تاثیرگذار بهینهسازی شدند که نتایج آن
درگزارش ارائه شده است .همچنين مروری کوتاهی شده است بر استفاده از روشهای مولکولی
در جهت ارتقای قارچها سپس نحوه استفاده از نور  UVدر جهشزايي قارچها بهطور مختصر
توضیح داده شده و شرایط الزم جهت انجام این روش آمادهسازی و آزمایشهاي مربوطه
طراحی و انجام شده است.
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حضرت امام خمینی (ره):

با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش حرکت نمائید.

زيستپااليي لجنهاي آلوده به هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقهاي تهنشينشده در تانکهاي ذخيره
نفتخام با استفاده از ميکروارگانيسمهاي گرمادوست
فاز اول :مطالعات ،جداسازي و خالصسازي گونههاي گرمادوست
مجري :دانشگاه تربيت مدرس

تاريخ1388 :

چكيده:

در حـال حـاضر ،امـيدبخـشترين روش بـرای حفـظ محيـطزيست به خـدمت گرفـتن قـدرت
کاتابوليک موجودات زنده است .روشهای زيستی در بسياری موارد راهکارهای آسان ،دائمی،
ارزان ،موثر و غيرآالينده را برای پااليش و آلودگیزدائی از محلهای آلوده فراهم میآورند.
البته عوامل محدودکننده متعددی نيز ،روش حذف زيستی آاليندهها توسط ميکروارگانيسمها
را تحت تاثير قرار میدهند و کارآيی اين روش را قدری محدود میسازند .با وجود روشهاي
غيرزيستي ،فرآيندهای زيستی حذف آاليندهها ،به علت توانايی حذف کامل آاليندههای آلی
و سمی و تبديل آنها به ترکيبات معدنی غيرسمی ،بی ضرر و سازگار با محيطزيست مانند
دياكسيدكربن و آب و همچنين هزينههای کمتر ،بسيار مورد توجه هستند .در حاليکه
روشهای فيزيکی و شيميايی تنها قادرند آالينده را به يک ترکيب بیضرر تبديل نمايند و الزم
است ماده حاصله مجددا ً تصفيه گردد و يا در محلهای مناسب ،دفن شود.
فعاليتهاي ميکروبي که به طور طبيعي انجام میشوند ،نقطه شروع همه کاربردهاي
زيستفناوري است ،بنابراين براي جداسازي گونههاي باکتريايي با تواناييهاي متابوليکي
جديد بايد مسيرهاي تجزيهپذيري بهطريق بيوشيميايي و ژنتيکي شناخته شود .بسياري از
ترکيبات سخت و مضر ،شامل عناصر ساختماني يا استخالفهايي هستند که در طبيعت وجود
نداشته يا به ندرت وجود دارند .به علت تازه بودن اين ترکيبات ،ميکروارگانيسمها مسيرهاي
متابوليکي مناسبي براي آنها ارائه نميدهند ،در نتيجه توضيحي براي تخريبپذيري آنها وجود
نداشته و يا تغيير شکل آنها به طور ناقص انجام ميشود .براي فهم تخريبپذيري اين ترکيبات،
ميتوان از روشهاي مهندسي ژنتيک براي روشنشدن اختالف متابوليکي ميکروب و فهم
شبکه ارگانيسمي و متابوليکي الزم براي فعاليت تحت شرايط زيستمحيطي استفاده کرد.
از آنجا که لجنهای نفت حاوي مقادير زيادي از ترکيبات  PAHميباشد ،هدف اين پروژه،
جداسازی باکتریهای گرمادوستی است که توانایی حذف ترکیبات سمی  PAHرا دارا هستند.
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حضرت امام خمینی (ره):

اگر بخواهید عزیز و سربلند باشید بایداز سرمایههای عمر و استعداد جوانی استفاده کنید.

زيستپااليي لجنهاي آلوده به هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقهاي تهنشينشده در تانکهاي ذخيره
نفتخام با استفاده از ميکروارگانيسمهاي گرمادوست
فاز دوم :ارزيابي ،شناسايي و بهينهسازي شرايط فعاليت گونههاي گرمادوست جداشده مناسب در مقياس
آزمايشگاهي
مجري :دانشگاه تربيت مدرس

تاريخ1388 :

چكيده:

عالوه بر آلودگي تصادفي اكوسيستمها توسط نشتهاي نفتي ،مقادير عظيمي از لجن نفتي
توليد شده در پااليشگاهها از مواد پسماند نفتي انباشته شده در كف تانكهاي ذخيره و
سيستمهاي جداسازي آب-نفت بهدليل هزينه دفع ،چالشهاي زيادي را اعمال ميكنند.
تركيبات هيدروكربني چندحلقهاي موجود در اين پسماندها آاليندههاي زيستمحيطي هستند
كه به طور وسيعي توزيع شده و داراي اثرات مضر بيولوژيكي ،سمي بودن ،جهشزايي و
سرطانزايي ميباشند .اگر چه تركيبات هيدروكربني چندحلقهاي تحت تاثير جذب سطحي،
تبخير ،نوركافت و انهدام شيميايي تخريب ميشوند ،انهدام ميكروبي فرآيند اصلي انهدام ميباشد.
انهدام تركيبات چندحلقهاي بستگي به شرايط زيستمحيطي ،تعداد و نوع ميكروارگانيزمها،
ماهيت و ساختار شيميايي تركيب شيميايي مورد انهدام ميباشد .بر اثر فرآيند زيست انهدام،
این ترکیبات به مواد متابوليكي با پيچيدگي كمتر ،مواد معدني ،آب ،دياكسيدكربن (هوازي)
و متان (بيهوازي) تبديل ميشوند .نرخ زيست انهدام بستگي به  ، pHدما ،اكسيژن ،جمعيت
ميكروبي ،ميزان سازگاري ،دسترسي به مواد مغذي ،ساختار شيميايي تركيب ،خواص انتقالي
سلولي و مواد شيميايي محيط رشد دارد.
در اين تحقيق به روشهاي شيميايي موجود براي انهدام آاليندههاي هيدروكربني اشاره
گرديده است و روشهاي مرسوم بيولوژيكي انهدام آاليندهها نيز به تفصيل مورد بررسي قرار
گرفته است .ارزيابي و بهینهسازی روش بيولوژيكي بهكارگرفته شده در اين پروژه ،به همراه
روشهاي آناليز و فرآورش نمونههاي آلوده هيدروكربنهاي نفتي جهت تعيين دو پارامتر مهم
يعني PAHو  TPHآورده شده است.
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حضرت امام خمینی (ره):

تهذیب نفس است که انسان را به مقام انسانیت میرساند.
علم همراه
ِ

زيستپااليي لجنهاي آلوده به هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقهاي تهنشينشده در تانکهاي ذخيره
نفتخام با استفاده از ميکروارگانيسمهاي گرمادوست
فاز سوم :ارزيابي و بهينهسازي شرايط عملياتي فرآيند زيستپااليي در سامانه ترکيبي دو بيورآكتور PBRوAirlift
مجري :دانشگاه تربيت مدرس

تاريخ1388 :

چكيده:

رآكتورهای بیوشیمیایی نقش مهمی در صنعت بیوشیمیایی بازی میکنند ،چون نرخ واکنش ،آسانی
و طول عملیات رآكتور بر بازد ه رآكتور و بنابراین اقتصاد فرآيند تأثیر میگذارد .به منظور استخدام
مناسبترین رآكتور برای عملیات صنعتی ،نرخ واکنش باید باال بوده و شکل رآكتور باید ساده باشد.
تحت شرایط بهینه از قبیل  ،pHدما ،سوبسترا و اجزاء محیط ،نرخ واکنش را میتوان با افزایش
غلظت جرمی سلول در رآكتور افزایش داد .معموالً دو روش برای افزایش غلظت جرمی سلول داخل
رآكتور وجود دارد؛ اول استفاده از غشاي تراوا برای نگه داشتن سلولها و دیگری استفاده از تکنیک
سلول تثبیت شده .در رآكتورهای غشایی مایع ،سوبسترا و محصول میتوانند از رآكتور خارج شوند،
در حالی که سلولها در داخل رآكتور نگه داشته شده و به آنها اجازه خروج داده نمیشود .در این
رآكتورها ،غلظتهای سلولی زیادی (باالیی) قابل حصول میباشد .متأسفانه برای بعضی از فرآيندها
از قبیل تصفيه پساب ،استفاده از این رآكتورها بهدلیل هزینه باال و مشکالت گرفتگی ترجیح داده
نمیشود .در برخی دیگر از فرآيندها نیز مانند تولید مواد شیمیایی کم ارزش ،با حجم زیاد از قبیل
سرکه یا اسید استیک هزینه نسبتاً باالی این رآكتورها مانع استفاده از آنها میشود.
در آزمایشگاه ،واحد نیمه صنعتی و مقیاس صنعتی (بعضی) ،این رآكتورها بسیار موفق بودهاند
و نمونهها شامل تصفیه پساب و تولید سرکه یا اسید استیک میباشد .عالوه بر اینها ،فرآيندهای
دیگری که این رآكتورهای بیوفیلمی را مورد استفاده قرار دادهاند شامل تولید اتانول ،بوتانول ،اسید
الکتیک ،اسید فوماریک و اسید سوکسینیک میباشد .این رآكتورها نرخهای واکنشی باالیی را
عرضه ميکنند و اقتصادی میباشند ،فرآيند طبیعی تشکیل بيوفيلم میتواند برای اقتصادی کردن
تولید مواد شیمیایی گوناگون توسط تخمیر در مقیاس بزرگ مورد استفاده واقع شود .در رآكتورهای
بیوفیلمی ،به غلظتهای سلولی تا  74 gL -1میتوان دست یافت .بهعالوه الیههای سلولی در
زیست ذره بسیار فعال میشوند بنابراین به بازده باالی رآكتور کمک میکند .در داخل رآكتورهای
بستر سیالی ،ذرات بیوفیلم به شکلهای گوناگون میباشند (شامل شکلهای کروی و منظم) و
این رآكتورها میتوانند برای دورههای طوالنی کار کنند .مقدار جاذب سطحی که در این رآكتورها
استفاده میشود کم بوده که این امر هزینه بستر سلولی را کاهش میدهد .در رآكتورهای بیوفیلمی،
انواع رآكتور میتواند از رآكتور بستر آکنده ساده به بستر سیالی UASB ،و رآكتورهای هوا باالبر
(حبابی) تغییر کند.
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حضرت امام خمینی (ره):

هم در علم کوشا باشید و هم در عمل و هم در تهذیب اخالق.

استخراج زيستي فلزات با ارزش از کاتاليستهاي فرسوده پااليشگاهي
مجري :دانشگاه صنعتی شريف

تاريخ1389 :

چكيده:

پروژه حاضر در چهار مرحله تحقیقاتی صورت پذیرفت .در مرحله نخست ،سویه باکتری اسیدی
تیوباسیلوس فرواکسیدانس و سویههای قارچ آسپرژیلوس نایجر ،آسپرژیلوس فوتیدوس و پنیسیلیوم
سیمپلیسیسیموم با فلزات سنگین مختلف (نیکل ،کبالت ،وانادیم ،مولیبدن و تنگستن) سازش داده
شود .در ضمن خوسازی ،پارامترهای مختلفی مانند  ،pH، Ehتغییرات غلظت یون آهن و غلظت
تودۀ سلولی در مورد باکتری اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس و اندیس تحمل سویههای قارچ
در حضور فلزات سنگین مورد ارزیابی قرار گرفت .سویه باکتریایی در حضور فلزات سنگین به غیر
از مولیبدن و تنگستن به خوبی خوسازی شد .سویههای مختلف قارچ ،مقاومتهای مختلفی در
حضور فلزات سنگین مختلف نشان دادهاند .در نهایت با توجه به فلزات سنگین موجود در کاتالیست
فرسوده که با روشهای مختلفی مانند هضم شیمیایی XRF ،و  XRDتعیین گردیده است ،قارچ
پنیسیلیوم سیمپلیسیسیموم و آسپرژیلوس نایجر به عنوان سویههای برتر جهت فروشویی زیستی
کاتالیست فرسوده انتخاب گردیدند و خوسازی با کاتالیست فرسوده واحد هیدروکراکینگ پاالیشگاه
ادامه یافت .در مرحله دوم ،روشهای مختلف فروشویی زیستی کاتالیست فرسوده شامل روشهای
یک مرحلهای ،دو مرحلهای و فروشویی با متابولیتهای زیستی در چگاليهای توده مختلف بررسی
و مقایسه شد .نتایج نشان داد که سویه پنیسیلیوم سیمپلیسیسیموم در روش دو مرحلهای و
دانسیته توده  %3 w/vو سویه آسپرژیلوس نایجر در روش یک مرحلهای و دانسیته توده %3 w/v
باالترین راندمان استخراج را نشان داد .در این راستا عالوه بر آنالیز فلزات و محاسبه درصد بازیافت،
مهمترین متابولیتهای زیستی شناخته شده در فروشویی توسط قارچ نیز مورد آنالیز قرار گرفته
و ارتباط آن با درصد بازیافت مورد بررسی و بحث قرار گرفت .همچنین مقایسهای بین باالترین
درصدهای بازیافت فلزات از روش فروشویی زیستی با نتایج حاصل از فروشویی شیمیایی با غلظت
مشابه باالترین مقدار متابولیت تولید شده توسط قارچ صورت گرفت .در انتها ،به بررسی مورفولوژی
سطح کاتالیست فرسوده قبل و بعد از فروشویی زیستی پرداخته شد .در مرحله سوم ،طراحی
آزمایشات آماری به منظور غربالکردن پارامترهای مؤثر و بهینهسازی فروشویی زیستی کاتالیست
فرسوده هیدروکراکینگ توسط دو سویه پنی سیلیوم سیمپلیسیسیموم و آسپرژیلوس نایجر به کار
گرفته شد.
یازده فاکتور به منظور تعیین میزان تأثیر در فرآيند فروشویی با استفاده از طراحی فاکتوریل پالکت
بورمن مورد آزمایش قرار گرفتند .در مورد فروشویی زیستی توسط پنی سیلیوم سیمپلیسیسیموم
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چهار فاکتور اساسی شامل دانسیته توده ،ساکارز NaNO3 ،و عصاره مخمر و در مورد فروشویی
زیستی توسط آسپرژیلوس نایجر ،چهار فاکتور شامل اندازه ذره ،ساکارز ،دانسیته توده و  pHبه
منظور بهینهسازی انتخاب گردیدند .مقادیر بهینه این متغیرها برای دستیابی به حداکثر فروشویی
زیستی عبارت بودند از :دانسیته توده ( ،)%4 w/vساکارز ( (2g/L) NaNO3،)90 g/Lو عصاره
مخمر ( )0/36 g/Lبرای فروشویی زیستی توسط پنی سیلیوم سیمپلیسیسیموم و سایز ذره
(  ،)141/64 µmساکارز ( ،)93/11 g/Lدانسیته توده ( )%3/75 w/vو  )7( pHبرای فروشویی
زیستی توسط آسپرژیلوس نایجر .توسط مدل های تجربی به دست آمده ماکزیمم مقدار پیش
بینی شده برای استخراج فلزات Ni %45/7 ،Mo %97/6 ،و  Al %14/29برای فروشویی زیستی
توسط پنی سیلیوم سیمپلیسیسیموم و  Ni %43/41 ،Mo %100و  Al %11/26برای فروشویی
زیستی توسط آسپرژیلوس نایجر به دست آمد .در انتها ،مدلسازي سینتیک رشد سویههای قارچ
در شرایط بهینه و بهدست آوردن رابطه آن با دانسیته توده کاتالیست فرسوده نشان دهنده رشد
باالتر سویههای قارچ در دانسیته توده بهینه میباشد.
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حضرت امام خمینی (ره):

در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچکس انحصار ندارد.

تصفيه پسابهاي صنايع نفتي با استفاده از روش جديد ترکيب رآكتورهاي بستر آکنده و بيهوازي جريان
باالرو
مجري :دانشگاه تربيت مدرس

تاريخ1390 :

چكيده:

صنايع نفت و گاز به مقدار زيادی آب جهت پااليش و فرآوری نياز دارد .در نتيجه حجم زيادی
پساب در اثر فعاليت پااليشگاهها توليد میشود .پساب پااليشگاهها در گروه پسابهای ضعيف
و پيچيده طبقه بندی میشود و بنابراين تصفيه آن دشوار است .در اين پژوهش تصفيه پساب
پااليشگاه تهران با استفاده از ترکيب دو بيورآكتور بیهوازی و هوازی مورد بررسی قرار گرفته است.
سامانه ترکيبی شامل يک رآكتور بیهوازی جريان باالرو و يک رآكتور بستر آکنده بيوفيلم است.
کشت ميکروبی و تثبيت بيوفيلم در رآكتور بستر آکنده هوازی به صورت فرآيند ناپيوسته صورت
گرفت .برای راهاندازی رآكتور بیهوازی جريان باالرو از لجن فعال شده هوازی پااليشگاه تهران و
همچنين از لجن گرانولهی رآكتور بیهوازی جريان باالرو کارخانه لبنيات پگاه تهران استفاده شد.
پساب مورد استفاده در کل پروژه ،پساب خروجی از واحد  APIپااليشگاه بود.
در طی  118روز نمونهگيری ميانگين حذف  CODدر رآكتور بیهوازی جريان باالرو  %68/48بود.
ميانگين حذف  CODدر رآكتور بستر آکنده بيوفيلم و سامانه ترکيبی در طول  81روز نمونهگيری
به ترتيب  %38/28و  %81/07بود .به منظور اندازهگيری ميزان تجزيه و حذف سه ترکيب نفتالن،
فنانترن و پايرن موجود در پساب از روش کروماتوگرافی گازی استفاده شد .غلظت اين سه ترکيب
در جريان خروجی از رآكتور  UASBو سامانه ترکيبی در  14نمونه بررسی شده ،صفر بود.
همچنين نتايج حاصل از آناليز  GC-MSنشان میدهد که عالوه بر سه ترکيب هيدروکربنهاي
آروماتيک حلقوی ذکر شده ،به طور عمده همه ترکيبات آلی در اين فرآيند حذف شده اند .مقدار
هيدروکربنهای نفتی کل موجود در پساب خروجی از رآكتور  UASBو همچنين خروجی از سامانه
ترکيبی در نمونههای مربوط به روزهای هشتادودوم و هشتادوششم صفر بود .همچنين غلظت 16
ترکيب  PAHشناخته شده به عنوان آاليندهی محيطزيست ،در اين نمونهها صفر بود.
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در مرحله دوم در قسمت بهینهسازی چهار فاکتور سرعت باالرو ،زمان ماند در رآكتور ،UASB
میزان  CODاولیه ورودی و زمان ماند در رآكتور بستر آکنده با استفاده از روش سطح پاسخ
بهینهسازی شد .در شرایط بهینه حداکثر مقدار حذف  CODبرابر  90درصد بود .که در آن COD
خروجی به حدود  60-50میلی گرم بر لیتر ميرسد .شرایط بهینه برای این فاکتورها به ترتیب
برابر  0/3متر بر ساعت برای سرعت باالرو 500 ،میلی گرم بر لیتر برای  CODاولیه است و زمان
ماندهای  22ساعته برای هریک از رآكتورها بهدست آمد.
فرآيند حذف فنل از پساب نیز مورد بررسی قرارگرفت .در فرآيند حذف فنل به کمک پوسته سویا
به عنوان یک منبع بسیار ارزان قیمت به حذف  90درصدی فنل انجاميد .این نتیجه بهویژه برای
پسابهای با وسعت بسیار مانند پاالیشگاه و پتروشیمی از لحاظ اقتصادی بسیار ارزشمند شناخته
میشود .این در حالی است که محصول حاصل از این فرآيند به راحتی از طریق ته نشینی قابل
جداسازی بوده و زیستتخریبپذیر میباشد.
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حضرت امام خمینی (ره):
علم مال همه است .تقوا مال همه است وکوشش برای رسیدن به علم و تقوا وظیفه همه ماست و همه شماست.

توسعه يک روش جديد براي انتگراسيون فرآيند با استفاده از آناليز پينچ ترکيبي آب و انرژي

مجري :دانشگاه تهران

تاريخ1388 :

چكيده:

اين پروژه در دو فاز تعريف شده است ،هدف كلي و اصلي در فاز اول ،ابداع يك روش نوين در
انتگراسيون فرآيند جهت كاهش همزمان آب و انرژي در صنايع فرآيندي با استفاده از اصول
ر وشهاي آناليز پينچ آب و انرژي ميباشد .بااين تكنولوژي خواهيم توانست فرآيندهايي از قبيل
سيستمهاي آب خنككننده ،سيستمهاي تصفيه پساب و فرآيندهاي مصرفكننده آب و انرژي را
با هدف مصرف كمينه آب و انرژي طراحي و يا اصالح نمود .باتوجه به اينكه براي طراحي بهينه
و اصالح سيستمهاي خنككن پساب و سيستمهاي آب خنك بازگشتي ،داشتن مدلهاي جامع
طراحي و شبيهسازي برجهاي خنككن تر ضروري است ،لذا در فاز اول اين پروژه ،قبل از پرداختن
به موضوع اصلي ،به توسعه مدلهايي نوين و كارا براي طراحي بهينه برجهاي خنككن جديد و
شبيهسازي عملكرد برجهاي خنككن موجود در شرايط عملياتي مختلف ،پرداختهشده است.
سپس با استفاده از اين مدل جامع ،به ارائه تكنيكي نوين در طراحي سيستمهاي سرمايش پساب
توزيع يافته با هدف كمينهسازي مصرف انرژي ،اتالف آب و هزينه كل ساليانه پرداختيم .همچنين
با استفاده از مدل جامع توسع ه داده شده ،به ارائه روشها و تكنيكهاي نويني در طراحي و اصالح
سيستمهاي آب خنك بازگشتي كه مصرفكننده عمده انرژي و هدردهنده عمده آب ميباشند،
به روش آناليز پينچ تركيبي آب و انرژي مبادرت گرديد .در فصل ششم نيز تكنيكهاي مدرن و
نويني براي طراحي فرآيندهاي مصرفكننده آب و انرژي با هدف دستيابي به بيشينه مصرف مجدد
آب و يا پساب احياشده با حداكثر بازيافت انرژي ارائه شده است كه كليه روشهاي نوين ارائه شده
با درنظرگرفتن نمونههاي مطالعاتي متعدد مورد آزمون و مقايسه قرار گرفتند .در فاز دوم پروژه نيز
به مطالعه و اصالح شبكه آب و پساب پااليشگاه اراك پرداخته خواهدشد.
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حضرت امام خمینی (ره):
امید دارم ملتهای اسالمی و م ّلت بزرگ ایران با یک تحرک فرهنگی گسترده بتوانند مسلمانان را از فقر و تنگنای علمی درآورند.

حذف هيدروکربنهاي آروماتيک نفتي ( )BTEXبا استفاده از نانوذرات زئوليتي
مجري :شرکت مهندسين مشاور سامان پژوهان آريا گستر

تاريخ1389 :

چكيده:

بـنزن ،تولوئـن ،اتيلبـنزن و مخـلوطـي از زايـلنهـا تركـيبات هيدروكربنـي آروماتيـك نفتي يا
مونوآروماتيكها هستند .اين تركيبات سمي بوده و غالباً براي انسانها سرطانزا هستند ،منابع
عمده آلودگي آب با مونوآروماتيكها عبارت از پسابهاي صنعتي ،نشت ،تخليه نامناسب و حوادث
در حين انتقال مواد صنايع نفتي است.
در اين پروژه دو نوع كلينوپتيلوليت طبيعي از مناطق ميانه و سمنان جمعآوري شده و در اندازه
مناسب الك شده و ساختار آنها شناسايي ميگردد .سپس سطح آنها با سورفكتانتهايي از قبيل
هگزا دسيلتريمتيلآمونيوم ( )HDTMAو ستيل پيريدينيوم برومايد ( )CPBاصالح ميگردد .با
استفاده از زئوليتهاي اصالح شده  BTEXاز محيط آبي در شرايط ناپيوسته و تأثير اثر مزاحمتها
(حضور نمكها و تركيباتي از قبيل  )MTBEصورت گرفته و شرايط جذب ،بهينه ميشود .در مرحله
بعد كلينوپتيلوليت با قدرت باالتر با استفاده از آسياب ماهوارهاي به ذرات نانوسايز تبديل شده و
مشخصات ساختاري آن شناسايي ميگردد .نانوزئوليتهاي حاصله پس از تبديل به گرانولهاي
نسبتاً درشت  590تا  840ميكرومتري (كه عملكردي شبيه به غشاي نانوزئوليتي خواهند داشت)
تبديل ميگردند تا بتوان نتايج عملكرد آنها را با زئوليتهاي ميكروسايز مقايسه كرد .سپس اين
ذرات نانوسايز گرانول شده با سورفكتانتهاي فوقالذكر اصالح سطحي گرديده و در آزمايشات
ناپيوسته جذب تركيبات  BTEXاز آب مورد استفاده قرار ميگيرند .باتوجه به ميزان جذب و
زمان تعادل ،ايزوترمهاي جذب  BTEXبر زئوليتهاي ميكرو و نانوسايز تعيين ميگردد .در نهايت
به منظور صنعتي كردن نتايج اين پروژه از زئوليتهاي اصالح شده با اندازه درشت (بيش از 840
ميكرومتر) و بالتبع با افت هد كمتر در آزمايشات جذب در سيستم پيوسته استفادهميگردد.
به منظور مقايسه عملكرد زئوليتهاي اصالح شده سطحي ميكرو نانوسايز با كربنفعال ،عملكرد
كربنفعال در جذب تركيبات  BTEXهم در حالت ناپيوسته و همپيوسته انجام گرديده و نتايج
حاصله در سيستمهاي مختلف مورد مقايسه و بررسي قرار ميگيرد.

39

خالصه پروژههاي پژوهشي

حضرت امام خمینی (ره):
با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش حرکت نمائید.

شبيهسازي آلودگي خاک و آبهاي زيرزميني توسط مواد آالينده هيدروکربوري و مدلسازي استراتژيهاي
پاکسازي به روش پمپ  -تصفيه
مجري :شرکت تدبيرگران سامانههاي انرژي

تاريخ1390 :

چكيده:

وقتي يك ماده هيدروكربوري از يك مخزن رها ميشود ،به دليل نيروهاي موئينگي و گرانش در
درون خاك نفوذ ميكند .به دليل وجود گرانش ،توسعه سيال هيدروكربوري به سمت پايين است.
در ابتداي حركت ،ماده نفتي وارد محيط غيراشباع (خاك) ميشود .در اين حين مواد فرار نيز تبخير
ميشوند و بخش كوچكي از ماده نفتي به تناسب حاللپذيري آن ،در آب موجود در بين حفرهها
حل ميشود .در اين حالت سه فاز ماده نفتي ،آب و هوا در كنار هم قرار دارند .حركت عمودي ماده
نفتي تا رسيدن به سطح آبهاي زيرزميني ادامه مييابد .هنگامي كه ماده نفتي سبكتر از آب
است بر روي آب شناور شده و بهصورت افقي به حركت خود ادامه ميدهد و در مرز مشترك بين
ماده نفتي و آب ،بخش كوچكي از ماده نفتي در آب حل ميشود .البته همين مقدار كم هم باعث
غير قابل استفاده شدن آب ميشود .با نفوذ مواد نفتي به خاک ،خاک محل آلوده شده ،و تا سالها
اثرات زيانبار آن در خاک باقي ميماند.
در دنيا روشهاي مختلفي براي پاكسازي محلهاي آلوده به مواد نفتي وجود دارد و استراتژيهاي
مختلفي براي اعمال هر روش موجود است كه هر استراتژي داراي عملكرد مخصوص به خود
ميباشد .براي طراحي يك استراتژي با عملكرد باال و همچنين جلوگيري از اشتباهات جبرانناپذير،
ابزارهاي مدلسازي ميتوانند بسيار سودمند باشند .در اين پروژه حركت جريان مواد هيدروكربوري
به درون خاك و نحوه آلوده شدن خاك و آبهاي زيرزميني بهصورت رياضي و عددي مدل شده
است .در ادامه ،فرآيند پاكسازي محل آلوده به روش پمپ-تصفيه با استفاده از چاههاي پمپاژ
و تزريق ،مدل گشته و در نهايت با استفاده از نتايج مدلسازي فرآيند پاكسازي و توسعه يك
كد بهينهسازي عملكرد فرآيند ،بهترين استراتژي براي پاكسازي محل كه شامل تعداد چاههاي
عمودي ،جهتدار و افقي (براي ازدياد نرخ استحصال مواد نفتي) پمپاژ و تزريق ،محل هركدام از
چاهها و طول چاههاي جهتدار و افقي و نرخ پمپاژ با تزريق هر كدام از چاهها است ارائه شده است.
كد تهيه شده يك كد ملي بوده و گامي در راه خودكفايي و نوآوري در زمينه توسعه توان نرمافزاري
كشور است.
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حضرت امام خمینی (ره):
اگر بخواهید عزیز و سربلند باشید بایداز سرمایههای عمر و استعداد جوانی استفاده کنید.

جداسازي و حذف مواد هيدروكربني موجود در لجنهاي نفتي با استفاده از خشككنهاي فشار سيال ضرباني

مجري :مجتمع فناوريهاي نوين فدك

تاريخ1388 :

چكيده:

يكي از مسائل موجود در تمامي پااليشگاهها و صنايع مرتبط با نفت مشكل وجود لجنهاي حاوي
تركيبات نفتي در مراحل انتهايي بازيابي و تصفيه پسابها ميباشد .مسئله وجود لجنهاي حاوي
درصد باالي مواد نفتي درقسمتهاي مختلف صنايع نفت و حتي صنايع توليد و بازيابي روغنهاي
صنعتي يك معضل محيطزيستي است .به طور كلي همواره درصدي از لجنهاي سنگين در مخازن
نفتخام تهنشين ميشوند كه به مرور زمان موجب كاهش ظرفيت مخازن و در صورت ورود به
سيستم منجر به ايجاد مسائلي در سيستم پااليش نفت ميشوند .در مراحل مختلف جداسازي آب،
روغن و جامدات معلق نيز حجم بااليي از لجنهاي با محتواي نفتي باال ايجاد ميگردد كه در كنار
وجود قوانين منعكننده ورود اين لجنها به محيطزيست تجمع آنها در محيط تبديل به يك مشكل
ش و يا روشهاي مناسب جهت جداسازي تركيبات
در پااليشگاهها شده است .بنابراين پيداكردن رو 
نفتي از اين لجنها ميتواند در قسمتهاي مختلف صنايع نفت ،واحدهاي بازيابي ،مخازن ذخيره
مواد نفتي سيستمهاي بازيافت روغن از پسماندها در صنايع توليد روغن و فرآوردههاي مشابه مورد
استفاده قرار گيرد.
از آنجا كه تاكنون براي حل اين معضل در كشور تدبير خاصي انديشيده نشده است اين پروژه بر
آن است تا به بررسي روشهاي مختلف اجراشده در ساير كشورها پرداخته و به طراحي و ساخت
دستگاهي جهت جداسازي آب و تركيبات هيدروكربني از لجنهاي نفتي بپردازد.

41

خالصه پروژههاي پژوهشي

مقام معظم رهبري:
باید علم را به دست بیاوريد .برای یک ملت علم وسیلهای است برای رسیدن به اقتدار ملی و ثروت ملی.

طرح مطالعاتي ،تحقيقاتي ازريابي عملکرد رآکتورهاي ناپيوسته ترتيبي غشايي در تصفيه بيولوژيکي پسابهاي
پااليشگاهي
مجري :دانشگاه صنعتي اميرکبير

تاريخ1388 :

چكيده:

هدف از اين طرح ،ارزيابي عملكرد سيستم نوين رآكتورهاي ناپيوسته ترتيبي غشائي موسوم به
 MSBRدر تصفيه پسابهاي پااليشگاهي ميباشد .استفاده از اين سيستم براي تصفيه پسابهاي
صنعتي در جهان مسبوق به سابقه ميباشد ،ولي از اين سيستم هنوز در ايران استفاده نشده است.
در اين طرح پژوهشي ابتدا يك مطالعه كتابخانهاي جامع در خصوص ويژگيهاي پسابهاي
پااليشگاهي ،روشهاي مورد استفاده براي تصفيه آنها ،سابقه استفاده از روشهاي  SBRو MSBR
در تصفيه پسابهاي صنعتي و پااليشگاهي و اصول و تجارب در رابطه با استفاده از سيستمهاي
 MSBRانجام گرديد .در مرحله بعد يك سيستم  MSBRكامل و بسيار مجهز در مقياس
آزمايشگاهي ساخته شد و عملكرد آن در دو فاز عملياتي بررسي گرديد .در فاز اول عملكرد اين
سيستم در تصفيه يك پساب سنتزي-كه تركيب آن به منظور شبيهسازي پسابهاي پااليشگاهي
طراحي شده بود -بررسي گرديد .در فاز دوم از پساب واقعي پااليشگاهي-كه از پااليشگاه تهران
بهصورت هفتگي تهيه ميشد استفاده گرديد .در هر دو فاز عملكرد سيستم در راهاندازي درازمدت
(راه اندازي حداقل به مدت  3-2برابر  )SRTمورد بررسي قرار داده شد.
در فاز دوم با توجه به تغيير هفتگي مشخصات پساب عملكرد سيستم در حذف پساب با مشخصات
متغير (مانند شرايط واقعي كار در يك پااليشگاه) مورد ارزيابي قرارگرفت .در فاز اول اثر پارامتر
 HRTيكي از مهمترين پارامترها در طراحي سيستمهاي تصفيه بيولوژيكي ميباشد بر روي عملكرد
سيستم  MSBRهم از نظر ميزان حذف شاخصهاي آاليندگي و هم از نظر گرفتگي غشا مورد
بررسي قرار داده شد و نتايج نشانگر حذف تقريبا كامل آاليندههاي آلي بود حتي در  HRTمساوي
COD %85-80

با  8ساعت بود .در فاز دوم با استفاده از HRTمساوي  8ساعت حذف در محدوده
و كاهش تقريبا كامل مواد جامد معلق بهدست آمد كه در نتيجه آن پساب تصفيه شدهاي با COD
حدود  30ppmحاصل گرديد.
نتايج بهدست آمده در اين طرح نشان از قابليت سيستم MSBRدر تصفيه پسابهاي مربوط با
پااليشگاههاي ايران را دارد .در ضمن مطالعات مربوط به گرفتگي غشا نشان داد كه با شستشوي
ادواري ميتوان عملكرد خوب سيستم را در درازمدت حفظ كرد.
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مقام معظم رهبري:

آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانشمان به دست بیاوریم و د ِر چاههای نفت را پلمب کنیم آن روز برای ما روز خوبی است.

پااليش خاکهاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از محرکهاي رشد باکتريايي
مجري :شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

تاريخ1387 :

چكيده:

وجود آلودگيهاي نفتي و تبعات زيست محيطي آنها بهعلت تهديد سالمتي انسان و ساير
موجودات ،باعث نگراني جوامع بشري شده است .فعاليتهاي استخراج ،انتقال ،پااليش و ذخيره
نفت و تركيبات مشتق شده از آن ،ممكن است باعث آلودگي محيطزيست در كشورهاي
توليدكننده و يا مصرفكنندهي نفت گردد .لذا شناسايي راهكارهاي مناسب براي پااليش و
اصالح مكانهاي آلوده به اين تركيبات از نيازهاي ضروري صنايع پااليش و استخراج نفت بوده
است .يكي از روشهايي كه درسالهاي اخير به آن توجه زيادي شده ،روش زيستسالمسازي
( )Bioremediationاست .اين روش به عنوان يك روش سازگار با محيطزيست مطرح ميباشد كه با
وجود دارا بودن مزاياي بسيار زياد ،با محدوديتهايي نيز همراه است كه يكي از مهمترين آنها ،نياز به
زمان زياد براي تكميل فرآيند پااليش ميباشد .بهكاربردن موادي كه باعث افزايش جمعيت و يا فعاليت
ميكروارگانيزمهاي( )Microorganismsتجزيهكنندهي آاليندهها در محيط گردند ،از جمله
راهكارهاي كاهش زمان مورد نياز براي استفاده از اين روش است .در راستاي تحقيقات صورت
گرفته در پااليشگاه تهران و به منظور بررسي دقيقتر عوامل مؤثر در افزايش فرآيند زيستپااليي
خاكهاي آلوده به نفت به همراه مطالعه كارايي روش مذكور در خاكهاي آلوده ساير مناطق كشور،
اين تحقيق صورت گرفته است تا كاربرد اين روش را تسهيل نمايد .يكي از اهداف اين تحقيق،
مطالعه تاثير مواد مختلف (مالس؛ يكي از محصوالت جانبي صنايع توليد شكر ،عناصر غذايي
نيتروژن و مواد اكسيدكننده مانند آب اكسيژنه) بر افزايش تجزيهي فسفر ،ترشحات ريشه گياهان،
سورفكتانت توئین و هيدروكربنهاي نفتي در خاكهاي آلوده به صورت تفكيك شده بوده است.
در بخش اول ،باكتريهاي تجزيهكنندهي آاليندههاي نفتي در خاكهاي  3پااليشگاه كشور
(پااليشگاه تهران ،پااليشگاه اصفهان و پااليشگاه اراك) جداسازي و شناسايي شدند .همچنين
توانايي رشد و تكثير باكتريهاي مذكور در محيط آزمايشگاهي و در حضور آاليندههاي نفتي
بررسي و مقايسه شده است .در پايان باكتريهاي مناسب براي بخش دوم اين تحقيق شناسايي
و خالصسازي شدند .در بخش دوم تاثير مواد مختلف بر تجزيهي كل هيدروكربنهاي نفتي در
خاكهاي مناطق  3گانه به مدت  10هفته بررسي و با تيمار شاهد مقايسه شد .در همهي تيمارها
(ازجمله تيمار شاهد) رطوبت خاك در حد ظرفيت زراعي ،حفظ و اختالط خاك براي توزيع
يكنواخت رطوبت و تهويهي مناسب انجام شد .نتايج نشان داد كه اضافه كردن نيتروژن و فسفر و
نيز باكتريهاي تجزيهكنندهي آاليندههاي نفتي به هر  3خاك باعث تجزيهي  50تا  60درصدي
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كل هيدروكربنهاي نفتي گرديد .اضافه كردن مالس و سورفكتانت به خاك اصفهان كه غلظت
هيدروكربنهاي نفتي در آن نسبت به  2خاك ديگر كمتر بود ،تاثير بيشتري بر افزايش تجزيهي
كل هيدروكربنهاي نفتي در خاك داشت.كشت گياه فسكيوي بلند و اضافه كردن آب اكسيژنه به
خاك باعث تجزيهي  30تا  40درصدي كل هيدروكربنهاي نفتي در خاك گرديد كه در مقايسه
با تيمار شاهد در خاكهاي تهران و اراك حدود  10درصد كارايي بيشتري نشان داد .آلكانهاي
با زنجيرهي  10تا 25كربن ،بيشترين غلظت هيدروكربنهاي نفتي را در همهي نمونهها به خود
اختصاص دادند .همچنين تحت تاثير تيمارهاي مختلف ،بيشترين مقدار تجزيهي آلكانهاي خطي
نيز در اين تركيبات مشاهده گرديد .پيشنهاد ميشود با توجه به نوع و غلظت آاليندههاي نفتي و
نيز خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكهاي مناطق مختلف ،استفاده از مواد و روشهاي مطالعه
شده ،اولويتبندي گردند.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 44
مقام معظم رهبري:

هدف اصلي از روند حركت علمي كشور ،تبديل ايران به مرجع علمي جهان است.

افزايش تجزيه نوري پسابهاي پااليشگاهي
مجري :شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

تاريخ1388 :

چكيده:

در بسياري از صنايع شيميايي و پتروشيمي توجه زيادي به بهبود مديريت پسابها از طريق
بهينهسازي استفاده از آب و بهكارگيري تكنولوژيهاي بازيافت آن ميشود .اگرچه امروزه روشهاي
بيولوژيكي براي تصفيه آاليندهها در پسابهاي نفتي به خوبي پياده شده است ولي هنوز افزايش
توان آنزيمي ميكروبهاي مورد استفاده در اين روشها در غلظتهاي باالي آاليندهها جاي سؤال
است .روشهاي پيشاصالحي ميتواند در كاهش غلظت ورودي آاليندهها براي تجزيه ميكروبي
يكي از راههاي حل اين معضل باشد .اين روشها شامل انعقادسازي ،سانتريفيوژ براي افزايش انعقاد،
تكنيكهاي اولترافيلتراسيون و جذب بر روي كانيهاي معدني و مواد آلي است .در سالهاي اخير
به روشهايي كه باعث افزايش تجزيه نوري ميشوند توجه زيادي شده است.
باتوجه به اينكه يكي از دغدغههاي استفاده از پسابهاي پااليشگاهي وجود برخي تركيبات آالينده
آلي و معدني حتي پس از تصفيه بيولوژيك است ،همچنين پروسه تصفيه بيولوژيك تا حدودي
زمانبر بوده و در برخي زمانها كه غلظت آاليندهها در پساب باال ميرود امكان تصفيه كامل به روش
بيولوژيك وجود ندارد ،لذا افزايش تجزيه نوري آاليندهها در حضور مواد اكسيدكننده يك راهحل
مناسب تلقي ميگردد و تحقيقات روز دنيا در مورد اين روشها درحال انجام و گسترش است.
باتوجه به نتايج آزمايشگاهي حاصل از اين پروژه ،افزايش تجزيه آاليندههاي آلي پسابهاي
پااليشگاهي با استفاده از واكنشگرهاي فنتون (آب اكسيژنه و كاتاليست آهن) امكانپذير است.
ميزان بهينه استفاده از اين واكنشگرها 900 ،ميليگرم بر ليتر آب اكسيژنه و  5ميليموالر كاتاليست
آهن است كه به صورت سولفات آهن و يا ساير نمكهاي آهندار قابل استفاده ميياشد.
نكته ديگري كه از جنبه كاربردي اهميت دارد اين است كه امكان استفاده همزمان اين واكنشگرها
و باكتريهاي تجزيهكننده پساب در حوضچههاي تصفيه بيولوژيك پساب وجود دارد.
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مقام معظم رهبري:

اثبات هويت ملي و ايراني ،ارزشهاي اسالمي ،دفاع از مظلومان جهان و تالش براي فتح قلههاي علم و دانش ،اثباتهاي جمهوري اسالمي ايران است.

استفاده از فرآيند جذب سطحي جهت کاهش تبخير هيدروکربنهاي آالينده محيطزيست
مجري :جهاد دانشگاهي واحد تهران

تاريخ1389 :

چكيده:

در اين تحقيق از خاصيت توليد گرماي نانوذرات مغناطيسي هنگام قرار گرفتن در يك ميدان
مغناطيسي متغير ،براي احياء كربنفعال اشباع شده ار مواد فرار آلي (بنزن و تولوئن) استفاده شد.
ابتدا از بين نانوذرات مغناطيسي مختلف توليد شده ،با توجه به مشخصات و خواصشان ،نانوذرات
مگنتيت ( )Fe3O4براي مغناطيس كردن كربنفعال انتخاب شد .سپس به دو روش كربنفعال
مغناطيس شد .يك روش مبتني بر اختالط مكانيكي كربنفعال و نانوذرات مغناطيسي بود و روش
ديگر مبتني بر اضافه كردن كربنفعال حين توليد نانوذرات مغناطيسي (بعد از تشكيل فاز مگنتيت)
بود .در روش دوم (اضافه كردن كربنفعال حين توليد نانوذرات) عالوه بر كربنفعال اصالحنشده از
كربنفعال اصالحشده نيز استفاده شد .جهت اصالح سطح كربنفعال ،مقداري از كربنفعال در اسيد
نيتريك  2موالر در دماي  75درجه سانتيگراد به مدت  3ساعت قرار داده شد .در هر سه حالت
نمونههاي حاوي  20و  50درصد نانوذرات مغناطيسي ساخته شدند .در نهايت فرآيندهاي جذب و
دفع بنزن و تولوئن براي اين نمونهها بررسي شد.
نتايج آزمايشات جذب و دفع نشان دادند که اگرچه نمونههاي حاوي  %50از نانوذرات هنگام قرار
گرفتن در يک ميدان مغناطيسي متغير بهتر احيا ميشوند ،ولي ظرفيت جذب آنها در مقايسه با
كربنفعال بسيار پايين است .بنابراين اين نمونهها براي استفاده بهعنوان جاذب مواد فرار آلي مناسب
نميباشند .همچنين نمونهاي که در آن كربنفعال و نانوذرات مغناطيسي بهصورت مکانيکي مخلوط
شدهاند ،در مقايسه با دو نمونه ديگر اگرچه ظرفيت جذب بااليي دارد ،اما ميزان احيای آن بسيار
پايين است .بنابراين اين نمونه نيز براي اين کار مناسب نميباشد .از بين دو نمونه باقيمانده ،نمونهي
حاوي كربنفعال اصالح شده و  %20از نانوذرات در مقايسه با نمونهي حاوي كربنفعال اصالح نشده
و  %20از نانوذرات هم ظرفيت جذب بيشتري و هم ميزان احيای باالتري دارد .بنابراين نمونه حاوي
كربنفعال اصالح شده و  %20از نانوذرات مگنتيت ،مناسبترين نمونه براي جذب و دفع بنزن و
تولوئن (مواد فرار آلي) ميباشد .ميزان احياء اين نمونه هنگام قرار گرفتن در يک ميدان مغناطيسي
قوي با فرکانس باال قابل قبول ميباشد.
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مقام معظم رهبري:

پيشرفت علمي بايستي با نگاه بومي و با تكيهي به فرهنگ خودمان باشد.

توليد کشت شروعکننده جهت حذف هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقهاي موجود در پسابهاي نفتي
مجري :دانشگاه تربيت مدرس

تاريخ1389 :

چكيده:

هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقهاي  ،از خطرناكترين آالیندههای نفتی میباشند که حضور آنها
در محیطزیست ناشی ازاحتراق ناقص مواد آلی است .اين تركيبات به علت دارا بودن خصوصياتي
همچون سميت ،جهشزايي و سرطانزايي در رديف آاليندههاي مقدم قرار گرفتهاند .در این تحقیق
 13سویه باکتریایی از سه محل آلوده در پاالیشگاه تهران جداسازی شد که پس از ارزیابی عملکرد
آنها در تجزیهزیستی این ترکیبات 9 ،سویه انتخاب و مخلوط آنها در مراحل بعدی مورد استفاده
قرار گرفت .آزمایشهای تجزیهزیستی هیدروكربنهای آروماتیك چند حلقهای در فاز آبی انجام شد
و برای اندازهگیری میزان تجزيه ،آنالیز کروماتوگرافی گازی به كار گرفته شد .ابتدا تجزیهزیستی سه
هيدروكربن آروماتیك چند حلقهای فنانترن ،آنتراسن و پايرن به صورت مجزا (با غلظت  ٥٠ميلي
گرم در ليتر) در طول  2٠روز ،توسط مخلوط سویهها انجام شد .پس از گذشت  20روز ،فنانترن
 ،%94آنتراسن  %71/3و پایرن  %53/68تجزیه شدند .در مرحله بعد و تحت شرايط يكسان ،تجزيه
زيستي مخلوط سه هيدروكربن ،توسط مخلوط سویهها انجام شد .تاثير حضور هيدروكربنها به
صورت مخلوط باعث شد كه تجزيه آنتراسن و فنانترن سه حلقهاي به  % 63/56و  % 81/52كاهش
و تجزیه پایرن چهارحلقه اي از  %53/68به  %57/88افزايش يابد .كاهش تجزیه زیستی تركیبات
سه حلقهای و افزایش میزان تجزیه پایرن نشان میدهد که تجزیه پایرن با سازوکار سوخت و ساز
همراه انجام شده است.
پس از انتخاب و ارزیابی ميكروارگانيزمهاي مطلوب ،قابلیت تجاری شدن کشتهای شروع کننده
مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،پس از تهیه ميكروارگانيزمها با دانسیته باال ،ماده حامل
مناسب انتخاب و با محیط کشت حاوی ریزسازواره مخلوط شد .جهت اطمینان از توانایی کشت
شروعکننده در حذف آلودگیهای موجود در پساب پاالیشگاه نفت ،آزمایشهای ارزیابی بر روی
کشتهای شروعکننده تولید شده انجام شد .پس از ارزیابی نهایی ،کشتهای شروعکننده تولید
شده آماده عرضه به بازار بود.
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مقام معظم رهبري:
پيشرفت علم ،فتح قلههاي تازه در علم ،نگاه نوآوري در مرزهاي دانش و پيشرفت در مرزها جزو تفكرات علمي امروز ماست.

طراحي واحد پايلوت پيشرفتهترين سيستم تصفيه فاضالب
تصفيه هوازي با لجن گرانولي براي حذف همزمان ،CODنيتروژن و فسفر از فاضالبهاي شهري و صنعتي
مجري :دانشگاه صنعتي سهند

تاريخ1389 :

چكيده:

از مهمترين مشکالت سيستمهاي تصفيه فاضالب شهري و صنعتي متداول کنوني نياز به مساحت
زياد براي تصفيه و تهنشيني لجن لختهاي و نيز ميزان زياد لجن مازاد توليدي ميباشد .عالوه براين،
يک سيستم تصفيه فاضالب کامل بايستي داراي فرآيندهاي مختلف تصفيه شامل حذف ،COD
نيتريفيکاسيون و دنيتريفيکاسيون و حذف فسفر باشد که بایستی در تانکهای مختلف صورت گيرد.
براي غلبه بر مشکالت فرآيندهاي متداول تصفيه فاضالب ميتوان از فرآيندهای بیوفیلمی پیشرفته
استفاده نمود .لجن گرانولي با قدرت تهنشيني باال (بدون استفاده از مواد حامل جهت ايجاد بيوفيلم)
نمونه برتر سیستمهای بیوفیلمی ميباشد که امکان رشد زيستتوده با چگالي باال و غلظتهاي
باالي توده ميکروبي را در رآکتور فراهم میسازد .گرانوالسيون هوازی بهعنوان يک فرآيند نوین
بيوتکنولوژی زيستمحيطی مطرح بوده و برای تصفيه فاضالبهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته
است .گرانولهای هوازی حاصل تجمعات خودبهخودی باکتريها درشرایط خاص بوده و در مقايسه
با لختههای لجن فعال متداول از چندين مزيت برخوردارند :اين گرانولها دارای ساختار ميکروبی
منظم ،فشرده و محکم ،قابليت تهنشينی خوب ،زمان ماند باالی زيستتوده و قابليت مقاومت
در برابر شوکهای آلی و سمی میباشند .همچنین ،بهخاطر گراديان نفوذ ترکيبات مختلف در
بيوفيلم و وجود تودههاي ميکروبي مختلف ،فرآيندهاي مختلف تصفيه که در سيستمهاي متداول
در تانکهاي مختلف صورت ميگيرد ،بهطور همزمان در يک رآکتور امکان پذير خواهد بود .در
نتيجه حذف همزمان مواد آلی ،نيتروژن و فسفردر یک رآکتور امکان پذير ميشود .شکلگيری
اوليه تجمع میکروارگانیزمها و تشکیل گرانول ،در نتيجه اعمال استرسها و شرایط خاص آغاز
میگردد .با توجه به نتايج عالي آزمايشگاهي در اينخصوص ،اولين واحد بزرگ اخيرا ً در کشور
هلند طراحي شده و در سال  1389راهاندازی شد .هدف اصلي اين طرح مقدمهای بر ایجاد دانش
فني سيستمهاي نوين تصفيه فاضالب در کشور و ارائه راهکارهاي مناسب در طراحي سيستمهاي
جديد تصفيه فاضالب و يا بهبود عملکرد سيستمهاي موجود تصفيه فاضالب میباشد .این پروژه
اقدام اولیهای در بررسی امکان کاربرد این سیستمها در تصفيه فاضالبهای صنعتی میباشد ،که
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در مقياس آزمايشگاهي و همچنين واحد پايلوت در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی
سهند مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.
طی این پروژه برای بررسی جامع فرآيند تصفیه فاضالب با سیستم لجن گرانولی و انجام دقیق
آزمایشات چندین رآکتور آزمایشگاهی و پایلوت طراحی و ساخته شد .همچنین تجهیزات جانبی از
جمله پمپهای پریستالتیک ،سیستم کنترلر اتوماتیک رآکتورها و همزنها نیز در مرکز تحقیقات
بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی سهند طراحی و ساخته شدند .با توجه به نتایج تحقيقاتي موفقیت
آمیز بهدست آمده ،در مرحله بعد اجرای واحد نيمهصنعتي اين سيستم درکشور ميتواند قدمي
شايسته در تکمیل دانشفنی این فناوري در تصفيه پيشرفته فاضالبهاي شهري و صنعتي بوده تا
زمینه الزم برای کاربرد این فناوري در مقیاسهای صنعتی فراهم شود.
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مقام معظم رهبري:

يكي از راههاي برجسته خدمت به كشور ،از راه علم است.

بررسي روشهاي بهينه و جديد آشکارسازي آاليندههاي گازي ،تعيين نوع آاليندههاي گازي توليدي در
پااليشگاهها و روشهاي دفع آن
مجري :دانشگاه تربيت مدرس

تاريخ1387 :

چكيده:

آلودگي محيطزيست به يكي از مهمترين معضالت زندگي بشر امروز تبديل شده است .كشور
ما نيز فعاليتهاي خود را در راه مقابله با آلودگي محيطزيست آغاز كرده است .بخشهاي
مختلف صنعتي كشور نيز در اين زمينه وارد شدهاند كه از جمله آنها ميتوان به مجموعههاي
پااليشگاهي كشور به عنوان يكي از بزرگترين صنايع موجود اشاره نمود.
باتوجه به لزوم تخصصي بودن تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه و همچنين اهميت صنايع
پااليشگاهي در كشور ،بحث مقابله با آلودگي محيطزيست در صنايع پااليشگاهي به صورت
برنامهريزي شده و مدون اغاز شده است .يكي از شاخههاي اين مجموعه تحقيقات ،بحث
آاليندههاي گازي در پااليشگاه ميباشد.
در اين تحقيق انواع آاليندههاي هوا ،آاليندههاي گازي توليد شده در پااليشگاه ،روشهاي
اندازهگيري آاليندههاي گازي و روشهاي دفع آنها از پااليشگاهها مورد بررسي دقيق قرار
گرفته است.
در فصول ارائه شده ،انواع آاليندههاي گازي هوا و اهميت هريك از آنها مورد بررسي قرار گرفته
است .سپس به صورت اختصاصي به آاليندههاي گازي ناشي از پااليشگاهها ،محلهاي عمده
توليد آنها در پااليشگاهها و اثرات سوء هر يك پرداخته شده است .در فصل چهارم به مباني
عملي برخي از روشهاي اندازهگيري اين آاليندهها اشاره شده و در فصل بعد خصوصيات دقيق
فني تجهيزات اندازهگيري آاليندهها ارائه شده است .فصل ششم به بررسي شيوههاي دفع
آاليندهها اختصاص دارد و در پايان نيز نتيجهگيري كلي پژوهش بيان شده است.
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مقام معظم رهبري:
علم مايهي اقتدار علمي ،مايهي قدرت كشور ،مايهي ثروت كشور و مايهي سربلندي است.

اثر افزودنيهاي سوختي روي کاهش آاليندهها و مصرف سوخت در احتراق موتورهاي ديزل
مجري :دانشگاه تربيت مدرس

تاريخ1388 :

چكيده:

در موتورهاي ديزل ،پيدا کردن فرموالسيون جديد و بهينهسازي خواص سوخت ،مانند حجم
فراريت نياز به يک موازنه ميان نسبتهاي کاهش
اکسيژن ،حجم گوگرد ،حجم آروماتيکها و ّ
در دوده و  NOxخروجي و همچنين بهبود فرآيند احتراق و گازهاي خروجي دارد .در این پروژه،
تحقیقات و آزمایشات در دو قسمت مختلف (از لحاظ استاندارد آزمایشات ،افزودنیها و فرموالسیون
آنها ،شرایط تستها ،تجهیزات و روشها و )...انجام شده است و در هر مورد به طور مجزا بحث
و نتیجهگیری شده است .در تستهای نوع شتاب آزاد از افزودنیهای نیترو متان ،نیترو اتان و
 -2متوکسی اتیل اتر ( )2-MXEEبه عنوان افزودنیهای مکمل ترکیب ديزل -اتانول استفاده شده
و فرموالسیونهای متفاوت (21مورد) که از ترکیب این مواد تشکیل شدهاند ،هم از لحاظ خواص
شیمیایی -فیزیکی و هم از لحاظ تست آالیندگی مورد ارزیابی قرار گرفته است .در مورد استفاده
از ترکیب اتانول و ديزل بدون افزودنی مکمل ،کاهش  23درصدی در دوده خروجی گزارش شده
است و در خواص کلیدی سوخت مثل عدد ستان و نقطه اشتعال تغییرات مطلوبی مالحظه نشده
است و در آخر با ترکیب افزودنیهای مکمل نه تنها در کاهش دوده و دیگر گازهای خروجی سعی
شده است بلکه به تعدیل رفتار و خواص سوخت نیز توجه زیادی شده است که به عنوان نمونه با
ترکیب نیترواتان  52درصد کاهش در دوده خروجی مشاهده شده است.
در تستهای از نوع استاندارد 13حالته نیز مواد فلزی نظیر سریم ،منگنز و ترکیبی از آنها و
همچنین تركيبات نیترومتان ،نیترو اتان و  -2متوکسی اتیل اتر به سوخت ديزل عاري از اتانول
افزوده شده و هم از لحاظ خواصی نظیر عدد ستان ،ویسکوزیته و دانسیته و هم در سلول تست
برای آزمون آالیندگی و موتوری (توان) در موتور با کد MT4.244مورد ارزیابی و آزمایش قرار
گرفته است .نتايج نشان داده است که در این استاندارد با افزودن  mgr100در لیتر از فلز منگنز
 43درصد کاهش در دوده خروجی و با افزودن  10درصدی نیترواتان  67درصد کاهش در دوده
خروجی مشاهده شده است.
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مقام معظم رهبري:

علوم پايه مانند گنجينه است.

بررسي کاربرد ماده افزودني جايگزين MTBEدر ترکيب بنزين موتور توليدي شرکت پترو صنعت صبا
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ1386 :

چكيده:

ماده افزودني  Aاز جانب شركت پترو صنعت صبا به عنوان يك ماده باال برنده عدد اكتان بنزين
موتور پيشنهاد شده است .در اين پروژه با اختالط بنزين پايه توليدي پااليشگاه تهران و افزودني
 Aبنزينهايي در حد بنزين موتور معمولي تهيه و آزمايشهاي استاندارد متداول روي آنها به انجام
رسيد .در ضمن به دليل وجود شواهدي دال بر وجود تركيبات الكلي در اين افزودني ،بررسي پديده
جداشدن فازها و قابليت نگهداري آب كه براي بنزينهاي حاول الكل حائز اهميت ميباشد صورت
گرفت.
بررسي تأثير بر عملكرد موتور (توان ،گشتاور و مصرف ويژه سوخت) با استفاده از سه دستگاه
موتور پيكان ،پرايد و پژو و ضمن استفاده از مخلوطهاي مختلف افزودني  Aو بنزين پايه به
صورت مقايسهاي با بنزين موتور معمولي (به عنوان شاهد) انجام شد و آزمايشهاي تأثيرگذاري بر
آاليندگي و مصرف سوخت خودروها نيز بر روي شش دستگاه خودروي پيكان ،پرايد و پژو (از هر
نوع خودرو يك دستگاه داراي مبدل كاتاليستي و يك دستگاه بدون آن) ضمن كاربرد سوختهاي
فوقالذكر صورت پذيرفت.
در ادامه تأثير افزودني  Aو مخلوطهاي مختلف آن با بنزين پايه بر قطعات فلزي و پليمري
سيستم سوخترساني سه نوع خودروي رايج پيكان ،پرايد و پژو ضمن تهيه قطعات اصلي سيستم
سوخترساني خودروهاي مذبور از شركتهاي معتبر سازنده مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.
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مقام معظم رهبري:

عالج ملت ايران در كسب اقتدار است.

بررسي آلودگي ميکروبي سوختهاي هوايي و تنظيم برنامه مديريت کنترل آلودگي
تا حصول شرايط اطمينان بخش
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ1385 :

چكيده:

اين پژوهش ارزيابي از آخرين نتايج وضعيت آلودگي ميکروبي سيستم سوخت هوايي كشور
شامل بررسي ميكروبي نمونههاي سوخت از  17مخزن در  4پااليشگاه (تهران ،اصفهان ،شيراز و
بندرعباس) و  22مخزن در  4انبار پخش فرآوردههاي نفتي (ري ،شهيد منتظري اصفهان ،شماره
 2مشهد و پااليشگاه بندرعباس) و  51مخزن در  6مركز سوختگيري هواپيمايي (مهرآباد تهران،
امامخميني (ره) تهران ،اصفهان ،شيراز ،بندرعباس و مشهد) و  6نمونه از خط لوله ري -مشهد
(ايستگاههاي ري و مشهد) ميباشد.
در اين بررسي از هر يك از نقاط فوق طي دو نوبت در فصول پائيز و زمستان سال  84و از  4مخزن
پاکسازي شده در مهر ماه  85هر کدام يک نمونه و در شرايط استاندارد جمعا تعداد 202نمونه
سوخت  ATKو  JP4از مخازن ،خطوط لوله و كاميونهاي مخصوص تحويل سوخت به هواپيما تهيه
و پس از انتقال به پژوهشگاه صنعتنفت مورد آزمايش قرار گرفته است.
اطالعات نتايج بهدست آمده به صورت جداگانه منعكس گرديده و سپس به كمك منحنيهاي
نموداري نتايج اخير با نتايج سالهاي گذشته مورد مقايسه آماري قرار گرفته است.
با استفاده از اطالعات استخراج شده از پرسشنامههاي فني كه از كليه مراكز توليد ،انتقال،
ذخيرهسازي ،پخش و فروش سيستم سوخت هوائي كشور بهدست آمده و با بهرهگيري از نتايج
بررسي وضعيت آلودگي ميکروبي در نقاط ياد شده كه حدود  85درصد توليد و  80درصد مصرف
سوخت كشور را شامل ميگردد و مقايسه نتايج اخير با نتايج دورههاي گذشته (سالهاي 78 ،73
و  )79برنامه جامع مديريت آلودگي ميكروبي سيستم سوخت هوايي كشور تدوين و ارائه گرديده
است.
اين گزارش شامل  5بخش ميباشد كه بخش اول مقدمه و بخش دوم روش كار و بخش سوم آناليز
و نتيجه گيري و بخش چهارم آن به برنامه جامع مديريت آلودگي ميکروبي سيستم سوخت هوايي
كشور اختصاص يافته است .با اجراي دستورالعملهاي مدون در برنامه جامع ياد شده اين انتظار
وجود دارد كه موضوع آلودگي ميكروبي سيستم سوخت هوايي كشور تا حصول شرايط اطمينان
بخش تحقق پيدا نمايد.
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مقام معظم رهبري:

بايد اقتدار علمي ،اقتدار اقتصادي ،به دست آوردن قدرت اخالقي و اجتماعي و باالتر از همه اينها اقتدار روحي و معنوي[به دست بيايد].

بررسي آزمايشگاهي حذف  SO2از گازخروجي از واحد بازيافت گوگرد با استفاده از اکسيدهاي فلزي جاذب
و تدوين دانشفني ساخت جاذبهاي مذکور
مجري :دانشگاه صنعتي اصفهان

تاريخ1391 :

چكيده:

گازهاي پسماند واحدهاي پاالیشگاهی (گاز و نفتخام) شامل ترکیبات مختلف هیدروکربنی،
اکسیدهايکربن ،ترکیبات گوگردي و ترکیبات نیتروژنه ميباشند .براساس استانداردهاي
زیست محیطی آالیندههاي زیست محیطی باید در محدوده خاصی کنترل شوند .از مهمترین و
خطرناکترین این آالیندهها ترکیبات گوگرددار شامل دیاکسیدگوگرد ( ،)SO2سولفیدهیدروژن
( ،)H2Sديسولفیدکربن( ،)CS2کربنیل سولفاید ( )COSو مرکاپتانها( )R-S-Rمیباشند .برخی از
این مواد آنقدر سمی و خطرناك هستندکه زمان مرگ در حد چند دقیقه دارند .از سوي دیگر ارزش
افزوده گوگرد به طور خالص و یا ترکیبات گوگردداري چون اسيدسولفوريك قابل توجه بوده به
طوري که میزان تولید و مصرف آنها یکی از شاخصهاي صنعتی بودن کشورها به حساب میآیند.
بدین منظور تصفیه گازهاي پسماند واحدهاي پاالیشگاهی از اهمیت ویژهاي برخوردار است .پروژه
حاضر بررسی آزمایشگاهی از مخلوط آن با گازهاي دیگر بهوسیله جذب سطحی بر روي جاذبهاي
فلزي و امکانپذیري حذف گاز  SO2تدوین دانشفنی ساخت این جاذبها میباشد.
هدف این پروژه ساخت یک جاذب فلزي مناسب براي جذب شیمیایی  SO2ازگازهاي زائد و استفاده
از آن در ستون جذب میباشد .با انجام این پروژه زمینه کافی جهت کسب دانش فنی ساخت جاذب
و کاربرد این جاذب فراهم شده که با توجه به مشکالت تحریم میتواند (در صورت توسعه در مقیاس
بزرگتر) نقش بهسزایی را در خودکفایی کشور در جهت حذف آالیندههاي SO2ایفا کند.
این گزارش در ده فصل تهیه و تدوین شده است .جاذبهاي اکسیدمس بر پایه آلومینا سنتز شده
و در رآکتوري که به منظور تست این کاتالیستها آماده شده است ،ارزیابی شدهاند .کاتالیستهاي
ساخته شده توسط تستهاي SEM ،ICP ،XRDو جذب/دفع نیتروژن مشخصه ارزیابی شدهاند.
همچنین نتایج تستهاي رآکتوري شامل تستهاي جذب ،دفع و احیا نیز در ادامه آن آمده است.
براساس نتایج این تستها کاتالیست  DI-15-550که توسط آب بدون یون با غلظت نامی 15درصد
اکسیدمس تهیه شده ،و در دماي  550درجه کلسینه شده است ،بهترین کاتالیست معرفی شده و
تمامی تستهاي تکمیلی بر روي آن انجام شده است.
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مقام معظم رهبري:

همتتان را پيشرفت در زمينه دانش و شكستن مرزهاي علم قرار بدهيد.

بررسي روشهاي كاهش آلودگيهاي صوتي پااليشگاهها
مجري :شركت فناوري صوت و ارتعاش خادم

تاريخ1388 :

چكيده:

پااليشگاهها به عنوان يكي از مهمترين منابع صنعتي ايجاد آلودگي صوتي بهشمار ميروند تا آنجا
كه نيروگاهها و پااليشگاهها در صدر فهرست منابع و كانونهاي آلودگي صوتي در آييننامه اجرايي
نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي قرار دارند.
در اين پژوهش ابتدا به اختصار صوت و مقوله آلودگي صوتي معرفي شده و اصطالحات و تعاريف
مربوط به آن بيان ميشود .سپس به تفصيل درخصوص اثرات منفي آلودگي صوتي بر سالمت انسان
بحث خواهدشد .براي بيان اين موضوع ابتدا به اثرات منفي آلودگي صوتي بر انسان بحث خواهدشد.
براي بيان اين موضوع ابتدا به اثرات منفي آلودگي صوتي بر انسان از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني
اشاره خواهدشد و سپس طبق دستهبنديهاي مرسوم به توضيح تفكيكي اثرات منفي شنيداري و
غيرشنيداري آلودگي صوتي پرداخته ميشود.
پس از اين بخش ،راهكارهاي مقابله با آلودگي صوتي معرفي شده و به قوانين ملي مرتبط با اين
موضوع نيز اشاره ميشود .معرفي منابع آلودگي صوتي در پااليشگاهها نيز به كمك گزارشات
موردكاوي صورت گرفته در پااليشگاههاي معتبر دنيا انجام ميشود .از آنجا كه وسعت پااليشگاه
و تنوع تجهيزات موجود در آن سبب شده است كه ليست جامع و كاملي درخصوص منابع توليد
آلودگي صوتي در پااليشگا ه نتوان ارائه نمود ،ميبايست براي هر پااليشگاه باتوجه به ظرفيت ،نوع
و ساير خصوصيات ليست جداگانهاي تهيه كرد .به همين علت از اين شيوه براي بيان اهداف طرح
استفاده شده است.
در فاز نهايي اين طرح به روشهاي اندازهگيري آلودگي صوتي ،شيوههاي كاهش آلودگي صوتي و
روند كنترل آن در پااليشگاه اشاره ميشود.

55

خالصه پروژههاي پژوهشي

مقام معظم رهبري:
شما هدف را اين قرار بدهيد كه ملت و كشور شما  ...بتواند مرجع علمي و فناوري در همه دنيا باشد.

گوگردزدائي ترموفيليك برش گازوئيل
(فاز يك :جداسازي باكتريهاي گوگردزدا در مقياس آزمايشگاهي)
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ1387 :

چكيده:

امروز مقادير معتنابهي از نفتخام بهرهبرداري و استخراج ميشود ،و بيش از %90هيدروكربنهاي
استخراجي مورد مصرف براي توليد انرژي سوزانده ميشود .نفتخام استخراجي در نقاط مختلف
جهان داراي مقادير متفاوتي از گوگرد ميباشد ،احتراق اين نوع از سوختها با آزاد شدن اكسيدهاي
گوگردي به اتمسفر همراه خواهد بود .وجود اكسيدهاي گوگردي در اتمسفر زمين باعث بروز
بارانهاي اسيدي خواهد شد .بههمين جهت در اكثر كشورها مقررات و قوانين محكمي را براي
كاستن ميزان گوگرد موجود در سوختها به اجرا گذاشتهاند .اين محدوديتها بر روي سوخت
مصرفي صنايع و همچنين وسايل نقليه نيز در حال تشديد و اجرا ميباشد.
براي كاستن ميزان گوگرد نفتخام استخراجي امروزه در پااليشگاه از روشهاي مختلفي استفاده
ميگردد .يكي از روشهاي حاضر در پااليشگاههاي نفتي براي كاهش ميزان گوگرد ،استفاده
از روش  HDSميباشد .اين روش انرژي باالئي مصرف و در ضمن هزينهبر نيز ميباشد .اين
روشها توانايي حذف تمام گوگرد همراه نفتخام را نداشته و نيز قادر گوگردزدائي تركيبات حلقوي
آروماتيكي گوگردي هترو اتم نبوده و جداسازي گوگرد از برخي از برشهاي نفتي حاصل نميگردد.
امروزه تالشهاي فراواني انجام پذيرفته تا بتوان با استفاده از روشهاي بيوكاتاليتيك گوگرد از ميزان
گوگرد برشهاي نفتي كم نمود.
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مقام معظم رهبري:

حركت علمي براي كشور ما يك ضرورت مضاعف است؛ يك نياز مضاعف و مؤكد است.

استفاده از آنزيمهاي پراكسيداز براي كنترل آلودگيهاي نفتي
مجري :جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

تاريخ1387 :

چكيده:

به دليل افزايش نگرانيها در رابطه با آثار زيست محيطي هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقهاي
تحقيقات گستردهاي متوجه توسعه فناوريهاي نو براي حذف اين آاليندهها از محيط شده است.
يكي از روشهاي در حال توسعه استفاده از كاتاليزورهاي زيستي ،به عبارت ديگر آنزيمها يا سلولها
ميباشد .اين فناوري قادر به حذف مواد آالينده در شرايطي بسيار معتدلتر نسبت به روشهاي
فيزيكي و شيميايي موجود ميباشد.
سامانههاي حاوي آنزيمهاي تثبيتيافته از اميدواركنندهترين روشها براي حذف آلودگيهاي
آروماتيك از جريانهاي آبي ميباشند .يكي از مهمترين مشكالت موجود در استفاده از اين سامانهها
كاهش در فعاليت و پايداري آنزيم به دليل فعل و انفعال نامطلوب محصوالت واكنش بر آنزيم
ميباشد .در اين تحقيق براي بهبود پايداري و بهبود ويژگيهاي فرآيندي ،آنزيم پراكسيداز روي
پايهاي غشايي از جنس سلولز و با استفاده از كانكاناوالين  Aبه عنوان مولكول حد واسط ،تثبيت
ميشود .سپس ،غشا آنزيمي حاصل در يك بيورآكتور غشايي جهت حذف تركيبات فنولي به كار
برده ميشود .در ادامه ،پيكرهبندي مناسبي براي به حداقل رساندن اثر محصوالت واكنش آنزيمي
بر پايداري آنزيم انتخابشده و مورد بررسي قرار ميگيرد.
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مقام معظم رهبري:

علم ،عامل عزت و قدرت و امنيت يك ملت است.

مدلسازي سينتيكي و بررسي آزمايشگاهي حذف همزمان آاليندههاي خروجي از واحدهاي بازيافت گوگرد
پااليشگاهي
مجري :دانشگاه صنعتي سهند تاريخ1390 :

چكيده:

يکی از مشکالتی که درصنايع پااليشگاهی وجود دارد ،وجود آاليندههای خطرناک مثل  SO2و
 H2Sدر خروجی واحد بازيافت گوگرد میباشد که در اکثر موارد مستقيماً به آشغالسوز فرستاده
میشوند .این عمل ،باعث انتشار مقادير زيادی گازهای آالینده به محيط میشود .مهمترین دلیل
وجود آالیندهها در خروجی واحدهای بازيافت گوگرد ناتواني فرآیندهای بازیافت گوگرد در حذف
کامل ترکیبات گوگردی است.
فرآيندهاي متعددي جهت تصفيه گازهاي انتهايي واحد كالوس بهكار ميرود .در طرح حاضر بعد از
انجام مطالعات جامع در مورد فرآیندهای مورد استفاده در تصفیه گازهای انتهایی در پاالیشگاههای
ی فرآیندی ،پاالیشگاهی
دنیا و مزایا و معایب هرکدام از فرآیندها و با درنظرگرفتن محدودیتها 
و همچنین زیست محیطی ،فرآیند هیدروژناسیون بر پایه آمین به عنوان یک فرآیند بهینه برای
حذف مؤثر آالیندههای گوگردی گازهای انتهایی انتخاب شد .در ادامه فرآیند انتخابی از نقطه نظر
فرآیندی ،کاتالیست ،سینتیک و مدلسازی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت که با اطالعات به
دست آمده طراحي پایلوت امكانپذير شد.
پس از طراحيپايلوت ،آزمايشها در دو بخش مطالعات مربوط به رآكتور و مطالعات مربوط به بخش
جذب تقسيمبندي شد .در ادامه طراحي آزمايش هر يك از بخشها صورت گرفت و توسط دو گروه
كاري ادامه پيدا كرد.
بخش هیدروژناسیون در دو مرحله مورد بررسي قرارگرفت .ابتدا به روش مدل جعبهاي ،كل سيستم
مورد بررسي قرارگرفت .دراين مرحله پنج فاكتور تاثیرگذار نوع کاتالیست ،شدت جریان خوراک،
میزان دیاکسیدگوگرد ،نسبت هیدروژن به دیاکسیدگوگرد و دمای رآکتور هر کدام در چهار سطح
انتخاب شده و طبق روش طراحي آزمايش تاگوچي آرایه متعامد ( L16 )45برای بررسی اثرات
این فاکتورها به کار گرفته شد .در دومين مرحله بررسي بخش هيدروژناسيون سه نوع كاتاليست
 HL، SLو يك كاتاليست سنتزي انتخاب شد و براي هر كاتاليست آزمايشهايي در دماي ثابت
طراحي شد .در اين بخش سه فاكتور شدت جريان حجمي خوراك ،غلظت دياكسيدگوگرد و
نسبت هيدروژن به دياكسيدگوگرد در خوراك ورودي و هر كدام در سه سطح انتخاب شدند.
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طبق روش تاگوچي ،آرايه متعامد ( L9 )34براي طراحي آزمايش اين مرحله انتخاب شد .در آخرين
بخش براي مدلسازي سينتيكي واكنش هيدروژناسيون ،از نتايج به دست آمده از آرايه متعامد
( L9 )34استفاده شد .مکانیسمهاي متفاوت براي نحوه انجام واكنش هيدروژناسيون به همراه
مراحل کنترلکننده مختلف از قبیل النگمير -هینشلوود و الی -ریدل و در مجموع سی و پنج مدل
سینتیکی در نظر گرفته شد .با برازش مدلهاي سینتیکی ياد شده برای هرسه نوع کاتالیست ،مدل
بهينه سینتیکی انتخاب شد.
در ادامه شبیهسازی برج جذب فرآيند پايه آمين مورد بحث و بررسي قرار گرفت .درگام
اول،شبیهسازی فرآیندتوسط نرمافزار Aspen- Plusانجام گرفت و فاکتورها و شرایط بهینه به دست
آمد .نتایج نشان داد که سه فاکتور میزان سولفیدهیدروژن در آمین احیا شده ،دمای آمین و فشار
برج جذب جزو مهمترین پارامترها هستند .در ادامه ،بررسی تجربی برج جذب فرآيند پايه آمين
مورد بحث و بررسي قرارگرفت .پارامترهای مؤثر در جذب بررسی و پنج پارامتر سه سطحی دبی
آمین ،دمای آمینو گاز ورودی به برج ،غلظت سولفیدهیدروژن در محلول آمینو غلظت آمین به
عنوان پارامترهای اصلی انتخاب شدند و نتايج فرآيند در قبال تغييرات شرايط به دقت بررسي شد.
مجموعه آزمايشهاي تجربي انجام گرفته به همراه مدلسازي صورت گرفته ،نشاندهنده اثربخش
بودن و بازده باالي روش انتخابي جهت حذف آاليندههاي گوگردي از خروجي واحد كالوس
ميباشد.
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مقام معظم رهبري:
علم را بايد با دين همراه دانست .علم را براي خدا و در راه خدا بايد تحصيل كرد و به كار گرفت.

مطالعه جامع كاربرد مواد بيولوژيك در تصفيه پساب پااليشگاهها و تهيه بانك اطالعاتي مربوطه
مجري :جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

باتوجه به استفاده و ذخيره گسترده سوختهاي نفتي ،هيدروكربنهاي نفتي از شايعترين آاليندههاي
خاك و آبهاي زيرزميني ميباشند .در اين ميان يكي از منابع عمده آلودگي ،پااليشگاهها و پساب
ناشي از آن ميباشد .آب توليد شده در جريان عمليات تصفيه و پااليش نفت و گاز داراي بيشترين
ميزان ضايعات توليدي ،از جمله مقداري نفت در حال امولسيون و افزودنيهاي شيميايي ديگر
است.
استفاده از روشهاي فيزيكي و شيميايي براي زدودن اين آلودگيها از خاك و آبهاي زيرزميني
ن به صرفه نبوده و از طرفي سبب انهدام ساختمان و كاهش حاصلخيزي
از نظر اقتصادي مقرو 
خاك ميشوند.
يكي از روشهايي كه در سالهاي اخير براي حذف آلودگي عناصر سمي از آب و خاك استفاده
ميشود و از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه ميباشد ،زيستسالمسازي است .زيستسالمسازي
يك نوع فرآيند تصفيه توسط ميكروارگانيزمها (باكتري ،قارچ ،مخمر )...،ميتوان آاليندههاي موجود
سميت كمتر تبديل كرد .زيستسالمسازي بر خالف برخي روشها كه
را به مواد غيرسمي و يا با ّ
به صورت موقت مؤثر هستند ،يك راه حل اساسي است .در اين پژوهش ،هدف ،مطالعهاي جامع
در مورد آلودگيهاي مورد در پساب پااليشگاههاي كشور و سپس بررسي كامل بر روي هر ماده
بيولوژيك خاص جهت حذف آلودگي مرتبط انجام شده است.
در نهايت از اطالعات بهدست آمده ،بانك اطالعاتي مفيدي ،درخصوص مواد بيولوژيك حذف كننده
آاليندهها تهيه گرديد.
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مقام معظم رهبري:
علم درونزاست كه اقتدار ميبخشد.
نيست؛
كلمه-
حقيقي
معناي
به
علم
وارداتي،
علم
ِ

طراحي ،استقرار سامانه و صدور پاسپورت  HSEبا استفاده از فناوري اطالعات (بانك دادهها)
مجري :پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

تاريخ1388 :

چكيده:

هدف از اين طرح ،بهبود سيستماتيك رفتارهاي فردي و سازماني هر يك از مجموعههاي شركت
ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي در رابطه با مفاهيم  HSEاست .اشتباهات مربوط به ايمني،
نشتهاي زيست محيطي و حوادث منجر به تلفات انساني و يا آسيبهاي منجر به معلوليت جسمي
كمي
هزينههاي غيرقابل تحملي را به صنايع نفتي تحميل ميكند .ايجاد سيستمي كه بهصورت ّ
رفتار فردي و سازماني در رابطه با حفاظت فردي ،حفاظت از حوادث مانند آتشسوزي و انفجار و
يا حوادث منجر به آلودگيهاي زيستمحيطي را اصالح نمايد ،گامي است كه منافع بيشماري را
نهتنها از نظر بهبود فرهنگ سازماني و روش مديريتي خواهد داشت ،بلكه باتوجه به اينكه هر فرد
را موظف به همراه داشتن دائم پاسپورت و متوجه بودن به اهميت رعايت اصول  HSEو پرستيژ
سازماني مينمايد ،در همان سال اول سودي معادل دهها و بلكه صدها برابر هزينه خود را از طريق
رفتار بهبوديافته عايد سازمان خواهد نمود.
اين پاسپورت ضمن كنترل رفتار فردي و سازماني  HSEكاركنان و نمرهدهي به هر كارمند براساس
كمي
رفتار ساالنه و طبق يك روش بسيار دقيق نمرهدهي متوسط رفتار سازماني را بهصورت ّ
براي مجموعه بهدست آورده و وضعيت رفتار هر فرد را نسبت به متوسط در ردههاي عالي ،خوب،
متوسط ،بد و خطرناك با استفاده از تحليل آماري مشخص خواهدنمود.
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مقام معظم رهبري:

اين را فراموش نكنيد كه علم و دين توأمانند.

تصفيه پسابهاي پااليشگاهي با استفاده از بيورآكتورهاي غشايي در مقياس آزمايشگاهي
مجري :دانشگاه تهران تاريخ1391 :

چكيده:

تكنولوژي نوين غشا و تكنولوژي بيورآكتور غشايي ( )Membrane Bioreactor Technologyاز
مهمترين تكنولوژيهاي قرن  21است كه توانسته جايگزين روشهاي معمول و قديمي در صنايع
گوناگون گشته و ضمن پايين آوردن هزينههاي توليد و بهبود كيفيت و تنوع محصوالت ،حفظ
محيطزيست را در بر داشته باشند.
در اين طرح با بررسي پساب يك از پااليشگاههاي كشور و آناليز و مشخص كردن مواد موجود در
پساب به بررسي حذف آاليندههاي موجود در پساب به كمك بيورآكتور غشايي پرداخته خواهدشد
كه بدين منظور ابتدا با بررسي نوع آاليندههاي موجود در پسابهاي پااليشگاهي و مقايسه
روشهاي موجود و روشهاي نوين در حذف آاليندههاي فوق و ساخت و طراحي يك بيورآكتور
غشايي مناسب و بهينهكردن ميزان هوادهي و شرايط عملياتي و انتخاب نوع غشا مناسب براي
استفاده در بيورآكتور غشايي جهت تصفيه پسابهاي فوق پرداخته خواهدشد.
اهداف كلي اين طرح به دو بخش زير تقسيم ميشود:
توسعه دانشفني و ساخت سيستم نوين  MBRمناسب جهت تصفيه پسابهاي پااليشگاهي
بهدست آوردن شرايط بهينه عملياتي براي پسابهاي پااليشگاهي با توجه به آزمايشات صورت
گرفته.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 62
مقام معظم رهبري:

امروز مسأله تحقيقات براي ما يك مسأله تجمالتي نيست ،يك مسأله حياتي است.

ارائه روش جديد براي پاكسازي و بازيافت لجن و رسوبات كف مخازن ذخيره نفتخام در مقياس پايلوت
مجري :دانشگاه تهران

تاريخ1391 :

چكيده:

آسفالتين و سایر برشهاي نفتي سنگین موجود در نفتخام به مرور زمان در مخازن ذخیره
نفتخام تهنشین میشوند .حضور این لجنها حجم مفید مخزن را کاهش میدهد و سبب خوردگي
مخازن میشود .روشهای متعدد فیزیکی ،شیمیایی و زیستی برای پاکسازی مخازن وجود دارد
که اخیرا ً از میان آنها به روشهای زیستی به علت سازگاری با محیطزیست توجه بیشتری شده
است .در روشهای زیستی میتوان از میکروارگانیزمها به طور مستقیم برای تجزیه لجن استفاده
کرد و یا از محصوالت تولید شده از میکروارگانیسمها مانند بيوسورفكتانتها برای شستشوی لجن
استفاده میشود ،که روش استفاده از بيوسورفكتانتها دارای بازدهی و توجیه بیشتری بوده و در این
پروژه نیز مورد استفاده قرار گرفته است .مزیت این روش نسبت به روش قبلی این است که ساختار
هیدروکربنها حفظ شده و امکان استفاده از نفت بازیافت شده وجود دارد .بنابراين با استفاده از اين
روش ،نفت بازيافت شده عم ً
ال هزينه فرآيند پاكسازي را جبران مينمايد و استفاده از این روش را
به لحاظ اقتصادي كامال به صرفه ميكند.
در این پروژه ابتدا سه نوع بيوسورفكتانت از گونههای مختلف باکتریایی تولید شده و سپس با
ارزیابی قابلیت آنها در کاهش تنش سطحی و میزان امولسیون سازی ،بيوسورفكتانت مناسب برای
اجرای فرآیند پاکسازی در مقیاس پایلوت انتخاب شد.
برای اطمینان از انتخاب مناسب بيوسورفكتانت ،فرآیند پاکسازی با هر سه نوع بيوسورفكتانت
در مقیاس آزمایشگاهی اجرا شد و نهایتاً سورفکتین به عنوان بيوسورفكتانت مناسب برای اجرای
فرآیند پاکسازی در پایلوت انتخاب شد .این بيوسورفكتانت در حجم باال تولید شده و فرآیند
پاکسازی لجن در یک پایلوت شبیهسازی شده با مخازن اصلی ذخیره نفتخام اجرا شد .نتایج
حاصل از بررسی نمونههای گرفته شده از سیستم نشان داد که این روش میتواند ضمن پاکسازی
مخزن ،تا حدود  90درصد نفت را از لجن جدا کند و حجم لجن باقی مانده در مخزن نیز به میزان
قابل مالحظهای کاهش پیدا کرد .از آنجایی که این روش در مقايسه با ساير روشها به مواد زيانآور
نياز ندارد و ايمني پرسنل را افزايش ميدهد و با توجه به کاهش حجم ضايعات تولیدی ،در صورت
صنعتی شدن تولید انبوه بيوسورفكتانتها میتواند به عنوان روشی مقرون به صرفه و سازگار با
محيطزيست در مقیاس صنعتی اجرا شده و عملیاتی شود.

پژوهش در زمينه بهبود كمي
و كيفي فرآوردههاي نفتي و
بهبود استانداردها
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مقام معظم رهبري:
كشور بايد در علم ،در دانش و به تبع علم و دانش ،در آنچه كه مترتب بر علم است ،در رتبههاي اول جهان قرار بگيرد.

ل از
طراحي سيستم واكسزدايي تبريدي پيوسته براي توليد پايه روغنهاي خاص با خواص نقطه ريزش قابل کنتر 
محصوالت جانبي پااليشگاهها
مجري :دانشگاه صنعتي اميرکبير

تاريخ1385 :

چكيده:

نفتخامي كه از اعماق زمين استخراج ميشود ،شامل هيدروكربورهاي سنگين و نيمهسنگين
است كه اشكال مختلف و خصوصيات متفاوت دارد .هيدروكربورهاي سنگين شامل واكسها،
مواد آسفالتي و رزينها هستند كه ميتوانند به صورت جامد ،در تركيبات ظاهر شوند .در اين
ميان ،واكسها اهميت خاصي دارند .تغيير عواملي مانند دما ،فشار و تركيب اجزاي سبك
در تركيبات نفتي ،سبب تشكيل رسوبهاي واكس پارافيني جامد در اين تركيبات ميشود.
رسوب واكس تشكيل شده به طور عمده شامل پارافينها ،نفتنها و به مقدار كمي از ديگر
هيدروكربورها ،مانند آروماتيكها است .تشكيل اين رسوبات در مرحله اول ميتواند منافذ
زيرزميني را مسدود كرده ،باعث كاهش شديد نفوذ پذيري آنها شده و راندمان استخراج نفت
را كاهش دهد.
در مراحل بعدي نيز تشكيل رسوبات ،مشكالت زيادي را به دنبال خواهد داشت .به عنوان مثال
تشكيل رسوبات واكس در خطوط انتقال نفتخام ،ميتواند باعث گرفتگي لولهها و افزايش
مقاومت در برابر جريان و در نتيجه افت فشار جريان شده و عالوه بر افزايش توان مورد نياز
جهت پمپ نمودن سيال ،موجب استهالك زودرس تأسيسات شود.
تشكيل رسوبات واكس در تجهيزات فرآيند مانند مبدلهاي حرارتي و خطوط لوله كاهش
كارآيي اين تجهيزات را به دنبال دارد .با توجه به اينكه در فرآيندهاي روغنسازي يكي از
مراحل اصلي فرآيند ،جداسازي واكس است ،اهميت اين پديده مشخص ميگردد .مساله
تشكيل رسوب واكس و عوامل موثر بر آن ،سالهاي متمادي مورد بحث پژوهشگران بوده و
اكثر روشها و مدلهايي كه جهت توصيف و پيشبيني اين پديده ارائه شدهاند ،توافق ضعيفي
با دادههاي آزمايشگاهي دارند و از هيچكدام نميتوان به عنوان يك راهحل عمومي ،جهت
پيشبيني اين پديده ،استفاده كرد .اين مدلها اغلب دماي پيدايش واكس و ميزان رسوب
تشكيل شده را باالتر از مقدار تجربي و آزمايشگاهي آن ،تخمين ميزنند.
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مقام معظم رهبري:
نوآوري و ابتكار ،شجاعت علمي ،اعتماد به نفس شخصي و ملي و كار متراكم و انبوه ،عالج كار پيشرفت علمي ماست.

توسعه مدلي براي اختالط بهينه برشهاي نفتي به عنوان مقدمهاي براي بهينهسازي پااليشگاهها
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ1386 :

چكيده:

يكي از مهمترين مراحل در شبيهسازي و بررسي مجتمعها و واحدهاي پااليشگاهي ،شناسايي و
مدلسازي خوراك ورودي به بخشهاي مختلف پااليشگاهي است .اين مسئله زماني از اهميت
بيشتري برخوردار ميشود كه برشهاي هيدروكربني با اجزايي با بيش از  10اتم كربن مورد
استفاده قرار گيرند .در اين پژوهش مدلي براي شناسايي و اختالط طيف گستردهاي از برشهاي
نفتي مختلف توسعه دادهشد .در اين مدل با استفاده از منحني نقاط جوش و همچنين مقدار وزن
مخصوص برش نفتي و با استفاده از روابط تجربي موجود در مقاالت ،خواص مختلف برش نفتي از
قبيل جرم مولكولي ،نقطه ريزش ،نقطه دود و نقطه انجماد ،مقدار  RVPمورد محاسبه قرار گرفت.
براي باال بردن ميزان دقت و گسترده بهكارگيري اين روابط تجربي ،اين روابط با تعدادي از دادههاي
تجربي تطبيق داده شدند و ضرايب اين روابط با استفاده از تكنيكهاي رگراسيون اصالح شد .بعد
از مشخص شدن خواص مختلف برشهاي نفتي محاسبات اختالط اين برشها صورت گرفت .در
حالت اول فرض شد كه اختالط در حالتي رخ ميدهد كه نسبتهاي اختالط برشهاي نفتي كام ً
ال
مشخص است كه در اين حالت با محاسبات انديس هر خاصيت و محاسبه متوسط جرمي ،مولي و
يا حجمي اين انديسها ،خواص فيزيكي مختلف برش نفتي حاصل از اختالط مشخص بوده و نسبت
اختالط برشهاي نفتي مشخص نميباشند كه در اين حالت نسبتهاي اختالط بهينه با استفاده از
تكنيك بهينهسازي  SQPمورد محاسبه قرار گرفت.
در اين گزارش ،ضمن ارائه مقدمهاي از بهينهسازي ،به مباني استفاده از برنامهريزي خطي براي
بهينهسازي برنامهريزي توليد و اختالط برشهاي نفتي پرداخته شد .همچنين مروري از كارهاي
انجام شده در اين زمينه ارائه شد و نرمافزارهاي تجاري مهم در اين زمينه معرفي شدند .سپس
روابط و الگوريتمهاي مورد استفاده و طراحي شده براي محاسبات خواص فيزيكي يك برش نفتي
و همچنين خواص فيزيكي برش نفتي حاصل از اختالط معرفي شد.
بخش عمده انجام شده به اصالح روابط براي محاسبه خواص فيزيكي مانند ويسكوزيته سينماتيكي،
نقطه ريزش ( )Pour Pintو فشار بخار ريد ( )Reidمربوط ميشود .همچنين ضمن اصالح قوانين
اختالط ،الگوريتم محاسبه  IBPو  FBPنيز با استفاده از دو روش برونيابي الگرانژ و تابع چگالي
احتمال پياده گرديد .همچنين براي بررسي كارايي نرمافزار تهيه شده كه  RIPIBlendناميده
شده است ،از مقايسه با نتايج حاصل از نرمافزار تجاري  PetroSimكه نرمافزاري قوي در شبيهسازي
فرآيندهاي نفتي است استفاده شد .در بعضي موارد مانند  RVPو نقطه ريزش ،خطاي نرمافزار
تجاري  PetroSimبا دادههاي تجربي قابل مالحظه ميباشد.
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مقام معظم رهبري:

پايه اين جهاد مقدس (جهاد علمي) ،ايمان گرايي ،مردمگرايي و علمگرايي است.

مدلسازي و شبيهسازي ديناميک رآکتورهاي صنعتي بستر چکان فرآيند هيدروتريتينگ برشهاي نفتي و
بهينهسازي شرايط عملياتي براي حداقل کردن ميزان گوگرد خروجي ()HDS
مجري :دانشگاه تهران تاريخ1389 :

چكيده:

مدل رآكتور سه فازي بستر چكان جهت شبيهسازي رآكتور تصفيه هيدروژني در حالت جريان
همسو و در شرايط غير همدما همراه با درنظرگرفتن افت فعاليت كاتاليست براي واحد تصفيه
ديزل پااليشگاه توسط كاتاليست  CoMoتوسعه داده شد .همچنين مهمترين واكنشهاي تصفيه
هيدروژني اعم از سولفورزدايي ،نيتروژنزدايي و آروماتيكزدايي در مدل رياضي موردنظر لحاظ
گرديد و مدلهاي سينتيكي مطرح براساس فرض تودهاي خوراك از نظر گوگرد ،آروماتيك و
نيتروژن مورد استفاده قرارگرفت.
در بررسي سينتيكي نتيجه شد كه غلظت مواد نيتروژندار و آروماتيكي در سرعت مصرف گوگرد
در سطح كاتاليست تأثير منفي داشته و باعث كاهش فعاليت گوگردزدايي ميشوند .شبيهساز
حاضر قادر است با دقت خوبي شرايط صنعتي براي شبيهسازي گوگرد ،نيتروژن و آروماتيكهاي
خروجي را تخمين بزند .از سوي ديگر باتوجه به فشار باالي هيدروژن در اين نوع فرآيندهاي ثابت
سرعت غيرفعال شدن كاتاليست كم ميباشد ،اگرچه در مدت زمان طوالني فعاليت كاتاليست افت
پيدا ميكند .در پروژه حاضر آناليز حساسيت مدل براساس شرايط عملياتي مؤثر شامل دما ،فشار،
سرعت فضايي مايع و نسبت هيدروژن به خوراك انجام گرفت و شرايط عملياتي مناسبتري با
هدف كاهش گوگرد خروجي باتوجه به محدوديتهاي عملياتي و اقتصادي فرآيند پيشنهادشد .به
طوري كه اگر شرايط عملياتي را براي دما در  360درجه ،فشار  mpaروي هفت و نيم ،سرعت
فضايي مايع  h - 1 2/2و نسبت دبي گاز به مايع را درحد  200 Nm3/ m3تنظيم كنيم ميتوان
گوگرد محصول خروجي را از  ppm 12750به  ppm 423كاهش داد.
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مقام معظم رهبري:

امروز توليد علم ،توليد كار ،توليد ابتكار ،توليد كاال ...هركدام از اينها يك جهاد است.

ارتقای كيفيت و تنوعبخشي به محصوالت صنايع پااليشي كشور بر اساس تحليل فرصتها و تهديدهاي بينالمللي و
داخلي از منظر جذابيت بازار ،ارتقای فنآوري و مالحظات محيطزيست
مجري :موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

تاريخ1386 :

چكيده:

با ادامه روند رو به رشد صنعتي شدن كشورها ،كه توسعه نامعقول شهرنشيني و تبعات سوء آن را
در پي داشته است ،نياز به مصرف انرژي بهخصوص سوختهاي فسيلي به طور سرسامآوري افزايش
يافته است .ايران ،يكي از بزرگترين كشورهاي توليدكننده و صاحب ذخاير استراتژيك نفت ميباشد.
ي نادرست و كلينگر
اما در عين حال ،ساختار مديريتي و تصميمگيري ضعيف ،توأم با برنامهريز 
در بستر تاريخي دستيابي به رشد و توسعه ،دست در دست هم باعث نابساماني در بخش انرژي
كشور گرديده است .در اين راستا ،پژوهش حاضر بر آن است كه ضمن بررسي تغييرات آيندهي
صنعت پااليش دنيا از ابعاد مختلف نظير بازار مصرف ،تكنولوژي ،كيفيت و  ،...نقاط ضعف و قوت
الگوي توليد كشور را باتوجه به تقاضاي بلندمدت بخشهاي مختلف كشور ،واردات و صادرات انواع
فرآوردههاي نفتي و نيز به لحاظ ساير متغيرهاي اثرگذار فني ،اقتصادي ،شناسايي و درنهايت الگوي
پااليشي مطلوب را باتوجه به الگوهاي پااليشي مطرح در دنيا بر فرآيندهاي توليد ،واردات و صادرات
در كشور ارائه نمايد.
اين طرح پژوهشي در  5مرحله انجام پذيرفته است.
فاز اول :بررسی صنعت پااليش نفت كشور
فاز دوم :بررسي بازار و تنوع محصوالت پااليشي در ايران و جهان
فاز سوم :بررسي مسير حرکت تکنولوژيک صنعت پااليش دنيا
فاز چهارم :بررسي مالحظات زيستمحيطي و محدوديتهاي موجود و آتي اين صنعت
فاز پنجم :بررسي نوع و ميزان مواد اوليهي موجود در كشور
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مقام معظم رهبري:
«توليدكننده» مجاهد في سبيلاهلل است؛ بايد هم علم را بياموزيم و هم علم را توليد كنيم.

بررسي امكانپذيري جايگزيني تركيب زائد  DSOبه جاي ديمتيلديسولفايد مصرفي در پااليشگاههاي مصرفي
در پااليشگاه نفت
مجري :شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تاريخ1388 :

چكيده:

یکی از مراحلی که در حین احیا کاتالیست یا آمادهسازی کاتالیست واحدهای هیدروکراکینگ وجود
دارد ،سولفیدهکردن کاتالیست است .به منظور تأمین گوگرد مورد نیاز عملیات سولفیده کردن از
ترکیبات مختلفی استفاده میشود که معمولترین ترکیب دیمتیلدیسولفاید است .با توجه به
تولید ترکیب زائد دیسولفایداویل در برخی پاالیشگاههای گاز کشور ،در این طرح امکانپذیری
جایگزینی آن به جای دیمتیلدیسولفاید وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش که در برگیرنده نتایج حاصل از اجرای این طرح است ،مطالعات اولیه در ارتباط فرآيند
سولفیده کردن ،مکانیزم واکنشهای منجر به سولفیده شدن و همچنین مشخصات ترکیباتی که به
عنوان عامل گوگرددار مورد استفاده مورد تحلیلی و بررسی قرار گرفته است .از سوی دیگر با انجام
عملیات سولفیدهکردن برای یک نمونه کاتالیست واحد هیدروکراکینگ در مقیاس آزمایشگاهی با
استفاده از دو عامل گوگرددار مورد اشاره در باال ،به بررسی شرایط استفاده از دیسولفایداویل برای
این منظور پرداخته شده است.
براساس نتایج بررسیهای صورت گرفته ،امکان استفاده از دیسولفایداویل در عملیات سولفیدهکردن
از طریق تعیین شرایط عملیاتی مناسب (به ویژه دما و زمان) از نظر عملکرد فرآيندی وجود دارد.
اما با در نظر گرفت مسائلی مانند متغیر بودن ترکیب آن با توجه به فرآيند تولید ،امکان ورود
ناخالصیها ،موانع و مشکالت حمل و ذخیرهسازی و مسائل دیگر و همچنین وجود راه حل جایگزین
(جداسازی دیمتیلدیسولفاید موجود در آن) ،در مجموع استفاده مستقیم از دیسولفایداویل در
عملیات سولفیده کردن مناسب نبوده و توصیه نمیگردد.
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مقام معظم رهبري:
امروز عالج ملت ايران در کسب اقتدار است و آيندۀ اقتدار ملت ايران در قدرت علمي است.

مدلسازي و شبيهسازي فرآيند سيکلي جذب سطحي با موج فشار براي خالصسازي هيدروژن از گازهاي
خروجي فرآيند ريفرمينگ
مجري :دانشگاه تهران

تاريخ1389 :

چكيده:

واحد (PSAجذب سطحي با موج فشار) پااليشگاه بندرعباس از دو زيرواحد شش ستوني تشكيل
شده است .خوراک زير واحد اول اين مجموعه از واحد ريفرمينگ متان تأمين ميشود .ستون از دو
بستر كربنفعال به طول  5/38متر و زئولیت به طول  1/87متر تشکیل شده است .قطر ستون  3متر
است .خوراك اين مجموعه مخلوطی از هيدروژن ،دياكسيدكربن ،متان ،مونوكسيدكربن و نيتروژن
با درصدهای حجمی به ترتیب  0/7 ،3/2 ،18 ،75/7و  2/4در شرایط استاندارد میباشد .هدف
نهايي اين مجموعه تولید هیدروژن خالص با درصد خلوص  99/9و ميزان بازيابي 82درصد میباشد.
براي شبيهسازي اين زيرواحد شش ستوني ،شبیه ساز ADSIMکه یکی از زیر مجموعههای
 ASPENمیباشد مورد استفاده واقع شد .در این شبیهسازی از یک ستون دو بستری و سه مخزن
ذخیره استفاده گردید .فرآيند شبيهسازي شده شامل  9سیکل است که پس از طي  8سيكل پايا
ميگردد .هر سيكل فرآيند از  8مرحله تشكيل شده است .اين  8مرحله عبارتند از يك مرحله
جذب ،سه مرحله كاهش فشار ،يك مرحله پاكسازي و سه مرحله افزايش فشار .درصد خلوص و
ميزان بازيابي بهدست آمده توسط نرمافزار به ترتيب  %99/98و  %82ميباشند.
در ادامه آنالیز حساسیت مدل و اثر تغییر طول و قطر بستر ،تغییر نسبت دبی پاکسازی به دبی
خوراک بر روی میزان درصد خلوص و بازیابی هیدروژن ارائه میشود.
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مقام معظم رهبري:

با علم است كه مي توانيم توسعۀ م ّلي را دنبال كنيم.

بررسي کاهش( Pour Pointنقطه ريزش) گازوئيل توليدي پااليشگاههاي کشور به  -۳۰درجه سانتيگراد با
استفاده از موادافزودني ساخت داخل
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت تاريخ1388 :

چكيده:

هدف از انجام اين پروژه بررسي كاهش  pour pointگازوئيل توليدي پااليشگاههاي كشور به -30
درجه سانتيگراد با استفاده از مواد افزودني ساخت داخل ميباشد.
جهت تهيه افزودني مناسب براي كاهش نقطه ريزش گازوئيل تجارتي ،برروي محصوالت پايه
آروماتيكي حاصل از برشهاي نفتي و محصوالت جانبي پتروشيمي مطالعه دقيقي صورت گرفت.
پس از شناسايي افزودني مناسب و ارزان ،سعي گرديد نقطه بهينه مصرف افزودنيهاي انتخابي در
حدي باشد كه تأثير چنداني روي پارامترهاي ديگر اين فرآورده ايجاد نكند .نتايج حاصله در اين
پروژه نشان دهنده آن است كه با استفاده از مخلوط  CFOو رزينهاي نفتي ،بدون تغيير چنداني
در ساير خواص اين فرآورده ،ميتوان تا حدود  17درجه سانتيگراد نقطه ريزش آن را كاهش داد.
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مقام معظم رهبري:

با علم است كه ميتوانيم استقالل فرهنگي خود را اقتدار بخشيم.

تعيين مشخصات شيميايي و فيزيكي و ارزيابي يك نمونه امولسيفاير گياهي جهت اختالط آب و مازوت طبق
مشخصات NIOC
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ1387 :

چكيده:

فرآورده نفتکوره یا مازوت برشهای سنگینتر از گازوئيل میباشد .ترکیبات تشکیل دهنده آن
عمدتاً هیدروکربنهای سنگین موجود در باقیمانده تقطیر نفتخام میباشد که بر حسب مورد
مصرف ،با استفاده از برشهای سبک نفتی تنظیم گرانروي شده و به عنوان سوخت سنگین مورد
مصرف قرار میگیرند.
کاربرد آن به عنوان سوخت در ديزلهای ثابت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده جهت
سیستم احتراق آن قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد .مشخصههای بحرانی نفتکوره
عبارتند از گرانروي و مقدار گوگرد .باتوجه به لزوم جلوگیری از آلودگی هوا ،مقدار گوگرد ،بی شک
کاهش خواهد یافت و در برخی نقاط دنیا نفتکورههای کم گوگرد میتوانند مورد استفاده قرار
گیرند و این گرایش رو به توسعه میباشد.
نفتکورههای سنگین که حاوی گوگرد بسیار کمی هستند ،خواهان بیشتری دارند و به قیمتهای
نزدیک قیمتهای نفتخام فروخته میشوند.
بدین لحاظ سه نمونه از مخلوط مواد امولسیفایر و نفتخام  230تولیدی شرکت پاالیش نفت تهران
توسط شرکت «سی سخت» تحویل پژوهشگاه گردید و آزمایشهای مورد تقاضای مدیریت پژوهش
و فناوری شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران بر روی آنها انجام گردید.
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مقام معظم رهبري:
یک ملت ،با اقتدار علمی است که میتواند سخن خود را به گوش همه افراد دنیا برساند.

توليد قيرپليمري با عملکرد بسيار باال با استفاده از پلیمرهای ضایعاتی و قیرطبیعی
مجري :دانشگاه تربيت مدرس تاريخ1389 :

چكيده:

به دلیل ضعف ذاتی و محدودیتهای عملکردی قير معمولی مثل امکان جاری شدن و قیرزدگی،
تغییر شکل دائم و شیارافتادگی در دمای باال و بارگذاریهای طوالنی مدت ،بروز ترک در رویه
آسفالتی در دماهای پائین و موارد دیگر ،فعاالن عرصه تولید و کاربری قیر به اصالح خواص
فیزیکی قیر روی آوردهاند .طی چند دهه اخیر ،مواجهه شغلی با ترکیبات متصاعد شده از قیر در
طول فرآيندهای مصرف آن در تولید آسفالت ،پوششهای عایق رطوبتی ،درزگیرها ،رنگهای پایه
قیر و موارد دیگر ،به دلیل آثار سوء بهداشتی آنها بر کارگران این بخشها مورد توجه پژوهشگران
قرار گرفته است .از طرف دیگر ،ورود این انتشارات هیدروکربنی به هوا جدای از تأثیرات مستقیم
آنها بر موجودات در معرض تماس ،میتواند در حضور عوامل طبیعی نظیر تشعشعات ماورای
بنفش ،در تولید آالیندههای ثانویه هوا و بروز تبعات بعدی به شکل اثرات زیست محیطی موضعی،
منطقهای و جهانی نقش داشته باشد .آژانس حفاظت از محيطزيست ( )EPAهيدروكربنهاي
آروماتيك چندحلقهاي ( )PAHsرا در دسته آالیندههای آلی پایدار ( )POPsقرار داده است که
قیر یکی از منابع مهم انتشار این ترکیبات میباشد .در این فرآيند جایگزین ،از مواد افزودنی
شامل پلیمرهای مستعمل جمعآوری شده از محیطزیست شامل پودر الستیک تایرهای فرسوده
( ،)CRMدستکشهای التکس و ظروف پلياتيلن خردشده ،قیرطبیعی ( )NBو برش ،HVS
همچنین از پلیمرهای ضایعاتی صنایع پتروشیمی شامل پلياتيلن با وزن مولکولی کم(LMP( ،
 SBRو -Nمتيل پيروليدن ( )NMPبرای تبدیل  VBبه قیرهای نفوذی مصرفی در راهسازی
استفاده گردید .نتایج بهدست آمده نشان داد که ترکیب  %5از التکس بازیافتی و  %10قیرطبیعی
با  VBدر شرایط فرآيندی معین منجر به تولید قیر اصالح شده  60/70با خواص بسیار بهتری در
مقایسه با قیر  60/70معمولی میگردد .در کنار آن ،میزان انتشارات قیر حاصله بسیار کمتر از قیر
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مشابه خالص میباشد .همچنین ،ترکیب  LMP %7با  SBR %7ضایعاتی پتروشیمی در شرایط
فرآيندی معین منجر به تولید قیرپلیمری اصالح شده  60/70میگردد .قیر اصالح شده  85/100از
مخلوط پلياتيلن بازیافتی ،قیر طبیعی ،پودر الستیک ،التکس و روغن  HVSبا درصدهای مشخص
با  VBقابل تولید است .همچنین ،قیر اصالح شده  40/50از مخلوط پلياتيلن بازیافتی ،قیرطبیعی،
پودر الستیک ،التکس با  VBقابل تولید است .با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان عنوان کرد که
تولید قيرپليمري اصالح شده و بهبود یافته از طریق اختالط  VBبا ضایعات پلیمری و قیرطبیعی
بدون نیاز به فرآيند هوادهی امکانپذیر بوده و یک جایگزین مناسب برای کاهش هزینههای تولید
و نگهداشت قیر و آسفالت ،افزایش درجه کارآیی قیر و آسفالت تولیدی ،کاهش انتشارات سمی
قیرآسفالتی و بازیافت بهینه ضایعات پلیمری و استفاده موثر از منابع قیرطبیعی کشور میباشد.
در کنار این موضوعات کاهش %50مقدار انتشارات ( PAHترکیبات سرطانزای متصاعدشده از
قیر تحت حرارت باال) از طریق به کارگیری روش جایگزین به کار رفته در این تحقیق ،میزان
مواجهههای انسانی کارگران و کارکنان شاغل در بخش صنعت قیر و راهسازی را به زیر حدود مجاز
کاهش داده و از این طریق ضمن کمک به توسعه پایدار ،از پرداخت هزینههای درمانی و غرامتی
ناشی از بیماریها و عوارض سالمت افراد شاغل و افراد عادی جامعه جلوگیری میشود .همچنین
از ورود انتشارات بیشتر به هوا و ایجاد آلودگی و افزایش غلظت  POPsدر هوا جلوگیری میگردد.
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مقام معظم رهبري:
با اقتدار علمی است که ]يك ملت[ میتواند سیاست برتر و دست واال را در دنیای سیاسی حائز شود.

بررسي تأثير به کارگيري مخلوط اتانول و MTBEدر بنزين
مجري :دانشگاه تربيت مدرس تاريخ1388 :

چكيده:

افزودن  MTBEبه بنزين موجب آثار مخرب زيست محيطي ميشود و سالهاست در کشورهاي
توسعه يافته از بنزين حذف شده است .هدف اصلي در اين تحقيق ،جايگزيني اتانول به جاي
افزودني  MTBEو بررسي تأثير سوخت اتانول بر عدد اكتان توليد آاليندهها ،مصرف سوخت و
خوردگي يك موتور جرقه اشتعالي ميباشد .با توجه به حجم نسبتاً كم توليد اتانول در كشور در اين
مرحله از تحقيق تالش بر اين است كه بخشي از ماده افزودني  MTBEبا اتانول جايگزين شود و
پس از ايجاد زيرساختهاي مناسب براي توليد اتانول در كشور و تغييرات مورد نياز در خودروها و
جايگاههاي سوختگيري ،حذف كامل ماده افزودني  MTBEاز بنزين توزيعي در كشور مدنظر قرار
خواهد گرفت .در مرحله اول پس از تهیه بنزين پایه از پاالیشگاههای مختلف کشور مخلوطهای
مختلفی از این نمونهها با اتانول و  MTBEتهیه و عدد اكتان آنها در پژوهشگاه صنعت نفت
اندازهگیری شد .نتايج بهدست آمده نشان داد که با افزايش ميزان اتانول و  MTBEدر مخلوط،
عدد اكتان افزايش مييابد .در مرحله بعد ترکیباتی را که با بنزين  -اتانول ( )%5و باحداقل افزایش
 MTBEبه عدد اكتان رسیده بودند برای انجام آزمایشهای تقطیر  ،ASTMفشار بخار ،تعیین
چگالي ،قفل بخار ،گرمای احتراق ،آنالیزهای هیدروکربنی ،مقدار کربن ،گوگرد ،اکسیژن و غیرفلزات
دیگر ،میزان صمغ ،کروماتوگرافی گازی و اعداد اکتان (موتور و تحقیقاتی) به شرکت پتروالب
آلمان ارسال شد .مشخص شد که جدا از بنزين پاالیشگا ه بندرعباس ،پااليشگاه اراك و پااليشگاه
الوان که بدون افزایش اتانول و  MTBEدارای عدد اكتان مناسب بودند بنزين پااليشگاه شيراز با
افزایش حداقل  )%5 ( MTBEبه شرایط مطلوب رسیده است .این نمونه بنزين ترکیبی پاالیشگاه
شیراز که داراي %5حجمی اتانول و  %5حجمی  MTBEبود مورد تست خوردگی و تست موتور در
موتورخودرو پژو  405قرار گرفت.
نتايج بهدست آمده نشان داد که مصرف سوخت خودرو در حالت استفاده از سوخت حاوی اتانول
نسبت به بنزين معمولی تا حدود %3کاهش نشان میدهد .توان سرچرخ خودرو در حالت استفاده از
سوخت حاوی اتانول به مقدارکمی نسبت به حالت استفاده از بنزين معمولی کاهش نشان میدهد.
توان خروجی از موتور در حالت بنزين معمولی کمی بیشتر از حالت استفاده از بنزين حاوی اتانول
میباشد.
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مقام معظم رهبري:
علم را میشود به پول تبدیل کرد و از لحاظ اقتصادی هم قوی شد .این ،جایگاه علم است.

ارائه روش افزودن اتانول ناخالص -آبدار به بنزين در پااليشگاه
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ1388 :

چكيده:

استفاده از سوختهاي پاك و كاهش ميزان آالينده براي حفظ محيطزيست حائز اهميت است
و اتانول ميتواند به عنوان يك منبع انرژي تميز و قابل اطمينان مطرح باشد كه در حال حاضر
روشهاي ذيل براي استفاده از اتانول به عنوان سوخت وجود دارد:
• اتانول به صورت مخلوط با بنزين به صورت E10يا E85
• توليد  ETBEبه عنوان افزايش دهنده عدد اكتان
• اتانول به صورت خالص به عنوان سوخت
در حال حاضر افزايش بهاي كه متأثر از افزايش قيمت نفت ميباشد ،از مهمترين مسائل تأثيرگذار
در توسعه اين سوخت جديد هستند .همچنين مسائل سياسي همچون بحث تحريم بنزين و كاهش
صادرات اين محصول توسط برخي شركتها به كشور ،لزوم تالش براي افزايش توليد سوخت
در كوتاه مدت را دو چندان ميسازد ،ازاينرو با توجه به سياستهاي كالن در ايران و مسائل
استراتژيك ،استفاده از اتانول به عنوان سوخت و يا اختالط آن با بنزين در دستور كار قرار گرفته
است و در اين زمينه سه راهكار مطرح است:
• تهيه اتانول بدون آب از خارج و اختالط آن با بنزين
• تبديل اتانول آبدار داخلي به اتانول بدون آب با استفاده از روشهاي مناسب
• استفاده از بخار اتانول آبدار در برج تقطير ،يعني روش معرفي شده در اين پروژه
در حال حاضر محصول اتانول توليدي در كشور بهصورت آبدار است و براي تبديل آن به اتانول بدون
آب مناسب براي اختالط با بنزين ،الزم است تا واحدهاي فرآيندي آبگيري از اتانول احداث شود،
احداث چنين واحدهايي مستلزم سرمايهگذاري و همچنين زمان است .از طرف ديگر ،خريد اتانول
از ساير كشورها ،عالوه بر خروج ارز ،موجب وابستگي به خارج ميشود و درصورت قوت گرفتن بحث
تحريم ،ايجاد اين وابستگي جديد چندان عاقالنه به نظر نميرسد .ضمن آنكه سبب لطمه خوردن
صنعت توليد اتانول داخلي نيز خواهد شد.
با استفاده از روش مطرح شده در اين پروژه ،ضمن آنكه نيازي به سرمايه گذاري باال نميباشد ،با
استفاده از امكانات داخلي ميتوان ظرفيت توليد سوخت را در كوتاه مدت افزايش داد .با اين حال
مشكالت عملياتي و همچنين نداشتن شناخت تجربي از عملكرد اين روش ،از جمله مشكالت پيش
روي اين روش به شمار ميرود كه عملياتي نمودن آن را دشوار ميسازد.
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مقام معظم رهبري:

توليد علم ،فقط انتقال علم نيست؛ نوآوري علمي در درجه ا ّو ِل اهميت است.

بررسي امکان کاهش گوگرد از فرآورده بنزين توسط استخراج به کمک مايعات يوني (در مقياس آزمايشگاهي)

چكيده:

مجري :پژوهشگاه صنعت نفت تاريخ1388 :

مايعات يوني دسته جديدي از تركيبات شيميايي با خواص و ويژگيهاي فوقالعاده به منظور
اجراي فرآيندهاي شيميايي هستند .مهمترين ويژگيهاي مايعات يوني ،تغيير در خواص فيزيكي
ن و متنوع بودن دامنه كاربردي آنها ميباشد كه اين تركيبات را به
آنها با تغيير آنيون ،كاتيو 
عنوان حاللهاي قابل طراحي معرفي مينمايد .ناچيز بودن فشار بخار مايعاتيوني و ايجاد نشدن
آاليندههاي زيستمحيطي ،به حداقل رسيدن ريسك انجام فرآيندهاي شيميايي بر اساس طبيعت
ضدآتشگير بودن مايعاتيوني ،ايجاد نشدن خوردگي و قابل حل بودن محدوده وسيعي از تركيبات
آلي و معدني در مايعاتيوني از ديگر ويژگيهاي اين مايعات ميباشد .از بهترين جنبههاي كاربردي
اين ترکيبات عالوه بر استفاده از آنها به عنوان حاللهاي سبز در فرآيندهاي شيميايي ميتوان به
توانايي آنها در فرآيند جذب گازهاي اسيدي و جداسازي در سيستمهاي دو فازي و سه فازي اشاره
نمود .حفظ محيطزيست و كاهش يا حذف خطرات مواد شيميايي تأثيرگذار تا يك سطح قابل
قبول ،نقش بسيار كليدي و مهم در اكوسيستمهاي خشكي ،دريايي و در طبيعت زنده محيطزيست
دارا است.
با توجه به بررسيهاي انجام شده جهت امكانسنجي حذف گوگرد از بنزين با استفاده از مايعاتيوني
به اين نتيجهگيري خواهيم رسيد كه مايعاتيوني قادر به جداسازي و حذف تركيبات گوگردي بوده،
ولي اين دسته از تركيبات قادر به جداسازي تمام گونههاي گوگردي نميباشند .با بررسيهاي
انجام شده بر روي مدل بنزيني و بنزينهاي واقعي مشخص گرديد كه مايعاتيوني بهصورت عمده
تركيبات گوگردي حلقوي را از طريق برهمكنشهاي  π- πجدا مينمايد .عالوه بر اين مايعاتيوني
بر روي تركيبات گوگردي ديگر نظير مركاپتانها ،سولفيدها ،ديسولفيدها و  ...نيز موثر بوده
ليكن راندمان جداسازي آنها بهمراتب كمتر است .از طرفي با تحقيقات انجام شده مشخص گرديد
ن پااليشگاهها منبع تركيبات گوگردي آنها بسيار متنوع و گسترده ميباشد .بنابراين اگر
كه بنزي 
بخواهيم از نظر تركيبات گوگردي موجود در بنزين به  Euro2005دسترسي پيدا نماييم ،بايستي از
روشهاي كمكي ديگري نيز استفاده گردد .همچنين مشخص شد كه روش اكسيداسيون همراه با
ن جايگاههاي
گوگردزدايي ) (ODSيك روش بسيار مناسب جهت گوگردزدايي بر روي نمون ه بنزي 
مختلف ميباشد .اين روش هنگامي كه با مايعاتيوني كوپل ميگردد باعث كاهش و حذف دسته
متنوعي از تركيبات گوگردي در مقياس وسيع گرديده است .بنابراين با كوپل روش اكسيداسيون و
مايعاتيوني ميتوان به  Euro2005يا گوگرد  >30 ppmدسترسي پيدا نمود.
به منظور توسعه مقياس گوگردزدايي از بنزين با مايعاتيوني كوپل دو روش در مقياس پايلوت را در
آينده ميتوان بررسي نمود .عالوه بر اين با استفاده از نتايج ارزنده بهدست آمده بنزين گوگردزدايي
شده بايستي مورد ارزيابي كامل از نظر خواص قرار گيرد.

پژوهش در زمينه كمك به توليد
مواد و تجهيزات مورد نياز
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مقام معظم رهبري:

فرهنگ مايهي اصلي هويت ملتهاست.

شناسايي و تدوين مشخصات انواع گاماآلومینا به عنوان پايه کاتاليستهاي پرمصرف در صنايع نفت ،گاز و
پتروشيمي
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ1390 :

چكيده:

فعاليتهاي انجام شده در اين پروژه در سه فصل ارائه شده است .در فصل اول فرآيندهايي
كه از كاتاليست جامد استفاده مينمايند مشخص گرديده و از ميان آنها فرآيندهايي كه پايه
كاتاليست استفاده شده در آنها گاماآلومينا است ،استخراج گرديدهاند .ميزان آمار مصرفي
كاتاليستهاي داراي پايه گاماآلومینا مقايسه شده و از ميان آنها كاتاليستهاي پرمصرف با پايه
گاماآلومينا مشخص گرديده است .در فصل دوم اطالعات نسبتاً جامعي پيرامون فرآيندهايي
كه پايه بهكاربرده شده در كاتاليست مورداستفاده در آنها ،گاماآلومیناي كروي يا اكسترود
بوده و در رده پرمصرفها بهشمار ميآيند ارائه گرديده است .فصل سوم اختصاص به تعيين
مشخصات اين پايهها دارد .در پروژه حاضر مشخصات پايههاي گاماآلومینايي كه در فرآيندهاي
تبديل كاتاليستي ،آروماتيزاسيون هيدرودي سولفوريزاسيون و دهيدروژناسيون پارافينها مورد
استفاده قرار ميگيرند ،تعيين و ارائه گرديده است.
تحقيقات انجامشده درمورد خصوصيات پايهگاماآلوميناي مصرفي در كاتاليستهاي مورداستفاده
در فرآيندهاي فوقالذكر نشان داد كه خصوصيات بافتي پايه گاماآلومينا شامل مساحت سطح
پايه ،حجم منافذ ،توزيع منافذ ،خصوصيات شيميايي نظير نوع و ميزان ناخالصيهاي موجود
در پايه و خصوصيات فيزيكي نظير چگالي و مقاومت مكانيكي پايه پارامترهاي تأثيرگذار بر
عملكرد كاتاليست در فرآيند به لحاظ ميزان فعاليت ) ،(Activityگزينشپذيري ()Selectivity
و پايداري ( )Stabilityبهشمار ميآيند .اين سه پارامتر از جمله پارامترهاي مؤثر بر طول عمر
كاتاليست ( )Life Timeميباشند .در پروژه حاضر محدوده مقادير موردنياز براي ويژگيهاي
نامبرده در پايه گاماآلوميناي كاتاليستهاي فرآيندهاي فوق تعيين شده است.
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مقام معظم رهبري:
فرهنگ يک ملت است که ميتواند آن ملت را پيشرفته ،عزيز ،توانا ،عالم ،فناور ،نوآور و داراي آبروي جهاني کند.

بررسي استفاده از سودسوزآور به جاي آهك هيدراته در تصفيه آب پااليشگاههاي نفت
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ1386 :

چكيده:

امكانسنجي استفاده از سود بهجاي آهك در پااليشگاههاي مختلف كشور كه از آهك جهت
سختيگيري استفاده ميكنند مورد بررسي قرار گرفت .در حال حاضر تنها در پااليشگاه آبادان از
سود استفاده ميشود .با توجه به آناليز آب خام تنها در پااليشگاه تهران در صورت استفاده از آب
چاه ميتوان از سود بهجاي آهك استفاده نمود .در اين حالت صرفهجويي چشمگيري در هزينههاي
ساليانه به موازات بهبود شرايط كار حاصل ميگردد.
با توجه به مقادير بهدست آمده براي هزينههاي ساليانه مصرف سود و آهك نتايج زير حاصل
ميگردد:
• هزينه ساليانه استفاده از سود جهت پااليشگاه تهران در صورت استفاده از آب چاه به نحو
چشمگيري از آهك پائينتر است.
• بهرهبرداري از سود در فرآيند سختيگيري سادهتر است.
• در فرآيند بهرهبرداري از آهك ايجاد گرد و غبار مشكلي بهداشتي است در حاليكه استفاده از سود
مشكلي ايجاد نميكند.
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مقام معظم رهبري:

پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسالمی -ایرانی امکانپذیر است

طراحي و ساخت آببندهاي مكانيكي سراميكي بر پايه سيالون
مجري :دانشگاه تربيت مدرس تاريخ1387 :

چكيده:

آببندهاي مكانيكي مورد استفاده در صنايع شيميايي خورنده ،تجهيزات چرخشي مانند پمپها
و كمپرسورها را آببندي ميكنند .انتخاب جنس و نوع آببند به عواملي مانند ماهيت سيال و
فعاليت شيميايي آن ،درجه حرارت و فشار بستگي دارد.
در اكثر صنايع نفتي SiAlON ،بهترين انتخاب براي ساخت آببندهاي سخت سراميكي است.
 SiAlONاز سختي ،استحكام و چقرمگي باال و ثابت اصطكاك پايين برخوردار است و باالترين
مقاومت سايشي را در بين سراميكهاي مهندسي دارا است .خواص مذكور با در نظر گرفتن پايداري
شيميايي عالي و باالترين خواص حرارتي مانند مقاومت به شوك حرارتي ،آن را به عنوان بهترين
انتخاب براي ساخت آببندهاي مكانيكي سراميكي در محيطهاي شيميايي پيشنهاد ميكنند.
در اين پژوهش دانشفني سنتز پودر  SiAlONاز مواد اوليه صددرصد داخلي ارائه ،همچنين
طراحي و ساخت آببندهاي مكانيكي نمونه با ابعاد مهندسي در محدوده امكانات آزمايشگاهي از
اين ماده ،به منظور استفاده در محيطهاي شيميايي خورنده انجام ميشود.

81

خالصه پروژههاي پژوهشي

مقام معظم رهبري:
مهمترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسالم است.

امكانسنجي فني و اقتصادي توليد  DMDSمورد نياز پااليشگاه نفت كشور از ضايعات پااليشگاه گاز
مجري :شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

تاريخ1386 :

چكيده:

در سیستمهای پاالیش نفتخام با توجه پیچیدگیهای خاص آن ،ترکیبات شیمیایی مختلفی
با مقادیر مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .این ترکیبات شامل مواردی همچون حاللها،
کاتالیستها ،ترکیبات ضدخوردگی و  ...میباشد .دی متیل دی سولفاید ( )DMDSیکی از ترکیبات
مورد استفاده در فرآيندهای پاالیشی است که در عملیات احیاء کاتالیست واحدهای تصفیه با
هیدروژن و كراكينگ با هیدروژن مورد استفاده قرار میگیرد .در عملیات احیا کاتالیست از DMDS
به عنوان یک ترکیب گوگرددار برای سولفیدهکردن کاتالیست استفاده میشود .سولفیدهکردن
باعث فعال شدن کاتالیست واحد تصفیه با هیدروژن و باعث کنترل میزان فعالیت واحد کراکینگ
با هیدروژن میشود.
در حال حاضر کل  DMDSموردنیاز برای مصرف در پاالیشگاههای نفت از طریق واردات تامین
میشود .با وجود این در بخش دیگری از پیکره صنعت نفت یعنی در پاالیشگاههای گاز ترکیبی با
عنوان دیسولفایداویل ( )DSOبه عنوان یک ماده زائد تولید میشود که بخش عمده آن ترکیب
با ارزش  DMDSاست .در این طرح با هدف رفع نیاز صنعت پاالیش ،امکانسنجی فنی و اقتصادی
تولید  DMDSاز  DSOمورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
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مقام معظم رهبري:

تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسالمی– ایرانی یک مسئله حیاتی است.

امكانسنجي استفاده از مبدلهاي صفحهاي و مارپيچي در صنعت نفت

چكيده:

مجري :دانشگاه تهران تاريخ1389 :

مبدلهاي صفحهاي و مارپيچي در طرحهاي جديد صنعت نفت و يا بهعنوان جايگزين در واحدهاي
موجود بايد با در نظر گرفتن معايب ،مشكالت ،محدوديتها و دامنه عملكرد اين مبدلها صورت
گيرد و همچنين الزم است موارد مهمي مانند بررسي آناليز هزينه-فايده و امكان ساخت اين
مبدلها در كشور نيز مد نظر قرار گيرد .الزم به ذكر است كه جهت امكان سنجي استفاده از اين
نوع مبدلها ،مقايسه عملكرد و قابليت اطمينان آنها با ساير انواع مبدلهاي حرارتي الزم است مباني
طراحي و شبيهسازي اين نوع مبدلها ،بهويژه انواع مارپيچي كه سوابق زياد و ابزار طراحي مناسبي
براي آنها در كشور وجود ندارد ،مورد بررسي فني قرار گرفته و الگوريتمهاي مناسبي براي طراحي
و شبيهسازي اين نوع مبدلها توسعه داده شود كه كليه موارد گفته شده در دستور كار اين پروژه
تحقيقاتي قرار دارد.
گزارش حاضر ،اولين گزارش مربوط به اين پروژه ميباشد .علي رغم اينكه اطالعات بسيار كمي
در مورد مبدل مارپيچي در كشور ما موجود بود ،اين گزارش از پروژه حاضر ،اطالعات بسيار مفيد
و جامعي در خصوص مزاياي استفاده از اين نوع مبدل ،بدست آوردن ضريب كلي انتقال حرارت،
روابط افت فشار ،محاسبه رابطه تأثير و همچنين ضريب تصحيح دماي لگاريتمي در اين مبدلها
را بيان ميدارد .بهطوريكه در اين گزارش از پروژه ،عالوه بر استفاده از روابط تجربي براي طراحي
ساختمان مبدل ،از حل تحليلي نيز براي بررسي طرح بهدست آمده استفاده گرديد.
در اين گزارش ابتدا به ارائه كلياتي درخصوص انواع و اصول طراحي و شبيهسازي مبدلهاي
حرارتي پرداختيم .سپس صرفاً مبدلهاي حرارتي مارپيچي را در نظر گرفته و پس از معرفي كامل
آنها به توسعه روابط و معادالت حاكم در آنها پرداخته و رفتار ترموديناميكي آنها را دقيقاً مورد
تحليل قرار داديم .سپس بهعنوان يكي از مهمترين بندهاي شرح خدمات پروژه حاضر ،به توسعه
ابزار توانمندي در شبيهسازي و طراحي مبدلهاي مارپيچي اقدام نمودهايم .درالگوريتمي كه در
اين گزارش جهت طراحي مبدلهاي مارپيچي ارائه شده است ،عالوه بر طراحي حرارتي -سياالتي
مبدل ،توزيع دماي دو سيال را نيز بهطور همزمان در مبدل محاسبه ميكند.
استفاده از اين نرمافزار اين امكان را فراهم ميسازد كه به روشني به برخي از خواص اين مبدل
كه در بعضي موارد منحصر به فرد است ،پي برد .در انتهاي گزارش اول اين پروژه نيز پس از
تبيين برتريهاي اين نوع از مبدلهاي حرارتي به بيان چند تجربه از بهكارگيري آنها در صنعت
مبادرت كرده و با ابزار توسعه داده شده در اين پروژه به طراحي مبدلهاي مربوطه اقدام و نتايج
را با نمونههاي عملي مقايسه كردهايم .بدين ترتيب صحت عملكرد و قابليتهاي الگوريتم پيشرفته
توسعه داده شده در اين پروژه جهت طراحي مبدلهاي اسپيرال اثبات گرديد.
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مقام معظم رهبري:
در علم و تحقيق به ترجمه و فراگيرى اكتفا نكنيد و در مراكز علمى ،توليد دانش را هدف اساسى خود قرار دهيد.

بررسي استحصال فلزات گروه پالتين از کاتاليزورهاي مستعمل با استفاده از جاذبهاي طبيعي
مجري :دانشگاه صنعتي اصفهان

تاريخ1390 :

چكيده:

استفاده از كاتاليزور در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي امري اجتنابناپذير است .حدود  85تا 90
درصد فعاليت فرآيندها تنها درصورت استفاده از كاتاليزورهاي جامد قابل بهرهبرداري اقتصادي
هستند .اجزای تشكيلدهنده اين كاتاليزورهاي جامد عمدتاً فلزات و تركيبات فلزي خانواده فلزات
انتقالي از جدول تناوبي هستند .از بين كاتاليزورهاي جامد ،كاتاليزورهاي گروه پالتين از اهميت
ويژهاي برخوردارند ،اهميت آنها به موجب محدود بودن منابع ،گراني ،تقريباً انحصاري بودن ،افزايش
تقاضا و استراتژيك بودن فلزات خانواده پالتين است .به همين مناسبت بازيافت اين فلزات از
كاتاليزورهاي مصرف شده امري اجتنابناپذير و توأم با ارزش افزوده است.
اين طرح با هدف ذكر شده ،در دوفاز انجام شده است .در فاز نخست ابتدا اطالعات آماري مربوط به
كاتاليزورهاي حاول فلزات گرانبها در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي و صنايع شيميايي جمعآوري و
بانك نمونههاي كاتاليزورهاي مصرفشده ايجاد شد .همزمان نمونههاي جمعآوري شده شناسايي و
طبقه بندي شده و آنگاه مناسبترين شيوه استخراج و بهترين جاذبهاي يونهاي فلزات گرانبها
باتوجه به پارامترهاي فرآيندي ،هزينه ،سرعت جداسازي ،بازده و تبعات زيست محيطي احتمالي نيز
تعيين شد .سپس جاذبهاي طبيعي مانند جاذب توليد شده از پسماندهاي محصوالت كشاورزي
براي جذب يونهاي فلزات گرانبها از پسابهاي استخراج مورد بررسي قرار گرفته ،نتايج با نتايج
حاصل از جاذبهاي مصنوعي مقايسه شده و مكانيزم جداسازي يونهاي فلزات گرانبها بررسي
شد .در فاز دوم اين طرح باتوجه به اطالعات بهدست آمده از فعاليتهاي آزمايشگاهي و تحليل آنها،
يك واحد پيشكار ( )Pilot Plantبراي استحصال فلزات گرانبها از كاتاليزورهاي فرسوده طراحي و
راهاندازي ميشود.
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مقام معظم رهبري:

معناي نوآوري ،پيشرفت و تکامل در اموري است که رو به تکامل هستند.

بررسي توليد كربنفعال با سطح باال از ککنفتي توليدشده در فرآيندهاي پااليشي

چكيده:

مجري :شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تاريخ1388 :

ککنفتي یکی از ترکیباتی است که در سالهای اخیر به عنوان ماده اولیه در تولید كربنفعال مورد
استفاده قرار گرفته است .از آنجا که با توسعه فرآيندهای پاالیشی در کشور ،میزان تولید ککنفتی
به میزان قابل توجهی خواهد رسید در این تحقیق ،تولید كربنفعال از ککنفتي مورد بررسی قرار
گرفته است.
در این گزارش که در برگیرنده فاز کلیه اقدامات صورت گرفته در این طرح است ،عالوه بر مطالعات
اولیه و آمادهسازی سیستم آزمایشگاهی ،گزارش فعالیتهای انجام شده در زمینه آزمایشات تولید
کربنفعال از ککنفتي ،نتایج حاصل و همچنین تستهای تعیین مشخصات نمونههای تولیدی ارائه
شده است.
با توجه به مزیتهای فعالسازی شیمیایی نسبت به فعالسازی فیزیکی در تولید كربنفعال از
ککنفتي ،در این طرح از روش فعالسازی شیمیایی برای تولید كربنفعال استفاده شده است.
ترکیب هیدروکسیدپتاسیم به عنوان عامل شیمیایی در مرحله اشباعسازی و جهت ایجاد اتمسفر
خنثی در حین فعالسازی از گاز نیتروژن استفاده شده است .به منظور تعیین بهترین شرایط
تولید کربنفعال ،تأثیر سه پارامتر دمای فعالسازی ،نسبت اشباعسازی و مدت زمان فعالسازی
بر مشخصات نمونههای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است .این بررسی به وسیله انجام طراحی
آزمایش با استفاده از یکی روشهای استاندارد سطح پاسخ ،با عنوان طراحی مرکب مرکزی انجام
شده است.
براساس آنالیز واریانس انجام شده برای بررسی تأثیر پارامترها ،افزایش نسبت اشباعسازی بیشترین
تاثیر را بر بهبود کیفیت كربنفعال تولیدی دارد .دمای فعالسازی و مدت زمان فعالسازی نیز به
ترتیب از نظر میزان اهمیت در رتبههای بعدی قرار دارند.
با عنایت به اهمیت پارامترهای اقتصادی در تولید كربنفعال ،عالوه بر مشخصه سطح ویژه (که نشان
دهنده ظرفیت جاذب تولیدی است) میزان راندمان تولید نیز در بهینهسازی پارامترهای مذکور
در نظر گرفته شده است .بهینهسازی صورت گرفته نشان داد که مقادیر بهینه پارامترهای دمای
فعالسازی ،زمان فعالسازی و نسبت اشباعسازی به ترتیب  0/5 ،789˚Cساعت و  4/74است.
در این شرایط مقادیر اندازهگیری شده میزان سطح ویژه كربنفعال تولیدی  2037 m2/grمیزان
راندمان  %51/34است که مطابقت خوبی با پیشبینی روش سطح پاسخ دارد.
در مجموع نتایج حاصل از اجرای این طرح به عنوان اولین گام ،نشان دهنده مناسب بودن ککنفتي
به عنوان ماده اولیه در تولید كربنفعال در مقیاس صنعتی با استفاده از روند مورد استفاده در این
طرح است.
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مقام معظم رهبري:

فعاليت و ابتكار و نوآورى و خالقيت ،اساس پيشرفت انسان و زندگى انسانى است.

بهينهسازي طراحي مبدلهاي حرارتي با استفاده از نانوسیاالت

چكيده:

مجري :دانشگاه تهران

تاريخ1391 :

امروزه موضوع بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای مختلف فرآيندی ،بیش از پیش مورد توجه
قرا ر گرفته است .اهمیت مباحث حرارتی در صنعت و لزوم توجه به هدرنرفتن آن ،باعث توجهی نو
به استفاده از فناورینانو و به ویژه نانوسیاالت در جهت رفع این مشکالت شده است.
بهبود خواص حرارتي سيال انتقالدهنده انرژي ،ميتواند به عنوان راهکار مناسبي براي افزايش
انتقال حرارت باشد .سیاالت متداول انتقال حرارت مانند آب ،اتیلن گلیکول ،روغن موتور و  ...در
مقایسه با اکثر جامدات ،خواص انتقال حرارت ضعیفی دارند و همین امر سبب ایجاد مشکالت
فراوانی در طراحی مبدلهای حرارتی و فشرده ساختن آنها شده است .نانوسیاالت نوعی سیال ویژه
هستند ،که از ترکیب نانوذرات و سیال پایه وگاه یک ترکیب کمکی برای رسیدن به شرایط حرارتی
و پایداری بهتر ،به دست میآیند.
سیستمهای خنککننده ،یکی از مهمترین دغدغههای کارخانهها و صنایعی مانند میکروالکترونیک
و هر جایی است که به نوعی با انتقال گرما روبهرو میباشند .با پیشرفت فناوری در صنایعی مانند
میکروالکترونیک که در مقیاسهای زیر صد نانومتر عملیات سریع و حجیم با سرعتهای بسیار
باال(چند گیگا هرتز) اتفاق میافتد و استفاده از موتورهایی با توان و بارگرمایی باال اهمیت بهسزایی
پیدا میکند ،استفاده از سیستمهای خنککننده پیشرفته و بهینه ،کاری اجتنابناپذیر است.
بهینهسازی سیستمهای انتقال گرما ،در اکثر مواقع به وسیله افزایش سطح آنها صورت میگیرد
که همواره باعث افزایش حجم و اندازه این دستگاهها میشود ،لذا برای غلبه بر این مشکل ،به
خنککنندههای جدید و موثر نیاز است و نانوسیاالت به عنوان راهکاری جدید در این زمینه مطرح
شدهاند.
نانوسیال به علت افزایش قابل توجه خواص گرمایی ،توجه بسیاری از دانشمندان را در سالهای
اخیر به خود جلب کرده است .به عنوان مثال در غلظتهای پایین نانوذرات (کمتر از  5درصد
حجمی) افزایش هدایت حرارتی نانوسیال محسوس خواهد بود ،در حالی که برای رسیدن به همان
میزان افزایش هدایت حرارتی در سوسپانسیونهای معمولی ،به غلظتهای باالتر از ده درصد از
ذرات احتیاج است ،و همچنین مشکالت رئولوژیکی و پایداری این سوسپانسیونها در غلظتهای
باال مانع از استفاده گسترده آنها در انتقال گرما میشود.
در فصل اول مقدمهای در مورد گزارش ارائه میشود .در فصل دوم به طور مختصر مطالب بیان
شده در گزارش اول و دوم در خصوص منابع و مراجع بررسی شده آورده شده است .در فصل سوم
دستگاه ساخته شده و شرایط آزمایشها توضیح داده شده است و در فصل چهارم به بحث و نتیجه
گیری در مورد نتایج حاصل پرداخته شده است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 86
مقام معظم رهبري:
علم را اسالم قداست بخشيده ،علم يك امر مقدس است؛ دنبال علم رفتن داراي قداست است.

مطالعه و تحقيق و سنتز نانوكاتاليست ريفرمينگ نفتا
مجري :دانشگاه تهران تاريخ1388 :

چكيده:

ريفرمينگ كاتاليستي نفتا يكي از مهمترين فرآيندها هم براي توليد آروماتيكها (بنزن -تولوئن-
زايلين) و هم براي توليد بنزين با عدد اكتان باال در صنعت مدرن پااليش نفت است .كاتاليستهاي
ريفرمينگ از نوع كاتاليستهاي دو عاملي ميباشند .آنها يك عامل فلزي (پالتين) توزيع شده بر
روي پايه دارند .اين ذرات چندان در صورتي كه بدون ارتقاءدهندهها استفاده شوند مناسب نيستند.
ارتقاءدهندهها كه معموال با عنوان فلز دوم ناميده ميشوند ،شامل يكي از فلزات Re, Sn, Ir,
 Geميباشند .اين كاتاليزورها همچنين يك عامل اسيدي در ساختمان خود دارند .عامل اسيدي
معموال از طريق پايه تأمين ميشود (معموال گاماآلومينا كه با كلر ارتقاء داده شده است) .اولين
كاتاليزورهاي ريفرمينگ توسط شركت UOPطراحي و ساخته شدند .از زمان معرفي اين كاتاليزورها
در فرآيند ريفرمينگ نفتا ،اين سيستم بهطور گستردهاي مطالعه شد .پالتين يك كاتاليزور فعال
در واكنشهاي هيدروژناسيون و دهيدروژناسيون است و پايه اسيدي واكنشهاي ايزومريزاسيون
و كراكينگ را كاتاليز ميكند .در طول زمان كاتاليزورهاي ريفرمينگ فعاليت كاتاليستي خود را تا
حدودي از دست ميدهند .افزودن ارتقاءدهنده رنيم به كاتاليزور منومتاليك  Pt/Al2O3-Clپايداري
آنها را افزايش ميدهد .اما روشي كه اين افزايش پايداري انجام ميگيرد هنوز معلوم نيست .به نظر
ميرسد كه تشكيل آلياژهاي رنيم– پالتين در ذرات بسيار ريز دوفلزي ضروري است تا اين اثر مهم
افزايش پايداري كاتاليست را به انجام برساند.
در اين پروژه از ايده استفاده از تكنيك سيستم ميكرو امولسيون براي تهيه كاتاليست نانوساختار
جديد ريفرمينگ نفتا استفاده ميشود .تأكيد ويژه بر توليد ذرات نانوساختار فلزات انتقالي بر روي
پايه و افزايش فعاليت و گزينشپذيري كاتاليست در واكنشهاي هيدروژناسيون ،دهيدروژناسيون،
كراكينگ ،ايزومريزاسيون ،حلقهزایی و...كه در فرآيند ريفرمينگ نفتا نقش دارند ميباشد .روش
ساخت عمومي كه تاكنون براي تهيه كاتاليستهاي ريفرمينگ استفاده ميشده است روش تلقيح
بوده است .با استفاده از اين روش امكان ساخت ذرات در حد نانومتر وجود دارد ولي مشكل در اين
است كه با استفاده از اين روش نميتوان ذرات را در يك محدوده باريك از نقطهنظر توزيع اندازه
ذرات تهيه كرد .به عبارت ديگر در استفاده از روش تلقيح براي ساخت كاتاليزورهاي ريفرمينگ نفتا
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ذرات فلز فعال از نقطهنظر اندازه در رنج وسيعي قرار ميگيرند و توزيع يكنواختي ندارند .بهعالوه با
استفاده از روش تلقيح مورفولوژي پايه كاتاليزور برروي ساختمان و اندازه ذرات فلز فعال كاتاليستي
اثرات نامطلوبي دارد .از همه مهمتر با استفاده از روش تلقيح كنترل تركيب ذرات دوفلزي مشكل
است .بهدليل ساختمان مخصوص ميكروامولسيون ،به نظر ميرسد كه محيط مناسبي براي توليد
نانوذرات كوچك فلزات با توزيع اندازه ذرات بسيار باريك و نيز ذرات دوفلزي با تركيب كنترل شده
تهيه كرد .تهيه نانوكاتاليزور ريفرمينگ نفتا به اين روش سبب فعالیت ویژه کاتالیستی باال و نیز
گزینشپذیری مطلوب و طولعمر مناسب و نهايتاً افزايش ميزان تولید محصول به ازای واحد وزن
کاتالیست شده و امکان افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی فعلي بدون تغییر اندازه رآکتور خواهد
شد .همچنین افزایش طول عمر کاتالیست و تولید کک کمتر On Stream Factor ،رآکتور را
افزایش داده و سبب افزایش ظرفیت ساالنه واحد و کاهش هزینههای عملیاتی خواهد شد.
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مقام معظم رهبري:
ملتها باید به خودشان تکیه کنند تا بتوانند عزّتی را که خود را شایستهی آن میدانند به دست بیاورند.

تهيه نرمافزار شبيهسازي ترموديناميکي و ترموفيزيکي ترکيبات موجود در خطوط فلر
مجري :شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تاريخ1389 :

چكيده:

در این پژوهش که در برگیرنده کلیه مراحل پروژه تدوین نرمافزار شبیهسازی خواص ترمودینامیکی
و ترموفیزیکی فلر است ،پس از ارائه اطالعات اولیه ،به ارائه روش انجام محاسبات و همچنین تشریح
نرمافزار تدوین شده ،پرداخته شده است .اطالعات ارائه شده شامل کلیه اطالعات ترمودینامیکی و
ترموفیزیکی مورد نیاز جهت تهیه نرمافزاری طراحی و شبیهسازی سیستم فلر است .این اطالعات
شامل روابط مورد استفاده در بررسی تعادالت فازی بخار  -مایع و چند فازی (سیستمهای شامل
بخار -آب -هیدروکربن و همچنین سیستمهای شامل هیدرات گازی) و الگوریتمهای حل مسائل
مربوط به آنهاست .روشهای مورد استفاده در محاسبه خواص ترموفیزیکی (شامل ویسکوزیته،
هدایت حرارتي و ضریب نفوذ) در ادامه این قسمت ارائه شده است .در قسمت پایانی گزارش،
مطالبی در ارتباط با روشهای انجام محاسبات بر مبنای روشهای ارائه شده ،روشهای ریاضی
مورد استفاده جهت حل معادالت و همچنین مشخصات و نحوه عملکرد نرمافزار تهیه شده
(که با عنوان اختصاری  ThermoFlareنامگذاری شده است) با استفاده از زبان برنام ه نویسی
 Visual Basic 6.0ارائه شده است .در ضمیمه گزارش نیز کلیه اطالعات اولیه مورد نیاز در تدوین
نرمافزار ارائه شده است.
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مقام معظم رهبري:
اسالم جامعهای را میخواهد که در آن علم بجوشد و بر پایه علم همه بنیانهای اجتماعی نوسازی شود و پیش برود.

توليد نيمهصنعتي اتانول سوختي از مواد سلولزي و آنزيمهاي مربوطه
مجري :دانشگاه شهيد بهشتي

تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

از آنزيمهاي تجزيهكننده سلولز جهت تجزيه منبع عظيم و تجديدپذير سلولز به گلوكز براي تبديل
به اتانول سوختي استفاده میگردد .باتوجه به اينكه در حال حاضر دانشفني توليد آنزيم در داخل
كشور وجودندارد و تقريباً تمام آنزيمهاي مصرفي كشور از طريق واردات تأمين ميگردد ،لذا توليد
بيواتانول كه از نظر اقتصادي س��وخت مناس��بي براي افزودن به بنزين ميباشد ،بهدليل در دست
نبودن دانش بومي ،امكانپذير نخواهد بود؛ لذا دس��تيابي ب��ه دانشفني توليد آنزيم ميتواند گام
مؤثري در توليد بيواتانول سوختي براي جايگزيني به عنوان بخشي از سوخت مصرفي باشد.
امروزه ارزش استفاده از الكل به صورت خالص يا مخلوط آن با بنزين بهعنوان سوخت بر هيچكس
پوشيده نيست .اين ماده با عدد اكتان  113سوختي مرغوب است و به عنوان تركيبي اكسيژندار
با اضافه شدن به بنزين ميتواند عدد اكتان را افزايش و انتشار آاليندههايي نظير مونوكسيدكربن را
كاهش دهد .استفاده از مواد ليگنوسلولزي بهعنوان سوبستراي ارزانقيمتتر ميتواند بيواتانول را با
سوختهاي فسيلي قابل رقابت كند .يكي از مهمترين مراحل تهيه الكل از تركيبات ليگنوسلولزي
هيدروليز آنزيمي آن با هدف تبديل سلولز به گلوكز قابل تخمير در مراحل بعدي براي توليد اتانول
اس��ت .در اين پروژه با انتخاب يكي از آنزيمهاي كلي��دي مؤثر در فرآيند فوق ،ميكروارگانيزمهاي
توليدكننده اين آنزيم جداس��ازي ش��ده و يا اصالح ژنتيكي آنزيم موردنظ��ر با كاربرد صنعتي آن
(قابليت عملكرد بهينه در دماهاي باال) س��ازگار ميگردد .در ادامه با كلون كردن ژن اصالح ش��ده
در ميكروارگانيزم مناس��ب ،قابليت انتق��ال به رآكتور  1000ليتري توليد كننده آنزيم ،بهدس��ت
ميآيد .در نهايت پايلوت  1000ليتري توليدكننده آنزيم ،طراحي و پيادهسازي شده و با استفاده از
ميكروارگانيز م اصالحشده در مراحل قبل ،آنزيم موردنظر در اين پايلوت توليد ميگردد.
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مقام معظم رهبري:

ما بايد كاري كنيم كه ملت و دولت ايران ،وابسته به نفت خود نباشد.

تدوين دانشفني تبديل گازسنتز به اتانول از مقياس آزمايشگاهي تا پايلوت يك بشكه در روز
مجري :دانشگاه تهران تاريخ1391 :

چكيده:

هدف از اين اجراي اين طرح توسعه تكنولوژي توليد اتانول از گازطبيعي است .توسعه كاتاليست
سنتز ،تعيين سينتيك و توزيع محصوالت ،توسعه فرآيند و رآكتور در مقياس بنچ با ظرفيت توليدي
يك ليتر در روز ،مدلسازي رآكتور و ايجاد بستر علمي الزم و تهيه بسته طراحي پايه اوليه يك
پايلوت تبديل گاز به اتانول به ظرفيت يك بشكه در روز از اهداف هم اين طرح ميباشد .سنتز
الكلها يك روش بسيار مناسب جهت براي استفاده بهينه از منابع گازي كشور است .افزودن اتانول
به بنزين به ميزان  %10نه تنها سبب باال رفتن عدد اكتان بنزين و بهسوزي آن ميشود ،بلكه به
دليل دارا بودن يك اتم اكسيژن در ساختار اتانول ،نسبت هوا به سوخت را تا ميزان قابل توجهي
كاهش داده و سبب باال رفتن بهره موتور و كاهش قابل توجه مصرف سوخت ميگردد.
در اين پژوهش ،فناوري توليد اتانول از گاز سنتز از مقياس آزمايشگاهي تا پايلوت يك بشكه در
روز تدوين شده است و نيز بستر علمي الزم و نقشه راه افزايش مقياس فناوري تا واحد صنعتي و
فروش تكنولوژي تهيه شده است.

پژوهش در زمينه رفع تنگناهاي
عملياتي و بهسازي و حفاظت
صنعتي
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مقام معظم رهبري:
نفت مال ماست؛ اما سياستش در دست ديگران است ،چنين سرمايهاي مايه دردسر است.

طراحي سيستم كنترل پيشرفته فرآيند ()Advanced Process Control -APC
بر اساس ايده كنترلي مدلهای چندگانه و اجراي آن بر روي دستگاه كنترل pH

مجري :دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

بهطور کلی کنترل فرآيندهایی که دارای تغییرات ناگهانی و بزرگ در پارامترها هستند
سخت و دشوار است .با یک کنترلکننده کالسیک با پارامترهای ثابت مانند PIDهمواره
ترس از ناپایداری وجود دارد .یک کنترلکننده تطبیقی کالسیک به اندازه کافی برای ردیابی
تغییرات پارامترها سریع نيست و خطای حالت گذرای غیرقابل قبول اجتنابناپذیر است .یک
کنترلکننده مقاوم با پارامترهای ثابت معموال به سبب محافظهکاری بیش از حد و نامعینی
بزرگ عملکردی ضعیف به نمایش خواهد گذاشت .در اینگونه سیستمها ،کلیدزنی یک راه
حل قابل بحث است.
روشهای کنترل تطبیقی شامل تکنیکهای مدلهای چندگانه میتوانند به سیستمهای چند
ورودی چند خروجی اعمال شوند و راه حلی بر ضعفهای کنترلکننده تطبیقی کالسیک باشند.
براساس این ایده ،مجموعه نامعینی پارامترهای یک فرآيند به زیرمجموعههای کوچکتری
تقسیم میشوند .هر زیرمجموعه ،یک مدل متفاوت از فرآيند را توصیف میکند که نامعینی
مدلسازي آن به مراتب کوچکتر است .براساس هر مدل ،یک بهره کنترلی یا یک جبرانساز
دینامیکی طراحی میشود بهطوری که اگر پارامترهای فرآيند واقعی نزدیک مدل موردنظر قرار
گیرد ،مجموعه کنترلکننده طراحی شده و فرآيند عملکرد مطلوبی را در اختیار قرار دهد.
این ایده ،امکان مدلسازي یک فرآيند غیرخطی با مدلهای محلی خطی را فراهم میآورد و
بهکارگیری تئوری کنترل خطی برای کنترل یک سیستم غیرخطی را عملی میسازد.
در پروژه حاضر ،مساله کنترل تطبیقی مدلهای چندگانه با کلیدزنی و براساس تخمینزن
مدنظر است .کلیدزنی به این مفهوم است که در هرلحظه از زمان ،فرآيند توسط یک مدل
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خطی توصیف میشود .عالوه بر آن ،برای غلبه بر نامعینی متغیر با زمان از تطابق مدل
خطی در طول زمان نیز استفاده میشود .به این ترتیب ،الگوریتم کنترلی مدلهای چندگانه،
کلیدزنی و تنظیم مورد استفاده قرار میگیرد .در ابتدا ،طرح کلیدزنی ارائه میشود .مسأله
مقاومت الگوریتم کنترل تطبیقی با مدلهای چندگانه مورد بررسی قرار میگیرد و ناظری
برای رفع اغتشاش بهتر و تقویت عملکرد کنترلکنندههای تطبیقی طراحی میشود .مساله
بانک مدل از مسائل مهم در ایده کنترلی مدلهای چندگانه است .تولید بانک مدل بهصورت
رویخط که منجر به ترکیب الگوریتم آموزش با ساختار مدلهای چندگانه میشود دیگر
دستآورد این پروژه است.
این پروژه ضمن معرفی سه نوآوری در کنترل مدلهای چندگانه ،الگوریتمهای «کنترل تطبیقی
جایاب قطب»« ،کنترل تطبیقی مدلهای چندگانه و کلیدزنی»« ،کنترل تطبیقی مدلهای
چندگانه ،کلیدزنی و تنظیم» را بر روی یک پایلوت عملی دستگاه خنثیسازی  pHکه دارای
قابلیتهای مختلف برای تحقیق در کارآیی ساختارهای کنترلی است پیادهسازی میکند.
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مقام معظم رهبري:

پيشرفت علمي بايستي با خودباوري ،اميد به موفقيت و حركت جهادگونه همراه باشد.

مطالعه ،تحقيق ،طراحي و پيادهسازي سيستم مونيتورينگ ارزيابي و مميزي عملكرد حلقههاي كنترل كننده در
واحد عملياتي كاهش گرانروي پااليشگاه بندرعباس
مجري :دانشگاه صنعت نفت تاريخ1390 :

چكيده:

در اجراي فاز اول ،ابتدا اطالعاتي كلي در رابطه با واحد كاهش گرانروي پااليشگاه تهران در رابطه با
پااليشگاه شمالي از جمله كتابچه دستورالعمل ( ،)Manualنقشههاي  PFDو  P&IDواحد كاهش
گرانروي و همچنين مراجعه به ديگر منابع علمي معتبر در اين زمينه ،شناخت الزم از واحد كاهش
گرانروي پااليشگاه شمالي تهران از نقطه نظر عمليات واحد ،حلقههاي كنترلي و تكنولوژي مربوطه
كسب شد كه جزئيات آن به تفضيل در اين فصول مطرح شده است .براي طراحي بخشهاي
مختلف بسته نرمافزاري موردنظر در پروژه و نيز ضرورتهاي ارتباط دادهاي آن در زمان پيادهسازي
نهايي ،وجود يك بستر ارتباط دادهاي مناسب نظير  OPCاز طريق اتصال به تكنولوژيهاي كنترلي
صنعتي مدرن نظير  DCSبا عناصر مختلف حلقههاي كنترلي الزامي است .از آنجاييكه واحد
كاهش گرانروي پااليشگاه تهران فاقد امكانات مذكور بود ،با پيشنهاد مسئولين مربوطه در پااليشگاه
تهران و صالحديد مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پااليش و پخش ،واحد عملياتي هدف
در پروژه به پااليشگاه بندرعباس انتقال يافت .فصلهاي چهارم تا هفتم مربوط به اجراي مراحل
مختلف فاز دوم پروژه است كه در ارتباط با واحد كاهش گرانروي پااليشگاه بندرعباس ميباشد .نظر
به لزوم تكرار مراحل انجام شده قبلي در پااليشگاه تهران ،فصلهاي چهارم و پنجم گزارش حاضر
دربرگيرنده نتايج حاصل از اجراي مراحل مذكور براي واحد كاهش گرانروي پااليشگاه بندرعباس
ميباشد .فصلهاي ششم و هفتم به استانداردهاي موجود در تفسير علمكرد حلقههاي كنترلي و
سيستم اتوماسيون صنعتي موجود در پااليشگاه بندرعباس پرداختهاند.
فصلهاي هشتم تا سيزدهم دربرگيرنده نتايج حاصل از اجراي فاز سوم و نهايي پروژه است .فصل
هشتم به مطالعه و بررسي استانداردهاي نرمافزاري در اتوماسيون صنعتي موجود در واحد كاهش
گرانروي پااليشگاه بندرعباس پرداخته است .در فصل نهم مباحث مربوط به چگونگي طراحي
و توسعه نرمافزاري جهت ارزيابي عملكرد حلقههاي كنترلي ارائه شده است .مراحل مختلف
شبيهسازي ديناميكي واحد كاهش گرانروي پااليشگاه بندرعباس با استفاده از محيط نرمافزاري
 Aspen HYSYSدر فصل دهم تدوين شده است .اجرا ،پيادهسازي و تست عملي بسته نرمافزاري
در محيط شبيهسازي واحد كاهش گرانروي نيز در فصول يازدهم و دوازدهم ارائه شده است .در
انتها ،جمع بندي نهايي از نتايج مذكور ،پيشنهادهاي تكميلي پروژه نظير چگونگي بهرهگيري از
تكنولوژي  CLPAدر قالب يك سيستم اتوماسيون جامع و يكپارچه پااليشگاهي معرفي شده است.
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مقام معظم رهبري:

نفت ،ذخيره هميشگي اين ملت است ...به وسيله قدرت نفت ،ملت ايران ميتواند در صحنه سياست بينالمللي ابراز قدرت كند.

بررسي تكنولوژيهاي تجاري فرآيند بازيابي گوگرد SRUو شبيهسازي تكنولوژي منتخب
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ1391 :

چكيده:

در حال حاضر ،گوگرد بازيافتي از منابع نفت و گاز ايران حدود  1/8ميليون تن در سال است که
بخش قابل توجهي از آن به بازارهاي مصرف جهاني صادر ميشود .بنابراين بررسي تكنولوژيهاي
فرآيند بازيابي گوگرد بهمنظور بهينهسازي اين واحدها حائز اهميت ميباشد .اين پروژه به منظور
ارزيابي تكنولوژيهاي بازيافت گوگرد از لحاظ فرآيندي تعريف شده است كه ميتواند به عنوان
مرجعي براي توسعه واحدهاي بازيابي گوگرد و تجاريسازي فرآيند مورد استفاده قرار گيرد.
در اين گزارش ،ابتدا شرح كلي فرآيندهاي جداسازي گوگرد و بهخصوص روش كالوس ارائه شده
است و سپس با مقايسه فرآيندهاي موجود در واحدهاي نفت ،گاز و پتروشيمي ايران ،مناسبترين
تكنولوژي انتخاب گرديده و شبيهسازي فرآيند بر مبناي آن انجام شده است .در اين تحقيق عالوه
بر واحدهاي موجود و در حال كار مجتمعهاي نفت و گاز و پتروشيمي به طرحهاي توسعهاي وزارت
نفت نيز بهعنوان الگويي پيشرفته جهت بررسي پرداخته شده است با اين هدف كه ضمن فهم
مشكالت موجود در واحدهاي در حال كار از طريق بحث و مذاكره با كارشناسان مجتمعها و بررسي
مدارك مهندسي آنها ،به پيگيري تصحيح و حذف اين مشكالت در طرحهاي جديد پرداخته و در
نهايت با انتخاب مناسبترين اين واحدها شبيهسازي واحد انجام گردد.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 96
مقام معظم رهبري:
بايد توليد دركشور ،بهخصوص توليد دانشبنيان ،متكي به دانش و مهارتهاي علمي و تجربي پيش برود.

شبيهسازي برج تقطير پااليشگاه به منظور افزايش راندمان واحد و بهينهسازي شرايط عملياتي به كمك تكنيك
دینامیک سیاالت محاسباتی ()CFD
مجري :دانشگاه تربيت مدرس تاريخ1391 :

چكيده:

دینامیک سیاالت محاسباتی ( ،)CFDنقش کلیدی و کاربردهای فراوانی در مهندسی شیمی و
صنایع دیگر دارد .در مقایسه با روشهای آزمایشگاهی  ،CFDبرای هندسههای مختلف و شرایط
مختلف فرآيند قابل انعطاف و کم هزینهتر بوده و اطالعات کامل را با سرعتی بیشتر فراهم میسازد.
نتایج حاصله از شبیهسازی به کمک دینامیک سیاالت محاسباتی اطالعات راجع به سرعت ،فشار،
توزیع فازها و ترکیبات ،ارائه میدهد .یک مزیت مهم تکنیکهای  CFDآن است که تاثیر همزمان
هندسه ،خواص و مقیاس قابل بررسی است .لذا در این تحقیق ،جهت شناخت بیشتر رفتار سیستم
ستونهای سینیدار مدلسازي با استفاده از  CFDانجام شده است .مزایای  CFDو توضیحات
مختصری در مورد آن در فصل اول ارائه گردیده است .در فصل دوم درباره انواع برج تقطیر ،اصول
جداسازی و کلیات مربوط به آن مطالبی بیان شده است .سینیهای دریچهای از مشهورترین
تماسدهندههای گاز -مایع در فرآيندهای شیمیایی میباشند و این به خاطر انعطافپذیری آنها
در کنترل محدوده وسیعی از بخار است .تاکنون تحقیقات کمی درارتباط با برجهای تقطیر حاوی
سینیهای دریچهای انجام شده است ،بهطوری که حتی هیدرودینامیک سینیهای دریچهدار به
خوبی درک نشده است .لذا در این پژوهش یک سیستم 3بعدی طراحی و جريانهاي دوفازی
با مدل اویلرین (بررسی هیدرودینامیک سیستم) شبیهسازی شده است .هر فاز دارای معادالت
انتقال مستقل میباشد و ارتباط بین دوفاز از طریق روابط انتقال ممنتوم بین دو فاز در نظر گرفته
میشوند .معادالت مدل اویلرین و مختصری درباره جریانهای چند فازی در فصل سوم ارائه شده
است.
شبیهسازی انجام شده در این تحقیق با کمک نرمافزارهای مختلف انجام شده است تا از قابلیت هر
یک از آنها استفاده و مدل دقیقتری ایجاد گردد .مراحل کار با جزئیات در فصل چهارم توضیح داده
شده است .در پایان مختصری از نتایج کلی به عنوان نتیجهگیری نهایی ارائه شده است.
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مقام معظم رهبري:
خرج كردن درآمدهاي نفتي براي كارهاي روزمره كشور غيرعاقالنه و ضرري حقيقي است.

بهينهسازي فرآيند ريفرمينگ نفتا با احياي كاتاليستي پيوسته جهت افزايش توليد بنزين
مجري :دانشگاه تهران

تاريخ1391 :

چكيده:

فصل اول اين گزارش ،مطالعات کتابخانهاي پيرامون فرآيـند ريفرميـنگ کاتاليـستي و روشهــاي
بهينهسازي را شامل ميشود .فصل دوم به مدلسازي فرآيند ريفرمينگ نفتا ميپردازد و در فصل
سوم ،مدل فرآيندي به دست آمده از فصل اول حل شده و نتايج مدل با دادههاي صنعتي پااليشگاه
اعتبارسنجي شده است .همين طور در ادامه فصل سوم ،آناليز حساسيت بر روي متغيرهاي مختلف
واحد واکنش انجام شده و سپس بهينهسازي بر روي مدل معتبر شده ،ارائه شده است.
نتايج حاصل از مدلسازي فرآيند ريفرمينگ نفتا:
• مدل پيشنهادي براي فرآيند ريفرمينگ کاتاليستي نفتا با احياي پيوسته با خطاي قابل قبولي در
تطابق خوبي با نتايج تجربي قرار دارد.
• روند تغييرات دما و جريانهاي مولي ترکيبات مطابق با رفتار از قبل پيشبيني شده و مطابق نتايج
به دست آمده از ساير مدلسازيهاي انجام شده ،ميباشد.
• آناليز حساسيت اجرا شده بر روي مدل پيشنهادي ،نشان ميدهد که رفتار مدل ،رفتاري منطقي
و قابل توجيه است.
• نتايج حاصل از مدلسازي واحد تثبيت كه با شبيهساز  Aspenصورت گرفته است در تطابق خوبي
با نتايج صنعتي پااليشگاه دارد.
نتايج حاصل از بهينهسازي:
• اعمال بهينهسازي بر روي واحد واكنش با هدف ماكسيمم كردن توليد  C5+انجام شد و با
داشتن خروجي بهينه شده واحد واكنش كه به عنوان خوراك وارد واحد تثبيت شده است ،با هدف
ماكسيمم كردن تخليص محصول ريفرميت و پس از اعمال بهينهسازي بر روي واحد تثبيت افزايش
تخليص  3/6درصدي بهدست آمد.
نتيجه نهايي بهينهسازي شامل بهينهسازي واحد واكنش و تثبيت 3/16 ،درصد افزايش جريان
محصول ريفرميت نسبت به حالت پايه است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 98
مقام معظم رهبري:
بايد درآمدهاي نفتي را به عنوان ذخاير و ميراث كشور و ملت ،به سرمايهاي ماندگار تبديل كنيم.

بررسي و امكانسنجي كاربرد سيستمهاي كنترل فرآيند پيشرفته ( )APCدر پااليشگاههاي نفت
مجري :دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي تاريخ1391 :

چكيده:

هدف از تدوین این گزارش ،ارائه نگرش روشنی از نقش و اهمیت کنترل پیشبین مبتنی بر مدل
( )MPCبه عنوان استراتژی برگزیده کنترل پیشرفته فرآيند ( )APCدر صنایع پاالیش نفت بوده
است.
بررسیهای انجام شده در این گزارش در کنار دانش موجود از ادبیات پژوهشی کنترل پیشبین
نشان میدهد که اختراعهای طرح شده در زمینه  MPCحاوی مجموعهای غنی از دانش طراحی
کنترلکننده برای سیستمهای کاربردی هستند که لزوماً در مقاالت منتشر نشدهاند .وجود رویکرد
طراحی عام منظوره به همراه شناخت به وجود آورندگان اختراعها از فرآيندهای کاربردی باعث شده
است که ایدههای پیشنهادی بسیار توانا و جالب توجه باشد.
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مقام معظم رهبري:
بايد به گونهاي عمل كنيم كه هرآنچه صنعت نفت و گاز متكي به آن است در داخل توليد شود.

توسعه مدل  LPبراي بهينهسازي واحد تقطير اتمسفريك و تبديل كاتاليستي پااليشگاهها
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ1391 :

چكيده:

برنامهريزي مناسب توليد پااليشگاهها باعث ميشود كه عالوه بر سودآوري بيشتر ،محصوالتي با
كيفيت و مورد نياز بازار مصرف توليد شود .براي برنامهريزي توليد بايد فاكتورهايي مانند نياز بازار،
ظرفيت توليد واحدها ،ظرفيت ذخيرهسازي خوراك و محصوالت و چگونگي اختالط نفتخام و
فرآوردهها مورد توجه قرار گيرد .مدل برنامهريزي خطي روشي مناسب براي بهينهسازي اقتصادي و
برنامهريزي توليد پااليشگاهها ميباشد .اين مدل از سه بخش اصلي تشكيل شده است:
* اختالط بهينه خوراك
* بهينهسازي واحد هاي پااليشگاهي
* بهينهسازي اختالط محصوالت
در پروژه حاضر ضمن انتقال نرمافزار مذكور به محيط طراحي شده جديد ،مدلهاي LPواحدهاي
تقطير اتمسفريك و خالء و واحد تبديل كاتاليستي نفتا نيز به آن افزوده شد و درنهايت پايه
اوليه نرمافزاري تحت عنوان  RIPI ARMSتوسعه داده شد .با انجام اين مرحله ،يك قدم به
توسعه نرمافزار جامع LPبراي برنامهريزي توليد پااليشگاهها نزديكتر شديم ،زيرا هدف نهايي
توسعه نرمافزاري جامع براي بهينهسازي و برنامهريزي توليد پااليشگاهها ميباشد كه قابل رقابت با
نمونههاي خارجي آن كه اغلب امريكايي هستند باشد.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 100
مقام معظم رهبري:
استفاده صحيح و برنامهريزي شده از ظرفيت همه صنايع كشور ،شتاببخش پيشرفت صنعت نفت و گاز است.

تهيه برنامه راهبردي مديريت خوردگي در صنايع نفت  -گاز  -پتروشيمي وزارت نفت
مجري :شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي تاريخ1389 :

چكيده:

در شرايط كنوني كه اولويتهاي ملي و جهاني بر روي «انرژي ،محيطزيست و بهينهسازي مصرف»
متمركز گشته است ،موضوع كنترل و كاهش هرچه بيشتر خسارات و هزينههاي ناشي از خوردگي
در تجهيزات و واحدهاي صنعتي از اهميت ويژهاي برخوردار است .عملي ساختن اين اقدامات
مستلزم داشتن برنامهريزي استراتژيك و تدوين يك سند راهبردي است.
با توجه به سرمايهگذاري كالن در صنعت نفت كشورمان كه از حدود صد سال پيش تاكنون انجام
گرفته و گسترش روز افزون تأسيسات و واحدهاي عملياتي اعم از صنايع باالدستي و پاييندستي
آن ،اهميت كنترل و كاهش هزينههاي خوردگي و درنهايت لزوم انجام مديريت خوردگي كامال
آشكار ميگردد .به همين منظور مديريت پژوهش و فناوري وزارت نفت با هدف كاهش هزينههاي
خوردگي نسبت به تهيه و تدوين «سند راهبردي مديريت خوردگي در صنايع نفت» اقدام نموده
است.
در اين سند ،ابتدا تعريف مديريت خوردگي و لزوم و اهميت آن تشريح شده و با استفاده از
پرسشنامه و نيز مصاحبههاي حضوري با متخصصان و مديران ذيربط در صنعت نفت ،مشكالت
كالن موجود در زمينه خوردگي استخراج و مشخص شده و سپس نسبت به تدوين رئوس اصلي
سند اقدام گرديده است .همچنين چشمانداز موردنظر براي سال 1400و مأموريت تشكيالت
مديريت خوردگي و ارزشهاي بنيادي مورد توافق در وزارت نفت تهيه و تدوين شده است .نقاط
ضعف و قوت به عنوان عوامل داخلي و فرصتها و تهديدها به عنوان عوامل بيروني مورد شناسايي
و بررسي قرار گرفته و استراتژيهاي متناسب با آن تعيين شده است .آنگاه نسبت به تعيين هدف
كالن و اهداف ميانمدت و كوتاهمدت اقدام نموده و براي تحقق هريك از آنها هم راهكارهايي ارائه
گرديده است .ضمناً به عنوان اقدامات موردنياز جهت تحقق اهداف ،عناوين پروژههايي نيز تعريف
و ارائه شده است.
در پايان به منظور اجرايي شدن تحقق اهداف ،فرمهايي تحت عنوان برنامهها و اهداف و برنامه
زمانبندي تحقق اهداف بر اساس  Primaveraتهيه شده كه در آنها ،مدت زمان انجام ،مجري،
بودجه موردنياز و معيار (شاخص اندازهگيري) پيشرفت كار براي هر كدام از اهداف مشخص گرديده
است.
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مقام معظم رهبري:
اگر يك م ّلتي نيروي انساني را داشت ،ميتواند ثروتهاي طبيعي خودش را هم استحصال كند.

بررسي سينتيك واكنشهاي حذف مركاپتانهاي موجود در بنزين توليدي واحد كاهش گرانروي توسط محلول
سود در حضور كاتاليست مراكس و شبيهسازي رآكتور واحد مراكس
مجري :دانشگاه صنعتي اصفهان تاريخ1390 :

چكيده:

در اين پروژه به بررسي و تعيين سينتيک اکسيداسيون مرکاپتانها و روشهاي حذف آنها پرداخته
شده است .انتخاب کاتاليست مايع در مرحله تعيين سينتيک هرچند باعث ايجاد خطاي جزئي به
علت بررسي نكردن تأثير نگهدارنده شده است اما امکان استفاده از دادههاي سينتيکي را براي دامنه
وسيعي از فرآيندهاي حذف کاتاليستي مرکاپتان ،فراهم نموده است .دامنهاي که از فرآيندهاي
شستشو با مراکس تا فرآيند استخراج را پوشش ميدهد.
براي اطمينان از دادههاي سينتيکي و همچنين اثبات ضرورت شناخت مکانيسم هر مرکاپتان به
طور جداگانه اقدام به مدلسازي و شبيهسازي متداولترين روش حذف کاتاليستي مرکاپتانها
يعني شيرينسازي بستر ثابت مراکس گرديده است .حل مدل ارائه شده به روش تحليلي باعث
حذف خطاهاي حل عددي و سادهسازي بررسي پارامترهاي مختلف تأثيرگذار بر فرآيند شد.
در فصل پنجم ضمن ارائه يک کد در محيط برنامهنويسي  MATLABاقدام به مقايسه نتايج
شبيهسازي با دادههاي موجود بود که بر دقت مدل و دادههاي سينتيکي صحه گذاشت.
با استفاده از دادههاي آزمايشگاهي فصل سوم در نتايج شبيهسازي ،تأثير نوع مرکاپتان در روند
واکنش مشهود گرديد .لذا انتخاب چهار نوع مرکاپتان متداول و بررسي سينتيک اکسيداسيون
کاتاليستي آنها نه تنها کاري گزاف نبوده بلکه باعث شناخت بهتر فرآيند ميشود.
به وسيله دادههاي حاصله و مدل موجود زمينههاي طراحي بهتر واحد مراکس فراهم گرديد است
که به علت نياز روزافزون کشور به سوختهاي پاک ميتواند راهگشا باشد .از ديگر موارد استفاده
پروژه ميتوان به بهينهسازي واحدهاي مراکس موجود در کشور اشاره کرد .شباهت مکانيسم
واکنش و اساس فرآيند مراکس با فرآيندهاي جديدتر نظير  DMDو  DMCباعث شده که روند
انجام اين پروژه براي مراکس با کمي تغيير براي ساير فرآيندهاي جديدتر نيز بهکار رود.
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مقام معظم رهبري:
نوآوري و ابتكار باعث نوعي جهش در صنعت نفت و گاز و زمينهساز ارتقاي دانش جهاني در اين عرصه است.

طراحي و بهينهسازي فرآيندهاي مايعسازي و جداسازي گاز زير دماي محيط
مجري :دانشگاه تهران تاريخ1388 :

چكيده:

جهت طراحي يك فرآيند كارآمد از نقطهنظر انرژي كه مواد اوليه را به محصوالت نهايي تبديل
كند ،بايد از تمامي اندركنشهاي موجود بين اجزاي طراحي بهرهبرداري شود .به علت هزينههاي
باالي سرمايهگذاري سطح و هزينههاي عملياتي در سيستمهاي جداساز و نيز سيستمهاي سرماساز
وابسته ،طراحي چنين سيستمهايي همواره موضوعي چالشبرانگيز در تحقيقات مهندسي فرآيند
بوده است .طراحي سيستمهاي مايعسازي و جداسازي گاز در زير دماي محيط سالها است كه
مورد توجه محققان بوده است .اما به جهت پيچيدگي زياد طراحي عموماً اجزاي اين سيستمها
بهطور منفرد موضوع تحقيق قرار گرفتهاند و تاكنون الگوريتمي براي طراحي و بهينهسازي يكپارچه
فرآيندهاي زير دماي محيط ارائه نشده است.
چالشهاي موجود در طراحي و بهينهسازي فرآيندهاي جداسازي زير دماي محيط را ميتوان به
 5گروه عمده تقسيم كرد:
 -1انتخاب يك ترتيب براي جداسازي محصوالت
 -2انتخاب واحدهاي جداساز
 -3تعيين شرايط عملياتي مناسب براي هركدام از واحدها
 -4طراحي سيستمهاي سرماساز و شبكه حرارتي وابسته
 -5استفاده مناسب از سياالت سرماساز مختلف و انواع سيستمهاي سرماساز
در صنعت عموماً طراحي و بهينهسازي چنين سيستمهايي بهصورت تجربي انجام ميگيرد .در
اين تحقيق سعي بر آن است كه با بهرهگيري از آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي در اجزاي سيستم
(جداساز ،سرماساز ،شبكه مبدل حرارتي وابسته) ،به دنبال الگوريتم بهينهسازي باشد كه به طور
جامع و همزمان كليه پارامترهاي موجود در مسئله را بهينه كند و جوابهاي حاصل از آن قابل
اتكا باشد.
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مقام معظم رهبري:
استعداد شكوفنده و فياض جوانان ايراني ،تحقق كامل شعار «ما ميتوانيم» را در هر عرصهاي امكانپذير ميسازد.

روشهاي نوين بهرهبرداري و نگهداري بهينه واحدهاي عملياتي
مجري :شركت فناوري صوت و ارتعاش خادم تاريخ1388 :

چكيده:

در فضاي رقابتي امروز ،كليه پااليشگاههاي دنيا براي دستيابي به كيفيت باال ،هزينه پايين،
افزايش سرعت در توليد و  ...تالش ميكنند .دستيابي به اهداف فوق را ميتوان در زمره مهمترين
دغدغههاي مديران امروزي قلمداد نمود .نگهداري و تعميرات به عنوان يكي از مهمترين فرآيندهاي
يك پااليشگاه از اين قاعده مستثني نيست .در اين مستند سعي بر اين است تا مهمترين جنبههاي
مطرح در حوزه تعميرات و نگهداري پااليشگاهها بيان شده و مباني بهكارگيري آنها در پااليشگاه
موردنظر مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد .هدف اصلي اين مستند ،ارائه اصول و مباني بهكارگيري
علم نگهداري و تعميرات در پااليشگاهها و روشهاي اجرايي آنها ميباشد .در اين پژوهش به
رويكردهاي نوين علم نگهداري و تعميرات پرداخته شده و مثالهاي اجرايي متعدد در اين زمينه
ذكر گرديده است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 104
مقام معظم رهبري:
ل ال ...و كار براي خدا ،اين ملت ميتواند جايگاه شايستهي خود را پيدا كند.
با همكاري ،همدلي ،احساس برادري ،احساس عم 

ارائه روش نوين در تعيين آسفالتين در فرآوردههاي سنگين نفت با بررسي جذب آن بر روي كربنفعال
مجري :دانشگاه تربيت مدرس تاريخ1390 :

چكيده:

يكي از مهمترين معضالت صنعت نفت در زمينههاي استخراج و بهرهبرداري ،مسئله رسوب
آسفالتين درون سازندهاي نفتي ،تأسيسات و خطوط انتقال نفت ميباشد .همچنين در فرآيند
شكست هيدروژني نفت سنگين ،آسفالتين و ناخالصيهاي موجود در آن ،سبب كاهش فعاليت
كاتاليست و درنتيجه ازدياد مصرف آن ميشوند .اطالع از مقدار آسفالتين موجود در نفتخام ورودي
به پااليشگاه ،به منظور پيشبيني دقيقتر مقدار و كيفيت محصوالت و همچنين ميزان پتانسيل
آسفالتيني که رسوب ميکند ،حائز اهميت است .روشهاي معمول وزن سنجي جهت اندازهگيري
محتواي آسفالتين يك نمونه نفتي ( )ASTM D6560/IP143داراي خطاي بسياري بوده به طوري
که قابليت تکرارپذيري و تکثيرپذيري آنها به ترتيب  10و  20درصد ميباشد به همين دليل ميتوان
گفت كه ميزان كل آسفالتين موجود در يك نمونه نفتي را نميتوان به طور دقيق تعيين كرد.
کربنفعال به علت داشتن ميل ترکيبي و انتخابپذيري باال و همچنين دارا بودن خلل و فرج بزرگ،
ميتواند جاذب بسيار خوبي براي آسفالتين با وزن مولکولي باال باشد .در اينجا آزمايشات اندازهگيري
مقدار آسفالتين موجود در قيرهاي نفوذي  40/50و  60/70به دو روش معمول و روش ابداعي
با استفاده از كربنفعال و مقايسه بين آنها ارايه شده است .نتايج بهدست آمده با استفاده از روش
ابداعي محتوي آسفالتين قير  40/50را به ميزان  3/63درصد و محتوي آسفالتين قير  60/70را به
ميزان  4/44درصد بيشتر از روشهاي معمول اندازهگيري ميکند .به منظور بررسی صحت نتایج
بهدست آمده از  Violanthrone-79به عنوان مولکول مدل و جایگزینی برای آسفالتين استفاده شد
و ایزوترم جذب آن بر روی کربنفعال در محلول تولوئن تعیین گردید.
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مقام معظم رهبري:
همه دنيا محتاج نفت اين منطقهاند .اگر مسلمين با هم متحد باشند ،دنياي اسالم خيلي سود خواهد برد.

تهيه نرمافزار جامع طراحي و شبيهسازي كورههاي فرآيندي ()FH-PRO
مجري :شركت مهندسي طراحان نفتون آريا تاريخ1390 :

چكيده:

كورههاي فرآيندي ( )Process Heatersموجود در پااليشگاههاي نفت بهدليل مسائلي همچون
افزايش ظرفيت ،قدمت و فرسودگي تجهيزات ،طراحي قديمي و  ...با مشكالت متعددي ازجمله
موارد زير روبرو هستند:
باالبودن دماي پوسته لوله ،باالبودن ميزان هواي مصرفي وكاهش راندمان حرارتي كوره ،باال بودن
ميزان مصرف سوختهاي مايع و گازي ،بروز مشكالت در شكل و ارتفاع شعلهها ،فالكس حرارتي
نامتقارن و زياد در برخي كورهها و درنتيجه افزايش ميزان هواي اضافي ،افزايش بيش از حد دماي
آرك كوره.
بههمين منظور و براي غلبه بر مشكالت ذكر شده و نيز توسعه دانشفني طراحي كورهها نرمافزاري
جامع براي طراحي وشبيهسازي كورههاي فرآيندي ،به كارفرمايي مديريت پژوهش وفناوري شركت
ملي پااليش و پخش توسط شركت نفتون آريا تهيه شده است كه عالوه بر برخورداري از كليه
امكانات و قابليتهاي نرمافزارهاي موجود خارجي همچون  HTFSاز قابليتهاي ويژهاي جهت
استفاده خاص در صنعت پااليش نفت كشور نيز برخوردار است .دراين نرمافزار ،كليه ايرادات و
نواقص نرمافزارهاي خارجي مرتفع شده و عالوه بر اين قابليتهاي اضافي جهت سهولت كاربرد و
افزايش جنبههاي كاربردي درآن ملحوظ شده است .درتدوين اين نرمافزار نيازهاي فعلي پااليشگاهها
و ادارات مهندسي پااليش بهويژه ادارات احتراق و انتظارات ايشان از نرمافزارهاي تخصصي كوره
درقالب اين قابليتهاي جديد تنظيم شدهاندكه مشخصاً در نرمافزارهاي موجود وجود نداشته است.
براساس تجربيات عملي قبلي ،استفاده از اين نرمافزار ،كاهش مصرف سوخت دركورهها را به ميزان6
درصد موجب خواهد شد كه اين امر كاهش قابل توجه هزينه سوخت مصرفي را درپي خواهد
داشت .عالوه بر آن ،طولعمركورهها بهدليل عمليات بهينهتر افزايش يافته و هزينه استهالك آنها
كاهش خواهد يافت .آاليندههاي زيست محيطي نظير  NOx ,SOx ,COنيز كاهش يافته و طوالني
شدن زمانهاي بين تعميرات اساسي نيز باعث افزايش سودآوري پااليشگاهها خواهد گرديد.
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مقام معظم رهبري:

نفت ،خون حياتبخش تحرك دنياي امروز است.

بررسي مطالعاتي جامع انواع نمكزداهاي نفتخام و تهيه بانك اطالعاتي نمكزداهاي نفتخام پااليشگاههاي
كشور
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت تاريخ1391 :

چكيده:

در پروژه حاضر فرآيند نمكزدايي از نفتخام به طور كامل مورد بررسي قرارگرفته است .در ابتدا
كلياتي در ارتباط با اهميت نمكزدايي از نفتخام شامل داليل و ضرورت انجام آن بيان شده ،بعد
از پرداختن به جديدترين روشهاي حذف نمك از نفتخام ،فرآيند نمكزدايي الكترواستاتيكي
بهعنوان رايجترين فرآيند نمكزدايي مورد بررسي جامعتري قرارگرفته است .در ادامه در ارتباط
با نحوه اثرگذاري شرايط عملياتي از جمله دما ،فشار ،ولتاژ اعمال شده ،افت فشار شير اختالط،
نوع تركيب امولسيونزدا ،غلظت امولسيونزدا و ميزان آب شستشو بر بازدهي فرآيند نمكزدايي
مطالبي بيان گرديده است .با توجه به اهميت بحث طراحي نمكزداها ،بخشي در ارتباط با نحوه
انجام محاسبات موازنه جرم و طراحي مخازن نمكزدا ارائه شده است.
در طول انجام اين پروژه از واحدهاي نمكزدايي پااليشگاههاي كشور شامل پااليشگاههاي آبادان،
اراك ،اصفهان ،بندرعباس ،تبريز ،تهران ،شيراز و كرمانشاه بازديد به عمل آمد .در اين بازديدها،
عملكرد واحدهاي مختلف به لحاظ بازدهي و حذف نمك بررسي گرديد .با توجه به مذاكرات انجام
شده با مسئولين و كارشناسان محترم واحدهاي نمكزدايي ،مشكالتي كه در گذشته در اين واحدها
وجود داشته و يا مشكالت موجود ،مورد بحث و بررسي قرارگرفتند و اطالعات كافي و مفيدي در
اين زمينه بهدست آمد .از جمله مهمترين موارد مشاهده شده در اين بازديدها ميتوان به استفاده
نكردن از تركيبات امولسيونزدا بر روي بازدهي نمكزدايي از نفتخام ،تنها دو پااليشگاه بندرعباس
و شيراز از دموليسفاير استفاده كرده و در بقيه موارد بدون توجيه خاصي تزريق امولسيونزدا متوقف
شده بود .در بخش بعدي اين پروژه به كمك دادههاي تجربي به دست آمده از پااليشگاههايي كه به
سيستم  DCSمجهز بودند رفتار فرآيند نمكزدايي و آبزدايي به روش شبكههاي عصبي مصنوعي
مدلسازي گرديد .بر اساس نتايج بهدست آمده ،مدلسازي فرآيند نمكزدايي به كمك شبكه
عصبي نتايج قابل قبولي را حاصل نموده و در صورتي كه دادههاي تجربي مناسب و به تعداد كافي
در دسترس باشد ميتوان بهخوبي رفتار فرآيند نمكزدايي را با توجه به شرايط عملياتي پيشبيني
نمود.
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مقام معظم رهبري:
عليرغم خواست دشمن ،بايد حركت علمي در كشور شكوفا و اميدبخش و آيندهنگر باشد.

بررسي علل كاهش مواد بهبوددهنده هدايت الكتريكي سوخت جت در فرآيند انتقال و پيشنهاد محل مناسب
تزريق ماده افزودني
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت تاريخ1388 :

چكيده:

تحقيقاً در طي فرآيند انتقال و سوختگيري هواپيما ،بهداليل مختلف از جمله وجود برخي
ناخالصيها ،سرعت جريان ،نحوه بارگيري و مهمتر از همه فليتراسيون همراه با شدت جريان پمپاژ
سريع يك مايع ،باعث توليد الكتريسيته ساكن در سوخت ميگردد كه اين موضوع خطر بالقوه
انفجار و آتشسوزي را افزايش ميدهد .وقتي بار الكتريكي تجمع مييابد ،پتانسيل يونيزاسيون
هواي باالي سطح مايع افزايش مييابد .بهطوريكه ميتواند از سطح مايع بهصورت يك جرقه
تخليه گردد.
براي رفع اين مشكل و به منظور باالبردن هدايت الكتريكي سوخت ،به برخي از آنها از جمله سوخت
جت ( )ATK-JP4در پااليشگاهها مواد افزودني پخشكننده الكتريسيته ساكن كه سرعت جدايي
بار را با افزايش هدايت الكتريكي سوخت افزايش ميدهد ،اضافه ميشود؛ برخي از گزارشها حاكي
از كاهش ميزان هدايت الكتريكي ( )ATK-JP4در انبارهاي شركت ملي پخش و اداره سوختگيري
هواپيمايي دارد.
در اين طرح با توجه به منابع و مدارك علمي موجود ،علت اين امر و محل مناسب افزودن اين نوع
مواد به ( )ATK-JP4بررسي و پيشنهاد شده است.
لذا در آزمايشگاه بهطور جداگانه بر روي سه نمونه  ATKمربوط به پااليشگاه ،انبار پخش و
فرودگاههاي تهران ،بندرعباس و مشهد و دو نمونه  JP-4مربوط به پااليشگاه و فرودگاه تهران كه
كاهش اين خاصيت براي آنها گزارش شده است ،پارامتر هدايت الكتريكي از محل توليد تا توزيع
اندازهگيري شده است.
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نتايج بهدست آمده به شرح زير است:
 -1از نظر ايمني هواپيما و اطمينان از هدايت الكتريكي بهترين محل تزريق ،از طريق پمپ گردشي
در مخزن ماشين انتقال سوخت به هواپيما تشخيص داده ميشود .چنانچه نصب و زمان انتقال از
مخزن به هواپيما امكانپذير نميباشد ،نقطه بعدي ،مخزن نهايي تحويل به ماشين سوخترسان
در فرودگاه است و از نظر اقتصادي نيازي به تزريق ماده افزودني در مخازن پااليشگاههاي توليد،
مخازن پخش و هنگام انتقال توسط خطوط لوله و يا تانكرها نميباشد ،چرا كه در طي مسير اين
ماده تأثير خود را از دست ميدهد.
 -2كنترل دقيق مقدار هدايت الكتريكي پس از سوختگيري هواپيما و قبل از پرواز و همچنين
تخليه شارژهاي الكتريكي در هنگام سوختگيري توسط اتصال كابل رابط Earthingاز هواپيما به
زمين بسيار ضروري است.
 -3مقدار مجاز افزودني  ASA-3براي  1ppm ، ATKو براي  0/5 ppm،JP-4ميباشد چرا كه كمتر
از اين مقدار هدايت الكتريكي مناسب را بهوجود نميآورد و بيشتر از اين ،سبب كاهش  WSIMو
گرفتگي فيلترها ميگردد.
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مقام معظم رهبري:
امروز كساني كه ميتوانند دانش را در اين كشور رشد بدهند بايد احساس وظيفه مضاعف كنند.

بررسي آزمايش ميداني بنزين حاوي  10درصد حجمي اتانول در بنزين E10
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت تاريخ1385 :

چكيده:

اتانول با دارا بودن عدد اكتان باال سوختي مرغوب است و به عنوان يك تركيب اكسيژندار با
اضافهشدن به بنزين ميتواند عدد اكتان آن را افزايش داده و انتشار آاليندههايي نظير مونوكسيدكربن
و هيدروكربنهاي نسوخته را كاهش دهد .همچنين آسيب كمتري به محيطزيست و اليه اوزون
وارد سازد.
در اين پروژه تعداد دوازده دستگاه خودروي سمند (چهار دستگاه به عنوان خودروهاي شاهد
با سوخت بنزين بدون سرب معمولي و هشت دستگاه خودرو با سوخت  E10به عنوان سوخت
آزمايشي) به مدت يك سال و هركدام با پيمايش يكصدهزار كيلومتر مسافت ،يك دوره آزمايش
ميداني را سپري نمودند و به منظور بررسي ،كنترل و مقايسه عملكرد آنها با سوختهاي مذكور
ظرف اين مدت پرسشنامههايي حاول سؤاالت متنوع تهيه و در اختيار رانندگان خودروها قرارداده
شد .بررسي و مقايسه نهايي پاسخهاي داده شده در پرسشنامهها حاكي از آن است كه سوخت
ن معمولي بدون سرب در خودروها
 E10طي دوره آزمايش ميداني عملكرد نسبتاً بهتري از بنزي 
داشته است.
در ارتباط با بررسي تأثيرگذاري سوخت  E10بر روغنموتور ،از بين دوازده دستگاه خودروي مورد
آزمايش ،دو دستگاه خودرو ،يكي شاهد و ديگري با سوخت  E10ضمن استفاده از روغنموتور
ايرانول  8000تحت سه دوره آزمايشكات ميداني مقايسهاي قرار گرفتند و مشخص گرديد كه
سوخت  E10هيچگونه تأثير منفي بر كيفيت روغنموتور مورد آزمايش نداشته است.
آاليندگي و مصرف سوخت خودروها طي مدت يك سال آزمايش ميداني در فواصل هر 15000
كيلومتر پيمايش با استفاده از سيكل رانندگي استاندارد اندازهگيري گرديد و ظرف اين مدت
خودروهاي  E10سوز ،انتشار مونوكسيدكربن و هيدروكربنهاي نسوخته كمتر و اكسيدهاي ازت
بيشتري نسبت به خودروهاي شاهد داشتند .مصرف سوخت خودروهاي  E10سوز نيز نسبت به
خودروهاي شاهد باالتر بود.
پس از پيمايش يكصدهزار كيلومتر مسافت ،سرسيلندر كليه خودروهاي مورد آزمايش باز و موتور
آنها از نظر رسوب سوپاپهاي ورودي ،رسوبات سطح سرسيلندر و تاج پيستونها ،وضعيت داخل
مانيفولد ورودي و وضعيت شيلنگهاي سوخت مورد بررسي قرار گرفت .نتايج حاصله مبين آن
است كه سوخت  E10از نظر تشكيل رسوب در موتور تقريباً مشابه بنزين معمولي عمل نموده و
بهعالوه تأثير سوئي بر كيفيت شيلنگهاي بنزين نميگذارد.
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مقام معظم رهبري:
روي پاي خود ايستادن ،آن وقتي تحقق پيدا خواهد كرد كه علم از درون خود ما بجوشد.

بررسي آزمايشگاهي ،مدلسازي و پيشبيني رسوبگذاري در خطوط انتقال نفت ،پمپ ،شيرآالت و تأسيسات
توليدي
مجري :دانشگاه تربيت مدرس تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

در انتقال نفتخام به پااليشگاهها نمكها همراه با آب باعث خوردگي لولهها ميشوند .وجود
مبين وجود نمك و آب در نفت انتقالي است.
تأسيسات آبگيري و نمكزدايي در پااليشگاهها ّ
در خطوط انتقال از سرچاه تا تأسيسات نمكزدايي رسوبات همراه با آسفالتين باعث گرفتگي و
خوردگي خطوط لوله ميشود ،رسوبگذاري باعث بسته شدن لولهها و اتصاالت و شيرهاي نفت
ميشود .در عمليات برداشت نفت از چاه چون شرايط دما و فشار در سرچاه پايين ميآيد در
نتيجه نمكهاي معدني در تأسيسات مانند پمپها و اتصاالت و مخازن سرچاهي رسوب ميكند.
رسوبات مذكور باعث گرفتگي شيرآالت و پايين آمدن راندمان پمپ و ساير تأسيسات نفتي ميشود.
پيشبيني رسوب در توليد سرچاهي باعث بهينه كردن توليد نفتخام ميشود .در بعضي از چاههاي
نفت توليد از چاه كاهش يافته و اين به واسطه رسوبگذاري مواد معدني در هنگام توليد بوده است.
از طرفي در بازيافت نفتخام با استفاده از تزريق گاز  CO2و آب معموالً در مخازن رسوبهاي
كربنات و سولفات باعث افت فشار چاه ميشوند .در اين تحقيق بررسي آزمايشگاهي تشكيل رسوب
در لولهها و اتصاالت و اندازهگيري دقيق رسوب انجام ميشود .همچنين با استفاده از مدلهاي
ترموديناميكي نوع و ميزان مقدار رسوب در شرايط متفاوت حرارتي و فشار پيشبيني و تخمين
زده ميشود .در نهايت يك نرمافزار كاربردي براي پيشبيني نوع و مقدار رسوب تهيه خواهدشد.

پژوهش در زمينه شناخت و
بهكارگيري فناوريهاي نو
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مقام معظم رهبري:
براي اينكه دنيا مجبور شود عزّت و كرامت شما ملت ايران را نگه دارد ،بايد به خودتان متكي شويد.

مطالعه و تحقيق در خصوص استفاده از فناوري نانو در فرآيند خالصسازي بيوسورفكتانت قابل كاربرد دركاهش
ويسكوزيته لجنهاي حاصل از اليروبي مخازن فرآوردههاي نفتي (محيط مدل) در مقياس آزمايشگاهي و بنچ

مجري :پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

تاريخ1390 :

چكيده:

محفظههاي ذخيره نفت حاوي مقادير زيادي لجنها و رسوبات تهنشين شده هستند .لجنها و
برشهاي سنگين نفت كه در ته مخازن ذخيره نفت تهنشين ميشوند ،رسوباتي با ويسكوزيته
باال و حتي جامد ميباشند كه پمپها قادر به جداكردن آنها نيستند .جداسازي آنها نيز
نيازمند شستشو با حالل يا پاكسازي دستي ميباشد .هر دو فرآيند زمانبر ،خطرناك و
گرانقيمت ميباشد .روش ديگر ،توليد امولسيون پايدار نفت/آب با كمك سورفكتانتها و
بيوسورفكتانتها است .با اين روش ممكن است هزينههاي پاكسازي تانك كام ً
ال از محل
ارزش افزوده امولسيون بازيافت شده تأمين شود .بيشترين بيوسورفكتانتهايي كه مورد
مطالعه قرار گرفتهاند رامنوليپيدهاي بهدست آمده از سودوموناس آئروجينوزا ميباشد كه به
صورت تجاري در دسترس است .پايداري زياد تحت گسترهاي از  PHو شوري ،از مزاياي اين
سورفكتانت ميباشد .مشكل كاربرد بيوسورفكتانت جهت پاكسازي مخازن نفت اين است
كه جداسازي بيوسورفكتانتهاي توليدشده گاهي مشكل و هزينهبر است .در اين تحقيق
بهينهسازي فرآيند خالصسازي بيوسورفكتانت توليدي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي
اكسيدآهن سنتز شده به دو روش متفاوت مورد بررسي قرار گرفته و تأثير دو متغير مدت
زمان تماس نانوذرات با بيوسورفكتانت و مقدار نانوذرات تركيب شده با بيوسورفكتانت بر ميزان
خالصسازي بيوسورفكتانت تعيين شده است .همچنين كارايي دو نوع نانوذره سنتز شده نيز
مورد مقايسه قرار گرفته است.
عالوه بر بهينهسازي فرآيند خالص سازي بيوسورفكتانت ،بهينهسازي توليد امولسيون نرمال
دكان (به عنوان محيط مدل لجن نفتي) ،در آب توسط بيوسورفكتانت خالص شده نيز بررسي
شده است و در نهايت در شرايط بهينه بهدست آمده ،فعاليت امولسيونكنندگي لجننفتي در
آب به كمك محلول بيوسورفكتانت مورد مطالعه قرارگرفته است .با توجه به نتايج بهدست
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آمده مشاهده گرديد كه كارايي نانوذرات سنتز شده به روش رسوبي كاهشي بيشتر از روش
همرسوبي بود بهطوريكه مقدار نانوذره كمتري براي جداسازي ناخالصيها در روش سنتز
اول نياز بود .همچنين مطابق نتايج بهينهسازي فرآيند خالصسازي بيوسورفكتانت به روش
پاسخ سطح ( ،)RSMسطح بهينه براي مدت زمان تماس نانوذرات و محلول بيوسورفكتانت
و همچنين جرم نانوذرات تركيبي با بيوسورفكتانت به ترتيب برابر  28/5 minو 0/07 g
بوده و مقدار غلظت مايسل بحراني تحت اين شرايط براي  22/86 mg/Lبهدست آمد .در
ادامه براساس شرايط بهينه بهدست آمده در توليد بيوسورفكتانت و خالصسازي با استفاده
از نانوذرات ،فرآيند كاهش كشش سطحي در محيط مدل (نرمال دكان) بررسي شد.
نتايج نشان داد كه با افزودن محلول بيوسورفكتانت خالص نشده به نرمال دكان ،كشش
بين سطحي از مقدار  27 mN/mكاهش يافته و به نقطه  CMCآن يعني  7 mN/mرسيد.
درحاليكه براي محلول بيوسورفكتانت خالص شده با نانوذرات ،كشش بين سطحي تا مقدار
 1 mN/mكاهش يافت .تفاوت مشاهده شده ،كارايي مناسب روش خالصسازي با نانوذرات را
نشان ميدهد .مطابق نتايج بهدست آمده از برنامه آماري پاسخ سطح مشاهده ميشود كه با
افزايش دور همزن از  700 rpmبه  1000 rpmمقدار فاز امولسيون افزايش يافته است و بعد از
 24ساعت ،براي نسبت بيوسورفكتانت /نرمال دكان  3به  1و  1به  ،1مقدار نرمال دكان كمتري
از فاز امولسيون جدا شده است كه نشاندهنده پايداري باالتر امولسيون ميباشد .براي دور
 1000 rpmباالتر تفاوت چنداني در مقدار امولسيون توليد شده مشاهده نميشود .همچنين
براساس شرايط بهينه در بررسي اثر نسبت حجمي فازها مشاهده ميشود كه مقدار امولسيون
توليدي براي سرعت مياني  ،1000 rpmدر نسبت حجمي  1به  1تقريباً بيشترين مقدار را
دارد .استفاده از بيوسورفكتانت خالص باعث كاهش زمان روانسازي لجن نفتي به ميزان
حداقل دو برابر ميشود .همچنين در شرايط بهينه ،نسبت درصد ميزان ويسكوزيته مخلوط
لجن نفتي با بيوسورفكتانت خالص نسبت به ويسكوزيته مخلوط لجن نفتي و بيوسورفكتانت
ناخالص در حدود  75درصد است كه نشاندهنده ميزان مناسب كاهش ويسكوزيته لجننفتي
توسط بيوسورفكتانت خالص ميباشد.
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مقام معظم رهبري:
م ّلتي كه علم ندارد محكوم به عقبماندگي و ذلّت و بداخالقي و دون و فرودستي در معادالت جهاني است.

بررسي ،پژوهش و سنتز نانوكاتاليستهاي فلزات نجيب
( ) Pt، Ru، Ir، Rh،Pdبراي توليد گازسنتز به روش اكسيداسيون جزئي
مجري :دانشگاه كاشان تاريخ1390 :

چكيده:

به منظور پيشبيني و بررسي نتايج آزمايشهاي كاتاليستي و بررسی شرايط عملياتي (دما و
نسبت خوراك) ،آناليز ترموديناميكي بر روی فرآيند اكسيداسيون جزئي و ریفرمینگ ترکیبی
متان صورت گرفته است .نتایج این مدلسازي نشان میدهند كه بهترين شرايط برای فرآيند
اکسیداسیون جزئی متان در نسبت خوراك بين 0/4تا  0/8و محدوده دمايي1000 Kتا
 1100 Kاست .از ميان روشهاي بررسي شده براي تهيه آلومینات منیزیم به عنوان پايه
كاتاليست ،روش همرسوبي به عنوان روش مناسبي جهت سنتز آلومینات منیزیم در مقياس
نانومتري و با مساحت سطحي ويژه باال مورد استفاده قرار گرفت و سپس فرآيند اکسیداسیون
جزئی متان و نیز اثر افزودن دیاکسیدکربن به این فرآيند بر روی کاتالیستهای فلزات نجیب
( )Rh ،Ru ،Ir ،Pt ،Pdبا پایه آلومینات منیزیم پایدار شده برای تولید گاز سنتز مورد بررسی
و مطالعه قرار گرفته است .برای تعیین مشخصات کاتالیستهای تهیه شده ،آزمایشهای
 BET ،XRD ،SEM ،TEM ،TPR ،TPH ،TPDو جذب شیمیایی سولفید هیدروژن انجام شده
است .آنالیز جذب شیمیایی سولفید هیدروژن محدوده اندازه کریستالی فلزات فعال را بین 1/8
تا  4/24 nmنشان داد .نتايج بهدست آمده نشان ميدهد كه كاتاليستهاي Rhو  Ruبيشترين
فعاليت را در فرآيند اكسيداسيون جزئي متان دارند و روند فعالیت براي كاتاليستهاي مختلف به
اين صورت است.Rh~Ru>Ir>Pt>Pd. :
در بررسي اثر  GHSVنتايج بهدست آمده نشان ميدهد كه براي كاتاليستهاي  Rhو  Ptبا افزايش
 ،GHSVميزان تبديل متان و گزينشپذيري  H2و  COكمي افزايش مييابند اما براي Ru، Ir
كاهش خيلي كمي مشاهده ميشود .نتايج بهدست آمده از بررسي تأثير نسبت خوراك نشان
ميدهد كه با افزايش نسبت اكسيژن به متان ميزان تبديل متان براي همه كاتاليستها افزايش
مييابد و نسبت  H2/COهم به غير از كاتاليست  Pdبراي بقيه كاتاليستها روندي افزايشي دارد.
همچنین نتایج بهدست آمده نشان میدهد که کاتالیستهای فلزات نجیب در مدت  50ساعت
واکنش ،پایداری باالیی داشته و هیچگونه کاهشی در میزان تبدیل متان از خود نشان ندادند .در
ضمن نسبت مولی  H2/COبرای فرآيندهای ریفرمینگ دیکسیدکربن ،اکسیداسیون جزئی متان
و ریفرمینگ ترکیبی به ترتیب مقادیر  0/7 ،2و  1بهدست آمد.
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مقام معظم رهبري:
تحقيق يعني كاويدن ،كاوش ،تالش كردن براي رسيدن به چيزي كه تا به حال به آن دسترسي پيدا نشده است.

طراحي و ساخت پايلوت فرآيند جذب تناوبي خالء براي جداكردن  CO2از گازهاي حاصل از احتراق
مجري :دانشگاه تربيت مدرس تاريخ1391 :

چكيده:

در سالهاي اخير جمعآوري گاز  CO2و توسعه روشهاي جداسازي آن به طور چشمگيري مورد
توجه قرار گرفته است .اين گاز ازجمله گازهاي گلخانهاي است و در راستاي كنترل اين گازهاي
در سطح كره زمين جداسازي و حذف گاز دياكسيدكربن اهميت ويژهاي پيدا كرده است .در اين
گزارش در ابتدا وضعيت تحقيقات در اين رابطه مرور ميشود و پس از آن لزوم جداسازي اين گاز
بررسي ميشود .تاكنون روشهاي مختلفي براي جداسازي و حذف گاز CO2شناخته شده است.
يكي از اين روشها بهكارگيري جاذبهاي صنعتي در فرآيند جذب تناوبي فشار است كه در اين
گزارش به آن پرداخته شده است.
ميزان جذب اين گاز بر روي جاذبهاي شناخته شده نشان ميدهد كه استفاده از خالء در
مرحله دفع فرآيند جذب تناوبي فشار اجتنابناپذير است و در نتيجه يك فرآيند جذب تناوبي
فشار و خالء شامل هشت مرحله در يك پايلوت با  4بستر جذب به طول يك متر و قطر 3/5
سانتيمتر براي جداسازي گاز  CO2از مخلوط آن با نيتروژن طراحي گرديده است .دو نوع جاذب
كربن غربال مولكولي و زئوليت  13Xدر اين جداسازي مورد استفاده واقع شدند كه در قسمت
آزمايشگاهي با استفاده از جاذب كربن غربال مولكولي حداكثر خلوص  %76و با استفاده از زئوليت
حداكثر خلوص  % 92/98حاصل شد .در ادامه اثر پارامترهاي فشار جذب ،زمان سيكل و مقدار
خوراك بر روي عملكرد فرآيند بررسي شد .مدلسازي و شبيهسازي فرآيند نيز با استفاده از روش
 Orthogonal Collocationو نرمافزار  MATLABصورت گرفت .الزم به ذكر است كه اين تحقيقات
همچنان درحال انجام و پيشرفت است.
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مقام معظم رهبري:
علم شكوفا و پيشرفته اگر در اختيار يك ملت سالم و كامل باشد ،مايه خير و بركت است.

نانوفيلتراسيون حاللهاي آلي ( )OSNدر صنايع پااليشگاهي و ساخت و راهاندازي سيستم جداسازي
در مقياس بنچ
مجري :دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

در اين پروژه ،غشا پليمري با خواص تراوايي و تكرارپذيري مطلوب جهت جداسازي حاللهاي
ت كاربرد اين غشاي
آلي از جريانهاي مايع واحدهاي پااليشگاهي كشور ساخته شد .از جمله قابلي 
نانوساختار پليمري براي جداسازي مخلوط حاللهاي آلي متيلاتيلكتون ( )MEKو تولوئن از
جريان فيلتريت خروجي واحد واكسزدايي ( )Dewaxingپااليشگاههاي نفت ميباشد .بدين منظور
و در بخش اول ،پس از مطالعات كتابخانهاي و انتخاب پليمر مناسب و روش سنتز مناسب آن ،غشا
پليمري براي جداسازي مخلوط حاللهاي آلي متيلاتيلكتون ( )MEKو تولوئن ساخته شده و با
تستهاي استاتيكي تعيين مشخصات ميگردد .سپس در ادامه ،اجزا و تجهيزات موردنياز بررسي و
تهيه گرديده تا سيستم جداسازي غشايي براي فرآيند  OSNراهاندازي شود.
يToluene, MEK, Lube Oil
دربخش دوم ،خواص تراوايي(تستهاي ديناميكي) براي حاللهاي آل 
با استفاده از سيستم نانوفيلتراسيون راهاندازي شده ،مورد بررسي قرار ميگيرد .بررسي و مطالعه
تأثير دماي خوراك بر ميزان تراوايي ،درصد دفع  Lube Oilو نسبت وزني حاللها ،بررسي و مطالعه
تأثير فشار عملياتي بر ميزان تراوايي ،درصد دفع  Lube Oilو نسبت وزني حاللها و در نهايت
بررسي و مطالعه تأثير دبي خوراك بر ميزان تراوايي ،درصد دفع  Lube Oilو نسبت وزني حاللها از
مهمترين فعاليتهاي اين بخش از پروژه خواهد بود .به اين ترتيب ،توانايي جداسازي غشا در شرايط
شرايط تقريباً نزديك جريان فيلتريت واحد  Lube Oilپااليشگاه بررسي گرديده و مسير براي تبديل
مقياس آزمايشگاهي به مقياس نيمهصنعتي طرح هموار ميگردد.
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مقام معظم رهبري:
علم و معرفت ،گوهر بسيار عزيز ،شريف و ارزشمندي است كه انسان هميشه بايد به دنبال آن باشد.

تهيه و تدوين برنامه جامع بيواتانول كشور  -فاز اول
مجري :شركت طراحي فرآيندهاي شيميايي فراتك تاريخ1391 :

چكيده:

این گزارش در  3بخش مجزا و البته مرتبط با هم تهیه شده است:
بخش اول :مواد اولیه تولید بیواتانول
در این بخش مواد اولیه اصلی شناخته شد و مورد استفاده برای تولید بیواتانول در جهان به چند
گروه تقسیمبندی شده و مهتمرین آنها معرفی گردیدهاند .آن تعداد از مواد اولیه معرفی شده که
بحث تولید بیواتانول ازآنها در ایران مطرح میباشد ،بهطور جداگانه مورد بررسی مجدد قرار گرفتهاند.
بررسی بعضی از مواد اولیه معرفی شده در همین حد باقی خواهند ماند ،اما آنهایی که در طرحهای
پیشنهادی تولید بیواتانول در ایران مطرح هستند ،در بخشهای آتی طرح مجددا ً مورد بررسی
دقیقتر و جامعتر قرار خواهند گرفت.
بخش دوم :تکنولوژی تولید بیواتانول
در این بخش اجزای مختلف تشکیل دهنده فرآيند تولید بیواتانول تا مرحله دستیابی به بیواتانول
سوختی ،از مواد اولیه مختلف (قندی -نشاستهای -سلولزی -ترکیبی) معرفی میگردد .در هر
قسمت ،در صورت وجود فناوریهای مختلف و جایگزین به این فناوریها اشاره خواهد شد.
بخش سوم :محصوالت جانبی تولید بیواتانول
در این بخش بعضی محصوالت مهمتر قابل تولید به عنوان محصوالت جانبی(جنبی) در فرآيندهای
مختلف تولید بیواتانول از مواد اولیه مختلف معرفی خواهد گردید.
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مقام معظم رهبري:
شما بايد علم را دوست بداريد ،ارزش بدانيد ،آن را براي خدا و با نيت خالص دنبال كنيد.

بازيافت هيدروژن از جريانهاي  OFFGASپااليشگاهي توسط تكنولوژي جديد غشايي
مجري :دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

ن است .مشخصات
عملکرد يک غشا در يک فرآيند مشخص در تقابل موثر از پارامترهاي ساختاري آ 
ساختاري يک غشا وقتي مناسب است که عملکرد بهينه و پايداري زماني در فرآيند جداسازي
مورد نظر از خود نشان بدهد .خواص مناسب و بهينه يک غشا را زماني ميتوان بهدست آورد که
از مراحل ساخت آن ،مکانيسمهاي سنتز و از همه مهمتر از تاثير پارامترهاي مهم در سنتز غشا،
دانش و فهم عميق و کافي داشت .غشاهايي که در فرآيندهاي جداسازي گازي که در عمل مورد
استفاده قرار ميگيرند بايستي برآوردهکنندهي بسياري از نيازمنديهاي موجود در فرآيند جداسازي
گازي باشند .دبي حجمي عبوري تراوش يافته از اين غشاها بايد باال و در حد قابل قبول باشد ،اين
مورد در فرآيند جداسازي گازي در مقياس صنعتي اهميت بهسزايي دارد .عالوه بر باال بودن ميزان
دبي حجمي عبوري ،همچنين غشا بايد انتخابپذيري مناسب و قابلقبول داشته باشد بهنحوي
که جريان گازي محصول ،از خلوص بااليي برخوردار گردد .غشاهاي مورد استفاده در فرآيندهاي
جداسازي گازها عالوه بر موارد فوق بايستي در فشارهاي گازي باال که معموال در جريانات گازي
صنعتي وجود دارد ،بتواند مقاومت مکانيکي قابل قبولي را از خود نشان دهند.
ساخت و کاربرد غشاهايي با اين خصوصيات همواره دغدغهي اصلي محققين غشايي است .يکي
از مواد پليمري که اين خصوصيات را ميتواند براي غشا ساخته شده از آن دراختيار قرار بدهد،
پليمر پليسولفون ميباشد .اين پليمر با دماي شيشهاي شدن 185درجه سانتيگراد ،در دماي
محيط ساختار شيشهاي دارد که مناسب براي فرآيندهاي جداسازي گازي است .کاربرد صنعتي
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اين پليمر در فرآيندهاي صنعتي جداسازي غشايي براي گازها در واحدهاي صنعتي دنيا به تفصيل
در این گزارش بيان میگردد .در پروژهي حاضر ابتدا غشا نامتقارن پلي سولفون متشکل از دو اليه
متخلخل و چگال با روش جدايش فازي با استفاده از اصول ريختهگري محلول پليمري به صورت
صفحهاي ساخته شد و در ادامه براي بهبود و افزايش انتخاب پذيري غشا بر روي سطح اليهي
نازک چگال آن ،سيليکون رابر (پليديمتيلسيلوکسان) پوشانده شد .مراحل ساخت غشا و بررسي
مکانيسم جدايش فازي و تشکيل فازهاي غني و فقير از پليمر در بخشهای مورد نظر با جزئيات
کامل ارائه گردیده است .بنابراين در اين مطالعه به منظور ساخت غشا بهينه مورد نظر ،پارامترهاي
موثر بر مشخصات ساختاري به با استفاده از روشهایی مانند میکروسکوپ الکترونی و روش تجزیه
حرارتی به طور تجربي و آزمايشگاهي بررسي شده است .استفاده از ناحالل در محلول ريختهگري،
اضافه نمودن حالل در حمام انعقاد ،تغيير دماي حمام انعقاد ،اثر نوع ناحالل در جدايش فازي
همگي مولفههاي تاثيرگذار بر مشخصات ساختاري غشا هستندکه در اين پروژه مورد تحقيق قرار
گرفتهاند .آزمايشها ميزان تراوشپذيري خالص گازهای هیدروژن ،متان ،دياكسيدكربن و نیتروژن
براي تعيين فاکتور انتخابپذیری ايدهال غشا با استفاده از سیستم تراوایی گازها با دو مدول موازی
برای بررسی تاثیر تمامی پارامترهای سنتز غشا بر روی تراوایی تمامی غشاهای سنتز شده ،انجام
گردید .با استفاده از نتایج تاثیر پارامترهای سنتز بر روی گاز تراوایی غشاها و همچنین مشخصات
ساختاری ،بهترین شرایط سنتز برای ساخت بهینه غشا مورد نظر بهدست آمد .در این راستا با
انتخاب بهترین شرایط ساخت غشا بهینه ،تاثیر تغییرات پارامترهای عملیاتی فشار و دما بر روی
میزان تراوایی گازهای خالص و فاکتور انتخابپذیری ايدهال مطالعه و بررسی شده است .فاکتور
انتخابپذیری گازهای خالص اگر چه در بسیاری از موارد با ارزش و معیاری مناسب برای پیشبینی
شرایط واقعی جداسازی میباشد ولی انجام عملیات جداسازی در شرایط واقعی مخلوط گاز از
ارزش باالتر و نتایج دقیقتر و نزدیکتر به واقعیت برخوردار است .بنابراین و بدین منظور ،سيستم
مخلوطساز گازها در این پروژه طراحی و راهاندازی گردید .استخراج دادههای ضریب جداسازی
گازهای مخلوط با استفاده از این سیستم انجام شده است .در این راستا با تنظیم کارکرد سیستم
مخلوطساز ،تاثیر تغییرات پارامترهای عملیاتی فشار و دما بر روی میزان ضریب جداسازی گازها
مطالعه و بررسی شده است .بر اين اساس ،تیم مجری معتقد است که مرحله اول فناوري ساخت و
کاربرد غشاهاي صفحهای نانوساختار پليمري مورد استفاده در صنعت پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي و به صورت ويژه براي جداسازي هيدروژن از  offgasواحدهای پاالیشگاهی ،تدوين شده
است .بدین ترتیب با استفاده از نتایج این پروژه میتوان در مراحل باالتر با ساخت مدول غشایی
حلزونی( )spiral woundو یا مدول الیاف توخالی( )hollow fibersواحد نیمه صنعتی بازیافت
هیدروژن از مخلوط  offgasطراحی و راهاندازی نمود .اميد است نتايج پروژه حاضر براي پيشبرد
فناوري طراحي و ساخت غشاهاي پليمري وکاربرد آنها در جداسازي گازها و بازيافت گازهاي با
ارزش در صنايع كشور در مقياس نيمهصنعتي و پایلوت مفيد واقع گردد.
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مقام معظم رهبري:
شما بايد علم را دوست بداريد ،ارزش بدانيد ،آن را براي خدا و با نيت خالص دنبال كنيد.

شناسايي و غربالگري ميكروارگانيزمهاي قادر به انجام پاكسازي زيستي ()Bioremediation
هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقهاي ( )PAHsدر نمونههاي خاك
مجري :جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران تاريخ1391 :

چكيده:

ساالنه در حدود شش ميليون تن نفت وارد محيطزيست ميشود .نشت و گسترش آلودگي نفتي
در مناطق توليد نفت ،پااليشگاهها و خطوط حمل و نقل در اثر ناكارآمدي فرآيندها و بروز سوانح،
امري اجتنابناپذير است .در كشور ما نيز ،با توجه به وسعت فعاليتهاي نفتي ،نياز به روشهاي
پاكسازي كارا ،اقتصادي و سازگار با محيطزيست براي رفع آلودگي از خاكهاي آغشته به نفت
وجود دارد .بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي اثر باكتريهاي بومي مناطق آلوده به تركيبات نفتي
در پاكسازي زيستي نفتخام و تركيبات پلي آروماتيك (Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs
ميباشد .نمونههاي خاك ،از مناطق آلوده به نفت و تركيبات پليآروماتيك ،مانند پااليشگاه و پمپ
بنزينهاي اطراف شهر تهران و خاك اطراف لولههاي گاز پااليشگاه ،جمعآوري شد .جهت افزايش
تعداد ميكرارگانيسمهاي سازگار با مواد نفتي ،غنيسازي در محيط كشت )BH (Bushnell Haas
صورت گرفت .سپس رفتهاي  10-1تا  10-9جهت پورپليت در محيط  BHبه همراه  %1نفتخام
استفاده شد .با بررسي ميكروسكوپي و استفاده از تستهاي بيوشيميايي ،جدايهها تا حد جنس
و گونه شناسايي شدند .براي بررسي تأثير جدايههاي حاصل در تجزيه نفت ،از كشش همزمان
باكتريها با نفتخام به نسبت  %1در محيط مايع  BHاستفاده شد .همچنين شرايط متفاوت A، B،
 Cو  Dاعمال گشت .تمام ارلنها در انكوباتور 30درجه سانتيگراد به مدت 40روز نگهداري و سپس
با استفاده از روش ] ،Saturated Aromatic Resin Asphaltenes [SARAبرشهاي آروماتيك
نفتخام جدا شدند .در ستون كروماتوگرافي بر روي سيليكاژل ،نرمال -پنتان ريخته شد و برش
آروماتيك نفتخام ،براي كروماتوگرافي آماده گرديد.
در مجموع از حدود  174نمونه خاك 28 ،ايزوله با توان تحمل نفتخام بهدست آمد كه شامل
تنوعي از كوكسيها ،كوكوباسيلها و باسيلها گرم مثبت و منفي بودند 10.ايزومله برتر براساس
سرعت رشد و توان تجزيه تركيبات نفتي در تستهاي بيوشيميايي ،Pseudomonus diminuta
 Staphilococcus epidermaidis ،Xantomonas maltaphilaو  Entrobacteriaceتشخيص داده
شدند .نتايج كروماتوگرافيگازي حاكي از حذف تعداد زيادي از تركيبات نفتي و يا كاهش مقدار
آنها با استفاده از خاك پااليشگاه تهران و جدايههاي سودوموناس در مقايسه با نمونه شاهد بود.
با توجه به نتايج حاصل ميتوان از اين جدايه در روشهاي دوستدار محيطزيست جهت حذف
آاليندههاي نفتي استفاده كرد.
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مقام معظم رهبري:

خود را به علم و معرفت و پارسايي مجهز كنيد.

استفاده از نانولولههايكربني بهعنوان جاذبهاي جديدي براي مواد نفتي فرار
مجري :جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران تاريخ1390 :

چكيده:

در اين طرح به منظور بررسي عملكرد نانولولههايكربني در جذب مواد فرار نفتي ،عملکرد دو نوع
نانولوله کربني موجود در بازار ايران براي جذب اين مواد مورد بررسي قرارگرفت .براي اين منظور
فرار نفتي) انتخاب شدند و جذب آنها در شرايط فشار
بنزن و تولوئن بهعنوان مدل (از بين مواد ّ
اتمسفري و دماي محيط روي نانولولههايکربني بررسي شد .براي تعيين ميزان جذب از روش
استخراج با حالل استفاده گرديد .عملياتهاي مختلف شيميايي و حرارتي نيز روي نانولولهها
انجام گرفت تا اثر هر کدام روي خواص جذب معين گردد .اين عملياتها شامل اسيدشويي و
آنيلکردن در دماهاي باال ميشوند .جهت تعيين مشخصات نانولولهها و همچنين بررسي اختالف
در عملکرد انواع مختلف آنها ،از روشهاي  ،SEMطيفسنجي رامان و مادون قرمز و اندازهگيري
سطح مخصوص استفاده گرديد.
نانولولههايکربني چند جداره ساخت پژوهشگاه صنعت نفت در مقايسه با نمونههاي چيني بهواسطه
سطح ويژهي بيشتري و بلورينگي باالتري (نسبت  ID/IGپايينتري) که دارند ،براي بنزن و تولوئن
ظرفيت جذب باالتري داشتند .براي هر دو نمونه داخلي و خارجي ،هر سه نوع اصالح سطحي که
عبارت بودند از آنيلکردن ،عاملدار کردن با اسيدنيتريک غليظ و آنيلکردن نمونههاي اسيدشويي
شده ،منجر به افزايشظرفيتهاي جذب بنزن و تولوئن شدند .طبق نتايج طيفهاي رامان نمونهها،
آنيلکردن نانولولههايکربني منجر به افزايش بلورينگي (کاهش نسبت  )ID/IGميشود و ظرفيت
جذب را نيز افزايش ميدهد .به عبارت ديگر افزايش بلورينگي باعث افزايش ظرفيت جذب مواد فرار
نفتي توسط نانولولههاي کربني ميشود .همچنين اصالح سطح نانولولههايکربني با اسيدنيتريک
غليظ طبق نتايج آناليزهاي  ،BETمنجر به افزايش سطح ويژه ميشود و ظرفيت جذب را نيز
افزايش ميدهد .به عبارت ديگر افزايش سطح ويژه باعث افزايش ظرفيت جذب مواد فرار نفتي
توسط نانولولههاي کربني ميشود .بهطور کلي نتايج اين بررسيها نشان ميدهند که ساختار
گرافيتي (بلورينگي) و سطح ويژه دو پارامتر مهم و تاثيرگذار بر ظرفيت جذب مواد فرار نفتي توسط
نانولولههايکربنيميباشند.
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مقام معظم رهبري:

محيط علمي بايد در عين آن كه باالترين بهرهي ممكن را از دانش پيشرفته جهان ميبرد ،متكي به خود و مبتكر و خالق باشد.

بررسي اثر جهشهاي نقطهاي بر خواص آنزيم پراكسيداز ترب سياه كوهي به منظور حذف فنل از پسابهاي نفتي
مجري :دانشگاه تربيت مدرس تاريخ :درحال اجرا

چكيده:

ترکیبات فنلی در پساب صنایع مختلف مانند نفت ،صنایع تولید پالستیک ،مواد منفجره ،رنگ و ...
موجود هستند ( )Rappoport Z, 2003با توجه به ویژگی فنل نظیر حاللیت در آب و پایداری در
محیطزیست ،این ترکیب برای مدت زمان طوالنی در محیط باقی مانده و از طریق منابع آب قادر
به انتقال تا مسافتهای طوالنی است .ترکیبات فنلی به دلیل ویژگیهای خاص نظیر سمیت ،اثر بر
طعم و بوی آب و اثر سوء بر سالمت انسان و موجودات زنده ،بر اساس طبقهبندی آژانس حفاظت
محیطزیست آمریکا از آالیندههایی هستند که دارای تقدم برای حذف میباشند.
)(Rapport et al, 2003, Ersoz Denisil …et al, 2004., Kinsley c, 2006.

کاربرد برخی فرآيندهای متداول حذف این ترکیبات از پسابهای صنعتی ،به دلیل هزینه باال و
کارایی پایین با محدودیتهایی مواجه میباشند .فرآيند پلیمریزاسیون آنزیمی به عنوان یک روش
نوین ،پتانسیل رقابت با روشهای متداول را دارد .در فرآيند پلیمریزاسیون آنزیمی ،فنل در حضور
آنزیم پراکسیداز و پراکسید هیدروژن ،اکسید و به رادیکال فنوکسی تبدیل میشود ،این رادیکالها
با انجام یکسری واکنشهای متوالی در طی چند دقیقه به پلیمرهای نامحلول تبدیل میشوند
که با تغییر رنگ محلول همراه است .در پایان واکنش ،پلیمرهای نامحلول را میتوان به روش
رسوبدهی جدا کرد.
شرکت بینالمللی  Enzymolآمریکا از آنزیم پراکسیداز سویا برای تولید رزین پلیفنل (بدون
فرمالدئید) با خلوص باال از طریق فرآيند پلیمریزاسیون آنزیمی استفاده نموده است .در این روش
تولید رزین فنل در حضور آنزیم ،ترکیب فنلی و پراکسیدهیدروژن انجام شده و وزن مولکولی
پلیمرهای تولیدی با توجه به نوع ترکیب فنلی ،میزان  pHو پراکسیدهیدروژن قابل کنترل است.
این ترکیبات دارای کاربردهایی در تهیه مواد کپی ،بستهبندی ،چسب و وسایل الکترونیکی هستند.
این روش به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست برای تولید رزین پلیفنل مطرح بوده و
میتواند جایگزین روش تولید رزین فنل فرمالدئید گردد.
( قانعیان و غنیزاده)Kobayashi S, 2006 1388 ،
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مقام معظم رهبري:
آينده ملت و ميهن اسالمي ما ،در گرو ارادههايي است كه برخاسته از دانش و ايمان باشد.

شكست زيستي آسفالتين جهت كاهش جرم مولكولي و گرانروي نفتخام سنگين
مجري :دانشگاه رازي تاريخ1391 :

چكيده:

مشكالت ناشي از گرانروي باالي نفتخام سنگين ،پيچيده و يا غيرممكن شدن استخراج نفت از
زمين ،و اختالل در پمپ كردن ،انتقال ،و پااليش نفت ميباشد .آسفالتينها و فعل و انفعاالت درون
مولكولي آنها عامل اصلي گرانروي باال ميباشند .شكستن آسفالتينها به مولكولهاي كوچكتر و
يا بريدن يك پيوند آليفاتيك داخلي مولكول آسفالتين منجر به كاهش گرانروي ميشود .مطالعات
و گزارشهايي در زمينه شكست زيستي مولكولهاي آسفالتين توسط انواع گوناگوني از باكتريها
وجود دارد .اما تاكنون تمام تحقيقات در محيط آزمايشگاه و شرايط سترون انجام شدهاند و بايد
عملكرد اين ميكروارگانيزمها در شرايط غيرسترون و شبيه فرآورده زيستي نفتخام سنگين بررسي
شود .در اين تحقيق ميكروارگانيزمهاي قادر به مصرف آسفالتين به عنوان تنها منبع كربن و انرژي
از حوزههاي نفتي كشور جداسازي شده و كارايي آنها در شكست زيستي آسفالتين در شرايط شبيه
به فرآيند واقعي بررسي خواهد شد.
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مقام معظم رهبري:

اسالم عزيز بزرگترين مشوق علم است.

بازيافت حالل در فرآيند واكسزدايي روغن پايه با استفاده از فناوري غشايي نانوفيلتراسيون
مجري :دانشگاه رازي تاريخ1391 :

چكيده:

فرآيند واکسزدايي با حالل مرسومترين روشي است که براي حذف ترکيبات واکسي از روغن
پايه مورد استفاده قرار ميگيرد .در بخش بازيافت و استفاده مجدد از حالل در فرآيند ،استفاده
از غشاهاي پليمري براي بازيافت انتخابي حالل از فرآيند واكسزدايي يکي از کاربردهاي جديد و
ابتکاري نانوفيلتراسيون ميباشد .اين فرآيند هم از نظر اقتصادي و مصرف انرژي مقرون به صرفه
است و هم از نظر مسايل زيستمحيطي باعث کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و ترکيبات آلي فرار
(حالل) به محيط ميشود .اين تکنولوژي به راحتي ميتواند هم در فرآيندهاي جديد و هم در
بهروزکردن و افزايش ظرفيت فرآيندهاي قديمي مورد استفاده قرار گيرد .شناسايي اين فناوري و
جايگاه آن در پااليشگاههاي نفت ،بررسي انواع غشاهاي تست شده در مقياس آزمايشگاهي و تجاري
و همچنين بررسي تکنولوژي تجاريشده و شرايط فرآيندي آن از اهداف اصلي اين طرح ميباشد.
انتظار ميرود با شناسايي اين تکنولوژي ،زمينه تحقيق و تالش پژوهشگران براي دستيابي و انتقال
آن به کشور فراهم گردد.
شرکتهاي اصلي که در زمينه سنتز غشاهاي مناسب براي جداسازي روغن از حالل فعاليت
دارند عبارتند از Texaco Inc.، Exxon Research and Engineering Co.، Grace Davison:و
 Sell Internationale Research Maatschappij B.V.در مراجع ،غشاهاي پليمري مختلفي در
جداسازي حاللهايي نظير متيلاتيلكتون ،متيلايزوبوتيلکتون ،تولوئن و  -Nمتيل پيروليدن از
روغن پايه ارزيابي شدهاند که عبارتند از :غشاهاي پليايميدي ،سلولزاستات ،سيليکوني ،پليترپن،
1و 3بوتاديان ،پلياتيلن ايمين و فنيلين ديآمين .از بين اين غشاها ،غشاهاي پلي ايميدي عملکرد
بهمراتب بهتري را نسبت به ساير غشاها دارند و از بين غشاهاي پليايميدي تنها غشاهاي پليمري

125

خالصه پروژههاي پژوهشي

Matrimid-5218در مقياس صنعتي از سال  1998ميالدي در پااليشگاه بيومونت در فرآيندMAX-
 DEWAXTMمورداستفاده قرار گرفتهاند .اين پااليشگاه توسط شرکت اکسون موبيل تاسيس شده
است .اين غشاهاي پليايميدي در مدولهاي حلزوني توسط شرکت  Grace Davisonساخته شده
و با نام تجاري  STARMEMTM122و  STARMEMTM 240به بازار عرضه ميشوند .نحوه سنتز

اين غشاها و نيز فرآيند آن به تفصيل در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.
فرآيند واكسزدايي MAX-DEWAXTMبه صورت ترکيبي با فرآيند قبلي موجود براي افزايش
 % 25در ظرفيت پااليشگاه بيومونت مورد استفاده قرار گرفته است که داراي حداکثر ظرفيت
 72000بشکه در روز است .اين فرآيند در حالت حداکثر توان عملياتي باعث کاهش  % 20در
مصرف انرژي کل واحد ،افزايش بازده جداسازي به ميزان  % 3-5و در نتيجه کاهش مصرف نفتخام
به ميزان  2ميليون بشکه در سال ،کاهش مصرف سوخت به ميزان  36000بشکه در سال معادل
 20000تن در سال از گازهاي گلخانهاي ،کاهش انتشار ترکيبات آلي فرار ( )VOCبه محيط به
ميزان  50-200تن در سال و کاهش آلودگي حرارتي به ميزان  1/5میلیارد بشکه در سال شده
است .هزينه سرمايهگذاري اين واحد تقريبا يک سوم هزينه سرمايهگذاري فرآيندهاي متداول
قديمي است که کل هزينه سرمايهگذاري در طول کمتر از يک سال برگشت يافته است.
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مقام معظم رهبري:
اگر ما براي يك كشور ،عزّت ،آبرو و رفاه و اقتدار جهاني و پيشرفتهاي علمي بخواهيم بايد از طريق علم وارد شويم.

ساخت و بررسي غشاي مركب پليمر  -زئوليت براي جداسازي گازها
مجري :شركت پژان پتروسازه تاريخ :درحال اجرا

چكيده:

در اين تحقيق اثر افزايش زئولیت  HZSM-5بر عملکرد غشا مرکب پليمري ساخته شده از
 Matrimid 5218و پليسولفون بررسي شد .حضور زئولیت در شبکه پلیمر مرکب نتايج زير را به
همراه داشته است:
با حضور زئولیت در غشا مرکب تراوايي غشا نسبت به پليمر خالص افزايش يافته است .نتايج بهدست
آمده افزايش تراوايي غشا شبکه ترکيبي نسبت به درصد وزنی زئولیت اضافه شده را ناشي از کاهش
ت
فشردگي زنجيرهاي پليمر ،افزايش حجم آزاد شبکه غشا و تشکيل حفرات در فصل مشترک زئولی 
پليمر نشان میدهد.
حالليت گازها در غلظتهاي باالتر از  %10وزنی زئولیت ناشي از تشکيل حفرات پليمر روندي نزولي
داشته است.
ميزان افزايش تراوايي و نفوذپذيري گازها در غشا شبکه مرکب با افزايش غلظت زئولیت تا میزان
 %10رشد مطلوب و موثری را با توجه به روند گزینشپذیری نشان میدهد.
بررسي تغييرات مورفولوژي و توزيع زئولیت در شبکه توسط آناليزهاي  SEMو  FTIRبه ترتيب
تغييرات ساختاري غشا و تشکیل باندهای شیمیایی را تایید میکند.
پيشنهادهايي كه براي بهبود ساخت غشا و در نهایت عملکرد غشا ميشوند عبارتند از:
 افزايش زمان و دماي حرارت ديدن زئوليت براي فعالسازي بيشتر آن و پخش شدن ذرات درزمينه غشا
 افزايش زمان اختالط و فراصوتدهي براي توزيع يكنواختتر زئوليت در زمينه غشا ساخت اليهاي نازك از غشا بر روي يك پايهي متخلخل براي افزايش تراوايي بدون تغيير درگزينشپذيري و همچنين كاهش خطا در اندازهگيري تراوايي
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مقام معظم رهبري:
م ّلتي كه قدر علم و آموزش و معلم و اهميت فرهنگ را نداند ،به هركجا هم برسد ،آسيبپذير است.

بررسي تجربي و تئوريك جذب گازطبيعي در نانولولههايكربني
مجري :دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل تاريخ :درحال اجرا

چكيده:

نانولولههايكربني با توجه به ويژگيهاي سطحي منحصربهفردشان از قبيل سطح ويژه بسيار باال،
اندازه مناسب حفرات ،تخلخل يكنواخت و بياثر بودن ميتواند بهعنوان يك جاذب بسيار مناسب
جهت جذب گازطبيعي به شمار رود .در اين پژوهش دستگاهي براي سنجش ميزان جذب گازها بر
روي جاذب از طريق حجمسنجي ساخته شده است .سپس براي تست كارايي دستگاه و همچنين
مقايسه ميزان جذب متان بر روي نانولولههايكربني با ساير جاذبهاي مشابه ،ميزان جذب اين
گازها در كربنفعال راه اندازي گرديد.
در اين پژوهش از نانولولههايكربني با اندازه حفرات و خواص سطحي مناسب براي انجام آزمايشات
جذب استفاده گرديد .بيشينه جذب گازمتان بر روي نانولولههايكربني در دماي  10درجه
سانتيگراد و فشار  50بار معادل  %31وزني گزارش شده است .ضمن ارائه نتايج تجربي ذخيرهسازي
متان در شرايط عملياتي متفاوت ،ايزوترمهاي جذب در هر دو نمونه براساس مدلهاي فيزيكي
النگمير ،فرندليچ و سيپس بيان گرديده و نتايج نشان دادهاند كه دادههاي آزمايشگاهي تطابق خوبي
با اين سه مدل برقرار كردهاند .بررسي گرماي جذب ايزواستريك متان براساس معادله كالزيوس-
كالپيرون مؤيد باالتر بودن خاصيت هتروژني سطح نانولولههايكربني نسبت به جاذب كربنفعال
ميباشد .مطالعه سينتيكي جذب سطحي متان بر روي نانولولههاي كربني نشان دادهاست كه
دادههاي آزمايشگاهي به خوبي از مدلهاي سينتيكي شبه درجه دوم و نفوذ بين ذرهاي تبعيت
ميكنند.
نتايج نشان دادهاند كه ميزان جذب متان بر روي لولههاي كربني تصفيه شده در حضور مخلوط
اسيدسولفوريك و اسيدنيتريك نسبت به ساير روشها به طور چشمگيري افزايش يافته است.
همچنين عمليات پيش تصفيه اسيدي در مقايسه با عمليات قليايي در افزايش پتانسيل جذب
نانولولههايكربني مؤثرتر واقع شدهاند .بيشينه جذب گازمتان در اين تحقيق معادل  %42وزني
براي نانولولههاي كربني تصفيه شده در حضور مخلوط اسيدسولفوريك و اسيدنيتريك به نسبت
حجمي 3به  1دردماي  10درجه سانتيگراد و فشار  50بار برآورد شده است .در كليه آزمايشات
جذب سطحي انجام شده ،ميزان جذب متان با افزايش فشار و كاهش دما افزايش يافته است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 128
مقام معظم رهبري:

هر چه علم پيشرفت كند ،پايههاي ايمان ديني مستحكمتر خواهد شد.

بررسي اثر افزايش نانوذرات معدني بر عملكرد خالصسازي هيدروژن در غشاهاي نانوكامپوزيتي با پايه
پليايميدي
مجري :شركت پژان پتروسازه تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

در اين تحقيق اثر افزايش نانوذرات دياکسيد تيتانيم بر عملکرد غشا پليمري ساخته شده از
 Matrimid 5218بررسي شده است .حضور نانوذرات  TiO2در شبکه پليايميد نتايج زير را به
همراه داشته است:
با حضور نانوذرات در شبکه  Matrimid 5218تراوايي غشا شبکه ترکيبي نسبت به پليمر خالص
افزايش يافته است .تغييرات خواص انتقالي غشا شبکه ترکيبي با اندازهگيري ضرايب نفوذپذيري و
حالليت به طور دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .نتايج بهدست آمده افزايش تراوايي غشا
شبکه ترکيبي نسبت به کسر حجمي نانوذرات اضافه شده را ناشي از کاهش فشردگي زنجيرهاي
پليمر ،افزايش حجم آزاد شبکه غشا و تشکيل حفرات در فصل مشترک نانوذرات پليمر بوده است.
کاهش فشردگي زنجيرهاي پليمر در فصل مشترک به دليل تغيير نظم ساختاري شبکه پليايميد
است.
دادههاي نفوذپذيري گازهاي متان ،نيتروژن و اکسيژن و مقادير ضرايب حالليت بيانگر آن است که
اثر پارامتر انتخابپذيري نفوذ يا به عبارت ديگر اندازه مولکولهاي گازي بر افزايش تراوايي بسيار
بيشتر از حالليت بوده است.
حالليت گازها در غلظتهاي باالتر از  %15حجمي نانوذرات به دليل کاهش خاصيت جذب سطحي
نانوذرت ناشي از تشکيل تودهها و همچنين کاهش ظرفيت جذب شبکه پليمر در اثر حضور
نانوذرات روندي نزولي داشته است.
ميزان افزايش تراوايي و نفوذپذيري گازها در غشا شبکه ترکيبي با افزايش غلظت نانوذرات در گازهايي
با اندازه مولکولي بزرگتر نظير متان و نيتروژن نسبت به گازهاي هليم ،اکسيژن و دياکسيدکربن
بيشتر است .به طوريکه با افزايش کسر حجمي نانوذرات تاثير پارامتر نفوذپذيري کاهش مييابد.
اين رفتار در غلظت¬هاي باالتر از  %20نمود بيشتري پيدا کرده است.
بررسي تغييرات مورفولوژي و توزيع نانوذرات در شبکه توسط آناليزهاي  SEMو  TEMبه ترتيب
تغييرات ساختاري غشا و تشکيل تودههاي نانوذرات را تاييد ميکند .تصاوير  TEMغشا شبکه
ترکيبي در غلظت  %25تشکيل حفراتي با اندازه ميکرون را نشان ميدهد .اين حفرات موجب
افزايش چشمگير تراوايي و کاهش انتخابپذيري شده است.
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مقام معظم رهبري:

آنچه كه براي يك محيط علمي و دانشگاهي وظيفه آرماني محسوب ميشود ،اين است كه در زمينه مسائل علمي ،نوانديش باشد.

ساخت غشا سراميكي نانو متخلخل تيتانيا-آلومينائي
مجري :دانشگاه صنعتي اصفهان تاريخ :درحال اجرا

چكيده:

در ابتداي اين پژوهش پس از ذکر مقدمهای پیرامون انواع غشاها ،مبانی علمی و پژوهشهای قبلی
انجام شده در زمینه ساخت غشاهای سرامیکی به اختصار تشریح شده است .در ادامه مواد مورد
استفاده و آزمونهای مختلف انجام شده در پروژه حاضر جهت ساخت غشا سرامیکی نانومتخلخل
تيتانيا-آلومينائي ارائه شده و تأثیر متغیرهای مختلف فرآيند مورد ارزیابی قرار گرفته است .این
مراحل شامل تهیه سلهای پایدار و مناسب آلومینا و تیتانیا جهت پوششدهی و متعاقب آن
انجام عملیات پوششدهی غوطهوری زیرالیهها در سلهای بهینه میباشد .در هر مرحله نتایج
مشخصهیابیهای الزم روی نمونههای حاصل ارائه شده و دالئل انجام فرآيندهای اصالحی تشریح
شده است.
بر اساس جمعبندی نتایج حاصل از پروژه حاضر ،شرایط فرآيند ساخت غشاهای نانومتخلخل
تیتانیا -آلومینائی عاری از ترک طبق مراحل زیر تعیین گردید:
ایجاد الیه میانی گاماآلومینا بر روی زیرالیه آلفاآلومینا شامل مراحل زیر:
ساخت سل پايدار آلومینا با نسبت [H2O]/[Al]= 100و  pH= 4و رفالکس به مدت  24ساعت
در دمای 70°C
پوششدهی غوطهوري زيراليه آلفاآلومینا در سل فوقالذکر به مدت  30ثانیه
خشک کردن نمونه در هوا به مدت  24ساعت
عملیات حرارتی نمونه پوشش داده شده تا دماي  600 °Cو نگهداری در این دما به مدت  5ساعت
همراه با سردکردن تا دمای محیط با نرخ گرمايش و سرمایش .1 °C/min
ایجاد پوشش تیتانیا بر روی الیه گاماآلومینا شامل مراحل زیر:
ساخت سل پایدار تیتانیا با نسبت  [H2O]/[Ti]= 100 ، [Pro]/[Ti]= 80و  pH= 1و رفالکس
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به مدت  24ساعت در دمای 60°C
پوششدهی غوطهوری نمونهها در سل فوقالذکر به مدت  5ثانیه
خشک کردن نمونه در هوا به مدت  24ساعت
عملیات حرارتی نمونه پوشش داده شده در دماي  450 °Cبه مدت  1ساعت با نرخ گرمايش و
سرمایش .10 °C/h
نتایج ارزیابیهای فازی و ساختاری انجام شده توسط پراش پرتو ایکس ،میکروسکوپ الکترونی
روبشی و روشهای تخلخلسنجی جیوهای و جذب-دفع نیتروژن نشان داد که پوشش تیتانیائی با
ضخامت یکنواختی در حدود  1میکرومتر و عاری از هرگونه ترک روی زیرالیه آلومینائی تشکیل
شده و متوسط اندازه حفرات غشا در حدود  19نانومتر و باالترین درصد حفرات آن با اندازه حدود
 1/6نانومتر میباشد.
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مقام معظم رهبري:

مهم اين است كه روح نوآوري علمي در محيط دانشگاه زنده شود و زنده بماند.

ساخت پايلوت توليد مايعات سوختي از پالستيكهاي ضايعاتي و تاير ماشين
مجري :پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران تاريخ :درحال اجرا

چكيده:

هدف اصلي از انجام اين پروژه توليد پيوسته مايعات نفتي از پالستيكهاي ضايعاتي و تاير ماشين
براي اولين بار در خاورميانه ميباشد .در اين پروژه يك پايلوت چندمنظوره در دستور كار بوده
و انواع فرآيندهاي پيروليز كاتاليستي ،پيروليز حرارتي و  Hydrocrackingمورد مطالعه قرار
ميگيرند .تمركز فعاليتها در اين پروژه بر روي اقتصادي نمودن خروجي رآكتور با توجه به شرايط
محيطي كشور ميباشد.
نتايج بهدست آمده از اين پروژه به شرح ذيل ميباشد:
تركيب درصد خوراك :خوراك الزم براي اين كار بايد توانايي توليد حداقلهاي خواص مورد نياز
بنزين را داشته باشد .اين موضوع از دو جهت بايد بررسي شود و به اين ترتيب درصد تا حدودي
به تركيب درصد پالستيكهايي كه دفن ميشود نزديك باشد و از طرف ديگر توانايي توليد بنزين
را داشته باشد.
براي اين كار ذكر چند نكته ضروري است و اول آن كه تقريباً كل پلياستايرن توليدي دفن شده
و بازيافت نميشود .دوم بخش زيادي از پلياتيلن و پليپروپيلن كه به صورت فيلم و برخي ديگر
از محصوالت نهايي پالستيكي ميباشد ،بازيافت نشده و دفن ميشود و درحالت سوم نيز بخشي
از محصوالت پتروشيميهاي پلياتيلن ،پليپروپيلن و پلياستايرن كه به صورت كلوخه و يا مونومر
فاسد شده (استايرن) ميباشد ،دور ريخته ميشود و مشتري ندارد .از طرف ديگر برخي پليمرهاي
اكسيژندار ديگر نيز دور ريخته ميشود در حاليكه اين مواد ميتوانند تركيبات اكسيژندار مورد
نياز را تأمين كنند.
شرايط رآكتور :مهمترين پارامتر رآكتور اصلي كه در آن فرآيند پروليز انجام ميشود ،دماي آن است
كه در دماي محيط  500درجه سانتيگراد يا در نظر گرفتن تمامي شرايط مناسب ميباشد.
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مقام معظم رهبري:
هنگامي يك ملت ميتواند به رشد و اعتال برسد كه علم را وسيله عزت ملي خود قرار دهد.

بهينهسازي جداسازي مخلوط مايعات غيرقابلامتزاج با مطالعه خواص امولسيونهاي آب در نفت در محيطهاي
ثقلي با استفاده از ميدان الكتريكي
مجري :دانشگاه تهران تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

در اين پژوهش به بررسي دو پديده كليدي در فرآيند جداسازي امولسيونهاي آب در نفت در
پيونددهندههاي الكترواستاتيكي موسوم به پيوند قطره -فصل مشترك و پيوند قطره -قطره در
حضور ميدانهاي الكتريكي پرداخته شده است .مزيت مهم حضور ميدان الكتريكي كاهش قابل
توجه زمان پيوند از مرتبه چند ده ثانيه در حضورنداشتن ميدان به زمانهايي در مرتبه ميلي ثانيه
درحضور ميدان است و در عين حال ميدان الكتريكي در فرآيند پيوند قطره -فصل مشترك سبب
شكلگيري دو الگوي پيوند موسوم به الگوي كامل و الگوي جزئي ميگردد.
حضور ميدان در فرآيند پيوند قطره -قطره نيز ميتواند در شرايطي سبب شكلگيري يك پيوند
كامل بين دو قطره با يكديگر باشد كه چنين رفتاري نمودي از يك الگوي كامل و ايدهآل است
و از سويي در شرايطي ديگر ميتواند سبب رخداد ديگر الگوها همچون پيوند جزئي و يا در يك
حال حدي غيرايدهآل و نامطلوب سبب پيوند نخوردن دو قطره با يكديگر گردد .بنابراين حضور
ميدانهاي الكتريكي اگرچه سبب تسريع فرآيند تخليه اليه نازك فاز پيوسته حائل بين دو قطره
و يا يك قطره و فصل مشترك و در نتيجه سرعت بخشي به فرآيند پيوند دو قطره با يكديگر و يا
يك قطره با فصل مشترك ميگردد ،اما ميتواند در شرايطي كه الگويي غير از الگوي پيوند كامل بر
سيستم حاكم است ،منجر به توليد قطرات ثانويه گردد؛ ورود اين قطرات ثانويه به درون فاز پيوسته
ميتواند جداسازي امولسيون را بازهم مشكلتر نموده و بازده دستگاه پيونددهنده را به شدت
كاهش دهد .حجم اين قطرات ثانويه شامل حجم قطره ثانويه اصلي و حجم قطرات ثانويه به مراتب
ريزتري كه از شكست دم متصل به قطره ثانويه اصلي توليد ميشوند ،ميتواند به عنوان پارامتري
كاربردي و ملموس ،معياري براي كارايي فرآيند جداسازي در پيونددهندههاي الكترواستاتيكي
قرارگيرد .بهطوريكه اگر در پيوند بين يك قطره و فصل مشترك و يا دو قطره با يكديگر قطرات
ثانويه توليد نشوند مطلوبترين الگوي پيوند واقع شده و جداسازي دو فاز از يكديگر مطلوب است.
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اثر عوامل كليدي تأثيرگذار بر تشكيل قطرات ثانويه يعني شدت ميدان الكتريكي ،كشش بين
سطحي و اندازه قطرات اوليه مورد ارزيابي قرار گرفت و نشان داده شد كه با افزايش شدت ميدان
الكتريكي و كاهش كشش بين سطحي و افزايش اندازه قطرات فاز پراكنده ،حجم قطرات ثانويه
توليد شده افزايش مييابد كه اين بيانگر دوري از الگوي ايدهآل پيوند يعني پيوند كامل و كاهش
بازده عمليات جداسازي در دستگاه پيوندهدهنده است؛ با ارائه يك تحليل مكانيسمي مشخص
گرديد كه حجم قطرات ثانويه توليدي نتيجهاي از رقابت دو فرآيند نكينگ و پمپاژ است كه اولي
در تالش براي جداسازي حجمي از قطره اوليه در حال پيوند به سبب نيروي الكتريكي وارد برآن و
ديگري در تالش براي تخليه محتويات قطره به درون فاز همگون از طريق كانال باريكي است كه
قطره را به فصل مشترك يا قطره دوم متصل ميكند .براي جلوگيري از رخداد الگوي پيوند جزئي
و توليد قطرات ثانويه الزم است تا مقدار بهينهاي براي شدت ميدان الكتريكي به عنوان مهمترين
پارامتري كه بوسيله كاربر قابل استفاده است انتخاب گردد .اين بدين معني است كه عدد بدون بعد
 WOتا ميزان بهينهاي كاهش يابد تا الگوهاي پيوند جزئي با الگوي پيوند كامل كه الگويي ايدهآل
است ،جايگزين گردد.
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مقام معظم رهبري:

علم با خودش رفاه و سيادت و برتري نظامي ميآورد.

دستيابي به فناوري ساخت و توليد بهبوددهندههاي شاخص ويسكوزيته براي روغنها و روانسازهاي صنعتي در
مقياسآزمايشگاهي
مجري :شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تاريخ1390 :

چكيده:

پلياكريالتها و پلي متا اكرياالتها سالهاست كه به عنوان افزودني روغن در صنايع روانكاري
مورد استفاده قرارگرفتهاند .اين مواد با ساختارهاي متفاوت ويژگيهاي مختلف و منحصر به فردي
را به روغنها القاء مينمايند و آنها را براي كاربريهاي متفاوت ،مناسب مينمايند .يكي از انواع
اين افزودنيهاي بهبوددهنده شاخص ويسكوزيته ميباشد .در اين پروژه هدف ،سنتز اين مواد در
مقياس آزمايشگاهي و بررسي اثر آن بر روي خواص روغنها عليالخصوص شاخص ويسكوزيته
ميباشد .در فاز اول اين پروژه عمدتاً مطالعات كتابخانهاي انجام گرديده است و فصلهاي زير را
پوشش ميدهد:
فصل اول :تئوري ،فصل دوم :اندازهگيريهاي تحليلي و آزمايشات ،فصل سوم :روشها و شرايط
پلیمریزاسیون طبق مقاالت و پتنتهاي بهدست آمده ،فصل چهارم :بحث و نتيجهگيري از مباحث
تئوري ،فصل پنجم :سنتز بهبوددهنده شاخص ويسكوزيته و انجام آزمايشات.
در فصلاول ،ساختار شيميايي اين مواد و تفاوت ساختار آن با ديگر افزودنيها و روش سنتز و
خواص پليمر نهايي و اثر آن بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي روغنها مورد بررسي قرار گرفته
است .دستههايي از مونومرها و آغازگرها و ساير مواد مؤثر در واكنش نيز مورد مطالعه بوده است.
در فصلدوم ،انواع اندازهگيريهاي تحليلي و آزمايشي كه مطابق استاندارد براي تعيين مشخصات
كيفي پليمر و همچنين روغن فرموله شده با اين پليمر الزم ميباشد ذكر گرديده است.
در فصلسوم ،مقاالت و پتنتهاي مختلف از نظر شرايط پلیمریزاسیون نوع پلیمریزاسیون آغازگرها،
مونومرها و  ...مورد بررسي قرارگرفتهاند.
فصل چهارم ،مربوطه به نتيجهگيري از كل مطالب ذكر شده ميباشد .در اين فصل با توجه به
تحقيقات انجام شده در فاز اول ،انواع مونومرهاي مناسب ،روشهاي ترجيحي و  ...براي مرحله بعد
كانديد ميگردند.
در فصل پنجم ،با توجه به مطالب ارائه شده در فصلهاي قبلي ،سنتز نمونههاي بهبوددهنده
شاخص ويسكوزيته انجام گرديد و آزمايشهاي متفاوتي برروي نمونه نهايي و همچنين روغنهاي
فرموله شده با اين افزودنيها انجام گرفت .در نهايت نمونه سنتز شده برپايه لوريل متاكريالت -متيل
متاكريالت با شرايط پلیمریزاسیون ذكر شده در پروژه بهترين خواص را به انواع روغنهاي فرموله
شده القا مينمايد.
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مقام معظم رهبري:

رفاه اجتماعي بدون علم و تربيت هيچوقت به وجود نيامده است.

بررسي فني و اقتصادي ساخت پايلوت واحد ريفرمينگ كاتاليستي از طريق شبيهسازي و  Scale Downواحد
پااليشگاه به منظور طراحي پايه
مجري :شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تاريخ1391 :

چكيده:

ريفورمینگ کاتالیستی یکی از فرآيندهای پاالیشی است که با هدف باالبردن عدد اكتان برشهاي
نفتي از طریق تبدل به آروماتیکها و ترکیبات شاخهدار عمل میکند .با توجه به اهمیت این فرآيند
در تولید محصول استراتژیک بنزين با کیفیت باال ،در این طرح امکانسنجي فنی و اقتصادی ساخت
پايلوت واحد ريفورمينگ کاتاليستي از طريق شبيهسازي و  Scale Downواحد پااليشگاه انجام
میشود.
اقدامات صورت گرفته و نتایج بهدست آمده در این طرح در این گزارش ارائه شده است .در
اولین گام اطالعات مورد نیاز برای اجرای طرح از واحد رفورمینگ کاتالیستی پااليشگاه اصفهان
جمعآوری شده است .در کنار آن مطالبی نیز با هدف معرفی و شناخت فرآيند ریفورمینگ کاتالیستی
جمعآوری و ارائه گردیده است .پس از آن شبيهسازي فرآيند صورت گرفته و به منظوری بررسی
صحت نتایج مقايسه آن با دادههاي واقعي پاالیشگاه انجام شده است .مقایسه نتایج نشاندهنده
مطابقت پیشبینی شبیهسازی با رفتار فرآيند بوده و امکان استفاده از بسته تهیه شده جهت انجام
 Scale Downوجود دارد.
به منظور  Scale Downواحد با انتخاب مقیاس  0/01نسبت به شرایط فعلی ،اقدام به تعیین
مشخصات تجهیزات با بهرهگیری از بسته شبیهسازی و همچنین مدلسازي در مورد رآکتورها
شده است .در آخرین مرحله بر مبنای مشخصات بهدست آمده تعیین هزینههای سرمایهگذاری و
عملیاتی پایلوت فرآيند رفورمینگ کاتالیستی انجام شده است.
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مقام معظم رهبري:
كوشش در ميدان علم ،اخالق ،همكاريهاي سياسي و تحقيق نيز جهاد محسوب ميشود.

ريفرمينگ گازطبيعي و دياكسيدكربن با استفاده از كاتاليستهاي نوين تهيه شده به روش تكنولوژي پيشرفته
پالسما
مجري :دانشگاه صنعتي سهند تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

ايران از منابع هيدروکربوري قابل مالحظهاي بهرهمند است و اين دو منبع انرژي نقشی اساسي و
تعيينکننده در اقتصاد ملي کشور دارند .از اينرو حفظ و بهرهبرداري صحيح از اين منابع و استفاده
بهينه از آنها در بلندمدت ،از ديدگاه صنعتي و سياسي ضرورتي اجتنابناپذير ميباشد .لذا بررسي
روشهاي مختلف تبديل گازطبيعي به محصوالت با ارزش داراي اهميت خاصي ميباشد .از طرف
ديگر فرآيندهایی که حذف و يا بهرهبرداري از گاز  CO2بسیار مورد توجه هستند .روشهای تبدیل
گازطبیعی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند .در روش مستقیم که هنوز صنعتی
نشده است ،گازطبیعی به صورت مستقیم به محصوالت پاالیشگاهی و پتروشیمی تبدیل میشود .در
روش غیرمستقیم که بهطور گسترده در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد ،عموماً مرحله اول تبديل
گازطبيعي ،توليد گازسنتز با استفاده از فرآيند ريفرمينگ در حضور بخار آب ميباشد .ارزيابيهاي
تکنيکي و اقتصادي نشان داده است که مصرف باالي انرژي و همچنين تولید مقدار زيادي گاز
گلخانهاي دياكسيدكربن يکي از عوامل عمده غيراقتصادي بودن فرآيند ریفورمینگ با بخارآب
است .يکي از جایگزینهای مطلوب ،جايگزينکردن بخارآب در فرآيند ريفورمينگ گازطبيعي با گاز
 CO2ميباشد .اين فرآيند با توجه به تبديل همزمان دو گاز گلخانهای متان و دياكسيدكربن داراي
اهميت مضاعفي ميباشد .اگر چه این فناوری به دلیل ناپایداری کاتالیستهای آن هنوز به عرصهی
تجاری نرسیده ،ولی امید است با تالشهای پیگیر محققان و نیز کمکهای مساعد دولت ،این مهم
عملی گردد .هدف از اين پروژه بررسي تبديل گاز طبيعي ودياكسيدكربن به محصوالت با ارزش
ميباشد که ساخت کاتاليست مورد نياز با استفاده از فناوری پالسما بررسي خواهد شد .آوردههای
طرح را میتوان در بهرهبرداري بهينه از منابع گازطبيعي ،بهرهبرداري  CO2با جايگزيني بخارآب
توسط اين گاز ،توسعه فناوریهاي نوين (استفاده از پالسما) در صنایع تبديل گاز ،اولويتگذاري
مصرف گاز در چارچوب سياستگذاريهاي اقتصاد کالن و منافع ملي ،و بوميسازي روشهاي
بهرهبرداري از گازطبيعي خالصه کرد .گزارش طرح تحقیقاتی حاضر در چهار فاز ارائه شده است:
 -1مطالعات کتابخانهاي و تهيه تجهيزات الزم
 -2سنتز کاتاليستهاي الزم با بهکارگيري فناوری پالسما و تعيين خصوصيات آنها
 -3ساخت پايلوت تست کاتاليست و ارزيابي عملكرد کاتاليستهاي تهيه شده
 -4تدوين دانشفني و ارائه گزارش نهايي
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مقام معظم رهبري:

دانش وسيلهي نجات و رستگاري انسان است.

طراحي جامع احداث مركز تحقيقات ساخت غشاهاي پليمري الیاف توخالی و تخت
مجري :دانشگاه صنعتي سهند تاريخ1391 :

چكيده:

ايـن پـروژه شـامـل سـاخـت دسـتگاه تـوليـد غشـاهـای الـياف توخـالی بـا روش الـقاء حـرارتـی
( )Thermal Induced Phase Separation-TIPSو سپس تجهيز يك آزمايشگاه بهمنظور ساخت
و تست انواع غشاهاي توخالي و تخت است.
غشاهای پليمری الياف توخالی ،بهعلت داشتن سطح انتقال جرم بسيار باال و تامين شدت جريانهای
جرمی زياد و راندمان عمل مناسب در فرآيندهای جداسازی و تصفيه ،در کمتر از بيست سال گذشته
کاربردهای تجاری و عملی فراوانی در زمينههای متعددی همچون تصفيه و خالصسازی نفت ،گاز
و جداسازی طيف وسيعی از مايعات و گازها ،تصفيه پسابهای صنعتی و خانگی ،خالصسازی و
تصفيه آب و فاضالب ،جداسازی مخلوطهای آزوتروپ و صنايع پزشکی پيدا كردهاند.
نکته مهم در طراحی و ساخت دستگاه  ،TIPSنوين بودن تکنولوژی توليد غشا با استفاده از القا
حرارتی است که اين مسأله باعث شده است که هيچ گونه اطالعاتی مربوط به ساخت و مونتاژ اين
دستگاه در منابع قابل دسترس وجود نداشته باشد و اين پروژه راهي براي بوميسازي اين فناوري
كه در انحصار چند كشور محدود بود ،است
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مقام معظم رهبري:

جنبش نرمافزاري يا توليد علم يعني خارج شدن علم از حالت تقليدي و ترجمهاي.

توليد برش همتراز نفتا با روش ارتقاء محصوالت سنگين پااليشگاهي به منظور مصرف در واحدهاي الفين
مجري :دانشگاه تربيت مدرس تاريخ1391 :

چكيده:

تغييرات مداوم قيمت فرآوردهها و مواد اوليه در بازارهاي نفتي ،از يک سو ،و کاهش منابع مرغوب
تأمين خوراک براي توليد محصوالت پااليشگاهي و پتروشيميايي از سوي ديگر ،موجب شده است
که شرکتهاي بهرهبرداري و فرآوري مرتبط با صنعت نفت به موضوع ارتقاء برشهاي باقيمانده و
سنگين ،توجه ويژهاي پيدا کنند .اين روند در کشورهاي توسعهيافته ،به پيدايش پااليشگاههايي
منجر شده است که اصطالحاً بدون تهماند ناميده شده و پس از پااليش نفتخام ،تقريباً هيچ
محصول نامطلوبي را بهجا نميگذارند .يکپارچهسازي پااليشگاهها با واحدهاي پتروشيمي و استفاده
از انعطافپذيري و تعامل فرآيندي مؤثر بين اين دو نيز از ديگر راهکارهاي پيشرو براي بهرهوري
بيشتر صنايع پاييندستي نفت محسوب ميشود .پروژهي حاضر که در همين راستا توسط شرکت
ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران به تصويب رسيده است ،به مطالعهي روشهاي
حرارتي موجود براي ارتقاء باقيماندهي خأل پااليشگاهها و در نهايت ،توليد آزمايشگاهي برش همتراز
نفتا ميپردازد.
پس از تهيهي خوراک باقيماندهي خأل مورد نياز از پااليشگا ه تهران و پااليشگاه بندرعباس ،به
تجهيز مجموعههاي متعدد آزمايشگاهي و نيمهصنعتي مورد نياز براي انجام آزمايشات ارتقاء،
شکست حرارتي برش همتراز نفتا و همچنين آروماتيكزدايي از محصوالت پرداخته شده و در
نهايت ،سه مجموعهي آزمايشگاهي و يک مجموعهي نيمهصنعتي براي اجراي اين طرح فراهم
گرديد که مشخصات آنها در فصل دوم آمده است .اين تجهيزات در ادامه ،بر اساس مطالعات
گسترده و عميق صورت گرفته در بخشهاي مختلف طرح ،مورد استفاده قرار گرفته و نتايج بهدست
آمده در هر مرحله از آزمايشات ،بر اساس برنامهريزي کلي طرح ،به مرحلهي بعدي انتقال يافت که
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جزئيات اين نتايج و تحليل آنها در فصلهاي جداگانه در اين گزارش آمده است.
به عنوان خالصهاي از نتايج طرح ،ميتوان به مطالب زير اشاره کرد:
نتايج ارتقاء باقيماندهي خأل فراهم شده از دو پااليشگاه تهران و بندرعباس در اين طرح نشان داد
که امکان توليد برش همتراز نفتا از اين برشهاي سنگين وجود داشته و با اطمينان از کيفيت
پيچ توليدي در اين فرآيند ،ميتوان به بازده متوسط  60درصد از خوراک براي محصوالت مايع
دست يافت که  35درصد از اين مقدار محصول مايع را برش مرغوب همتراز نفتا تشکيل ميدهد.
کيفيت اين محصول بسيار مشابه کيفيت نفتاي ممزوج پااليشگاه تهران بوده و لذا برش همتراز
نفتاي توليدي در اين فرآيند ميتواند بهطور مستقيم به عنوان مکمل يا جايگزين خوراک ورودي
به واحدهاي اولفين صنايع پتروشيمي و يا پس از گوگردزدايي به عنوان مکمل مخازن بنزين مورد
استفاده قرار گيرد .همچنين ،مطالعهي توزيع گوگرد در اين فرآيند نشان داده است که برش همتراز
نفتاي توليد شده در فرآيند حرارتي ارتقاء از کمترين غلظت گوگرد در مقايسه با ساير محصوالت
برخوردار است .مابقي محصول مايع نيز ميتواند به عنوان سوخت مکمل در مخازن گازوئيل و يا
نفتکوره مورد استفاده قرار گرفته و يا با فرآوري بعدي در واحدهاي پااليشگاهي از قبيل شکست
کاتاليستي به برش مرغوبتري تبديل شود.
همچنين ،آروماتيكزدايي از برشهاي سبک و سنگين حاصل از ارتقاء باقيماندهي خأل با استفاده
از حاللهاي مناسب صنعتي نشان داد که امکان حذف  30درصد از ترکيبات آروماتيک و اولفيني
موجود در برش سبک و همچنين امکان حذف  60درصد از ترکيبات آروماتيک موجود در برش
سنگين از طريق فرآيند آروماتيكزدايي استخراجي وجود داشته و اين مقادير پايه ميتواند با
استفاده از کمکحالل و مادهي رقيقساز مناسب و بهينهسازي شرايط عملياتي باز هم افزايش يابد.
بدين ترتيب ،امکان طراحي و ايجاد کاربرد مناسب براي برش سنگين (گازوئيل) توليد شده در اين
فرآيند نيز وجود خواهد داشت.
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مقام معظم رهبري:

دانش ،دين را حفظ ميكند؛ اين منطق اسالم است.

ساخت غشا نازك دوزئوليتي با كارايي باال به كمك روشهاي فناوري نانو از جمله ميكروامولسيون براي
جداسازيهيدروكربنها
مجري :پارك علم و فناوري دانشگاه تهران تاريخ1390 :

چكيده:

درابتداي اين گزارش روش سنتز نانوذرات از طریق سیستم میکروامولسیون و سپس فرآيندهاي
غشايي و انواع غشاهاي كاربردي جهت جداسازي مايعات و گازها به طور خالصه معرفي شدهاند.
پس از آن به مبحث غشاهاي زئوليتي پرداخته شده و روشهاي مختلف ساخت و شناسايي آنها
معرفي شده است و در نهایت ،شرح كاملي از چگونگي فرآيند تراوش تبخيري كه در واقع یکی از
مهمترين كاربردهای غشاهاي زئوليتي در جداسازي تركيبات آلی ميباشد ،آورده شده است.
دربخش سنتز نانو پودر با توجه به نتایج حاصله میتوان نتیجه گرفت که مقدار عامل فعال سطحي
اصلي در سيستم ميكروامولسيون براي تبلورفاز  LTAنقش حياتي دارد .افزايش مقدار عامل فعال
سطحي اصلي و عامل فعال سطحي ثانويه باعث كاهش درصد بلورينگي بلورهاي  LTAميشود.
كاهش يا افزايش درصد وزني عامل فعال سطحي اصلي و عامل فعال سطحي ثانويه باعث پهن شدن
محدوده توزيع اندازه ذرات تبلور يافته ميشود .درصد بلورينگي بيشتر در تبلور بلورهاي  LTAاز
طريق سيستم ميكروامولسيون منتج به محدوه باريكتر نحوه توزيع اندازه ذرات آن ميشود .سيستم
ميكروامولسيون مرحله تبلور را تسريع ميكند  .فضاي يكنواخت و محدود در ريزقطرههاي آب درون
فاز روغني و حضور عامل فعال سطحي اصلی و عامل فعال سطحي ثانويه ،مهیا كننده يك عامل
قالبساز سخت و عالي در تشكيل نانوبلورهاي زئوليت  Aبودهاند .حفظ سيستم مايكرواموالسيون
بهصورت پايدار در دماهاي باال در طي مرحله تبلور مشكل ميباشد و در نهایت اینکه در آزمايشات
انجام گرفته فازهای زئوليتي با خلوص باال و بدون تداخل فازي سنتز شدهاند .اين بدان معني است
كه فرآيند سنتز شامل انتخاب روش سنتز ،انتخاب مواد ،نحوه اختالط مواد اوليه و شرايط مورد
استفاده در هنگام سنتز بهدرستي انتخاب شدهاند.
در بخش غشا با توجه به نتایج حاصله میتوان نتیجه گرفت که ساخت غشا دوالیه به طور
موفقيتآميز تحقق پذيرفت؛ بهطوري كه راندمان جداسازي باالتري از اين غشا در مقايسه با ساير
غشاها بهدست آمد .با افزایش دما ضریب جداسازی کاهش یافته و فالکس عبوری از غشا افزایش
مییابد و بیشترین ضریب جداسازی در غلظت ( )10/90از اتانول و آب بهدست آمد.
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مقام معظم رهبري:
در اينجا نخبه علمي در ميدان پرورش ،پيشرفت و توليد علم بايستي مثل يك سرباز كار كند.

ساخت كيت تشخيص سريع آلودگي قارچ هارموكونيس رزينه در سوختهاي هوايي
مجري :دانشگاه شهيد بهشتي تاريخ1391 :

چكيده:

با توجه به نمونههاي قارچ استخراج شده از مخازن سوخت هوايي و مقايسهاي كه بين كلونيهاي آنها
و كلوني بهدست آمده از نمونه استاندارد انجام شد ،مشخص شد كه قارچهاي بهدست آمده همان
قارچهاي هارموكونيس ميباشند .توانايي اين قارچ برای رشد در محيط مایع حاوي هگزادكان كه از
مشتقات نفتسفيد است مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه اين قارچ توليد كلونيهاي انبوه
و به هم فشرده ميكند .اين توده قارچي يكي از داليل مهم در مسدودشدن لولههاي سوخترسان
هواپيما بوده و همچنين سبب خوردگي و پوسيدگي مخازن نگهداري سوخت هواپيما ميشود .در
نتيجه روشي كه بتوان بهوسيله آن حضور قارچ را در نمونه به سرعت تشخيص داد داراي اهميت
است .براي تشخيص سريع ،دو روش در نظر گرفته شد كه براي رسيدن به آنها تهيه آنتيبادي
عليه قارچ ضروري به نظر ميرسيد .براي مدت سه ماه تزريق آنتيژن قارچ به خرگوش انجام شد تا
بتوان آنتيبادي پليكلونال تهيه نمود .استفاده از آنتیبادیها برای تشخیص حضور مواد ،باکتریها
و قارچها سابقه طوالنی داشته و از آنتیبادیهای منوکلونال و یا پلیکلونال برای این منظور
استفاده میشود به عنوان مثال عليه سم نوروتوكسين بوتيليسم( )Chiao 2004و يا آفلوتوكسين
 . (Xiulan 2005) Bهمچنین کیتهای مختلفی جهت تشخیص حضور باکتریها در محیط
استفاده میشود .در این مطالعه برای قارچ هارموکونیس آنتیبادی پلیکلونال ساخته شد .چون
این قارچ در محیط سوختهای هوایی رشد کرده و ميتواند به مخازن سوخت آسیب وارد کند
( )Hendey 1964ساخت این کیت برای شناسایی قارچ دارای اهمیت است .همواره در مخازن
نگهداری سوخت کمی آب وجود دارد .این آب یا بهطور معمول به همراه سوخت وجوددارد و یا
اینکه از متابولیسم میکروارگانیزمها کمی آب تولید میشود که در ته مخزن ذخیره میشود .بنابراین
برای تشخیص حضور قارچ در مخزن بایستی از آب تهنشین شده در مخزن نمونهبرداری نمود .نمونه
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آب در سرنگی که حاوی ماده بافری مخصوص است ریخته شد و به خوبی تکان داده میشود که
ذرات قارچ وارد فاز بافر شود .با بی حرکت کردن سرنگ به صورتیکه سر سرنگ به طرف زمین
متمایل شود .این کار سبب میشود سوختی که به همراه آب وارد سرنگ شده در باالی سرنگ قرار
گرفته در حالیکه بافر در بخش پایین سرنگ قرار میگیرد .پس از گذشت چند لحظه که مایع داخل
سرنگ به دو فاز تقسیم شد سپس از طریق نوک سرنگ یک تا دو قطره بافر به کیت اضافه میشود.
برای ساخت کیت پس از تهيه آنتيبادي پليكلونال تستهاي تشخيصي  ELISAبراي بررسي
شدت تمايل آنتيبادي تهيه شده به آنتيژن انجام شد .نتايج اين تستها با سرم چند خرگوش
نشان داد كه آنتيبادي تهيه شده تمايل زيادي براي اتصال به آنتيژن نداشته و ضعيف عمل
ميكند .به اين خاطر عمل تزريق و ايمونيزهكردن حيوان ادامه يافت .در نهايت بهترين نمونه سرم
براي خالصسازي آنتيبادي آن در نظر گرفته شد .با اين حال الزم به ذكر است كه سرم بهدست
آمده تمايل بسيار زيادي نسبت به آنتيژن نشان نداد ولي از بقيه نمونهها بهتر عمل كرده بود.
پس از خالصسازي آنتيبادي توسط ستون كروماتوگرافي تمايلي ،آنتيبادي خالصشده براي
ساخت تستهاي تشخيصي استفاده شد .همانطوركه ذكر شد دو نوع روش در نظرگرفته شد .در
روش اول كه سريع و كم هزينهتر بود سعي شد آنتيبادي بر روي ميكروذرات التکس متصل شود.
در اين روش ميانكنشي كه بين آنتيبادي متصل به ذرات التكس و آنتيژن موجود در نمونه
انجام ميشود سبب رسوبكردن آنتيژن شده كه تشكيل اين رسوب با چشم قابل مشاهده بوده
و حضور قارچ در نمونه مشخص ميشد .با انجام اين تست مشخص شد كه حساسيت اين تست
با آنتيبادي پليكلونال بهدست آمده بسيار پايين بوده و عم ً
ال كارايي خوبي ندارد .در روش دوم
سعي شد آنتيبادي خالص شده به نانوذرات طال متصل شود زيرا اغلب كيتهاي معمول از طريق
نانوذرات طال عمل ميكنند ( .)Tanaka 2006, Posthuma-Trumpie 2009پس از اتصال آنها به
يكديگر از آنها نوار تشخيص به صورت كيت تهيه شد .با توجه به اينكه اين تست به حضور قارچ در
محيط جواب مثبت داد ولي ظاهر شدن خط كمرنگ در اين تست نشاندهنده آنستكه آنتيبادي
تهيه شده تمايل بسيار بااليي براي قارچ از خود نشان نداده و به صورت ضعيف توليد خط كمرنگ
ميكند .با اين حال اين تست كاربردي بوده و جواب الزم را ميدهد ولي براي گرفتن جواب مناسب
و واضحتر هنوز احتياج به كار بر روي آنتيبادي مذكور دارد.
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مقام معظم رهبري:
علم آگاهي ميآورد ،تقوا شجاعت ميآورد و درايت ،مصالح كشور و م ّلت را تأمين ميكند.

بررسي امكان استفاده از ميكروارگانيزمها در كراكينگ خوراك واحد هیدروکراکینگ (آيزوماكس)
مجري :پژوهشگاه مواد و انرژي تاريخ1387 :

چكيده:

هدف از اين پروژه بررسي ميزان و چگونگي تغيير و تبديل هيدروكربنها در فرآيند زيستي و بررسي
احتمال استفاده از اين فناوري در فرآيندهاي پااليشي نفت و خصوصاً در فرآيند كراكينگ است.
تحقيق حاضر با تهيه و بررسي تأثير كنسرسيومهاي ميكروبي بومي و نيز سويههاي خالص بومي و
غيربومي بر روي خوراك ورودي واحد آيزوماكس پااليشگاه تهران انجام شده است.
در فاز اول تعدادي كنسرسيوم ميكروبي از خاكهاي آلوده نفتي پااليشگاههاي مختلف كشور تهيه
شده و با انجام آزمايشهاي متعدد بر روي خاك آيزوماكس 7 ،كنسرسيوم به عنوان كنسرسيومهاي
برتر انتخاب شدند .در فاز دوم ،سويههاي غالب موجود در كنسرسيومهاي منتخب ،جداسازي شده
و تعدادي سويههاي غيربومي نيز از منابع مختلف تهيه و هر سويه به تنهايي مورد آزمايش قرار
گرفت .همچنين تعدادي نمونههاي خاك بيهوازي از مناطق آلوده نفتي تهيه شده و جهت انجام
آزمايشهاي بيهوازي ،مورد استفاده قرار گرفت .نهايتاً در فاز سوم ،شرايط محيطي مناسب جهت
رشد كنسرسيومها و افزايش عملكرد تجزيه و تبديل آنها با استفاده از تكنيكهاي آماري ،جستجو
شده است.
با توجه به نتايج بهدست آمده از اين پروژه ،ميتوان اذعان داشت كه اين فرآيند ،براي تغيير و
شكست رزينهاي موجود در برشهاي سنگين نفتي به تركيبات سبكتر و نيز تبديل آليفاتيكهاي
خطي به تركيبات حلقوي و شاخهدار كه داراي عدد اكتان باالتري هستند ،مناسب است .بررسي
دقيقتر اين موضوع و مقدار تأثير آن ،نيازمند انجام آزمايشهاي بيشتر در مقياس وسيعتر است.
همچنين به نظر ميرسد كه اين روش براي برشهاي سنگين نفتي حاوي مقدار زياد رزين مناسب
باشد كه الزم است با انجام آزمايشهايي مقدار تأثير آن بررسي گردد.
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مقام معظم رهبري:
براي كساني كه ميتوانند ،وظيفه آنهاست تا بتوانند ملت را به عزت برسانند و از وابستگي رها كنند.

استفاده از ميكروارگانيزمها بهمنظور كنترل خوردگي ميكروبي و مقايسه آن با روشهاي متداول در صنعت در
مقياس پايلوت
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت تاريخ1388 :

چكيده:

در ارتباط با جداسازي و غربالگري ميكروارگانيزمهاي مناسب مورد نياز پروژه ،تعدادي نمونه
آب تحت شرايط خاص از برجهاي خنككننده آبي باز گردشي باز ( )Cooling towerپااليشگاه
تهران ،پااليشگاه اصفهان و پااليشگاه تبريز تهيه گرديد .با استفاده از تكنيكهاي آزمايشگاهي
ت ميكروارگانيزمهاي نمونهها جدا و خالصسازي
ميكروبيولوژي تعداد  54كلوني باكتريائي از جمعي 
گرديد .باتوجه به شرايط اوليگوتروفي(فقر غذائي) موجود در حالت طبيعي برجهاي خنككننده
اقدام به بهينهسازي يك فرمول تركيبي محيط كشت باكتريایي گرديد تا شرايط رشد باكتريهاي
مورد آزمايش در فعاليتهاي پروژه چيزي شبيه به شرايط طبيعي موجود در برجهاي خنككننده
باشد Supernatant .كليه كشتهاي خالص شده استخراج و در شرايط استريل نگهداري گرديد
تا در مرحله غربالكردن ميكروارگانيزمهاي مناسبي كه توليد بايوفيلم با خاصيت ضدميكروب
( )Antimicrobialميكنند ،مورد استفاده قرار گيرد.
ً
دو سوش باكتريائي شاخص از كلكسيونهاي معتبر خارج از كشور تهيه و مجددا كشت و تكثير
گرديد تا در آزمايشهاي بعدي بهعنوان كنترل (شاهد) مورداستفاده قرارگيرد .از سوشهاي مذكور
آمپول ليوفيلزه نيز تهيه گرديد تا در كلكسيون ميكروبي پژوهشگاه نگهداري گردد.
سرانجام پس از  3مرحله غربالگري باكتري  TB16انتخاب گرديد و مورد آزمايشهاي تكميلي
قرار گرفت .در آزمايشهاي تكميلي مشخصگرديد كه اين باكتري توانائي و پتانسيل الزم را در
جلوگيري از خوردگي در سطح داراي بيوفيلم در مقايسه با دو سوش باكتريائي شاخص دارد.
باكتري مزبور از طريق روش توالييابي ژن  SrRIVA16مورد شناسائي قرار گرفته و مراحل شناسائي
تكميلي تا تشخيص نهائي ردهبندي گونهاي و ثبت در كلكسيون بين المللي  DSMZآلمان ادامه
دارد .نمونهاي از سوش باكتريائي ياد شده در كلكسيون مركز تحقيقات بيوتكنولوژي پژوهشگاه
صنعت نفت نگهداري ميگردد.
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سل الكتروشيميائي موردنياز پروژه طراحي و ساخته شد .آزمايشهاي كامل طيف سنجي امپدانس
الكتروشيميائي ( )EISبر روي محيطكشت انتخابي ،باكتري جداسازي شده و دو باكتري شاخص در
حضور آلياژ كربن استيل  1020جهت اندازهگيري  ،Corrمقاومت پوالريزاسيون  RPو نرخ خوردگي
انجام گرفت.
پايلوت شبيهسازي شده برج خنككننده آبي توسط كارشناسان واحد خوردگي فلزات طراحي و
ساخته شد .در فعاليت مقياس پايلوت باكتريهاي جداسازي شده  SRBو  TB16و باكتريهاي
شاخص طي يك برنامه  6مرحلهاي در حضور آلياژ كربن استيل  1020مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج حاصل از مراحل آزمايشهاي كاهش وزن( ، )Mass lossطيفسنجي امپدانس الكتروشيميائي
و پايلوت شبيهسازي شده برج خنككننده در پايان به كمك منحنيهاي مربوطه آمده است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 146
مقام معظم رهبري:

به علم اهميت دهيد ،كليد اصلي بازكردن قفلهاي گوناگون ،اهميت دادن به علم است.

ساخت و بررسي نانوفيلتر ائتالفي جهت بهكارگيري در جداسازي قطرات روغن از پساب
مجري :دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تاريخ1387 :

چكيده:

موضوع جداسازي قطرات فاز پراكنده و بسيار ريز از فاز پيوسته ،موضوعي بسيار گسترده بوده كه
در جداسازي آب از نفت و روغن ،دهيدراتاسيون گازها ،جداسازي مواد هيدروكربني از گاز و هوا
در صنايع نفت و ديگر صنايع شيميايي از يك طرف و جداسازي مواد آلي از آب و پساب از طرف
ديگر مورد توجه ميباشد.
جداسازي قطرات ريز با اندازههاي كوچكتر از 100ميكرون در سيستمهاي امولسيوني (آب -روغن،
روغن -آب) و همچنين (گاز -مايع) يكي از از معضالت صنايع بهويژه صنايع پااليش نفت و گاز
و همچنين پتروشيمي بوده و بهواسطه دشواري و راندمان پايين جداسازي با روشهاي متداول
ن و با كارايي باالتر يكي از موضوعات تحقيقاتي
تحقيق درخصوص ابداع و بهكارگيري روشي ارزا 
جذاب است.
استفاده از فيلترهاي ائتالفي ( )Coalescing Filtersو يا  Coalescerبراي جداسازي اينگونه
ناخالصيها كام ً
ال معمول بوده و در مقياس وسيعي مورد استفاده قرار ميگيرند .با اينحال راندمان
اينگونه فيلترها در بهترين حالت حدود  60درصد ميباشد .تحقيقات انجامشده نشان ميدهد كه
راندمان فيلتراسيون در اينگونه دستگاهها به سطح تماس سيال با فيلتر و همچنين ميزان ترشدن
سطح با سيال ارتباط دارد و همين موضوع باعث شده تا نانوالياف پليمري با قطر الياف زير ميكرون
و مساحت سطح باال بهعنوان گزينهاي با پتانسيل كاربردي باال مورد توجه قرا ر گيرند ،لذا باتوجه به
ويژگيهاي نانوالياف با بهكارگيري آنها در ساختار اينگونه فيلترها انتظار ميرود راندمان جداسازي
تاحدود زيادي افزايش يابد.
در اين پژوهش كاربردي ،نقش نانوالياف در افزايش راندمان فيلتراسيون مورد مطالعه قرار ميگيرد.
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مقام معظم رهبري:
در دنيايي كه علم و فناوري حرف اول را ميزند ،ثروت هم از راه علم و فناوري به وجود ميآيد

پايدارسازي و تثبيت سيتوكروم  Cبر روي نانوذرات مغناطيسي آهن و ارزيابي عملكرد كاتاليتيك آن جهت ارتقاي
كيفيت نفتخام و برشهاي نفتي (آزمايشگاهي)
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت تاريخ1391 :

چكيده:

آسـفالتـين ( )Asphalteneبـه عـنوان سنـگينتـريـن بخـش نفـتخـام ،تـركـيبي از هـترو اتـمها
( )N, O, Sو فلزات ( )V, Ni, Feاست .بسياري از مشكالت مربوط به پااليش نفتخام بهويژه
نفتهاي سنگين و قيرها ،مربوط به وجود غلظتهاي بااليي از آسفالتين ميباشد .همچنين تصور
ميشود كه اين تركيب مسؤول ساير خصوصيات نامطلوب نفتخام از جمله ويسكوزيته باال و تمايل
به تشكيل امولسيونها ،پليمرها و كك ميباشد.
تا بهحال شواهد مشخصي از تجزيه آسفالتين بهوسيله ميكروارگانيزمها گزارش نشده است .با اين
وجود شواهد آزمايشگاهي نشان ميدهد كه برخي از برخي از آنزيمها قادر به تغيير و تحول و يا
تخريب مولكولهاي آسفالتين ميباشند.
در اين طرح براي دستيابي به يك بيوكاتاليست (كه در حاللهاي آلي محلول بوده و داراي جايگاه
فعال آبگريز باشد) جهت تجزيه آسفالتين و پتروپورفيرينها ،يك تغيير و تحول دوگانه شيميايي
بر روي ساختار آنزيم انجام خواهدشد.
همچنين جهت جداسازي آسان بيوكاتاليست از مخلوط واكنش و بهكارگيري مجدد آن ،سيتوكروم
 Cبر روي نانوذرات مغناطيسي  Fe3O4تثبيت خواهدشد.
ذرات مغناطيسي بهطور گستردهاي در تثبيت پروتئينها و آنزيمها جهت اهداف مختلف بهكار
گرفتهشدهاند .همچنين كارايي آنزيم از لحاظ تجزيه آسفالتين و پتروپورفيرينها ،در سيستمهاي
مدل (حالل آلي) و همچنين در نفتخام در دماهاي مختلف بهويژه دماهاي باال مورد ارزيابي قرار
خواهدگرفت تا شرايط بهينه عملكرد بيوكاتاليست براي استفاده بعدي در مقياس صنعتي تعيين
شود.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 148
مقام معظم رهبري:

علم ،محور توسعه حقيقي براي كشور است .ما بدون علم نميتوانيم به جايي برسيم.

سنتز و تعيين ساختار نانوذرات مغناطيسي اكسيدآهن با پوشش سيليكاي اصالح شده و بررسي كاربرد آن در
حذف گوگرد از گازوئيل و بنزين
مجري :دانشگاه صنعتي اصفهان تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

فرآيند گوگردزدايي در پااليشگاههاي كشور با روشهاي متداولي چون كاستيك ( ،)Causticمراكس
( )Meroxو هيدروسولفوريزيشن ( )HDSانجام ميگيرد .اين فرآيندها تنها باعث جداسازي تركيبات
گوگردي ساده و غيرحلقوي ميگردد و اگر بخواهيم تركيبات حلقوي گوگردي را با فرآيند HDS
جدا نماييم نياز به شرايط سخت دمايي و فشاري است .در فرآيند متداول گوگردزدايي ()HDS
تركيبات گوگردي با استفاده از كاتاليست كبالت موليبدن ( )CoMoيا نيكل موليبدن ( )NiMoو
گاز هيدروژن به  H2Sتبديل ميشوند .هرچه تركيب گوگردي آروماتيكتر باشد جداسازي آن با
روش  HDSسختتر بوده و نياز به دما و فشارهاي باالتري دارد و حتي برخي تركيبات گوگردي
حلقوي با استفاده از اين روش جداسازي نميگردند.
در اين پژوهش نانوذرات مغناطيسي آهناكسيد به روش «همرسوبي» ،سنتز شده و سپس ساختار
پوسته -هسته توسط پوسته سيليكا (در اندازه نانو) به روش سل -ژل تشكيل ميگردد .ذرات
سيليكا -آهناكسيد سنتز شده توسط مولكولهاي مختلف داراي گروههاي عاملي مناسب براي
جذب فلزات نرم(مانند روي) اصالح خواهندشد .سپس ،نانوذرات ،اصالح شده در تماس با محلولي
حاوي يك فلز نرم مانند روي قرار ميگيرد تا اين فلز از طريق تشكيل كمپلكس با ليگاند روي
سطح نانوذرات تثبيت گردد .مشخصات شيميايي ،مغناطيسي و اندازه ذرات سنتز شده توسط
روشهاي مختلفي مانند  FT-IR, TEM, VSMو  XRDبررسي ميگردد .در ادامهي كار از اين
ذرات به عنوان جاذب براي حذف گوگرد از تركيبات نفتي استفاده ميشود .به منظور امكان استفاده
مجدد از اين نانوذرات شرايط بازيافت آنها نيز مورد مطالعه قرار ميگيرد .براي هريك از جاذبهاي
سنتز شده شرايط مؤثر بر فرآيند جذب و بازيافت مانند  ،pHزمان جذب ،نوع ،غلظت و حجم
شويندهي موردنياز در مرحله بازيافت بهينه ميشوند .باي هريك از اين جاذبها سينيتيك جذب و
ايزوترمهاي مختلف مانند النگمير ،فرندليچ و ...مربوط به جاذب بررسي ميگردد .معيارهاي مهم در
ارزيابي جاذبها نظير زمان جذب ،ظرفيت جذب و قابليت بازيابي جاذب براي هريك از جاذبهاي
سنتز شده تعيين و گزارش خواهدشد.
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مقام معظم رهبري:

ما ميخواهيم در دانش و فناوري به جايي برسيم كه در شأن ملت ايران است.

غنيسازي اكسيژن هوا با استفاده از غشاهاي سراميكي به منظور كاهش انرژي مصرفي
مجري :دانشگاه صنعتي سهند تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

مصرف عمده انرژي در صنايع نفت و گاز و توجه به تأمين انرژي مورد نياز اين صنايع انرژيبر و
استفاده بهينه از سوخت ،عمده دليل تعريف اين طرح ميباشد.
قيمت روزافزون سوخت موجب گرديده است تا بهينهسازي مصرف آن مورد توجه كشورهاي
مختلف بهويژه كشورهاي صنعتي جهان قرار گيرد .در اين مسان ايران نيز براي استفاده بهينه از
اين ثروت ملي در سالهاي اخير گامهاي جدي برداشتهاست .از آنجايي كه  %79هواي احتراق
را نيتروژن به خود اختصاص ميدهد و اين گاز هنگام سوختن مقدار زيادي از انرژي را جذب و از
سيستم خارج نموده و موجب افزايش تلفات حرارتي ميشود .يكي از راههاي كاهش تلفات حرارتي
ناشي از گرم شدن نيتروژن ،استفاده از هواي غني از اكسيژن در فرآيند احتراق ميباشد .غنيسازي
هوا به روشهاي مختلفي انجام ميشود كه از آن جمله ميتوان به روش فشرده كردن هوا و تقطير
آن اشاره نمود .اما الزم به ذكر است كه هيچكدام از اين روشها مقرون به صرفه نبوده و امكان
استفاده از يك پااليشگاه اكسيژن در كنار صنايع باتوجه به روش فوق وجود ندارد ،لذا ضروري است
عمل غنيسازي هوا به كمك روشهاي سادهتر انجام شود .در سالهاي اخير غشاهاي سراميكي
مطرح شدهاند كه ميتوانند اين فرآيند را با هزينههاي كمتري انجام دهند .در اين پروژه غنيسازي
هوا به كمك غشاهاي سراميكي مورد بررسي قرار گرفته است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 150
مقام معظم رهبري:

سيطره و تسلط علمي به دنبال خود عزت سياسي هم ميآورد.

طراحي ،مشاوره ،خريد ،نصب و راهاندازي واحد فرآيند هيدروكانورژن ( )HRHبه ظرفيت  200بشكه در روز
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت تاريخ :در حال اجرا

چكيده:

در حال حاضر با افزايش تقاضا نسبت به فرآوردههاي ميانتقطير (بنزين ،نفتسفيد و گازوئيل) در
كشور و نيز تقليل ظرفيت منابع اصلي آن (بهدليل برداشتهاي طوالني مدت و بازيابيهاي دوم و
سوم از منابع نفتي) و همچنين كاهش تقاضا براي نفتخام فوق سنگين ،تبديل نفتخام سنگين به
نفتسبك كه حاوي مقادير زيادي از فرآوردههاي ميانتقطير با ارزش افزوده باال ميباشد ،از اهميت
ويژهاي برخوردار شده است .بههمين مناسبت استفاده از فرآيند هيدروكانورژن كه از دما و فشار
نسبت ٌا پائين عمليات نيز بهرهمند است ،ميتواند شرايط مناسبي را جهت اين تبديل بهوجود آورد.
نتايج اكتسابي از اين پروژه ميتواند گامي قابل اطمينان در جهت صعود به مرحله بعدي طراحي
صنعتي از اين فناوري باشد.
پااليشگاههای نفت معموالً برای نفتخا م سبک ( )Density<950 kg/m3طراحی شدهاند .به همين
علت قبل از ورود نفت سنگين به اين فرآيندها بايد عمل ارتقا صورت گيرد.
فرآيند Hydroconversionبراي تبديل تهماندههاي سنگين نفتخام به تركيبات سبكتر و تبديل
نفتخا م سنگين به نفتخا م سبكتر توسعه داده شده است .در اين فرآيند از روش هيدروكراكينگ
(هيدروژناسيون+كراكينگ) و يك كاتاليست محلول استفاده ميشود.
جهت صرفهجويي در منابع انرژي در اين واحد هيدروژن واكنش نداده در رآكتور پس از شيرينسازي
و تخليص به رآكتور بازگردانده ميشود.

ساير موارد
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مقام معظم رهبري:

نه علم و نه فناوري ،بدون وجود مراكز فعال تحقيقاتي پيشرفتي نخواهد داشت.

بررسي الزام وجود مشخصه  LUBRICITYبر مبناي  ASTM-D5001در مشخصات سوخت Jet A-1
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ1386 :

چكيده:

با توجه به اينكه مشخصه  Lubricityبه تازگي در جدول مشخصات سوخت جت بعضي از كشورها
قرار گرفته است ،لحاظ نمودن آن در مشخصات  ،Jet A-1نيازمند تجهيز كليه پااليشگاههاي
توليدكننده اين سوخت به دستگاه آزمايشگاهي و همچنين تأمين موادافزودني مربوطه ميباشد.
در اين پژوهش لزوم اجرا و همچنين چگونگي تجهيز پااليشگا ه تهران ،پااليشگاه اصفهان،
پااليشگاه كرمانشاه ،پااليشگاه بندرعباس ،پااليشگاه شيراز ،پااليشگاه آبادان ،پااليشگاه اراك و
پااليشگاه تبريز و اداره سوختگيري فرودگاه مهرآباد به دستگاه و مواد موردنياز جهت بهبود
مشخصه مربوطه بررسي ميشود.
با توجه به پيشنهاد قرار گرفتن مشخصه  Lubricityسوخت جت براساس استاندارد
 ASTM - D 5001در برگه مشخصات سوخت  ،Jet A-1ابتدا نياز به بررسي لزوم اجراي پيشنهاد
و سپس تجهيز كليه پااليشگاههاي توليدكننده اين سوخت به دستگاه و همچنين تأمين مواد
موردنياز ميباشد .لذا اهميت كاربرد ،تعيين نكات حساس و دقيق در استاندارد تعريف شده و
ضرورت اجراي آن بهطور كامل در اين پروژه بررسي ميگردد.
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مقام معظم رهبري:

پايه و زيربناي اقتدار آينده شما ملت عزيز در قدرت علمي است.

بازنگري ساختار تشكيالتي حراست شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
مجري :دانشگاه صنعتي اميرکبير تاريخ1389 :

چكيده:

از عوامل مؤثر بر عملكرد حراست شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در جهت
تحقق اهداف و برنامههاي پيشبيني شده ،نظام مديريت و عناصر تشكيلدهنده آن ميباشد .اين
عناصر شامل ساختار تشكيالتي ،سيستمها و روشها و نيروي انساني ميباشند كه كارايي يا ناكارايي
هريك از عوامل فوق بر عملكرد ساير عوامل و در نهايت بر كارايي و عملكرد واحد تأثيرگذار است.
سازماندهي مناسب از جمله عوامل مهم ارتقاي بهرهوري ميباشد .براي هدايت صحيح برنامهها و
فعاليتهاي حراست الزم است كليه فعاليتهاي الزم و ضروري در قالب تشكيالتي مناسب طراحي
و استقرار يابد .شبكه تشكيالت حراست بايد از جامعيت برخوردار باشد به نحوي كه از يك سو انجام
كليه فعاليتهاي ضروري را در بر گيرد ،شمن اينكه از انجام فعاليتهاي موازي جلوگيري نمايد.
اين پژوهش در دو فاز طراحي شده كه عناوين آن به شرح زير ميباشد:
فاز اول :شناخت و آسيبشناسي ساختار و فرآيندهاي موجود
فاز دوم :طراحي تشكيالت حراست
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مقام معظم رهبري:

هركس دانش را به دست آورد ،ميتواند قدرتمندي و قدرتنمايي كند.

ارائه خدمات مشاورهاي به كارفرما در زمينه مديريت پروژه و مديريت برنامهريزي مبتني بر اهداف كاربردي
مصوب شوراي سياستگذاري تاسيس و تجهيز مرك ز فناوري شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
مجري :شركت آريا تك خاور تاريخ1388 :

چكيده:

موضوع اين طرح عبارت است از ارائه خدمات مشاورهاي به كارفرما در زمينه مديريت پروژه و
مديريت برنامهريزي مبتني بر اهداف كاربردي مصوب شوراي سياستگذاري تاسيس و تجهيز مركز
فناوري شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران به صورت زير:
• تعريف پستها و تعداد كاركنان موردنياز بر مبناي برنامهريزي سازماني و مديريت مبتني بر
اهداف مصوب و ساختار پژوهشي -سازماني «مركز» و رفع كمبودها جهت استقرار كاركنان مديريت
پژوهش در محل «مركز»
• تهيه گزارش وضعيت و شرايط فضاها ،امكانات و تجهيزات موجود در محل «مركز» پس از تحويل
بر اساس نتايج بهدست آمده در بررسيهاي انجام شده
• بررسي امكانات و و تجهيزات الزم جهت استقرار كاركنان مديريت پژوهش و فناوري در «مركز»
• همكاري با كارفرما در اعمال نظارت و هماهنگي برنامههاي اجرايي راهاندازي اوليه «مركز» ،ارائه
مشاوره جهت تأمين و يا آموزش كادرهاي تخصصي براي بهرهبرداري از قسمتهاي راهاندازي شده
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مقام معظم رهبري:
كشور بايد در علم ،در دانش و به تبع علم و دانش ،در آنچه كه مترتب بر علم است ،در رتبههاي اول جهان قرار بگيرد.

بررسي پتانسيل تجزيه ميكروبي تركيبات نفتي در خاكهاي آلوده با استفاده از روشهاي ژنتيك مولكولي
مجري :پژوهشگاه صنعت نفت تاريخ1386 :

چكيده:

دو ژن  C23DOو  nahACكه به ترتيب در مسيرهاي تجزيه آروماتيكهاي تكحلقهاي و نفتالين
نقش دارند به عنوان ماركرهاي ژني مناسب انتخاب گرديده و ركوردهاي بهدست آمده براي اين
دو ژن با استفاده از نرم افزار  MegaAlignبه روش Multiple Alignmentآناليز شده و براساس
تواليهاي  Conservedبهدست آمده پرايمرهاي اختصاصي طراحي شدند.
نقاط داراي سابقه آلودگي به نفتخام در كنار كنترلهاي غيرآلوده انتخاب گرديده و نمونهبرداري
انجام پذيرفت و جهت تهيه  Microcosmمورد استفاده قرارگرفت .ميكروكازمها به مدت  3هفته
غني سازي شده و سپس از محيط كش ت  Soil Extract Agarبراي جداسازي باكتريهاي�Un
 culturableاستفاده شد .پس از دو مرحله كشت خطي و اطمينان از خلوص نمونهها  23سويه
بهدست آمد .توانايي هر يك از اين سويه در حذف تركيبات آالينده با تلقيح به ميكروكازم و مقايسه
با ميكروكازم شاهد مورد بررسي قرار گرفت .دو سويه  BT1و  BT2كه بيشترين فعاليت در حذف
آالينده را داشتند با استفاده از روش تعيين توالي 16s rDNAشناسايي گرديدند.
جهت بررسي كيفي حضور دو ژن  C23DOو  nahACواكنش  PCRاختصاصي با استفاده از
پرايمرهايي كه در بخشهاي پيشين طراحي شده بود براي هر يك از دو ژن طراحي شد .پس از
بهينهسازي شرايط  ،PCRاز ژل آگارز يك درصد براي بررسي نتايج  PCRاستفاده شد .نتايج كيفي
بهدست آمده مشخص نمودند كه تنها خاك نمونه شماره  1واحد ژن  nahACاست و ساير نمونهها
فاقد ميزان قابل شناسايي از اين دو ژن در شرايط آزمايش هستند.
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كمي تعداد كپي ژن  nahACدر نمونه
از روش  Quantitative Real-Time PCRبراي بررسي ّ
شماره  1استفاده شد .قطعه  230 bpحاصل از تكثير اين ژن با استفاده از كيت Agarose Gel
 DNA Extraction Kitاز ژل آگار خالص گرديده و بوسيله كيت Product Cloning Kit InsT/A
 PCRدر وكتور  pTZ57Rكلون شده و كلون بهدست آمده پس از آنكه بهوسيله هضم آنزيمي با
آنزيمهاي  EcoRI/HinDIIIمورد تأييد قرار گرفت به عنوان استاندارد استفاده شد .غلظت پالسميد
استخراج شده با روش اسپكتروفتومتري تعيين شده و تعداد كپيهاي پالسميد در نمونه بهدست
آمده محاسبه شد و سپس با روش  Serial Dilutionغلظتهاي مختلف از آن تهيه شده و براي
رسم  Standard Curveدر  Real Time PCRاستفاده شد .تعداد كپيهاي ژن مورد بررسي در
نمونه مجهول ،از طريق مقايسه  CTآن با منحني استاندارد ،تعيين شد .جهت ارزيابي كاربرد روش
ابداع شده و مقايسه آن با روشهاي ميكروبيولوژيك ،ميكروكا زمهايي طراحي شده و چگونگي حذف
آالينده ،تعداد باكتريهاي موجود در ميكروكازم و تعداد كپيزنهاي  nahACدر فواصل زماني
مختلف مورد بررسي قرارگرفت .نتايج بهدست آمده نشان دهنده قابليت كاربرد روش ابداع شده در
ارزيابي و  Monitoringحذف تركيبات آالينده است.
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مقام معظم رهبري:

باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.

طراحي قواي محركه ديزلي با مالكيت ايراني (سواري ملي) و ارائه مشاوره به وزارت نفت درخصوص واردات
خودروي ديزلي و انتخاب قواي محركه ديزل خارجي
مجري :شركت تحقيق ،طراحي و توليد موتور ايرانخودرو (ايپكو) تاريخ1387 :

چكيده:

ت است از سه مرحله مشاوره به وزارت نفت درخصوص واردات خودروي ديزلي
اين پژوهش عبار 
و انتخاب قواي محركه ديزل خارجي و طراحي قواي محركه ديزلي با مالكيت ايراني كه در مراحل
زير به انجام رسيده است:
 -1مطالعه و مشاوره براي تدوين برنامه واردات خودروهاي ديزل سواري ،مشخصات و كيفيت
سوخت ديزل موردنياز و دستورالعمل آزمونهاي عملكردي ،آلودگي و مصرف سوخت.
 -2انتخاب قواي محركه ديزل خارجي براي نصب بر روي خودروهاي عمومي و كار توليد داخل
به تعداد 20هزار دستگاه در سال و الگوبرداري و دستورالعمل انتخاب قواي محركه ديزل ازنظر
عملكردي ،آلودگي ،مصرف سوخت ،تعميرات كه قابليت تطبيق روي خودورهاي ساخت داخل را
كه موضوع اين بند است ،داشته باشد .جانمايي قواي محركه ديزل انتخاب شده ،تطبيق ،تغييرات
در طراحي روي خودرو و نگاشت (كاليبراسيون) روي خودرو و اختالف قيمت قواي محركه ديزلي و
بنزيني موجود و ساير هزينههاي تطبيق در قرارداد جداگانهاي با خودروسازان اجرا ميگردد.
 -3طراحي موتور ديزل سواري ملي

نمايه الفبايي
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خالصه پروژههاي پژوهشي
شركت پااليش نفت آبادان

رديف

نام پروژه

 1شناسايي نوع ،مقدار و محدوده آلودگي در زمين گيسي آبادان و ارائه راهكارهاي مناسب
براي حذف ،كنترل و يا كاهش آلودگي
 2عارضهيابي كالن سازمان با تمركز بر فرآيندهاي غيرتوليدي
 3مطالعات افزايش ظرفيت و بهرهوري توربينهاي گازي در پااليشگاه آبادان

مجري
شركت مهندسي و بازرگاني كاوفن
شركت رايانه داران
شركت نوانديشان خدمات بهسازي
صنايع

 4بهينهسازي و كاهش مواد آالينده خروجي پساب كانال  ROPپااليشگاه آبادان

شركت دانا پايه

 5بررسي رفتار سياليتپذيري كاتاليست مورد استفاده در واحد كتكراكر

دانشگاه تهران

 6توليد نرمافزار بازرسي بر مبناي ريسك و اجراي كامل  RBIدر يكي از واحدهاي پااليشگاه
آبادان

دانشگاه شيراز

 7سلجبرداری از مخزن  V-101بندر صادراتی ماهشهر
 8امكانسنجي بازيافت گاز فلر بهوسيله اجكتور
 9مطالعه بر روي برجهاي  111، 303،109 ،101و 202از واحدهاي تقطير جنوب
پااليشگاه آبادان بهوسيله scanning online
 10بررسي كوره واحد تقطير 100شركت پااليش نفت آبادان بهمنظور تعيين تنگناها و ارائه
راهكارهاي اجرايي
 11بررسي امكان سلجبرداري مخازن نفتخام

شرکت نصب نیروی ایران
شرکت کارا تهویه
 Tracer Co,ايران CCM
شركت نفتون آريا
شرکت نصب نیروی ایران

 12بررسي چگونگي كاهش خوردگي ناشي از اکسيژن در تبخیرکننده  104واحد
آبشيرينكن پااليشگاه آبادان

دانشگاه صنعت نفت

 13نرمافزار محاسبه حداقل ضخامت مورد نياز دستگاهها

دانشگاه نفت آبادان

 14طراحي ،ساخت و نصب سيستم آموزشدهنده واحدهاي تقطير در اتمسفر و تقطير
درخالء پااليشگاه آبادان
 15مطالعه بر روي برجهاي واحد تقطير 75،70و 80پااليش جنوب توسط Online
 Scanningجهت رفع مشكالت عملياتي
 16معرفي مطالعه خطرات و عملكرد سيستم  HAZOP STUDYبه همراه شناسايي
عوامل ريسكزا در واحد تقطير  100شركت پااليش نفت آبادان
 17طراحي و آزمايش غبارگير سيكلوني با جريان برگشتي مجهز به جت پرتابي
 18بررسي طراحي سيلكونهاي واحد كتكراكر
 19بررسي انتخاب روش مناسب جهت رنگزدايي و تعويض پوششها ( )coatingبه روش
جداسازي انتخابي چسب ()SARA

شركت مهندسين مشاور گسترش فرآيند
Tracer Co,ايرانCCM
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه علم و صنعت ايران

 20استقرار سيستم نظام مديريتدانش در شركت پااليش نفت آبادان

شركت راهبردسازان مديريت فردا

 21مطالعه رآکتور و برج احیاءکننده و مسیرهای انتقال كاتاليست واحد كت كراكر ثانويه
واحد  70بهوسیله ONLINE SCANNING

شركت مديريت كنترل و ساخت

 22طراحی ،تغییر و ساخت مكانيكال سيل جایگزین مكانيكال سيلهاي  biluzپمپ 303
واحد  300شرکت پاالیش نفت آبادان

 23جداسازي انتخابي گاز  SO2از گاز خروجي واحدهاي كت كراكر SRP ،و اسیدسازي در
مقیاس آزمایشگاهي
 24مطالعات امكانسنجي استفاده از مشعلهاي دوگانه سوز در كورههاي پااليشگاه آبادان
آبادان -صندوق پستي  -555تلفن0631-2228080 :

شركت BZM
دانشگاه صنعت نفت
شركت پترو آريا

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 170
شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند

نام پروژه

رديف

مجري

 1بررسي مطالعاتي امكان بهكارگيري فرآيند  HRHجهت تبديل باقيماندههاي سنگين در پااليشگاه اراك

پژوهشگاه صنعت نفت

 2بررسي پيامد حوادث در واحدهاي فرآيندي شركت پااليش نفت اراك

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه صنعتي
 3بهسازي و ارتقاء عملكرد سيستم اندازهگيري سطح بعضي از مخازن در شركت پااليش نفت شازند اراك
اميركبير
كيلومتر  20جاده اراك -بروجرد ،صندوق پستي  ،38671-41111تلفن0861-3674541-4 :
شركت پااليش نفت اصفهان
رديف

نام پروژه

 1امكانسنجي استفاده از سيستم الكتروفلو جهت صرفهجويي در انرژي بهبود شبكه الكتريكي
پااليشگاه اصفهان و ارائه برآورد هزينه

مجري
شركت توان تك

 2توليد مواد افزاينده اكتان بنزين از تركيبات فرمالدهيدي

مركز تحقيقات پليمر

 3حذف آمونياك از آبترش بهمنظور بازيابي گوگرد همراه

شركت پژوهش و فناوري
اصفهان

 4بررسي فني و اقتصادي چگونگي جداسازي آمونياك از  sourcewaterواحد آبترش

شركت پژوهش و فناوري
اصفهان

 5ساخت افزودني بر پايه مشتقات فرمالدهيد به منظور باالبردن عدد اكتان بنزين

مركز پژوهش متالوژي
رازي

 6بررسي فني و اقتصادي امكانسنجي استفاده از سيستم  Electro Flowجهت صرفهجويي در
انرژي بهبود شبكه الكتريكي پااليشگاه اصفهان و ارائه برآورد هزينه

شركت توان تك

 7بررسي ميزان شادماني و تأثير آموزش شادماني بر سالمت روان كاركنان شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه اصفهان

 8بازنگري مطالعات هازوپ انجام شده و همچنين مطالعات  FDAو ارزيابي پيامد حادثه در واحد
آيزوماكس شركت پااليش نفت اصفهان
 9بررسي رابطه عدالت سازماني و ارزيابي عملكرد با تعهد سازماني كاركنان شركت پااليش نفت
اصفهان
 10بررسی جوشپذیری قطعات چدنی و تعیین پارامترهای بهینه جهت جوشكاري

شركت دانشگران صنعت
پروژه
دانشگاه اصفهان
دانشگاه صنعتي اصفهان

 11مطالعه و برسی عملکرد برجهای خنککننده واحد آب و برق و بخار در خصوص ارائه راهکارهای
اصالحی جهت ارتقاء راندمان آن

شرکت مهندسی پويا
پروژه پيشرو

 12توسعه مصارف گوگرد توليدي پااليشگاههاي كشور

شركت شايان انديش

 13طراحي سامانه مديريت جامع اطالعات بازرسي فني ( )IDMو پياده سازي بازرسي بر مبناي
ريسك در واحد تقطير شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه صنعت نفت

 14امكان سنجي استفاده مجدد از آب اصالح شدهي تصفيهخانه شاهين شهر براي مصارف صنعتي
پااليشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان

 15مطالعه مهندسي آاليندگي منطقهاي هوا توسط واحدهاي  APICو  APIDو ارائه برنامه شركت مهندسين مشاور
پويا صنعت آريا فرزان
پيشنهادي جهت كنترل منبع
 16توليد نيمهصنعتي افزودني با خاصيت دوگانه بايوسايد و بايوديسپرسانت با استفاده از مواد اوليه شركت بنيان نوين پارس
شيمي
موجود در كشور
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 17بررسي و ساخت يك پكيج چند منظوره با خاصيت بازدارندگي رسوب ،خوردگي و اكسيژنزدايي شركت بنيان نوين پارس
شيمي
جهت سيستم توليد بخار پااليشگاه اصفهان
 18مدلسازي و تأييد صحت مدلهاي توسعه داده شده براي واحدهاي تبديل كاتاليستي ،توليد
هيدروژن و آيزوماكس پااليشگاه اصفهان با استفاده از نرمافزار  Petro-SIMو تنظيم پارامترهاي
تصميمگيري به منظور كاهش خطاي حاصل از مدل

دانشگاه صنعتي شريف

 19ارائه راهكار اجرائي جهت استفاده صنعتي از پسماند آهكي مربوط به واحد يوتيليتي شركت پااليش شركت شيمي گستر فدك
نفت اصفهان
 20بررسي و تعين تكليف بخار مازاد كمفشار در بخار پااليشگاه اصفهان و ارائه راهكار

شركت پايا انرژي پژوهان

 21ارزيابي كيفيت پساب خروجي شركت پااليش نفت اصفهان به لحاظ كاربرد فضاي سبز

دانشگاه آزاد اسالمي
خوراسگان
شركت شيمي گستر فدك

 22تحقيق و بررسي نحوه استفاده از ضايعات ذغالهاي صنعتي پااليشگاه اصفهان به عنوان ماده
مصرفي در صنايع مرتبط و اجراي راهكار پيشنهادي

كيلومتر  5جاده تهران -اصفهان ،صندوق پستي  ،81465-415تلفن0311-668641-8 :
شركت پااليش نفت بندرعباس
رديف

 1تعيين شاخص مصرف انرژي

نام پروژه

 2پايش جريان و آلودگي آبهاي زيرزميني در داخل محوطه پااليشگاه بندرعباس
 3مدلسازي انتشار آلودگي نفتي در خيلجفارس با تأكيد بر اثرات زيستمحيطي منطقه هرمزگان

مجري
پژوهشگاه صنعت نفت
دانشگاه تهران
دانشگاه هرمزگان

 4فنآوري پوششدهي الكترودهاي الكترواليزر پااليشگاهها

مركز پژوهش متالوژي
رازي

 5مطالعه  HAZOPدر واحد آيزوماكس پااليشگاه بندرعباس

دانشگاه صنعتي شريف

 6طبقهبندي خوردگي اتمسفري

پژوهشگاه صنعت نفت

 7شناسايي پايش و كنترل عوامل محيطي مخرب در اكوسيستم جنگلهاي پااليشگاه بندرعباس

پژوهشگاه صنعت نفت

 8بررسي گازهاي خورنده همراه با هيدروژن ورودي به تيوبهاي فنهاي هوايي  6001 Aواحد
آيزوماكس پااليشگاه بندرعباس

پژوهشگاه صنعت نفت

 9مطالعات  HAZOPواحدهاي  17-16-05-03-01شركت پااليش نفت بندرعباس

دانشگاه صنعتي شريف

 10مطالعه جامع پساب صنعتي پااليشگاه بندرعباس و اثرات بالقوه زيستمحيطي آن بر اكوسيستم
ساحلي منطقه و رساندن ميزان آلودگي تا سطح استانداردهاي جهاني
 11بهبود وضعيت اتاقهاي كنترل از لحاظ ارگونومي

پژوهشكده اكولوژي خليج
فارس ودرياي عمان
دانشگاه علوم پزشكي
هرمزگان

 12دستيابي به دانشفني پايش وضعيت در زمينه نگهداري و تعميرات كمپرسورهاي رفت و
برگشتي با رويكردي بر كمپرسورهاي C-02502A/B/C

دانشگاه صنعتي شريف

 13بررسي و ارائه روش بهينه حذف بو در واحد پساب و خنثيسازي كاستيك شركت پااليش نفت
بندرعباس

شركت هواكار پايش و
پااليش

 14بررسي علل ايجاد خوردگي در مبدلهاي  E01020شركت پااليش نفت بندرعباس و ارائه
راهحلهاي عملي جهت كاهش آن

شركت مهندسي منشور
صنعت پارس

 15بررسي رسوبات مخازن نفتي پااليشگاه بندرعباس
 16ارزيابي سطح علمي دانش آموزان شهرك مرواريد و مقايسه آن در سطح داخل و خارج از استان و
ارائه راهكار مناسب جهت بهبود وضعيت

دانشگاه شيراز
پژوهشكده مطالعات
آموزش و پرورش

بندرعباس -جاده اسکله شهید رجایی ،صندوق پستی  ،79145 / 3184تلفن0761-5564180-4 :
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شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

نام پروژه

رديف

مجري

 1تحقيق و بررسي انواع پلمبهاي موجود در كشور و جهان و انتخاب مناسبترين نوع پلمب مصرفي دانشگاه صنعتي اميركبير
درشركت ملي پخش و امكانسنجي ساخت آن در داخل كشور و دستورالعمل اجراي آن
 2بررسي و تعيين استاندارد علمي ميزان هدرروي بنزين دراثر تبخير ازمخازن انبارها ،جايگاهها،
نفتكشها وارائه راهكارهاي كاهش آن
 3ساخت و نصب يك دستگاه كامل جايگاه كوچك سريعالنصب
 4طرح تحویل سوخت گازوئیل در مقابل کارکرد خودرو

پژوهشگاه صنعت نفت
شركت نفت ابزار
شرکت کاوشکام آسیا

دانشگاه خواجه نصيرالدین
 5برنامه جامع و پایدار مدیریت تولید ،عرضه و تقاضای فرآوردههای نفتی در ایران تا سال 1404
طوسي
كارگروه داخلي شركت
 6تخليه و بارگيري فرآوردههاي نفتي مزيتهاي سيستم Bottom loading
ملي پخش فرآوردههاي
نفتي
 7بررسي علل و شناخت ريشههاي بروز حوادث نفتكشها وارائه راهكارهاي علمي و عملي در جهت دانشگاه صنعتي اميركبير
كاهش آن
 8شناخت فرهنگ سازماني شركت
 9طرح تحويل سوخت گازوئيل در مقابل كاركرد خودرو -فاز دوم (منطقه زاهدان)
 10مطالعات فاز صفر طرح مديريت هوشمند عرضه سوخت (غير از وسايل نقليه) مبتني بر كارت
هوشمند
 11بررسي عددي رفتار ديناميكي مخازن ذخيره مايع با سقف شناور
 12طراحي و اجراء تكنيك ( )JSA job safety analysisبراي مشاغل انبارهاي نفت و گاز مايع
 13امكانسنجي تعيين نرخ كارمزد متغير براي مجاري عرضه
 14معرفي و امكانسنجي كاربردهاي نانو فناوري در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
 15مانيتورينگ ورود و خروج فرآوردههاي نفتي در مخازن سوخت جايگاههاي عرضه بنزين و گازوئيل
و ارتباط آن با سامانه هوشمند

كميته منابع انساني و
مديريت
شرکت کاوشکام آسیا
شركت اتوماسيون شبكه
هاي نوين و ايمن (آشنا)
دانشگاه خواجه نصيرالدین
طوسي
شركت كوشش سبز
سالمت
دانشگاه امام حسين
دانشگاه صنعتي اميركبير
دانشگاه شيراز

تهران -خيابان سپهبدقرني -خيابان شاداب -نبش خيابان ايرانشهر -شماره  ،1تلفن021-84129 :
شركت پااليش نفت تبريز
رديف

نام پروژه

مجري

 1مطالعه و بهينهسازي عملكرد سيستم تصفيه بيولوژيكي

دانشگاه صنعتي سهند

 2طراحي مهندسي پايه سبكسازي تهمانده برج نقطير در خالء پااليشگاه تبريز

شركت آذر انرژي تبريز

 3طراحي بهينه تعداد و محل ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا با قابليت حساسيت به منابع آالينده
در شركت پااليش نفت تبريز

دانشگاه صنعتي سهند

تبريز -صندوق پستي  ،51385 -4156تلفن0411-4292929 :
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شركت پااليش نفت شهيد تندگويان تهران

رديف

نام پروژه

مجري

امكانسنجي فرآورش ميعانات گازي دريافتي در برج تقطير واحد اتمسفريك شركت پااليش نفت
1
تهران

پژوهشگاه صنعت نفت

 2امكانسنجي فرآورش ميعانات گازي در واحد غلظت شكن

پژوهشگاه صنعت نفت

بررسي راهكارهاي شيميايي افزايش سرعت جداسازي و كاهش حجم لجنهاي صنعتي در
3
حوضچه پساب
 4مدلسازي نفوذ آلودگي مواد نفتي در خاك و ارائه راهكار جهت كاهش و يا حذف آلودگي
بهينهكردن اختالط تهمانده برج شكست گرانروي با نفتسفيد جهت تنظيم نقطه اشتعال نفت
5
كوره استحصالي از آنها
 6ساخت ماده حامل باكتري تجزيه كننده مواد نفتي به منظور كاربرد آنها در مقياس صنعتي
 7بررسي پراكنش آاليندههاي نفتي در آبهاي زيرزميني در پااليشگاه تهران
 8امكانسنجي توليد هگزان خوراكي از واحد ايزومريزاسيون
امكان سنجي تعيين مصرف انرژي واحدهاي عملياتي پااليشگاه جنوبي پااليشگاه تهران با استفاده
9
از نرمافزار

توسعه فرآيند محور
دانشگاه آزاد اسالمي علوم
تحقيقات
پژوهشگاه صنعت نفت
شركت سفير سبز

شركت مهندسي پااليش
سبز كيهان
دانشگاه آزاد اسالمي اراك
شركت ويژه پروژه

ساخت ماده افزودني بر مبناي پايه مشتقات اسيدهاي چرب طبيعي به منظور بهسوزي و باال بردن شركت بنيان نوين پارس
10
شيمي
اكتان بنزين
11
12
13
14
15

فاز دوم انتگراسيون حرارتي واحدهاي منطقه الف شمالي و جنوبي پااليشگاه تهران
بررسي انتخاب و طراحي بهينه ترين سيستم آبياري جنگل اطراف پااليشگاه تهران
شبيهسازي كورههاي فرآيندي جهت بهينه كردن مصرف سوخت كورهها HTFS
بررسي كمي وكيفي محصوالت واحد تقطير نفتخامهاي آسياي ميانه
امكانسنجي ساخت فيلتر خوراك ورودي واحد آيزوماكس

 16خدمات پژوهشي و بررسي اخالق حرفهاي دركار

 17نقش روانكاري و روانکنندهها در ایجاد مزیت رقابتی در پاالیشگاه
بررسی و ارائه راهکار اجرایی جهت استفاده از انواع لجنهای تولیدی و موجود در پاالیشگاه در
18
صنعت سیمان
 19ايمنسازي واحدهاي عملياتي پااليشگاه جنوبي شركت پااليش نفت تهران

پژوهشگاه صنعت نفت
شركت سفير سبز
شركت نفتون آريا
شركت پترو آريا
شركت كاراپا اليه

بنياد پژوهشهاي قرآني
پژوهشگاه صنعت نفت
شرکت فنآوریهای نوین
فدک
شركت بست االرم

پژوهش و بررسي درخصوص آخرين روشها و استانداردهاي تهيه كتابچههاي عملياتي و بازنويسي شركت دانشگران صنعت
20
پروژه
آن در يكي از واحدهاي عملياتي
 21ارزيابي چرخه عمر به منظور ارزيابي نظاممند وضعيت محيط زيستي پااليشگاه تهران
 22طراحي و اصالح مسير تزريق ميعانات گازي به واحد تقطير

شركت مهندسي پااليش
سبز كيهان
پژوهشگاه صنعت نفت

استفاده از روش تثبيت و جامدسازي درحذف آاليندههاي نفتي خاك ،نمونه مورد حوضچه شماره
23
يك شركت پااليش نفت تهران

دانشگاه تهران

امكانسنجي طراحي مبدلهاي حرارتي صفحهاي و اسپيرال و مقايسه با مبدلهاي رايج پوسته –
24
لولهاي به همراه تخمين قيمت

شركت تيوا پليمر

تصفيه آبهاي زيرزميني آلوده به نيترات به روش دينيتريفيكاسيون به كمك باكتريهاي هتروف
25
واتوتروف

دانشگاه خواجه نصير
طوسي

 26كمينه كردن لجن مازاد واحد پساب با استفاده از فرآيند تماس و تثبيت

دانشگاه خواجه نصير
طوسي
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 27ساخت كاتاليست براي هيدروژناسيون بنزن موجود در بنزين واحد Catreformer

دانشگاه صنعتي اميركبير

كاهش تبخير آب برجهای خنککننده پاالیشگاه شمالی تهران به كمك شبيهسازي و بهينهسازي
28
برجهای خنککننده
انجام خدمات مطالعه و بررسي سيستم آتشنشاني پااليشگاه و ارائه راهكار جهت ارتقاء سيستم
29
موجود

دانشگاه تهران
شركت آموزشي وپژوهشي
ايمني و حريق تيام سان

 30فاز اول انتگراسيون حرارتي واحدهاي منطقه الف شمالي و جنوبي پااليشگاه تهران

پژوهشگاه صنعت نفت

 31مقابله با مشكل رسوبگذاري نفتخام در پيشگرمكنهاي خوراك پااليشگاه تهران

پژوهشگاه صنعت نفت

جاده قدیم تهران – قم ،تلفن 021-55901021 :
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
رديف

نام پروژه

 1كاهش ويسكوزيته نفتخام به روش اولتراسوتيك
 2بهرهگيري از روش گرمايش امپدانسي درخط لوله نفت كوره ري  -منتظر قائم
 3شبيهسازي ،طراحي و ساخت ركتيفاير هوشمند سيستم حفاظت كاتدي

مجري
شركت خدمات فني مسير
پنج قاره
شركت پترو آرام

جهاد دانشگاهي كرمانشاه

تهران -خیابان سپهبد قرنی -شماره  ،194تلفن021-61651 :
شركت پااليش نفت شيراز
رديف
نام پروژه
 1تهيه غشا پليمري جهت جداسازي  LPGازگاز سوخت درمقياس آزمايشگاهي

 2بررسي ميزان آلودگي و انتقال BETXها و پيشنهاد روشهاي پاكسازي در آبخوان محدوده
پااليشگاه شيراز

مجري
دانشگاه علم و صنعت
ايران
دانشگاه شيراز

 3بررسي و شبيهسازي ترك رآكتور( )FV-601واحد آيزوماكس شركت پااليش نفت شيراز

دانشگاه شيراز

 4پژوهش و ارائه راهكارهاي اجرائي استخراج آاليندههاي نفتي سبك از دو توده شناخته شده
درمحدوده پااليشگاه شيراز

دانشگاه شيراز

 5طراحي و ارزيابي سيستم پيشگرمكن هوا جهت كوره  b 101پااليشگاه شيراز
 6بهينهسازي شبكه مبدلهاي حرارتي و انتگراسيون حرارتي پااليشگاه شيراز

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
نجف آباد
پارك علم و فناوري
فارس-شركت پترو پارس
رازي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
 7كاهش مصرف انرژي با اعمال پوشش سراميكي در كوره
نجف آباد
کیلومتر  22جاده شیراز – اصفهان ،صندوق پستي  ،73711-1445تلفن0711-8217561-9 :
شركت پااليش نفت كرمانشاه
رديف

نام پروژه

 1فرموالسيون افزودني بهبود احتراق نفت كوره پااليشگاه كرمانشاه

مجري
دانشگاه رازي كرمانشاه

کرمانشاه  -بلوار شهید بهشتی صندوق پستی  ،67147-99519 :تلفن0831 -4497100 :
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شركت پااليش نفت الوان

نام پروژه

رديف

 1سامانه اطالعات انرژي

مجري
مؤسسه انرژي وابسته به
دانشگاه تهران

Hazop Study of Oil Pipes on Jetty 2
Oil Condition Monitoring 3

ناب گستر شرق

البرز تدبير كاران

 4كاتاليست جاذب رطوبت هواي ابزاردقيق ()Alumina Activated

شركت گهرسرام
شركت سبالن
هيدروشيمي(نماينده شركت
)Hdro Path
اداره تعميرات شركت پااليش
نفت الوان

 5دستگاه رسوبزدا
 6دستگاه ازت سازي
 7تدوين و تصويب معيارهاي مصرف انرژي

شركت KBC

 8جايگزيني الكتروموتور بهجاي  Box Gearدر پمپ تزريق آب

شركت آتيرو
پارس مشعل سازان

 9خالصسازي هيدروژن

پايانير انرژي

 10چك كردن عملكرد تله بخارها
 11شستشوي كمپرسور C-302

اداره مهندسي پااليشگاه
الوان

 12راهاندازي مجدد واحد مراكس

اداره تعميرات شركت پااليش
نفت الوان

 13برآورد انرژي اتالفي از شيرهاي عايق بندي نشده
شیراز -صندوق پستی  ،71365-568 :تلفن0711-8316240 :

شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
رديف

نام پروژه

 1بررسي امكان مصرف كاتاليستهاي مستعمل  RFCCدر صنايع سيمان پرتلند مخلوط

مجري
مركز تحقيقات سيمان دانشگاه علم
و صنعت

 2بررسي پارامتريك و تحليل و تنش فشار و ارتعاشات در خطوط لوله به علت پديده
Surge

دانشگاه صنعتي شريف

 3كاربرد روش زمان دوام در تحليل لرزهاي فوالدي روزميني

دانشگاه صنعتي شريف

 4امكانسنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي فرآيند  DMCجهت تصفيه نفت خام آسياي
ميانه از مركاپتان در پايانه نفتي نكا

پژوهشگاه صنعت نفت

 5بررسي انتقال نفت فوق سنگين به كمك سيستمهاي امولسيوني
 6پروژه روشهاي اجرايي سيستمهاي جداسازي نفت از آب جهت تقليل مواد آالينده نفتي
در تلمبه خانهها و انبارهاي نفتي ()OWS
 7طراحي و بررسي نكات مثبت و منفي استفاده از مخازن بتني جهت ذخيره نمودن
نفتخام و يا فرآوردههاي نفتي

دانشگاه علم و صنعت ايران
پژوهشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعتي اميركبير

تهران -خيابان استادنجات اللهي -نبش خيابان كالنتري -شماره  ،247تلفن021-81781 :

بخش دوم

خالصه پروژههاي دانشجويي
دورههاي تحصيالت تكميلي

پژوهش در زمينه بهبود كمي و
كيفي فرآوردههاي نفتي
و بهبود استانداردها
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مقام معظم رهبري:
فضاي عمومي كشور بايستي فضاي ترويج ،توليد ،گسترش و تحقيق علم و پرورش عالم و محقق باشد.

محاسبات تعادالت دو فازي و سهفازي براي سيستمهاي شامل آب و هيدروکربن
دانشجو :بهمن سبحاني

دانشگاه :دانشگاه شيراز

استاد راهنما :دكتر جمشيد فتحي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1381 :

چكيده:

در اين پاياننامه محاسبات مربوط به تعادالت سهفازي براي سيستمهاي چند جزئي كه
يكي از اجزاء آب است انجام شده است .براي اين منظور از روش حل معادالت غيرخطي
استفاده شده است كه درآن با تركيب معادالت مربوط به موازنه جرم و معادالت مربوط
به تعادل ،معادالت پايه راي يك تعادل سه فازي ارائه شده است كه بهوسيله آن ميتوان
مقدار هر فاز و تركيب هر جزء در سه فاز را محاسبه كرد و همچنين محاسبات مربوط
به فشار نقاط حباب و شبنم را نيز انجام داد .براي بهدست آوردن ثابتهاي تعادل در اين
پاياننامه از معادله حالت Peng Rrobinsonارائه شده در سال ( )1972استفاده شدهاست
كه يك معادله دو پارامتري درجه سه است .براي اطمينان از صحت مدل نتايج بهدست
آمده با مقادير تجربي بهدست آمده قبلي براي سيستمهاي مختلف چند جزئي مقايسه
شده و با توجه به نمودارها و جدولهاي ارائه شده ،نتايج كام ً
ال رضايتبخش است.

179

خالصه پروژههاي دانشجويي

مقام معظم رهبري:
نسل امروز ايراني توانايي و امكانات برنامهريزي جهت پيشرفت در علم و تحقيق و اجراي آن را دارد.

گوگردزدايي زيستي فرآوردههاي نفتي
دانشجو :سالومه چگيني

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :دكتر بابك بنكدارپور

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1382 :

چكيده:

در اين تحقيق برخي مشخصههاي گوگردزدايي باکتري بومي رودوکوکوس FMF
با استفاده از ترکيب مدل  ،DBTکه مهمترين منبع گوگرد آلي در نفت خام
خاورميانه است ،بررسي گرديد .منحني رشد باکتري در دو محيط کشت با دو
منبع کربني گليسرول و اتانول با غلظت  20ميليموالر و با سه غلظت اوليه متفاوت
 DBT 60ppm, 400ppm, 20ppmبهدست آمده و مشاهده شد که به طور کلي باکتري
بر روي محيط کشت حاوي گليسرول رشد بهتري دارد .همچنين ميزان توليد محصول
 HBP2در زمانهاي متفاوت در همه حاالت توسط آزمون گيبس و بعضاً توسط تست
 Hتعيين گرديد و مشاهده شد که ميزان محصول توليد شده در محيط کشت
 PLC
حاوي گليسرول بيشتر از محيط کشت حاوي اتانول بوده است .همچنين بيشترين
ميزان محصول توليدشده در هر محيط کشت مربوط به کشت باکتري در محيط کشت
با غلظت اوليه  2 0ppmاز  DBTبوده است .در طي رشد باکتري P H ،محيط نيز
اندازهگيري شد که در همه حاالت تغييرات بسيار جزئي داشت .در اين تحقيق ميزان
تغييرات سرعت ويژه رشد در فاز لگاريتمي و همچنين سرعت اوليه توليد محصول
 Dدر دو محيط کشت گليسرول و اتانول
 HBP2به صورت تابعي از غلظت اوليه  BT
بهدست آمد .نتايج نشان داد که در محيط کشت گليسرول با افزايش غلظت  DBTاز
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 20ppmبه 40ppmافزايش مييابد .در حاليکه افزايش بيشتر در غلظت  ،DBTتا غلظت
 ،60ppmتاثير چنداني روي ميزان ندارد .از طرف ديگر اثر افزايش غلظت  DBTبروي در
اين محدوده ( )20 - 60 ppmدر محيط کشت اتانول ناچيز مشاهده شد .همچنين ميزان
 Dبهدست آمد که
ماکزيمم درصد تجزيه  DBTنيز به صورت تابعي از غلظت اوليه  BT
مشاهده شد که ميزان ماکزيمم درصد تجزيه  DBTبا افزايش غلظت اوليه  DBTدر هر
دو محيط کشت حاوي گليسرول و اتانول کاهش مييابد .دادههاي مربوط به سينتيک
 Dدر محيط کشت حاوي اتانول با استفاده
واکنش گوگردزدايي در غلظتهاي متفاوت  BT
از معادله ميکائيليس منتن فيت شد .گرچه جهت تاييد مناسب بودن اين معادله نياز
به آزمايشات بيشتري است .تجزيه و تحليل سينتيکي دادههاي مربوط به محيط کشت
حاوي گليسرول نشان داد که در محدوده غلظتهاي  DBTمورد آزمايش سينتيک
 Dدر غلظتهاي باالتر از  ،40ppmاز
گوگردزدايي به خاطر وجود اثر بازدارندگي  BT
معادله ميکائيليس منتن پيروي نميکند.
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مقام معظم رهبري:

بايد اهل علم در محيط دانشگاه به توليد علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند

بررسي بازيابي و احياء كاتاليست با استفاده از سيال فوق بحراني
دانشجو :مرتضي عسگري

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :دكتر حسين بهمنيار

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1384 :

چكيده:

در اين تحقيق ،احياء كاتاليست به كمك سيال فوق بحراني دياكسيدكربن بررسي
ميشود .در ابتداي اين تحقيق ،معادالتي كه جهت پيش بيني ضريب نفوذ در
سياالت فوق بحراني با استفاده از پتانسيل بين مولكولي و تئوريهاي مختلف ارائه
شده ،بررسي ميشود .در سيستمهاي بررسي شده بهترين تقريب براي تعيين ضريب
نفوذ با توجه به دادههاي آزمايشگاهي از معادالت هيداك  -مينهس و وايك -چنگ
حاصل شده است .سپس يك واحد استخراج فوق بحراني ناپيوسته با استفاده از حالل
فوق بحراني دياكسيدكربن ( )Tc=30/950 oC, Pc=73/7barدر محدوده دما و فشار
( r < Tr <13و  )0/95 < Pr < 1/26طراحي و راهاندازي شده است .در پايان ،احياء
كاتاليستهاي مستعمل به كمك سيال فوق بحراني نسبت به احياء حرارتي كاهش وزن
بيشتري بر اثر استخراج كك كاتاليست حاصل ميشود.
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مقام معظم رهبري:

باید به مرحلهای از توانایی برسیم که بتوانیم با استفاده از علم تولید ثروت بکنیم و از همان ثروت نیز برای پیشرفت علم بهره بگیریم.

بررسي كارايي كاتاليستي  CoMo/HMSدر واكنش  HDSبرش نفتي
 C5-C11و مقايسه آن با كاتاليست  CoMo/y-AI2O3آزمايشگاهي و
نمونههاي صنعتي
دانشجو :طوبي حموله

دانشگاه :دانشگاه شهيدبهشتي

استاد راهنما :دكتر محمدحسن پيروي

رشته تحصيلي :شيمي -گرايش شيمي فيزيك

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

در تحقيق حاضر هيدروگوگردزدايي از برش نفتي  C5-C11پااليشگاه تهران با استفاده
از كاتاليستهاي  COMO/Y-AL2O3 ،COMO/HMSو كاتاليستهاي صنعتي به منظور
مقايسه كارايي كاتاليستي كاتاليستها انجام شده است .كاتاليست  COMO/HMSبا
 %10وزني موليبدن و  % 3وزني كبالت و همچنين كاتاليست  COMO/Y-AL2O3با %8
وزني موليبدن و  % 3وزني كبالت به روش تلقيح تهيه شده است .همچنين به منظور
بررسي اثر روش تهيه ،كاتاليستها با دو روش متفاوت تهيه شده است .در روش اول
كاتاليست طي دو مرحله كلسينه ميشود (بعد از هر مرحله تلقيح) در حاليكه در
روش دوم كاتاليست در يك مرحله (بعد از دو مرحله تلقيح) كلسينه ميشود .كارايي
كاتاليستها از جنبههاي مختلف كاتاليستي بررسي شده است و ضمن مقايسه نتايج
حاصل با نتايج حاصل از نمونههاي صنعتي ،اثر نوع پايه هم مورد بررسي قرار گرفت.
به منظور بررسي اثر دماي كلسيناسيون و يافتن دماي بهينه كلسيناسيون كاتاليست
 COMO/HMSتهيه شده به روش دوم در چهار دماي مختلف( 500 ،400 ،300و )600
كلسينه شد و كارايي كاتاليستها با يكديگر مقايسه شد.
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مقام معظم رهبري:
اگر کسب دانش با نیت خدمت به کشور و سربلندی ملت باشد ،قطع ًا عبادت و یکی از حسنات خواهد بود.

ساخت كاتاليستهاي سه فلزي  Nd- Rd- Ptو بررسي عملكرد آنها بر
رفورمينگ -nهپتان
دانشجو :شيرين پيرزادههريسي

دانشگاه :دانشگاه شهيد بهشتي

استاد راهنما :دكتر محمدحسنپيروي

رشته تحصيلي :شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

رفورمينگ کاتاليستي فرآيند مهمي است که نفتنهاي با عدد اکتان پايين را به بنزين
با عدد اکتان باال تبديل ميکند .فرآيند رفورمينگ اثر واکنشهاي متعددي نظير
کراکينگ ،هيدورژنوليز ،دهيدروژناسيون ،هيدروژناسيون ،پليمريزاسيون ،حلقه زايي و
ايزومريزاسيون را نشان ميدهد که بهطور همزمان رخ مي دهند .هدف از اين تحقيق
وارد کردن فلز  Ndبه کاتاليست دو فلزي  Pt-Re/Al2O3و بررسي اثر آن روي فعاليت
و گزينش پذيري رفورمينگ  -nهپتان مد باشد .کاتاليست به روش هم تلقيحي تهيه
شده است .درصد فلزات به صورت زير تغیير ميکند :
) 0.3Pt- 0.2Re-0.1Nd(C 1 ), 0.3Pt-0.3R e( C 0 ) , 0 . 3 P t -0 . 1 R e-0 . 2 Nd ( C 2

فعالي��ت و گزين��ش پذي��ري کاتاليس��ت طبق ش��رايط مقاب��ل اندازهگيري ش��د .دما
( 1 ،)500-450°Cاتمس��فر و کس��ر مولي  H2/HCبرابر  .4نتايج نشان داد که با افزودن
 Ndبه کاتاليس��ت دو فلزي  Pt-Re/Al2O3فعاليت کاتاليس��ت افزايش مييابد .همچنين
مشاهده ش��د که کاتاليس��ت حاوي  %0/2نئوديميم کمترين گزينشپذيري محصوالت
هيدروژنوليز را دارد و کاتاليس��ت حاوي  %0/2رنيوم بيشترين گزينشپذيري محصوالت
ايزومريزاسيون و آروماتيزاسيون را دارا است.
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مقام معظم رهبري:
با علم توأم با دین و « تالش علمی برای خدا و در راه خدا » ،میتوان به توفیقات پایداری دست یافت.

گوگردزدايي از مواد نفتي توسط گاز هيدروژن در حضور كاتاليست
صنعتي در يك رآکتور بستر سيال گاز-جامد
دانشجو :هومن رضايي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :دكتر مرتضي سهرابي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1384 :

چكيده:

فرآيندهاي تصفيه هيدروژني مانند گوگردزدايي ،نيتروژن زدايي و اكسيژن زدايي توسط
گاز هيدروژن ،يكي از قسمتهاي اصلي هر پااليشگاه نفتي است .در اين پژوهش ،به
مطلعه واكنش گوگردزدايي از بنزوتيوفن به عنوان ماده گوگرد دار مدل _كه در حالل
هپتان نرمال به عنوان محيط مدل نفتي حل شده است_ توسط گاز هيدروژن و در
يك رآکتور بستر سيال پرداختهايم .هدف از اين پروژه ،امكان سنجي كاربرد رآكتورهاي
بسترسيال جهت گوگردزدايي از تركيبات نفتي و مقايسه چند مدل بسترهاي سيال با
نتايج تجربي است .همچنين اثر پارامترهاي مهم سيستم نظير دماي واكنش ،سرعت
گاز عبوري ،غلظت اوليه خوراك و طول رآكتور مورد بررسي قرار گرفت .از نتايج حاصله
چنين برميآيد كه واكنشهاي گوگردزدايي با درصد تبديل مزاياي فراوان اين رآكتورها
از جمله كنترل ساده و سريع دما ،قابل جايگزيني با رآكتورهاي معمول مورد استفاده
در صنعت را دارند.
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مقام معظم رهبري:

در دنیای امروز مبنای مناسبات و تحرکات بینالمللی قدرت است و قدرت هر کشور نیز ناشی از علم و توانمندی علمی آن کشور است.

مدلسازي و کاربرد رآکتورهاي سيکلوني با دو جريان برخوردکننده در
واکنشهاي مايع -جامد
دانشجو :سهراب فتحيپيركاشاني

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :دكتر مرتضي سهرابي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1384 :

چكيده:

سرعت واکنشهاي جامد-مايع در سيستمهاي مختلف به دليل وجود مقاومتهاي نفوذ
معموال پايين است .براي کاهش اين مقاومتها راههاي مختلفي وجود دارد ،که از اين
جمله ميتوان به کاهش اندازه جامد و افزايش تالطم و سرعت نسبي فازها اشاره کرد
که منجر به افزايش ضرايب انتقال جرم و حرارت ميگردد .با توجه به موارد ذکر شده
رساله حاضر به بررسي و مطالعه يک واکنش جامد مايع در رآکتورهاي با جريانهاي
برخوردکننده ميپردازد .با توجه به اينکه ذرات جامد واکنشگر به صورت پودر بوده و
دررآکتورهاي برخوردي سرعت دو جريان بسيار باالست لذا افزايش قابل مالحظهاي در
سرعت واکنش انتظار ميرود .براي واکنش جامد غيرکاتاليستي ،رآکتورهاي برخوردي
مختلفي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت .نهايتا يک رآکتور سيلکلوني با دو جريان
برخوردکننده انتخاب گرديد .مدلسازي اين رآکتور و بررسي رفتار ذرات جامد در آن
توسط روش تصادفي زنجيرههاي مارکوف انجام گرفت و توزيع زمان اقامت ذرات در
رآکتور توسط روش محرک پاسخ بهدست آمد .سپس براي توليد کربنات باريم واکنش
بين سديم و سولفيد باريم در رآکتورساخته شده ،انجام گرديد .درصد تبديل سولفيد
باريم بهدست آمده با درصد تبديل در يک رآکتور ناپيوسته مقايسه گرديد .در دبي
حجميهاي مختلف سيال ورودي درصد تبديل در رآکتور بهدست آمد .نهايتاً درصد
تبديل بهدست آمده از آزمايش با درصد تبديل پيشبيني شده توسط مدل مقايسه
گرديد .مشاهده شده که اين دو درصد تبديل در دبي حجمي سيال 300ليتر در ساعت
 2/68درصد با هم اختالف دارند ،که نتيجهاي بسيار خوب بوده و صحت مدل ارائه شده
را نشان ميدهد.
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مقام معظم رهبري:
دانشگاهها باید از لحاظ تدریس به میدان پرتحرک علمی و مباحثه دائم و تحقیق و پژوهش تبدیل شوند

مدلسازي و شبيهسازي كوره كاتاليستي واحد توليد هيدروژن
پااليشگاهها
دانشجو :محمدامين قرنجيك

دانشگاه :دانشگاه سيستان و بلوچستان

استاد راهنما :دكتر فرهاد شهركي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1384 :

چكيده:

امروزه رفورمينگ متان به عنوان يکي از فرآيندهاي اصلي براي توليد گاز سنتز (آميزهاي
از هيدروژن و منواکسيدکربن) بهکار ميرود .تکنولوژي سنتي ،فرآيند رفورمينگ متان
با بخار آب در رآکتورهاي چند لولهايي با بستر ثابت انجام ميگيرد .با توجه به گرماگير
بودن ،واکنش فرآيند در دماي بااليي انجام ميپذيرد .عملکرد رفورمر بخار براساس تاثير
انتقال حرارت از کوره به کاتاليست در راکتورهاي لولهاي است .مدلسازي يکبعدي و
دوبعدي رياضي رآکتور شامل معادالت موازنه جرم ،انرژي و مومنتوم براي هرجزء است
که اين معادالت به يکديگر وابسته بوده و بايد در هر گام طول و شعاعي بهطور همزمان
حل شوند .نتايج مدلسازي ،رفورمر با بخار که شامل راکتورهاي لولهاي کاتاليستي که
درون کوره ميباشند با دادههاي صنعتي اين واحد در پااليشگاه تهران و ديگر تحقيقات
بررسي شد.
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مقام معظم رهبري:
پیشرفت علمی کشور نیازمند نقشه جامع حرکت علمی کشور و تعیین اولویتهای علمی و ارتباط آنها با نیازهای جامعه است.

ابداع روش جديد باقيمانده وزني مناسب براي روشهاي تحليل بدون
المان
دانشجو :عليرضا صادقي راد

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :دكتر ايرج محمودزاده كني

رشته تحصيلي :مهندسي عمران -گرايش سازه

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1387 :

چكيده:

در اين رساله ،چند روش باقيمانده وزني مناسب براي روشهاي تحليل بدون المان ابداع
شده است ،كه عبارتند از :روش تعادل رويخط ،روش تعادل رويخط اصالح شده ،روش
بدون المان تعادل رويخط و روش بدون المان انتگرال بر خط محلي.
روشهاي تعادل روي خط و تعادل رويخط اصالح شده براي اعمال بهتر شرايط مرزي
نيومن (طبيعي) و رابين و بقيه به منظور تحليل كامل مسائل مكانيك محاسباتي بهكار
رفتهاند .رابطه بندي روشهاي ابداعي براي حل معادله پواسون و معادالت االستيسيته
خطي ارائه شدهاند و دقت ،پايداري و بهرهوري اين روشها در مقايسه با روشهاي عددي
مرسوم نظير روش اجزاي محدود ،بررسي شدهاند .نيز ،روش تعادل رويخط اصالح شده،
در حوزههاي مختلف مكانيك محاسباتي نظير ،انتقال حرارت ،ارتعاشات آزاد و اجباري،
مكانيك شكست ،تحليل االستوپالستيك ،تحليل معادله پواسون غيرخطي و تحليل
هارمونيك امواج صوتي بهكار رفته است .در اين تحليلها ،توانايي روش تعادل روي خط
اصالح شده در اعمال شرايط مرزي نيومن و رابين نشان داده شده است .همچنين ،دو
روش درونيابي-تقريب سازي بدون المان ،در اين رساله ،معرفي شده است ،كه عبارتند
از :روش حداقل مربعات وزندار متناسب براي خط و روش درونيابي نقطه اي شعاعي
تقويت شده .روش اول ،براي تقريب سازي در روش ابداعي بدون المان انتگرال بر خط
محلي ،و روش دوم ،در تحليل ميدان سر ترك در مكانيك شكست بهكار رفتهاند.
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مقام معظم رهبري:
ارتباط صنعت و دانشگاهها نیز یکی از زمینههای مهم برای رشد علمی محققان جوان است.

كنترل پيشبين مبتني بر مدل مقاوم بر روي برج تقطير نفت
(به روش )MPC

دانشجو :جواد نوري

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شاهرود

استاد راهنما :دكتر محمدعلي صدرنيا

رشته تحصيلي :مهندسي برق-گرايش كنترل

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

از مهمترين واحدهاي يك پااليشگاه نفت كه عملكرد آن تاثير مستقيمي بر عملكرد
ساير واحدها دارد ،برج تقطير است .با توجه به ضعفهاي عمده روشهاي متدوال
كنترل چند حلقهاي در كنترل بر برج تقطير ،اعمال روشهاي بهينهتر كه بتواند عالوه
بر افزايش بهرهوري فرآيند با جمعآوري اطالعات موجود در سيستم ،يك كنترل پايدار
را از خود نشان دهد ،از اهميت زيادي برخوردار است .در اين پاياننامه كنترل پيش بين
مبتني بر مدل ،به دليل فرآيند بهينهسازي ،پيش بيني رفتار آينده فرآيند و كنترل،
در نظر گرفتن محدوديتهاي فرآيند و توانايي در بهكارگيري شاخصهاي عملكردي
سيستم مورد استفاده قرار گرفته است .متاسفانه در اين روش ،عدم قطعيتهاي فرآيند
مورد توجه قرار نميگيرد .كه اين ممكن است تاثير نامطلوبي بر عملكرد سيستم كنترل
داشته باشد .براي رقع اين مشكل و افزايش مقاومت سيستم ،روش تحليل  M/Hمورد
توجه قرار گرفته است .پس از اعمال اين تحليل بر فرآيند ،يك ساختار كلي با وجود
عدم قطعيتها ايجاد ميشود ،كه كنترل كننده پيش بين مورد استفاده قرار ميگيرد.
مدلسازي فرآيند با استفاده از روابط ترموديناميكي در حالت حاكم بر برج تقطير ،انجام
ميپذيرد ،كه يك سيستم غيرخطي پنج ورودي ،پنج خروجي بهدست ميآيد .پس از
خطيسازي فرآيند ،با استفاده از روشهاي كاهش مرتبه ،متغيرهايي كه تاثير ناچيزي
بر سيستم دارند ،حذف ميشوند.
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مقام معظم رهبري:

اسالم دين «علم» و پايبندي به ارزشهاي معنوي است.

بررسي مكانيسم تشكيل رسوب آسفالتن و اثر افزودنيها در تشكيل آن
دانشجو :ساناز پورنقي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استادراهنما:دكترعباسنادري/دكترسيدعليرضاطباطبايينژاد

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-پيشرفته

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

ترکيبات نفتي مخلوط پيچيدهاي از هيدروکربنهاي مختلف ميباشند .رسوب ترکيبات
آلي سنگين و پيچيده موجود در نفت خام ميتواند مشکالت متعددي را در حين فرآيند
توليد ،انتقال و پااليش نفت خام بهوجود آورد .از جمله اين رسوبات ،رسوبات آسفالتني
است .آسفالتنها مواد آلي پيچيدهاي هستند که داراي قطبيت نسبي ميباشند.
آسفالتنها در نفت بهصورت کلوييدهايي که توسط رزينهاي نفتي پايدار ميشوند
وجود دارند .هرگونه تغيير در شرايط ترموديناميکي سيستم مانند تغيير در ترکيب نفتي
و تغييرات فشار و دما ميتواند پايداري کلوئيدي نفت را بر هم زده و منجر به رسوب
آسفالتن شود .رسوب اين ترکيبات سبب بروز مشکالت عديدهاي ميشود که مهمترين
آنها کاهش نفوذپذيري و به دنبال آن کاهش ميزان توليد ،کاناليزه شدن جريان نفت
و افزايش افت فشار ،کاهش سرعت و يا توقف عمليات بهره برداري از چاههاي نفتي،
افزايش ويسکوزيته نفت در دماهاي پايين و عدم امکان پمپاژ در خطوط لوله است که
مسلماً هزينه زيادي را جهت رفع اين مشکالت ميطلبد .لذا ارائه راهکارهاي مناسب
مانند افزايش بازدارندههاي شيميايي به منظور جلوگيري و يا کاهش مقدار رسوب ،از
اهميت ويژهاي در تمام دنيا برخوردار است .در اين کار ،تأثير هشت نمونه افزودني در
غلظتهاي مختلف بر تشکيل رسوب آسفالتن در نمونههاي نفتي موجود و در شرايط
نفت مرده بررسي شده است .روش انجام آزمايشها بر اساس استاندارد ASTM D3279-97
است .افزودنيهاي مورد استفاده شامل نرمال هپتان ،نرمال هگزان ،تولوئن صنعتي ،ارتو
زايلن صنعتي ،پارازايلن صنعتي ،پلي اورتان ،نفتالين و -8هيدروکسي کوئينولين است.
بر اساس نتايج حاصل ،افزايش نرمال هپتان و نرمال هگزان به نمونههاي نفتي ،سبب
تشکيل رسوب آسفالتن گرديده و با افزايش مقدار اين دو ماده ،درصد رسوب حاصل
نيز افزايش مييابد تا نهايتاً به مقدار ثابتي ميل نمايد .شش افزودني ديگر ،سبب کاهش
مقدار رسوب آسفالتن در نمونههاي نفتي موجود شدهاند.
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مقام معظم رهبري:

امروز ،كتابخواني و علمآموزي ،نه تنها يك وظيفه م ّلي كه يك واجب ديني است.

مدلسازي و شبيهسازي رآکتور هيدرودي سولفوريزاسيون
دانشجو :هادي فرمهينيفراهاني

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :دكتر شاهرخ شاهحسيني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

در اين پروژه ،مدلسازي و شبيهسازي رآکتور بستر قطرهاي که در فرآيند گوگردزدايي
هيدروژني مورد استفاده قرار ميگيرد مورد بحث و بررسي قرارگرفته است .در ابتدا فرآيند
هيدروديسولفوريزاسيون و به صورت خاص هيدروديسولفوريزاسيون ديبنزوتيوفن
که جزو پيچيدهترين و پايدارترين ترکيبات گوگردي موجود در برشهاي نفتي به
حساب ميآيد بررسي شده و سپس مدلسازي راکتور مذکور براي مادة ديبنزوتيوفن
به صورت کامل انجام شده است .معادالت نرخ واکنش با توجه به مکانسيم انجام
واکنش هوگنـواتسون به صورت کامل تشريح و بهدست آمدهاند .معادالت انتقال جرم
و انتقال حرارت در حالت دوبعدي استاتيک نيز براي اجزاي شرکتکننده در واکنش به
تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با استفاده از ديدگاه وجود پاکتهاي ساکن
مايع در بين ذرات کاتاليست توسعه داده شدهاند .در نهايت شبيهسازي فرآيند مذکور
بر اساس اطالعات تجربي موثق انجام شده و نتايج دو ديدگاه (مرطوبشوندگي جزئي
و ماندگي استاتيک مايع بين ذرات کاتاليست) مقايسه شدهاند .نتايج حاکي از آن
است که محتواي گوگرد محصول با استفاده از ديدگاه پاکتهاي ساکن مايع کمتر از
 500 ppmwيعني معادل درصد تبديل  0/98بوده و نتايج بهتر و قابل قبولتري را
نسبت به ديدگاه مرطوبشوندگي جزئي با محتواي گوگرد  6/1153 ppmwمعادل
درصد تبديل تقريبي  0/94ارائه ميدهد .بر اين اساس ،استفاده از ديدگاه ماندگي
ايستاي مايع در بين ذرات کاتاليست ،خطاي نتايج حاصل از شبيهسازي را تا حدود 72
درصد نسبت به ديدگاه مرطوبشوندگي جزئي کاهش ميدهد.
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مقام معظم رهبري:

در جامعه اسالمي ،كتابخواني بايد همگاني و فراگير شود.

شبيهسازي  CFDرآكتور بستر ثابت هيدروكراكينگ واحد آيزوماكس
دانشجو :محمدرضا بندري

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :دكتر شاهرخ شاهحسيني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1386 :

چكيده:

هدف از انجام اين پروژه شبيهسازي پديدههاي انتقال مومنتوم و حرارت در رآکتور
بستر قطرهاي هيدروکراکينگ واحد آيزوماکس به قطر  3/6متر و ارتفاع  17/4متر
است .براي اعمال نيروي درگ و فعل و انفعال ناشي از حضور فازهاي مايع ،جامد
و گاز بهطور همزمان در بسترهاي موجود در اين رآکتور از راهکار و مفهوم محيط
متخلخل براي حضور فاز جامد استفاده شده است و همچنين براي اعمال فازهاي
مايع و گاز بهطور همزمان و نيز تاثير يک فاز بر روي توانايي جريان داشتن فاز ديگر از
مفهوم نفوذپذيري نسبي استفاده شده است .در ادامه و با در نظرگرفتن تغييرات خواص
فيزيکي برشهاي نفتي با دما به ويژه ويسکوزيته ،تغييرات آن با دما در نظر گرفته شد
و با استفاده از آن ،پديدههاي هيدروديناميکي و حرارتي در راکتور مذکور با در نظر
گرفتن ابعاد واقعي راکتور به کمک نرمافزار  FLUENTشبيهسازي شده است .رابطه
درگ و نيز تغييرات ويسکوزيته با استفاده از کد  UDFدر نرمافزار تعريف شد .نتايج
حاصل از اين شبيهسازي که بيانکننده مشکالت عملياتي رآکتور صنعتي از قبيل
نقطه داغ ،محدوديت دبي ورودي ،عدم توزيع شعاعي دما و ايجاد حالت کاناليزه جريان
است ،با آنچه در واحد پااليشگاهي و در واقعيت وجود دارد ،مطابقت دارد بهطوريکه
در يکي از بسترهاي کاتاليستي به دليل دماي باالي حاصل از واکنش نقاط داغ زيادي
ايجاد ميگردد و دما به حدود  1080درجه کلوين ميرسد که به مرور باعث غيرفعال
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شدن کاتاليستها ميگردد .همچنين طبق دادههاي صنعتي در اين راکتور قبل از
غيرفعال شدن کاتاليستها در حدود  4/1بار افت فشار روي ميدهد که نتايج حاصل از
شبيهسازي در اين حالت نيز با دادههاي صنعتي مطابقت دارد و خطا در حدود  %2است
که احتماال به دليل در نظر نگرفتن تشکيل کک در مدل است .همچنين مقدار عددي
دماي ورودي و خروجي از راکتور که با  CFDمحاسبه شد با دادههاي پااليشگاهي برابر
است و در چند دهم با هم اختالف دارند .از طرفي توزيع مناسب جريان در بسترهاي
کاتاليستي ديده نميشود و حالت کاناليزه جريان وجود دارد .از اينرو براي رفع اين
مشکالت راهکارهايي ارائه و تاثير آن نيز بررسي شده است .نتايج حاصل از اين راهکارها
نشان ميدهد که دماي بستر به خوبي کنترل شده و توزيع دمايي مناسبي در بستر
ايجاد ميگردد .از طرفي حالت کاناليزه شدن جريان هم بهخوبي کنترل شده و توزيع
جريان در بسترهاي کاتاليستي بهبود پيدا کرد.
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مقام معظم رهبري:

فرآيند كمال بشري به وسيله «كتاب» تحقق مييابد.

بررسي هيدروژنوليز-nهگزان بر روي کاتاليستهاي سه فلزي
دانشجو :بهروز صبور

دانشگاه :دانشگا ه شهيد بهشتي

استاد راهنما :دكتر محمدحسين پيروي

رشته تحصيلي :شيمي فيزيك

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1386 :

چكيده:

واکنش هيدروژنوليز هيدروکربنهاي اشباع ،يک واکنش کاتاليستي است که در حضور
کاتاليستهاي فلزي و هيدروژن منجر به شکستن پيوند کربن -کربن ميگردد .هدف
آن ،تبديل ترکيبات سنگين نفتي غيرقابل استفاده به ترکيبات سبکتر با ارزش و قابل
مصرف است .هيدروژنوليز يک واکنش حساس به ساختار بوده و فقط بر روي مکانهاي
فعال فلزي انجام ميگيرد .فعالترين فلزات براي انجام اين واکنشها ،فلزات گروه VIIIB
جدول تناوبي است .فعاليت و گزينشپذيري اين فلزات در انجام واکنش متفاوت است.
در اين تحقيق ،کاتاليستهاي سه فلزي با استفاده از سه فلز نيکل ،کبالت و موليبدن
با درصدهاي مختلف بر روي پايه گاما -آلومينا براي انجام واکنش تهيه شدند .در روش
ساخت از روش تلقيح همزمان نمک اين فلزات استفاده شد .تأثير کلسينه کردن بر
روي فعاليت کاتاليستها مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که کاتاليست کلسينه
نشده ،A1شامل ( )Ni %12و ( )Mo %4و ( )Co %4و کاتاليست کلسينه شده  ،E2حاوي
) (Mo %12و ) (Ni %4)،(Co %4داراي بيشترين فعاليت را براي انجام واکنش هيدروژنوليز
 -nهگزان دارا ميباشند .همچنين نتايج نشـان داد که کاتاليــستهاي حاوي درصد
بااليي از نيکل و موليبدن تمايل زيادي به شکستن پيوند کربن– کربن انتهايي
(هيدروژنوليز ساده) دارند ،در حالي که کاتاليستهاي حاوي درصد بااليي از کبالت
بيشتر موجب هيدروژنوليز چندتايي ميشوند .در مورد کاتاليستهايي که حاوي درصد
بااليي از موليبدن بودند ،کلسينه کردن موجب افزايش فعاليت کاتاليستي گرديد ولي
در مورد کاتاليستهايي که حاوي درصد بااليي از نيکل بودند ،موجب کاهش فعاليت
گرديد.
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مقام معظم رهبري:

كتاب ،دروازهاي به سوي جهان گسترده دانش و معرفت است.

اثر سولفيد هيدروژن به عنوان بازدارنده کک و منوکسيدکربن در فرآيند
شکست حرارتي اتان
دانشجو :سيد مهدي جزايري

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استاد راهنما :رامين كريم زاده

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -گرايش فرآيند

مقطعتحصيلي :دکترا

تاريخ1390 :

چكيده:

در اين تحقيق نشست کک و توليد منوکسيدکربن در فرآيند شکست حرارتي اتان ،در
حضور گاز سولفيدهيدروژن و برروي نمونههاي فلزي از جنس کروم ،آهن و استيل مورد
بررسي قرار گرفت ،اين کار به دو شيوه پيش سولفيده کردن سطح فلز قبل از شروع
شکست حرارتي و استفاده پيوسته از سولفيدهيدروژن در حين شکست حرارتي صورت
پذيرفت ،در شکست حرارتي از نيتروژن و بخار آب به عنوان رقيق-ساز استفاده شد .در
آزمايش هايي که از نيتروژن به عنوان رقيق-ساز استفاده شد ،با پيش سولفيده کردن
سطح نمونههاي فلزي ،در تمامي شرايط عملياتي و براي تمامي نمونهها سرعت نشست
کک نسبت به حالت اوليه کاهش يافت بهطوريکه براي کروم تا  ،%70آهن  %30و براي
استيل تا %60کاهش در سرعت نشست کک مشاهده شد .ولي در آزمايش هايي که از
سولفيدهيدروژن بهطور پيوسته استفاده شد نتايج بهدست آمده نشان داد که در دماهاي
پايين وجود مقادير کم از سولفيدهيدروژن باعث کاهش  %20در سرعت نشست کک
ميشود در حالي که با افزايش دما و يا غلظت سولفيدهيدروژن سرعت نشست کک تا
 %120افزايش مييابد .در آزمايش هايي که از بخار آب به عنوان رقيق ساز استفاده شد
با پيش سولفيده کردن سطح نمونههاي فلزي سرعت نشست کک کاهش يافت ،براي
کروم  ،%20آهن  %45و استيل %30کاهش مشاهده گرديد .ولي باز هم مانند حالت
قبل استفاده پيوسته از سولفيدهيدروژن در بعضي شرايط باعث تا  %20کاهش و در
بعضي ديگر موجب افزايش سرعت نشست کک به ميزان سه برابر شد .به عنوان نتيجه
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کلي ميتوان گفت که هرچه دما و غلظت سولفيدهيدروژن کمتر باشد ميزان کاهش
سرعت نشست کک کمتر خواهد بود ،در اين پژوهش بيشترين ميزان کاهش در سرعت
نشست کک در دماي  825درجه سانتيگراد و غلظت  25 ppm-wtاز سولفيدهيدروژن
مشاهده گرديد .براي بررسي روند تغييرات سرعت نشست کک و محصوالت توليدي
نسبت به پارامترهاي عملياتي ،بخصوص غلظت سولفيدهيدروژن ،همچنين آناليز نتايج
حاصل ،از روشهاي طراحي آزمايش استفاده شد ،از ميان روشهاي مختلف دو روش
طراحي آزمايش فاکتوريل کامل در سه سطح و روش طراحي آزمايش ترکيب مرکزي
براي اين کار انتخاب شده اند .همچنين در اين تحقيق براي بررسي بهتر و پيش بيني
سرعت نشست کک ،يک مدل براي نشست کک بر مبناي واکنش هاي سطحي ارائه
شد که اين مدل بخوبي نشست کک را پيش بيني مي نمايد ،همچنين يک مدل تجربي
براي نشست کک در حالتي که سولفيدهيدروژن بهطور پيوسته در محيط واکنش حضور
دارد ارائه گرديد .در مدل تجربي ارائه شده اثرات کاهشي و افزايشي سولفيدهيدروژن
برروي سرعت نشست کک در نظر گرفته شد ،در ادامه صحت و ميزان همپوشاني
اين مدل ها با استفاده از دادههاي تجربي مورد بررسي قرار گرفت که در نتيجه مدل
جزئي براي نشست کک و مدل تجربي براي بيان اثر سولفيدهيدروژن بخوبي رفتارهاي
پيچيده و متناقض نشست کک را پيش بيني نمودند .در انتها پارامترهاي هرکدام از
اين مدل ها نيز با استفاده از نتايج آزمايشگاهي محاسبه شدند .در اين تحقيق عالوه
بر بررسي سرعت نشست کک ،ميزان منوکسيدکربن توليدي در حاالتي که از بخارآب
به عنوان رقيق ساز استفاده مورد بررسي قرار گرفت ،در تمامي آزمايش هايي که از
سولفيدهيدروژن چه براي پيش سولفيده کردن و چه بهصورت پيوسته استفاده شد،
مقدار منوکسيدکربن توليدي بشدت کاهش يافت .بهطوريکه با پيش سولفيده کردن
سطح مقدار منوکسيدکربن براي کروم  ،%95آهن %95و استيل %90کاهش يافت،
همچنين با اضافه کردن پيوسته سولفيدهيدروژن مقدار منوکسيدکربن توليد براي کروم
تا  ،%90آهن  %95استيل  %90کاهش يافت.
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مقام معظم رهبري:
تحقیق منبع تغذیهی آموزش است ،اگر ما تحقیق را جدی نگیریم سالهای متمادی بایستی چشم به منابع خارجی بدوزیم.

نقش اسمز معکوس ) (R.O.در طراحي کنترل کيفي منابع آب
دانشجو :نيما افراسيابي

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي-واحد علوم و تحقيقات

استاد راهنما :مجيد احتشامي

رشته تحصيلي :مهندسي عمران-گرايش آب

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

نياز مبرم به آب از يك طرف و محدوديت منابع آب شيرين در دسترس از طرف ديگر،
استفاده از آب شور را در كانون توجه قرار ميدهد ،با عنايت به همين مساله است که
انتخاب روش بهينه جهت نمکزدايي از آبهاي شور ،ضروري مينمايد .در اين تحقيق
با توجه به رشد روزافزون استفاده از روش اسمز معکوس و استفاده نرمافزاري جهت
طراحي بهينه ،از نرمافزار  ROSAکه بيشترين کاربرد را جهت شبيهسازي سيستم اسمز
معکوس دارا است ،استفاده گرديد .ابتدا مسائل تئوريک و مباني که در طراحي بهينه
يک سيستم اسمز معکوس مورد نياز است مطرح گرديد همچنين مقايسهاي بين اسمز
معکوس و ساير روشهاي مطرح نمکزدايي انجام شد ،سپس به معرفي مدل(نرمافزار)
 ROSAپرداخته شد و چگونگي استفاده از اين نرمافزار ،امکانات آن ،معادالت پايه آن
و داليل برتري اين نرمافزار نسبت به نرمافزارهاي رقيب ارائه گرديد .بعد از آن به آناليز
حساسيت نرمافزار  ROSAپرداخته شد ،جهت آناليز حساسيت نرمافزار  ROSAابتدا
براي مشخصات آب چاهي در جنوب شهر تهران (که در اين تحقيق آن را مشخصات
آب پايه ميناميم) ،سيستم اسمز معکوس يک مرحله اي با دبي ورودي 40 m3/sو با
المنتهاي  BW30-400 FRطراحي گرديد ،سپس با ثابت گرفتن اين سيستم ،آناليز
حساسيت براي هر يک از اجزاي مشخصات آب پايه انجام شد .کمترين فاصله حساسيت
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متعلق به برن است و بيشترين فاصله حساسيت متعلق به کلسيم يعني با شرايط يکسان
کمترين يوني که حذف ميشود برن است و بيشترين يوني که حذف ميشود کلسيم
است ،در واقع ميتوان گفت ترتيب حذف يونها ،از کمترين به بيشترين حذف يون به
ترتيب بدين صورت است ":برن ،نيترات ،آمونياک ،بيکربنات ،پتاسيم ،سديم ،فلورايد،
کلرايد ،سيليس ،استرانسيوم ،باريم ،سولفات منيزيم و کلسيم" .که اين امر گواه آن است
که در اسمز معکوس يونهاي با ظرفيت باالتر ،بهتر دورريز ميشوند .براي تمام يونها
اولين گام فاصله حساسيت از ديگر گامها به طور معناداري کمتر است .نسبت به يونها
مختلف ،به طور معناداري فاصله حساسيتهاي متفاوت وجود دارد .هر چه به سمت
گامهاي انتهايي فاصله حساسيت ميرويم کم يا زياد شدن فاصله حساسيت براي تمام
يونها مسير يکساني را طي نميکند ،فاصله حساسيت بعضي از يونها کم ميشود،
بعضي زياد ،بعضي تغيير چنداني نميکنند و بعضي ثابت ميمانند.
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مقام معظم رهبري:
ما بایستی در رشتههای گوناگون علمی چه در آموزش چه در پژوهش توازن و تعادل صحیح و واقعی و عادالنهای ایجاد کنیم.

شبيهسازي عملكرد سيستم آلكيالسيون با كاتاليست جامد جهت
پااليشگاهها
دانشجو :ابوالفضل جاووني

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :دكتر حبيب آلابراهيم

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-پيشرفته

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

آلکيالسيون يکي از روشهاي توليد بنزين با اکتان باال با استفاده از واکنش بين ايزوبوتان
و انواع بوتنها است .تا کنون براي انجام واکنش آلکيالسيون ،از مجاورت هيدروکربنها
با دو اسيد قوي سولفوريک و هيدروفلوريک در دماي پايين و فشار متوسط ،استفاده
ميشد که مشکالت فني زيادي از جمله سميت ،خورندگي ،هزينه باالي کاتاليست و
غيره را به دنبال داشته است .از مدتها پيش تحقيقات براي ابداع يک کاتاليست اسيدي
جامد به عنوان جايگزين براي اسيدهاي مايع آغاز شد و تاکنون کاتاليستهاي زيادي با
خواص گوناگون توليد گرديد اما تا امروز نتايج به صورت صنعتي درنيامده است و تنها
طرح هاي پيشنهادي صنعتي گوناگوني با توجه به خواص کاتاليستها ارائه شده است.
در اين پروژه پس از شرح اطالعاتي در رابطه با بنزين و گذشته واحدهاي آلکيالسيون
که در فصلهاي اول تا سوم آورده شده ،در فصلهاي چهارم تا ششم ،سينتيک دو
نوع کاتاليست جامد آلکيالسيون که از طريق نتايج آزمايشگاهي بهدست آمده در نظر
گرفته شده و با توجه به ثوابت سينتيکي آنها راکتور مناسب عملياتي پيشنهادي براي
شبيهسازي در نظر گرفته شده و با استفاده از موازنه جرمي در راکتور ،تعدادي معادالت
ديفرانسيل ايجاد گرديده که با حل همزمان آنها ميتوان غلظتهاي ترکيبات حاضر
در راکتور را بررسي کرد .سپس با استفاده از حل همين معادالت ،اثر تغيير برخي
پارامترهاي مهم حاضر در سيستم مانند دبي حجمي خوراک راکتور ،نسبت پارافين به
اولفين ،و انباشتگي کاتاليست روي تبديل خوراک و توليد آلکيالت مورد بررسي قرار
گرفت.
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مقام معظم رهبري:

هر مقدار که در زمینه آموزش عالی و تحقیق و گرمکردن فضای علم و پژوهش در کشور پیش برویم کم است و هنوز راه طوالنیای در پیش داریم.

بررسي و مدلسازي رفتار فازي تشکيل رسوب آسفالتن با استفاده از
دادههاي آزمايشگاهي مخازن نفتي ايران
دانشجو :بابك شيراني

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :دكتر منوچهر نيكآذر

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

يکي از زمينههاي مهم تحقيقاتي در صنايع نفت ،کار بر روي رسوب مواد سنگين
نفتي است که مهمترين و اصليترين بخش اين مواد سنگين ،آسفالتنها ميباشند.
رسوب آسفالتنها باعث بروز مشکالت زيادي در صنايع نفت شده و باعث کاهش توليد
ميگردد .بررسي رفتار فازي رسوب آسفالتن ،شناخت بهتري را نسبت به پديده رسوب
و همچنين ميزان آن در شرايط دمايي و فشاري مختلف به دست ميدهد .بدين منظور
با استفاده از مدلسازي ترموديناميکي ،ميزان ،نقطه شروع و شرايط تشکيل رسوب
آسفالتن را پيشبيني ميکنند.
در اين پروژه با در نظر گرفتن اين مسئله که آسفالتنها داراي خواص تجمعي ميباشند
از دو تئوري متفاوت که در هر دو آسفالتن به صورت يک جزء تجمعي در نظرگرفته
شده ،استفاده شده است .در تئوري اول به نام تئوري  AEOSضريب تراکمپذيري به
دو قسمت فيزيکي و شيميايي تقسيم شده و اثرات تجمعي آسفالتن در ترم شيميايي
در نظر گرفته شده و از مدل پليمري خطي پيوسته براي آن استفاده گرديده است.
همچنين در اين تئوري ،رسوب رزين به همراه آسفالتن نيز در نظر گرفته شده است .در
قسمت دوم پروژه از يک معادله ديگر به نام معادله  CPAاستفاده شده است که مبناي
اين معادله تئوري آشفتگي است .اين تئوري نيز خاصيت تجمعي آسفالتن را به صورت
يک ترم تجمعي در ضريب تراکمپذيري در نظر ميگيرد .الزم به ذکر است که براي
قسمت فيزيکي هر دو معادله ياد شده از دو معادله حالت درجه سه  PRو  SRKاستفاده
شده است و دقت اين دو معادله حالت نسبت به يکديگر سنجيده شده است.
نتايج حاصل از مدلسازي با نتايج آزمايشگاهي سه نمونه از نفت ايران و کشورهاي
ديگر مقايسه شده که نتايج حاصله از دقت کافي برخوردار است .همچنين اثر تزريق
دياکسيدکربن نيز بر روي اين نمونهها بررسي شده و نتايج آن ارائه گرديده است.
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مقام معظم رهبري:
کشور ما بدون حرکت در جادهی گسترش دانش و گسترش پژوهش امکان ندارد بتواند به نقطهی مطلوب خودش دست پیدا بکند.

طراحي و مدلسازي فرآيند هيدروتريتينگ جهت حذف گوگرد و
تركيبات آروماتيك از برشهاي نفتي
دانشجو :طيبه صالحي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما:دكترعباسنادريفر/دكترمحمدرحماني/دكتريعقوبروحاني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

نفت خام اساساً از هيدروكربنهاي پارافيني ،نفتي و آروماتيكها تشكيل شده است .عالوه
بر اين تركيبات گوگردي نيتروژندار و اكسيژندار و مقدار جزيي فلزات نيز در نفت
خام وجود دارد .اين تركيبات از مهمترين آاليندههاي مواد نفتي محسوب ميشوند و
موجب وقوع مشكل به هنگام پااليش ،انتقال و در نهايت مصرف محصول ميگردند.
همچنين جهت توليد هر چه بيشتر فرآوردههاي ميان تقطير پاكظتر و محصوالتي مطابق
با استانداردها و قوانين زيست محيطي حذف اين تركيبات يكي از اهداف مهم پااليش
به شمار ميرود .افزايش فراورش هيدروژني روش توسعه يافتهاي است كه در طي آن
ناخالصها توسط هيدروژن حذف و تركيبات آروماتيكي اشباع ميگردند.
در اين پروژه به بررسي و مدلسازي فرآيند فراورش هيدروژني پرداخته شده است و هدف
اصلي از انجام آن بررسي ميزان تاثيرگذاري مقاومت انتقال جرم در اطراف كاتاليست بر
روي نتايج است .در اين راستا مدار رآكتور بستر ثابت سه فازي در مقياس نيمه صنعتي
انتخاب و واكنشهاي اشباع آروماتيكها و گوگردزدايي هيدروژني بر شهاي نفتي بعنوان
نمونه اي از واكنشهاي اصلي هيدروتريتينگ مورد مدلسازي قرار گرفته اند .بهعنوان
خوراك واحد نيز از برش ديزل استفاده شده است.
پس از حل معادالت انتقال جرم و واكنشها ،نمودار تغييرات غلظت تركيبات بر حسب
طول رآكتور ،دماي رآكتور WHSV ،و نسبت هيدروژن به خوراك در دو حالت تك -فيلمي
و دو -فيلمي رسم گرديده است .جهت حل معادالت سيستم از نرمافزار MATLABكمك
گرفته شده است .مقايسه نتايج بهدست آمده و نمودارها با دادههاي تجربي موجود در
مقاالت نشان ميدهد كه درنظرگرفتن و يا صرف نظر كردن از مقاومت فيلمي روي سطح
كاتاليست در فاز مايع تاثيري بر روي نتايج حاصل از مدلسازي فرآيند فراورش هيدروژني
برشهاي متفاوت چنين بر ميآيد كه نتيجه بيان شده براي انواع خوراكها صادق است.
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مقام معظم رهبري:

همهی انسانها توانائی دانشپژوهی و دانشمندی را دارند.

تعيين مشخصات كربن فعال براي جذب گاز متان در سيستم ANG
دانشجو :محمد رضا اوقانيان

ت مدرس
دانشگاه :دانشگاه تربي 

استاد راهنما :دكتررامينكريمزاده/دكترسيدابوالفضلدستغيب

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

يکي از روشهاي مقابله با آلودگي محيطزيست به ويژه در مکانهاي شهري و شلوغ،
استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت وسايل نقليه ،به جاي ساير سوختها مانند بنزين
است .گاز طبيعي با وجود دارا بودن خواص پاک سوزي و عدد اکتان باال ،چگالي انرژي
اندکي نسبت به بنزين دارد .به منظور افزايش چگالي انرژي گاز طبيعي ،فناوريهاي
گاز طبيعي مايع ،LNG ،و گاز طبيعي فشرده ،CNG ،مورد استفاده قرار گرفته است.
مشکالت ناشي از مايع سازي گاز طبيعي و فشرده سازي تا فشار  ،MPa 20پژوهشگران
را به سمت يافتن روشهاي جديدي براي افزايش چگالي انرژي گاز طبيعي سوق داد.
يکي از اين روش ها ،فناوري  ANGيا استفاده از مواد جاذب کربن فعال شده براي جذب
گاز طبيعي در دماي محيط تا فشار حد اکثر  MPa 4است .تعيين مشخصات مواد کربن
فعال مناسب براي اين منظور ،از اهميت زيادي برخوردار است .در اين کار ،يک دستگاه
آزمايشگاهي براي اندازهگيري تعادل جذب بر مبناي حجمي ،طراحي و ساخته شده
است .با استفاده از اين دستگاه ،مشخصات نمونههاي جاذب به کمک جذب گاز دي
اکسيد کربن در  K 273تعيين شده است .توزيع اندازه حفرات نمونهها به دو روش DA
و  HKمحاسبه و با هم مقايسه شده است .سپس مقادير جذب متان بر روي نمونهها
اندازهگيري شده و در نهايت يک رابطه خطي بين  VDR ,CO2و مقدار  uptakeمتان به
دست آمده است.
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مقام معظم رهبري:

پژوهشودانشویادگیریراجدیبگیریددورانجوانیرابرایبروزاستعدادهایگوناگونیکهخدایمتعالدروجودشمانهادهاستمغتنمبشمرید.

شبيهسازي و مدلسازي رياضي ريفرمر متان با بخار آب
دانشجو :غنچه رسولي تزنگي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :دكتر روبين حالج /دكتر محمد رحماني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

ريفرمر بخار يکي از بخشهاي کليدي واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيمي است .هم
اکنون دانش فني اين واحد از شرکتهاي خارجي مانند لورگي و کالگ با هزينه هنگفت
خريداري ميشود .مدلسازي رياضي يکي از راههاي کم هزينه جهت بررسي دقيق
فرآيند است که کمک به تدوين دانش فني و بي نياز شدن از کشورهاي خارجي ميکند.
محصول واحد ريفرمينگ ،هيدروژن و مونوکسيد کربن است .مخلوط اين دو گاز ،گاز
سنتز ،خوراک بسياري از واحدهاي صنايع پتروشيمي مانند سنتز فيشر -تروپش ،توليد
آمونياک و متانول است .هيدروژن خود نيز به تنهايي در واحدهاي پااليشگاهي مانند
هيدروکرکينگ و فرآورش هيدروژن استفاده ميشود .عالوه بر اين ،بتازگي استفاده از
هيدروژن به عنوان خوراک پيلهاي سوختي جهت توليد سوخت تميز اهميت فراواني
يافته است .در اين پروژه مدلسازي رياضي لولههاي کاتاليستي بخش تشعشع ريفرمر
که واکنش ريفرمينگ در آنها صورت مي گيرد ،انجام شده است .مدل بکار برده شده
يک بعدي ناهمگن بوده که هم کاتاليست و هم بستر پر شده را در بر مي گيرد .در نهايت
پروفايل تغييرات خصوصيات ترموديناميکي دما ،فشار و درصد ترکيب اجزاء در داخل
لولههاي راکتور و در جريان خروجي از ريفرمر بهدست آمده است .در ادامه پارامترهايي
چون نسبت مول هاي بخار آب به تعداد مول کربن ،نرخ تشکيل کربن ،فالکس حرارتي
رسيده از مشعلها به لولههاي کاتاليستي و اثر اين پارامترها روي عملکرد راکتور و ميزان
تبديل خوراک بررسي شده است.
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مقام معظم رهبري:

امروز اقتدار ایران اسالمی را حتّی دشمنان هم نمیتوانند انکار کنند.

بررسي آزمايشگاهي و تعيين مشخصات هيدروديناميكي جت مايع -مايع
خروجي از روزنه
دانشجو :محمد معماري

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استاد راهنما :داريوش باستاني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

اهميت خاص جتهاي مايع و قطرات در جريانهاي دو فازي و در سيستمهاي مايع-مايع،
بحث مشترکي در بسياري از زمينههاي مهندسي شيمي ،مکانيک ،هوافضا ،متالوژي و علوم
کاربردي فيزيک و شيمي ميباشند و آشنا بودن با هيدروديناميک جتهاي مايع جهت
بررسي انتقال جرم و انتقال حرارت در دستگاههاي استخراج مايع-مايع بسيار مهم و موثر
است .در اين پروژه با اهميت خاص جتهاي مايع و قطرات در جريانهاي دو فازي و در
سيستمهاي مايع-مايع ،بحث مشترکي در بسياري از زمينههاي مهندسي شيمي ،مکانيک،
هوافضا ،متالوژي و علوم کاربردي فيزيک و شيمي ميباشند و آشنا بودن با هيدروديناميک
جتهاي مايع جهت بررسي انتقال جرم و انتقال حرارت در دستگاههاي استخراج مايع-
مايع بسيار مهم و موثر است .در اين پروژه با بررسي معادالت حاکم بر پديده دو فازي جت
مايع-مايع و تعيين پارامترهاي بدون بعد موثر بر اين پديده از قبيل ( ، Re ،Fr ،Weنسبت
ويسکوزيته دو فاز) و (نسبت دانسيته دو فاز) ،به بررسي آزمايشگاهي دو سيستم استاندارد
آب-بوتانول و آب-تولوئن که داراي تفاوت بسيار در خواص فيزيکي ميباشند ،پرداخته
شده و مشخصات هيدروديناميکي جت مايع-مايع از قبيل طول جت ،قطر قطرات حاصل
از شکسته شدن جت و قطر جت و ديگر مشخصات ظاهري جت براي اين دو سيستم
مايع-مايع بهدست آمده است .در مطالعات آزمايشگاهي سعي شده به رژيمهاي مختلف
ديگر خروج فاز پراکنده از يک نازل از قبيل رژيم قطرهاي و اتميزاسيون پرداخته شود.
براي عموميت بخشيدن تحقيق انجام شده به تمامي جتهاي مايع -مايع ،آناليز عددي
رژيم جتي متقارن مورد بررسي قرار گرفته شده است .ابتدا نتايج شبيهسازي توسط نتايج
آزمايشگاهي مقايسه و مورد تاييد قرار گرفته است .سپس پروفايلهاي سرعت و فشار در
جت و قطرات بهطور دقيق بررسي شده است و در نهايت به بررسي تاثير پارامترهاي بدون
بعد ياد شده بر روي هيدروديناميک جت پرداخته شده که نتايج بهدست آمده از اين
بررسي را ميتوان به تمامي جتهاي مايع-مايع تعميم داد.
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مقام معظم رهبري:

به علم و كالس درس و مطالعه و تحقيق و پژوهش اهميت دهيد.

شبيهسازي عملكرد فعال كننده سيستم كراكينگ كاتاليستي بسترسيال
دانشجو :ارسالن سبحاني

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :حبيب آل ابراهيم

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

يکي از مهمترين واحدهاي شيميايي موجود در پااليشگاههاي امروزي واحد کراکينگ
کاتاليستي بسترسيال ميـباشد که نقش بهسزايي در توليد بنزين و ترکيبات سبک نفتي
از ترکيبات سنگين تر آن داراست .چرا که توليد بنزين به روش تقطير به تنهايي جوابگوي
نياز مصرف کنندگان نيست .مدل مورد بحث ما ،واحد کراکينگ کاتاليستي بسترسيال
نوع چهار ( ،)IVبا راکتور وفعال کننده بهصورت بسترسيال حبابي و کاتاليست زئوليتي
است .کاتاليست بکار رفته در اين سيستم پس از واکنش ،در اثر رسوب سريع دوده،
غير فعال ميشود که با انتقال به فعال کننده کاتاليست دوده گرفته در اثر احتراق دوده
با هوا ،فعال شده و با دماي باال به راکتور برگشت داده ميشود .در اينجا ما با بررسي
و استخراج معادالت رياضي مربوطه و حل آنها به شبيهسازي اين سيستم در حالتهاي
پايدار و ناپايدار پرداخته و اثر تغيير پارامترهاي عملياتي را بر سيستم بررسي نموده ايم.
در اين پروژه ،نمودارهاي مربوط به رفتار سيستم ،تفسير نتايج حاصله و همچنين اثر
هرگونه تغييرات در پارامترهاي کليدي ،بر مقادير خروجي ارائه شده است.
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مقام معظم رهبري:

امروز درس خواندن ،علمآموزى ،پژوهش و جديت در كار دانشجوئى يك جهاد است.

مدلسازي و شبيهسازي ديناميكي و كنترل فرآيند تبديل كاتاليستي نفتا
دانشجو :حسين محمدي اراني

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :منصور شيرواني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

واحد تبديل کاتاليستي يکي از فرآيندهاي کليدي در صنعت نفت به شمار مي آيد
که بنزين با عدد اکتان پايين را به بنزين با عدد اکتان باال تبديل مي کند .مواد
توليدي جانبي که با ارزش نيز هستند شامل هيدروژن و گازهاي سبک شکافت هستند.
شبيهسازي سينتيکي راکتورهاي کاتاليستي واحد تبديل کاتاليستي پااليشگاه تهران
قسمت مهم شبيهسازي واحد تبديل كاتاليستي است .واکنشي که براي شبيهسازي
استفاده شده است شامل  25کلوخه از هيدروکربنهاي يک تا  10کربنه است که شامل
ايزوپارافينها ،نرمال پارافينها ،نفتنها و آروماتيک ها هستند .اين مجموعه از شبه
اجزاء (کلوخهها) به وسيله  25مسير واکنشي به هم مربوط ميشوند که اين مسير ها و
مکانيسم در نظر گرفته شده توضيح داده خواهد شد .واکنش از نوع  HWLHبراي بيان
سرعت واکنش ها در نظر گرفته شده است .مدل سينتيکي با استفاده از اطالعات گرفته
شده از پااليشگاه تهران تخمين زده شده است .درصد ترکيب جريانها به وسيله دستگاه
 GCاندازهگيري شده است .بعضي از پارامترهاي سرعت واکنش مانند ترم جذب از
مقاالت ديگران استخراج شده است اما ثابتهاي سينتيکي که به مسيرهاي واکنش
وابسته هستند با استفاده از الگوريتمهاي بهينهسازي بر روي اطالعات واحد صنعتي
تطبيق داده شده است .سپس مدلسازي ديناميکي راکتورها ،کورهها و مبدل حرارتي
انجام شده است .مدلسازي انجام شده در  simulinkنرمافزار MATLABكدنويسي شده
است و شبيهسازي ديناميكي در دامنه زمان بدون تبديل الپالس انجام شده است.
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مقام معظم رهبري:
امروز یکی از پایهایترین گفتمانهای کنونی کشور ما باید گفتمان پیشرفت علم و فناوری باشد.

شبيهسازي  CFDبرج جذب  CO2و  NH3با آب
دانشجو :هاجر جعفري

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :شاهرخ شاهحسيني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

به دليل اينکه برجهاي پر شده سطح تماس بيشتري را نسبت به برج هاي سينيدار براي
فرآيندها در اختيار ميگذارند ،يکي از تجهيزات معمول در فرآيندهاي شيميايي بوده و
در اغلب سيستمهاي گاز -مايع به کار برده ميشوند .در اين پروژه فرآيند جذب گازهاي
و از مخلوط گازي توسط حالل مايع آب در برج جذب نيمه صنعتي که توسط پرکنهاي
نيم اينچ سراميکي پر شده است ،مورد بررسي قرار گرفته و هيدروديناميک و انتقال
جرم بين دو فاز با ديدگاه ديناميک سياالت محاسباتي) شبيهسازي شده است .براي
شبيهسازي هندسه برج از نرمافزار گمبيت و به منظور شبيهسازي فرآيند ،از نرمافزار
فلوئنت استفاده شده است .از آنجا که برج در نظر گرفته شده از نوع پرشده با پرکنهاي
غير ساختاري است ،مدل محيط متخلخل نرمافزار  FLUENTجهت شبيهسازي تخلخل
بستر مورد استفاده قرار گرفته است .همچنين به منظور شبيهسازي انتقال جرم اجزاي
مخلوط گاز بين دو فاز ،از توابع تعريف شده توسط کاربر ( )UDFدر نرمافزار FLUENT
استفاده شده و تابع مربوط به انتقال جرم در محيط نرمافزار  VisualC++نوشته شده و
توسط نرمافزار  FLUENTفراخواني ميشود .در نهايت نتايج حاصل از شبيهسازي CFD
با نتايج تجربي و همچنين نتايج شبيهسازي عددي مقايسه شده است .تطابق خوبي
بين نتايج شبيهسازي و نتايج تجربي وجود دارد و از دادههاي حاصل استنباط ميشود
که  CFDميتواند روند تغييرات فشار و غلظت اجزا در طول برج را به خوبي پيش بيني
کند .به عنوان مثال متوسط درصد خطا بين نتايج شبيهسازي و دادههاي تجربي در
پيش بيني روند تغييرات مولي دياکسيدکربن از مخلوط گازي در طول برج  2/99و
براي نيتروژن 22/3 ،درصد بهدست آمده است.
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مقام معظم رهبري:

علوم پايه مانند گنجينه است.

مدلسازي شبيهسازي رآكتورهاي( SBRرآكتورهاي ناپيوسته متوالي)
دانشجو :معين نوابكاشاني

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :شاهرخ شاه حسني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

رآكتورهاي  SBRبه عنوان يك بيورآكتور حاوي تودههاي زيستي فعال شده ،يكي از راههاي
تصفيه پساب هاي مقاوم در برابر تجزيه مانند پساب واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيميايي است.
به دليل وابسته به زمان بودن واكنش هاي شيميايي و بيولوژيكي ميكروارگانيسمها و تغييرات
مداوم دبي و غلظت خوراك ورودي به رآكتور ،مدلسازي اين رآكتورهاي ناپيوسته همواره
پيچيده بوده است .ارائه چنين مدلهائي براي اين رآكتورها نياز به شناخت دقيق از پديدههاي
بيولوژيكي و شيميايي آن و در نظر گرفتن مكانيسمهاي پيچيده براي حذف سوبسترا از جريان
ورودي دارد .همچنين تخمين پارامترهاي مدل شامل ضرائب سينتيكي و استوكيومتري با
استفاده از روشهاي معمول آزمايشگاهي ،يك مانع جهت استفاده از اين مدلها به شمار ميرود.
در اين پروژه ،مدلهايي ديناميك بر اساس شبكههاي عصبي مصنوعي براي رآكتورهاي SBR
ارائه شده اند .دسته اول مدلها بر اساس مفهوم شبكههاي ديناميك غيرخطي برگشتي با ورودي
مستقل ( )NARXطراحي و براي افزايش قابليت عموميت دهي در آن ،از روش ارزيابي اعتبار در
هر مرحله به همراه بررسي گروهي در معماري استفاده شده است .دومين دسته از مدل ها ،بنا به
ساختار شبكههاي عصبي عموميت يافته شده با جريان برگشتي ( )GRNNبر مبناي توابع پايه
شعاعي ( )RBFهستند .ساختار اين شبكهها نيز با انتخاب ميزان گستردگي تابع گوسي مناسب،
به صورت بهينه طراحي شده است .جهت تركيب و كاهش مولفههاي بردار ورودي به شبكه
عصبي ،از آناليز تحليل اجزاء اصلي در حالت چند وجهي ( )MPCAاستفاده شده است .تحليل
آناليز رگراسيون ما بين نتايج حاصل از مدل هاي شبكه عصبي ارائه شده و دادههاي عملياتي
(بيشتر از  ،)0/94نشان از دقت باالي اين روش در مدلسازي رآكتورهاي  SBRدارد .هم چنين
نزديكي خطاي پيش بيني شبكه در حالتهاي آموزش و آزمايش (مجذور ميانگين مربعات خطا
به ترتيب برابر با  0/185و  0/222براي دادههاي آموزش و آزمايش) ،گوياي قابليت عموميت
دهي باالي شبكههاي طراحي شده است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 208
مقام معظم رهبري:

عالج ملت ايران در كسب اقتدار است.

بررسي تأثير توالي زمان بر عملكرد جداسازي نيتروژن از هوا با روش PSA
دانشجو :سارا سپهري

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استاد راهنما :جعفر توفيقي داريان

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

موضوع اين تحقيق مطالعه آزمايشگاهي و تئوري تاثير توالي زمان برعملكرد جداسازي نيتروژن
از هوا با روش جذب سطحي با تناوب فشار است .توالي زماني از پارامترهاي تاثيرگذار در
عملكرد اين فرآيند بوده كه تا كنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است .مطابق آزمايشات انجام
شده و نتايج مدلسازي ،انتخاب صحيح اين آرايش ميتواند تاثير مطلوبي در عملكرد سيستم
داشته باشد .به منظور تحقيق و مطالعه بيشتر يك واحد نيمه صنعتي شامل چهار بستر مجهز
به سيستمهاي كنترل و آناليز در دانشگاه تربيت مدرس راه اندازي گرديد .در اين تحقيق ،به
منظور بررسي عملكرد واحد و بررسي تواليهاي متفاوت ،جداسازي نيتروژن از هوا با استفاده از
جاذب غربال مولكولي كربني در يک سيکل  6مرحلهاي در زمانها و تواليهاي زماني مختلف،
شدت جريانهاي مختلف محصول و زدايش انجام پذيرفت .با انجام اين آزمايشها منحنيهاي
کارائي سيستم در تواليهاي زماني متفاوت بهدست آمده و با يكديگر مقايسه شده اند و اثر ساير
پارامترهاي موثر بر فرآيند نيز مورد بررسي قرار گرفت و نتايج مربوطه ارائه شد .به منظور بررسي
بهتر نتايج تجربي ،ديناميك فرآيند نيز با استفاده از روش اورتوگونال کالوکيشن و نرمافزا ر �MAT
 LABمدلسازي شده است .نتايج تئوري و تجربي ارائه شده مطابقت خوبي را با يكديگر داشته
و همچنين مطابقت خوبي را با نتايج موجود در منابع نشان داده است .در اين تحقيق ،آزمايشها
در سه دسته سيکلهاي 160 ،120و  200ثانيه و سه نوع توالي زماني  A، B، Cدر فشار 8
بار و چهار مقدار محصول  6/3،25/75 ،1/25و 10ليتر بر دقيقه و شش مقدار جريان زدايش
 2،4،6،8،12،15ليتر بر دقيقه انجام شده است .مطابق نتايج ،فرآيند در مراحل كوتاهتر جذب و
طوالني تر تخليه و فشار زني با خوراك در سيكل نوع  Bعملكرد بهتري داشته است .بيشترين
درصد خلوص 98/53در زمان سيكل  120ثانيه با توالي زماني نوع  Bبا طول مرحله جذب 30
ثانیه طول مرحله تخليه  20ثانیه و خوراك زني  20ثانیه بهدست آمد.
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مقام معظم رهبري:

همتتان را پيشرفت در زمينه دانش و شكستن مرزهاي علم قرار بدهيد.

جداسازي دياكسيدكربناز  Flue Gasesدر صنايع با استفاده از بسترهاي
قابل احياي كربنات سديم و آهك
دانشجو :مريم دوستمحمدي

دانشگاه :پژوهشگاه مواد و انرژي

استاد راهنما :فرح سادات هالك

رشته تحصيلي :مهندسي انرژيهاي تجديد پذير

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

سوختهاي فسيلي مورد استفاده در نيروگاهها ،حمل و نقل و صنايع از منابع اوليه
و اصلي انتشار دي اكسيدكربن به اتمسفر هستند .اكثر روشهاي كاهش انتشار
دياكسيدكربن بر منابع نقطه اي وسيع متمركز شده اند .هدف اصلي در اين تحقيق
توسعه يك فناوري ساده و ارزان براي حذف  CO2از گازهاي دودکش با استفاده از
جاذب هاي قابل احياي كربنات سديم و آهك است .آنااليزر ترموگراومتريك ( )TGAو
رآكتور بستر ثابت ،تجهيزات اوليه اين مطالعه براي ارزيابي جداسازي  CO2از فلو گاز
شبيهسازي شده هستند .اثر پارامترهاي واكنش همچون دماي واكنش كربناسيون و
تركيب درصد گاز كربناسيون با استفاده از دو جاذب كربنات سديم و آهك بررسي شده
است .در واكنشي كه از جاذب كربنات سديم استفاده ميشود جاذب پس از جذب CO2
و آب به کربنات هيدروژن سديم تبديل ميشود که درمرحله واجذبي ميتواند مجددا
احياء شود .پس از چگالش رطوبت جريان گازي ايجاد شده در مرحله کلسيناسيون،
جريان خالص  CO2براي استفاده بعدي حاصل ميشود .واكنش در بازه دمايي  60تا
 80درجه سليسيوس انجام مي پذيرد .فشار سيستم در طول كربناسيون و كلسيناسيون
اتمسفريك است .سرعت واكنش و ظرفيت جذب با افزايش دما كاهش مييابد ،در
حاليكه سرعت واكنش با افزايش غلظت دياكسيدكربن افزايش مييابد .بازده حذف
دياكسيدكربن در رآكتور بستر ثابت در واكنش كربناسيون در يك مرحله در حدود
 %47به دست آمده است .جاذب بايستي در دماي 120 Coاحياء گردد .راندمان واكنش
كلسيناسيون در يك مرحله در حدود  %43به دست آمده است .در واكنشي كه از جاذب
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مقام معظم رهبري:

حركت علمي براي كشور ما يك ضرورت مضاعف است؛ يك نياز مضاعف و مؤكد است.

آهك استفاده ميشود جاذب آهك با دي اکسيد کربن واکنش داده و کربنات کلسيم
تشکيل ميشود .کربنات کلسيم با گرم شدن به دي اکسيد کربن و آهک احيا ميشود.
واكنش كربناسيون در دمايي بين  600تا 800درجه سليسيوس انجام گرفته است .فشار
سيستم در طول واكنش كربناسيون اتمسفريك است .سرعت واكنش و ظرفيت جذب با
افزايش دما كاهش مييابد ،در حاليكه با افزايش غلظت دياكسيدكربن ،سرعت واكنش
افزايش مييابد .بازده حذف دياكسيدكربن در رآكتور بستر ثابت و در يك مرحله در
حدود  %45به دست آمده است .واكنش كلسيناسيون در دماي 900درجه سليسيوس
و فشار اتمسفريک انجام گرفته است .راندمان واكنش كلسيناسيون در يك مرحله در
حدود  %64به دست آمده است.
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مقام معظم رهبري:
شما هدف را اين قرار بدهيد كه ملت و كشور شما  ...بتواند مرجع علمي و فناوري در همه دنيا باشد.

مدلسازي و شبيهسازي فرآيند هيدروکراکينگ گازوئيل خأل به
سوختهاي مايع در رآكتور بستر ثابت کاتاليستي
دانشجو :آزيتا برخورداري

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :شهره فاطمي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

هدف از پروژه حاضر ،ارائه يک مدل سينتيکي قابل قبول جهت شبيهسازي فرآيند
هيدروکراکينگ گازوئيل برج خأل شركت پااليش نفت بندرعباس است .به اين منظور
دو مدل المپ پيوسته و گسسته براي پيش بيني بازدهي محصوالت در يک رآکتور
آزمايشگاهي ،مورد مطالعه قرار گرفته است .بهينهسازي پارامترهاي سينتيکي با استفاده
از الگوريتم ژنتيک با کمينه کردن مربع انحرافهاي ميان نتايج تجربي و مدل انجام
شده است .اين پارامترها مستقل از زمان ماند راکتور و فقط تابع دما ميباشند ،به همين
خاطر روابطي ارائه شده است که قادر به پيشبيني بازدهي محصوالت در دماهاي
مختلف هستند .نتايج نشان دادند که روش المپ گسسته با تعداد پارامتر کمتري داراي
خطاي متوسط  %6نسبت به المپ پيوسته با خطاي  %9است .با توجه به دقت باالتر
مدل المپ گسسته ،از اين مدل براي پيشبيني رفتار سينتيکي فرآيند هيدروکراکينگ
صنعتي استفاده شده است .از آنجا که کارآيي کاتاليست واحد هيدروکراکينگ صنعتي
به مرور زمان در اثر عوامل مختلف کاهش مييابد ،براي جبران افت فعاليت کاتاليست
نياز به افزايش دماي فرآيند به مرور زمان جهت استحصال محصول خروجي با ترکيب
درصد وزني ثابت است .بنابراين مدل حاضر با اضافه شدن تابع افت فعاليت کاتاليست
در واکنشها تعميم داده شده و پارامتر ضريب اين تابع با استفاده از دادههاي صنعتي
مربوط به الگوي افزايش دماي راکتور در يکسال اول راه اندازي فرآيند صنعتي تخمين
زده شد .براي ارزشگذاري مدل رياضي حاصل از دادههاي مربوط به دو سال و نيم
بعدي فرآيند صنعتي کمک گرفته شده است .مدل بهدست آمده به خوبي بازدهي
محصوالت گاز مايع ،نفتا ،نفت سفيد و ديزل را از ابتدا تا توقف با خطاي نسبي مطلق
نه درصد پيشبيني ميکند.
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مقام معظم رهبري:

علم ،عامل عزت و قدرت و امنيت يك ملت است.

مطالعه هيدروديناميک بسترهاي سيال شده به منظور تعيين سهم
رژيمهاي مختلف هيدروديناميکي
دانشجو :ميالد آقابرار نژاد

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :نويد مستوفي/رحمت ستوده قرهباغ

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-گرايش طراحي فرآيند

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

به دليل افزايش روزافزون کاربرد رآکتورهاي بسترسيال ،وجود مدلي قابل اعتماد براي
طراحي ،افزايش مقياس و بهينه کردن شرايط عملياتي آنها ضروري است .مدلهاي ارائه
شده بر مبناي فرآيند خاص و شرايط عملياتي خاص ارائه شدهاند .در حالتي که چند
رژيم جرياني با همزمان وجود داشته باشند ،به دليل هيدروديناميک پيچيده ،پيش بيني
عملکرد توسط مدلهاي ارائه شده امکان پذير ناست .اکثر مدلهاي ارائه شده در نقاط
تغيير رژيم از ضعف زيادي برخوردار بوده و عملکرد راکتور را به صورت پيوسته ارائه
نميکنند .با اين وجود تالش اندکي مدلسازي رآکتورهاي براي بسترسيال بر مبناي
احتمال وجود رژيمهاي مختلف جريان صورت گرفته است .در اين تحقيق احتمال وقوع
رژيمهاي جرياني به صورت تجربي و با بررسي در محدوده فرکانس دادههاي نوسانات
فشار تعيين شده است .بر مبناي مشاهدات انجام شده تغيير رژيم در يک سرعت
مشخص گاز اتفاق نميافتد و رژيمهاي سياليت ميتوانند همزمان وجود داشته باشند.
براي بررسي رژيمهاي جرياني الزم است که انرژي ساختارها مورد بررسي قرار گيرد .براي
انجام آزمايشها از يک ستون شيشهايي ،با قطر داخلي پنج سانتيمتر و ارتفاع يک متر
استفاده شده است .دادههاي نوسانات فشار به کمک يک حسگر پيزورزيستيو در رايانه
ذخيره ميشود .براي بررسي سيگنالهاي نوسانات فشار ،براي تعيين انرژي ساختارهاي
مختلف و در نهايت احتمال سه رژيم جرياني (حبابي ،درهم و سياليت سريع) ،تبديل
فوريه مورد استفاده قرار گرفته است .در نهايت احتمال هريک از رژيمهاي ذکر شده
بر حسب سرعت گاز محاسبه شده است .در قسمت بعد به مدلسازي سهم هر يک از
رژيمهاي جرياني پرداخته شده است .دادهاي بهدست آمده از مدل ارائه شده توانايي
همپوشاني خوبي با دادههاي تجربي بهدست آمده دارد.
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مقام معظم رهبري:
علم را بايد با دين همراه دانست .علم را براي خدا و در راه خدا بايد تحصيل كرد و به كار گرفت.

شبيهسازي واحد غلظتشكن و ارائه راهكار در جهت افزايش توليد بنزين
شركت پااليش نفت بندرعباس
دانشجو :قاسم عالمي

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران جنوب

استاد راهنما :مهدي ارجمند

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-گرايش مهندسي فرآيند

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

واحد غلظتشکن يکي از واحدهاي با ارزش پااليشگاهي محسوب ميشود زيرا از خوراک
بيارزش (ته مانده برج خالء) محصوالت باارزشي چون گازوئيل ،بنزين و گاز مايع
بهدست ميآيد و با توجه به موقعيت ممتاز شركت پااليش نفت بندرعباس از حيث نوع و
تنوع خوراک و نيز واحد غلظتشکن آن در بين واحدهاي غلظتشکن ساير پااليشگاهها،
در اين تحقيق ابتدا واحد را با استفاده از نرمافزار Petro-Simشبيهسازي کرده و بعد از
کاليبرهکردن با دادههاي واقعي واحد ،خطا را به حداقل رسانده و در مرحله بعد ،نقاط
تاثير گذار بر فرآيند را شناسائي نموده اند و روي هر يک از آنها تغييرات الزم را اعمال
نموده سپس تاثير آنها روي محصوالت ،خصوصا بنزين ثبت شده است .از اين آزمايش
اين طور نتيجه گيري شد که تغييرات همزمان دماي خروجي کوره و فشار ظرف سوکر
بيشترين بازده را در افزايش بنزين دارد و نقاط حساس ديگر را اولويت بندي کرده و
در نهايت با تحليل دادهها نتيجه گيري مطلوب انجام شد و در آخر با توجه به تنوع
خوراک و در نتيجه ويسکوزيتههاي متفاوت شرايط عملياتي جديد را با در نظر گرفتن
ويسکوزيته خوراک پيشنهاد شد که ميتوان از آن براي ساير واحدهاي غلظت شکن
که از روش سوکر استفاده ميکنند بهکار برد .نگاه ما بيشتر تمرکز روي بنزين توليدي
واحد و ارائه راهکاري در جهت توليد بيشتر اين فرآورده با ارزش است تا بتوان با توليد
بيشتر اين محصول گامي هرچند کوچک در راه خودکفايي اين محصول استراتژيک
برداشت.
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مقام معظم رهبري:
علم درونزاست كه اقتدار ميبخشد.
نيست؛
كلمه-
حقيقي
معناي
به
علم
وارداتي،
علم
ِ

مقايسه اثر افزودنيهاي اكسيژندار و نيتروژندار روي كاهش آاليندهو
توان موتورهاي ديزلي
دانشجو :مجتبي ساعيمقدم

دانشگاه :دانشگاه تربيتمدرس

استاد راهنما :عبدالصمد زرينقلم مقدم

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

هدف از اين مطالعه مقايسه اثر افزودنيهاي نيترومتان (  )NMو نيترواتان ( )NEبه عنوان
افزودنيهاي نيتروژندار و  -2متوکسياتيلاتر  MXEEبه عنوان افزودني اکسيژندار بر
خواص فيزيکي سوخت ،نشر گازهاي آالينده و توان موتورهاي ديزلي است .البته اين
افزودنيهاي نيتروژندار به علت داشتن محتوي اکسيژن باال ،اکسيژندار نيز به حساب
ميآيند .هرکدام از اين افزودنيها به مقدار  %10حجمي به ديزل اضافه شده است .اين
آزمايشات بر روي سكوي آزمون  ECE R-96 8modesانجام شده است .نتيجهها نشان
ميدهد ،با استفاده از اين افزودنيها در مقايسه با خود ديزل ويسکوزيته کاهش و شاخص
ستان افزايش مييابد ،که اين افزايش براي  MXEEبيشترين بود .آاليندههاي خروجي از
قبيل  BSSOOTبراي افزودنيها کاهش يافته ،که اين کاهش براي  NEحدود  %44بوده
است .همچنين مقادير  BSNOx ،BSHCبراي MXEEکمي افزايشيافته ،اين مقادير براي
 NE ،NMمقادير بزرگتري را به خود اختصاص دادهاند .البته با استفاده از افزودنيهاي
نيتروژندار بازده حرارتي موتور بهبود يافت .بهطورکلي مقدار دوده و  CO2با استفاده از اين
افزودنيها کاهش يافته است .همچنين ،دو تا از افزودنيها با پايه فلزي ( )MnO2و ()CeO2
را انتخاب کرده و از هر کدام از آنها به مقدار 100 mg/kgبه ديزل اضافه شد .شاخص
ستان براي سوختهاي شامل افزودنيها با پايه فلزي از ديگر افزودنيها بيشتر شد .مصرف
سوختها بجز براي ديزل همراه با  Ceدر شرايط ماکزيمم سرعت ،تغيير محسوسي نکرد.
دو سوخت شامل افزودني مقادير دوده کمتر و  NOxبيشتري را منتشر کردند .در ديزل
همراه با  Mnمقدار  BSSOOTو  BSCOکاهش يافته و درصد  CO2کمتري ،در شرايط
ماکزيمم سرعت منتشر شد .بهطورکلي افزودني با پايه فلزي منگنز مقدار  BSSOOTرا در
مقايسه با ديزل  %25کاهش داد.
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مقام معظم رهبري:

اين را فراموش نكنيد كه علم و دين توأمانند

مدلسازي ترموديناميكي جذب گازهاي اسيدي در آلكانولآمينها با
استفاده از مدلهاي جديد ضريب اكتيويته
دانشجو :ابوالفضل شجاعيان

دانشگاه :دانشگاه تربيتمدرس

استاد راهنما :علي حقطلب

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -گرايش طراحي فرآيند

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

محلول آبي آلكانولآمينها استفاده گستردهاي براي حذف گازهاي اسيدي ،نظير CO2و
 H2Sاز گازهاي صنعتي و گازطبيعي دارد .همچنين مدلسازي ترموديناميكي حالليت
گازهاي اسيدي در محلولهاي آبي آلكانولآمينها و مخلوط آنها براي طراحي برجهاي
جذب به منظور خالصسازي جريان گازطبيعي مورد نياز است .مدل تركيب موضعي
غيرالكتروليتي  N-Wilson-NRFبراي مدلسازي تعادل بخار-مايع گازهاي اسيدي (CO2
و  )H2Sدر سيستمهاي آبي آلكانولآمينها استفاده شد .براي رفتار غيرايدهآلي اجزاء
در فاز مايع از معادالت ضريبفعاليت مدل مذكور استفاده گرديد .در اين كار با استفاده
از مفهوم جفتيون مدل  N-Wilson-NRFبراي بيان نيروهاي بردكوتاه در سيستمهاي
آبي الكتروليتي آلكانولآمينها بهكارگرفتهشد .براي برهمكنشهاي بردبلند از مدل
 Pitzer-Debye-Hückelاستفاده شد .دراين تحقيق با استفاده از مدلسازي حالليت
گاز در محلولها ،دادههاي حالليت گازهاي  CO2و  H2Sدر محلولهايآبي سامانههاي
 MEA ،DEA ،MDEAو AMPدر محدوده وسيعي از دما ( ،)C140 -0فشارجزئي
( )kPa 1000-0/001و بارگيريگازهاياسيدي()mol gas/mol amine 1/0-0/001
برازششدند .براي نشاندادن قابليت پيشبيني مدل ،با استفاده از پارامترهاي برهمكنش
سامانههاي دوجزئي و سهجزئي حالليت گازهاي اسيدي در يك سامانه سهجزئي
 AMP-H2O-CO2و دو ســـامــــانــــه چــــهارجـــزئــي  AMP-MEA-H2O-H2Sو
 MDEA-DEA-H2O-CO2بدون هيچگونه پارامتر قابل تنظيم جديدي در شرايط مختلف
پيشبيني شد .نتايج بهدست آمده از مدل توافق بسيار خوبي را با دادههاي آزمايشگاهي
نشان ميدهد.
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مقام معظم رهبري:

امروز مسأله تحقيقات براي ما يك مسأله تجمالتي نيست ،يك مسأله حياتي است.

بررسي جذب سطحي بر روي مخلوط جاذبها
دانشجو :بهناز فيرزوبخت

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استاد راهنما :علياكبر سيفكردي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

پروژه حاضر ،بررسي جذب سطحي بر روي مخلوط فيزيکي دو جاذب ،سيليکاژل و کربن
فعال ،است .پديده جذب سطحي جذب مولکولهاي جذبشونده (يک جزء گازي يا مايع)
برروي سطح جاذب (يک جامد متخلخل) است .طراحي صحيح يک جذبکننده نيازمند
اطالعات کيفي و کمي در رابطه با ظرفيت جذب تعادلي ،نوع همدماي جذب ،پارامترهاي
مدل همدما ،انتالپي جذب و ضريب کلي انتقال جرم است .اکثر کارهاي تجربي ،جذب يک
يا چند عنصر بر روي يک جاذب است .حضور دو يا چند جاذب در کنار هم ميتواند روي
سرعت جذب ،ميزان جذب و شرايط ترموديناميکي عمل جذب تاثير گذارد .اين نتيجه
ميتواند به خصوص در مواقعي که در کاربرد يک نوع جاذب محدوديت داريم در صورت
گرفتن نتيجه خوب کاربرد فراوان داشته باشد .داليل بسيار زيادي در رابطه با مطالعه مخلوط
جاذبها وجود دارد .در طول فرآيند ساخت جاذبها ،بچهاي چندگانهاي وجود دارد که از
لحاظ خواص تعادلي و سينتيکي با يکديگر متفاوتند .سازنده اين جاذبها ،بچهاي مختلف
را با يکديگر ترکيب کرده تا مشخصات مدنظر مشتري را ارضا و به هدررفتن جاذبها را
حداقل کند .لذا بايد وابستگي خواص مخلوط به خواص اجزاء آن کامال دانسته شود تا اين
عمليات به درستي صورت گيرد .همچنين جاذبها در مواردي با يکديگر مخلوط ميشوند
تا اثرات گرمايي کاهش يابد و هزينه سرمايهگذاري ساخت جاذبهاي جديد جبران شود.
به منظور بررسي جذب سطحي بر روي مخلوط دو جاذب ،يک مخزن با حجم ثابت و
مجهز به فشارسنج به کار گرفته شده و از بخارات استون به عنوان جذبشونده استفاده
شده است .مخلوط فيزيکي دو جاذب با مقادير مساوي از هر کدام مورد عمل جذب قرار
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گرفتهاند .جذب شونده استون به همراه گاز حامل نيتروژن وارد مخزن شده و مخزن تا
فشار  0/1بار از گاز پر ميشود .در اين هنگام شير ورودي دستگاه بسته ميشود تا يک
سيستم بسته ايجاد گردد .جذب سطحي بر روي جاذبها شروع ميشود و به تدريج تا
رسيدن به تعادل ادامه مييابد .فشار سيستم در زمانهاي مختلف و در انتهاي کار ثبت
ميشود .بعد از اتمام کار وزن جاذب نهايي محاسبه ميگردد .اين کار در سه دماي مختلف
و براي وزنهاي مختلف هر جاذب تکرار شده است .ميزان جذب هر جاذب به تنهايي و
مخلوط جاذبها از دو طريق فشار و وزن محاسبه گرديده و نتايج ارائه شده است .با توجه
به مقادير به دست آمده ،نمودارهاي تعادلي (نسبت ميزان استون موجود در فاز بخار به
استون موجود در فاز جامد) و همدماي هر جاذب (ميزان استون جذب شده بر حسب فشار
نسبي استون در مخزن) رسم شده است .دادههاي تعادلي با معادله همدماي فروندليش
تطبيق داده شدهاند .همچنين به منظور بررسي شدت جذب ،مقادير متفاوتي از هر جاذب
و مخلوط اين دو مورد عمل جذب قرار گرفته اند و ميزان جذب آنها بر حسب زمان رسم
شده است .با توجه به مدل نيرو محرکه خطي ،مقدار ثابت شدت جذب براي هر جاذب
محاسبه گرديده است.
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مقام معظم رهبري:
كشور بايد در علم ،در دانش و به تبع علم و دانش ،در آنچه كه مترتب بر علم است ،در رتبههاي اول جهان قرار بگيرد.

بررسي و انجام جذب  CO2با جاذب جامد
دانشجو :الهام شيردل

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استاد راهنما :علياكبر سيفكردي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي و نفت

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

دياکسيدکربن حدود  %80گازهاي گلخانهاي صادر شده به اتمسفر را تشکيل ميدهد که
منجر به گرمايش زمين شده است .از اين رو کاهش صدور اين گازها به اتمسفر و حذف
صادرات انجام شده ،براي حفظ زندگي بشر روي زمين امري ضروري است .هدف ما در
اين پروژه حذف دياکسيدکربن از هواي شهري بهمنظور کاهش آلودگي هوا با استفاده
از سطوح ساختماني که بهصورت وسيع در دسترس است ،به عنوان پايه جاذب است.
در اين مسير ما اکسيدکلسيم را به عنوان جاذب درنظر گرفتيم که جاذب خوبي براي
دياکسيدکربن در دماهاي باال شناخته شده است .ما اين جاذب را در دما و فشار پايين
مورد بررسي قرار داديم .هم چنين اثر تغيير ميزان جاذب بر ميزان جذب نيز بررسي شد.
در اينجا مقادير متفاوت وزني  2و  3و  4و  5و  6/5گرم از جاذب با مقدار ثابتي از آب
( 51گرم) براي ايجاد امولسيون که قابليت چسبندگي روي سطح را پيدا کند ،مخلوط
شد .در نهايت آزمايشات در يک سيستم بسته انجام شد و نتايج نشان داد که اين جاذب
ميتواند در دماهاي پايين نيز جذب خوبي را انجام دهد.
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مقام معظم رهبري:
نوآوري و ابتكار ،شجاعت علمي ،اعتماد به نفس شخصي و ملي و كار متراكم و انبوه ،عالج كار پيشرفت علمي ماست.

بررسي هيدروديناميك قطرات بزرگ و شكستن آنها در سيستمهاي
مايع-مايع از نوع آكنده
دانشجو :سوسن داوري

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :علياكبر سيفكردي

رشته تحصيلي:مهندسي شيمي و نفت -گرايش جداسازي فرآيندها و پديدههاي انتقال

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

ستونهاي استخراج آکنده اهميت زيادي در استخراج مايع-مايع دارند .در بيشتر کارهاي
انجام شده قطرات ابتدا به اندازه کافي شکسته ميشوند و سپس به آکنهها برخورد
ميکنند .از سوي ديگر قطرات در حين باال رفتن از آکنهها به خاطر عوامل مختلف بهم
ميپيوندند .تاکنون در ارتباط با هيدروديناميک و نحوه شکستن اين قطرات بهصورت
جدي پژوهشي انجام نگرفته است .در اين راستا شکست دو اندازه متفاوت از قطرات
برخوردکننده به  3ارتفاع متفاوت از  4نوع مختلف آکنهها و در  2دبي متفاوت و در دو
حالت برخورد مستقيم قطره به آکنه و برخورد به صفحه نگهدارنده بررسي شد .سپس
توزيع اندازه قطرات توليد شده توسط آکنهها با دو روش مختلف که يکي برابري حجم
قطره به عنوان يک بيضيگون با حجم يک کره و ديگري استفاده از فرمول استفاده شده
در کار  Wellekو بعد بهدست آوردن قطر معادل بود که استفاده از روش دوم قطر معادل
کمتري را بهدست داد .همانگونه که نيز قابل پيش بيني بود افزايش ارتفاع آکنه باعث
افزايش ميزان شکستن قطرات شد .افزايش دبي باعث شد که درصد توزيع اندازه قطرات
گستردهتر شود .با افزايش قطر اريفيس هرچه ميزان ارتفاع آکنه بيشتر ميشد توزيع
اندازه قطرات گسترده نري نيز بهوجود آمد .در دبي باال رفتار تمامي آکنهها بيشتر به
يکديگر نزديک شد .احتماالً تنها اثري که افزايش ارتفاع آکنه براي اين قطرات داشته
باشد افزايش زمان ماند و افزايش سطح تماس است وگرنه همانگونه که واضح است با
افزايش دبي ميزان بهم پيوستن قطرات بهطور چشمگيري افزايش يافت .شکل برخي از
قطرات در حين باال آمدن و جدا شدن از آکنهها از حالت يک بيضيگون کشيده شده در
جهت طولي به يک بيضيگون کشيده شده در جهت عرضي تغيير مينمود.
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مقام معظم رهبري:

پايه اين جهاد مقدس (جهاد علمي) ،ايمان گرايي ،مردمگرايي و علمگرايي است.

سنتز و شناسايي زئوليت ( Na-Yغربال مولکولي) از کائولن و مواد
اوليه صنعتي داخلي
دانشجو :مريم توسلي

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي  /واحد علوم و تحقيقات

استاد راهنما :حسين كاظميان/مرتضي تميزيفر

رشته تحصيلي :مهندسي مواد-گرايش سراميك

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

زئوليتها اغلب از ژلهاي آلومينوسيليکاتي سديم دار در شرايط هيدروترمال سنتز
ميشوند .در اين پروژه تحقيقاتي زئوليت  ،Na-Yبا استفاده از ماده معدني کائولن و در
شريايط هيدروترمال سنتز شده است .کائولن مصرفي از شرکت کائولن شرق تهيه شد.
از آنجا که در ساختار کائولينيت عناصر آلومينيم و سيلسيم وجود دارد ،اين کاني جهت
سنتز زئوليتهاي کم سيليس همانند زئوليت  Yمناسب است .با در نظر گرفتن اين
واقعيت که ايران داراي منابع فراواني از کائولن است ،ميتوان اين رس ارزان قيمت و قابل
دسترس را به ترکيباتي با ارزش افزوده باالتر مانند زئوليت تبديل کرد .براي اين که فاز
کائولينيت بتواند در واکنش شرکت کند بايد ابتدا به فاز فعال متاکائولينيت تبديل شود.
در اين تحقيق تاثير دماهاي مختلف تبديل کائولن به متاکالوئن مورد بررسي قرار گرفت.
پس از دستيابي به شرايط بهينه جهت تبديل کائولن به متاکائولن روشهاي مختلف سنتز
 Nاز کائولن مورد بررسي قرار گرفت .سپس براي بهينهسازي سنتز زئوليت
زئوليت  a-Y
 Na-Yاز کائولن پارامترهاي مختلف مثل دماي تبلور و زمان تبلور و زمان پيرسازي و
ميزان آب را مورد مطالعه قرار گرفت .ويژگي نمونههاي سنتز شده به کمک روشهاي
 XRD, TGA, DSC, FT-IR , SEM-EDSو BETمورد بررسي و مطالعه قرار گرفت .نتايج
حاصل نشان داد که در نمونههاي ابتدائي ،زئوليت نوع  pبه عنوان فاز رقيب در محصول
 Nبا خلوص باال به دست آمد.
موجود است .که با بهينهسازي شرايط سنتز ،زئوليت  a-Y

221

خالصه پروژههاي دانشجويي

مقام معظم رهبري:

امروز توليد علم ،توليد كار ،توليد ابتكار ،توليد كاال ...هركدام از اينها يك جهاد است.

بررسي اثر عوامل فعالكننده سطحي بر اندازه قطرات در ستونهاي
پرشده
دانشجو :امين اسماعيلي خليلسرايي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :حسين ابوالقاسمي /محمد قنادي مراغه

رشته تحصيلي:مهندسي شيمي -گرايش طراحي فرآيند

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

اندازه قطرات در ستونهاي پرشده به پارامترهاي متعددي از جمله خواص فيزيکي و
شيميايي فازها ،کشش بين سطحي ،ماندگي ،نوع و اندازه پرکنها ،دما ،حضور يا عدم
حضور مواد فعالکننده سطحي ،ماده منتقلشونده و حتي جهت انتقال جرم بستگي
دارد .مواد فعالکننده سطحي يا آلودهکنندههاي سطحي امروزه در فرآيندهاي استخراج
مورد توجه بيشتري قرار گرفتهاند .عوامل فعال سطحي معموالً با کاهش کشش بين
سطحي قطر قطرات را کاهش ميدهند .در اين کار آزمايشگاهي ،آزمايشها در سه
بخش کلي انجام شدهاند .براي انجام آزمايشهاي مورد نظر يک دستگاه ستون پرشده
در مقياس آزمايشگاهي طراحي و ساخته شد .از سيستم شيميايي آب/تولوئن که در آن
آب فاز پيوسته و تولوئن فاز پراکنده است ،استفاده شده است .در بخش اول آزمايشها
منحني تغييرات اندازه قطرات با دبي حجمي فاز پراکنده نقاط ماکسيمم را نشان داد
که اين نقاط ماکسيمم در بخشهاي بعدي آزمايشها نيز ديده شد .براي نتايج حاصل
از بخش اول آزمايشها ،يک مدل رياضي براي پيشبيني اندازه قطره ماکسيمم ارائه
شده است و متوسط قدر مطلق خطاي نسبي براي مدل فوق  1/23درصد محاسبه شد
که نشاندهنده تطابق بسيار خوب نتايج مدل با دادههاي تجربي است .در حضور سديم
دو دسيل در بخش دوم آزمايشها ،کشش بين سطحي سيستم شيميايي آب/تولوئن
کاهش چشمگيري از خود نشان داد که باعث کاهش شديدي در اندازه قطرات شد.
نتايج نشان داد که با افزايش غلظت عامل فعال سطحي از صفر تا  0/004درصد وزني،
کشش بين سطحي تا حدود  %79کاهش مييابد .در اين بخش از آزمايشها ،براي هر
يک از غلظتهاي سورفکتانت يک مدل تجربي و در نهايت يک مدل کلي به صورت
تابعي از غلظت سورفکتانت براي ماکسيمم اندازه قطرات ارائه شده است که متوسط قدر
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مطلق خطاي نسبي مدل فوق براي کل دادههاي تجربي  2/03درصد به دست آمد .در
بخش سوم آزمايشها با اضافه کردن استون به عنوان ماده منتقلشونده در کنار سديم
دو دسيل سولفات ،کشش بين سطحي نسبت به بخش دوم باز کاهش پيدا کرده و اندازه
قطرات نيز نسبت به بخش قبل کاهش قابل مالحظهاي از خود نشان داد .در اين بخش
از آزمايشها عالوه بر حضور سورفکتانت ،يک فرآيند انتقال جرم نيز از فاز پراکنده به
پيوسته رخ ميدهد .براي اين بخش از آزمايشها همانند بخش دوم ،مدلهاي تجربي
مناسبي ارائه شده است.
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مقام معظم رهبري:
«توليدكننده» مجاهد في سبيلاهلل است؛ بايد هم علم را بياموزيم و هم علم را توليد كنيم.

تعيين دماي اشتعال مخلوطهاي سهجزئي به روش تجربي و مقايسه نتايج
آن با مدل ترموديناميكي
دانشجو :تورج خليلي بروجني

ت مدرس
دانشگاه :دانشگاه تربي 

استادراهنما :عبدالصمد زرينقلم

رشته تحصيلي:مهندسي شيمي -گرايش طراحي فرآيند

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين پاياننامه دماي اشتعال مخلوطهاي دو جزئي و سه جزئي با استفاده از دستگاه
 Tag Closed Cupبا روش  ASTM D3941اندازهگيري شد و جهت محاسبه دماي
اشتعال مخلوطها از مدل  Liawاستفاده شده است .پارامترهاي برهمکنش دوتايي
مدلهاي  NRTLو  UNIQUACبا روش بهينهسازي پيشرو نيوتني با استفاده از
دماي اشتعال مخلوطهاي دوجزئي درمدل  Liawمحاسبه گرديد .سپس توانايي مدل
 UNIFAC ،NRTLو  UNIQUACدر بهکارگيري در مدل  Liawجهت محاسبه دماي
اشتعال مخلوطهاي دوجزئي و سهجزئي در مقايسه با مقادير تجربي مورد بررسي قرار
گرفتند .با انجام محاسبات مشخص گرديد که فرض محلول ايدهآل ،فرض مناسبي
جهت محاسبه دماي اشتعال مخلوطهاي مورد مطالعه است .همچنين جهت محاسبه
دماي اشتعال مخلوطها با فرض غير ايدهآل ،در مخلوطهاي دوجزئي مدل  NRTLو
در مخلوطهاي سهجزئي در صورتي که مخلوط داراي حداقل دماي اشتعال باشد مدل
 UNIQUACو در حالتيکه مخلوط داراي حداقل دماي اشتعال ناست مدل NRTL
مدلهاي مناسبتري هستند .همچنين با انجام اين تحقيق مشخص گرديد که با استفاده از
تغييرات دماي اشتعال در مقابل تغييرات جزء مولي ميتوان نوع حالليت را در مواد تشکيل
مخلوط تشخيص داد و در مخلوطهاي با حالليت جزئي ميزان حالليت مواد را به راحتي
تخمين زد.
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مقام معظم رهبري:
امروز عالج ملت ايران در کسب اقتدار است و آيندۀ اقتدار ملت ايران در قدرت علمي است.

كنترل پيشبين مقاوم در حضور نامعيني غيرساختاري به روش LMI
دانشجو :نوشين پورصفر

ن طوسي
دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواجهنصرالدي 

استاد راهنما :حميدرضا تقيراد

رشته تحصيلي :مهندسي برق -گرايش كنترل

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در حاليکه کليه فرآيندهاي فيزيکي غيرخطي ميباشند ،طراحي کنترلکنندههاي پيش
بين معموالً بر اساس مدل ديناميکي خطي بنا شده است .استفاده از مدل خطي باعث
آساني در محاسبه مقدار بهينه تابع هدف ميشود .زيرا با به کارگيري مدل خطي در
تابع هدف درجه دو ،کنترل پيشبين نامي به مسئله برنامهريزي درجه دو محدب تبديل
ميشود که با روشهاي محاسباتي متعدد ميتوان مقدار بهينه مسئله را به راحتي محاسبه
نمود .هر چند سادگي محاسباتي از ويژگيهاي بارز کنترل پيش بين نامي است ولي اين
روش قابل اعمال به تمامي سيستمهاي غيرخطي نبوده و در برخي از اين سيستمها باعث
ناپايداري و يا نوسان ميشود ،بنابراين در چنين شرايطي الزم است از کنترل پيشبين
غيرخطي استفاده شود .باتوجه به غيرمحدب بودن مسئله کنترل پيشبين غيرخطي ،در
اين پاياننامه روشي پيشنهاد شده است که در آن رگوالتور زير بهينه براي دسته وسيعي
از سيستمهاي غيرخطي طراحي شده است .اين روش بر روي سيستمهايي قابل اعمال
هستند که در آنها بخشهاي خطي و غيرخطي وابسته به حالت و ورودي قابل جداسازي
بوده و بخش غيرخطي آن در شرط  Lipschitzصدق ميکند .در اين روش بخش غيرخطي
مدل سيستم به صورت نامعيني غيرساختاري فشردهسازي ميشود .با اين تبديل و با ايجاد
شرط پايداري لياپانوف کنترلکننده فيدبک حالت براي سيستم طراحي ميشود .بدين
ترتيب فيدبک حالت طراحي شده با کمينهسازي تابع هدف افق نامحدود مورد نظر طراح،
خروجي سيستم را به مبدأ منتقل ميکند .اين طراحي قابل تبديل به روابط نامساويهاي
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ماتريسي خطي است که حل عددي آنها به صورت کام ً
ال مدون موجود است .عالوه بر
آن استفاده از روابط نامساويهاي ماتريسي خطي اين امکان را ايجاد مينمايد که پاسخ
بهدست آمده را براي کاربردهاي مختلف کنترلي از جمله سيستمهايي با خروجي غيرخطي
و تأخيردار توسعه داد .همچنين به راحتي ميتوان با ايجاد تغيير در ساختار مسئله ،فيدبک
حالت را به فيدبک خروجي تبديل نمود .با توجه به وابستگي کنترلکننده به حاالت
سيستم و مشکل غيرقابلاندازهگيري بودن حاالت در برخي از فرآيندهاي صنعتي اين
محدوديت را نيز با طراحي رويتگر مقاوم حالت رفع مينماييم .در پايان با مقايسه روش
پيشنهادي با روشهاي ديگر موثر بودن اين روش در کنترل سيستمهاي غيرخطي بر روي
سيستمهاي متعددي نشان داده شده است .بدينترتيب در اين پاياننامه نشان داده شده
است که چارچوب ارائه شده براي حل مسئله غير خطي پيش بين اين توانمندي را دارد
که در قالبهاي مختلف ديگري استفاده شده و الگوي مناسبي براي توسعه روشهاي
کنترلي توسط سايرين باشد.
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مقام معظم رهبري:

با علم است كه مي توانيم توسعۀ م ّلي را دنبال كنيم.

شبيهسازي رآكتور بستر ثابت فرآيند  GTLبا تكنيك CFD
دانشجو :سارا علينيا

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :شاهرخ شاهحسيني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

تبديل گاز به محصوالت مايع هيدروکربني ( )GTLاز طريق سنتز فيشر -تروپش ( )FTSيکي
از فناوريهاي نوين و رو به رشد در صنايع نفت و گاز است .در اين تحقيق ،شبيهسازي رآكتور
بستر ثابت فرآيند  GTLبا تکنيک ديناميک سياالت محاسباتي ( )CFDانجام گرفته است.
در اين مطالعه ابتدا عوامل موثر بر هيدروديناميک بستر پرشده از قبيل قطر ذرات کاتاليست
(تخلخل بستر) ،طول بستر ،سرعت ورودي به بستر و نسبت مولي گاز سنتز ورودي مورد
بررسي قرار گرفته است .سپس به شبيهسازي سنتز فيشر -تروپش در رآکتور پرداخته شده
است .تاثير پارامترهاي دما در بازه ( )310 - 280و نسبت مولي خوراک (گاز سنتز) در بازه
( )2 - 0/5بر ميزان تبديل واکنشگرها ،گزينشپذيري و بهره محصوالت بررسي شده است.
سپس نتايج به دست آمده براي ميزان تبديل  COو گزينشپذيري محصوالت در نسبتهاي
مولي مختلف از گاز سنتز با نتايج تجربي مقايسه شده است و ميزان خطا به دست آمده است.
نتايج حاصل از شبيهسازي در بخش اول نشان ميدهد که با افزايش قطر ذرات کاتاليست
و افزايش تخلخل بستر افت فشار کاهش مييابد ،ولي با افزايش طول بستر ،افزايش سرعت
ورودي به بستر و افزايش ويسکوزيته افت فشار افزايش مييابد .نتايج حاصل از شبيهسازي
در بخش دوم نشان ميدهد که افزايش دماي رآکتور باعث افزايش سرعت واکنشها ،در
نتيجه افزايش ميزان تبديل واکنشگرها وميزان بهره محصوالت ميشود .پس ميتوان نتيجه
گرفت که افزايش دما بر کارکرد راکتور تاثير مثبت دارد .شبيهسازي ميزان بهره محصوالت
هيدروکربني در دماي ( ،)310 - 280نشاندهنده بيشترين ميزان بهره محصول مطلوب در
دماي  300است ،و اين دما ،دماي بهينه است .افزايش نسبت مولي خوراک باعث افزايش
ميزان تبديل  COو کاهش ميزان تبديل ميشود .همچنين شبيهسازي در نسبتهاي
مولي مختلف از گاز سنتز ( )1/5 -0/5و در دماهاي مختلف ( )310 - 280و تعيين درصد
گزينشپذيري محصول مطلوب نشان ميدهد که بيشترين ميزان گزينشپذيري محصول
مطلوب ،در نسبت مولي نزديک به  1از گاز سنتز است.
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مقام معظم رهبري:

با علم است كه ميتوانيم استقالل فرهنگي خود را اقتدار بخشيم.

طراحي و مشخص نمودن پروفيل انرژي و فشار در خط انتقال نفت و
فرآوردههاي آن
دانشجو :غالمرضا عجمي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواج ه نصيرالدينطوسي

استادراهنما :مهرزاد شمس /عبداله شادآرام

رشته تحصيلي:مهندسي مكانيك

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين تحقيق مسائل ويژه طراحي خطوط انتقال سياالت نفتي و مشکالت اجرائي آن از
ابتداي پيدايش اين صنعت تاکنون موردبحث قرار گرفته است .همچنين مشکالت فراواني در
تهيه ،ساخت و نصب تجهيزات مربوط به سيستم انتقال وجود داشت ،که امروزه نيز مشکالتي
از قبيل مواد مناسب ،روشهاي بازرسي و ...در اين صنعت نمايان است .در اين راستا توجه
خاصي به مقولهي مصرف انرژي و اتالفات آن در بخشهاي طراحي ،نصب و دستگاهها شده
است .بدين منظور روشهاي عملياتي و فرآيندي انتقال سياالت نفتي توسط خطوط لوله
مورد ارزيابي واقع شد .در گامهاي بعد روابط و فرمولهاي کالسيک علمي و تجربي حاکم
بر طراحي و نصب پروژههاي خطوط لوله آورده و شرح داده شدهاند .معادالت و روابط انرژي
روابط کاربردي مهمي بودند براي بررسي انرژي در فرآيند انتقال سياالت نفتي بهوسيله
خطوط لوله که براي معرفي ميزان مصرف انرژي و شرايط بازيافت و محاسبه اتالفات انرژي
از آنها در اين پاياننامه استفاده شده است .مورد مطالعاتي و تحقيقاتي اين پاياننامه خطوط
لوله منطقه شمالشرق است .علت انتخاب خطوط لوله منطقه شمالشرق بهعنوان مورد
تحقيقاتي ويژگيهاي خاص آن است که اين منطقه را از يازده منطقه عملياتي موجود در
کشور متمايز نموده است .عوامل بارز موجود در اين منطقه عبارت است از انتقال سياالت
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نفتي با شدت جريان باال و فشار عملياتي نسبتأ زياد در مسافتي بالغ بر هزار کيلومتر و
همچنين عامل مهم ديگر وجود تاسيسات فشارشکن عليآباد ميباشد .فشار عملياتي واحد
علي آباد باعث شده است تا اين مجموعه را در خاورميانه بينظير نمايد .در بررسي محاسبات
انجام شده جهت طراحي خطوط لوله منطقه شمالشرق نکته مهم روابط و فرمولهاي
تجربي طراحي خطوط لوله انتقال سياالت نفتي که توسط شرکت طراح ارائه شده بود
مورد بررسي قرار گرفت .مشخص شد که اين روابط و فرمولهاي تجربي با معادالت تئوري
علمي دانشگاهي اختالفات قابل توجهي داشتند .يکي از شرکتهاي طراح خطوط لوله که
فرمولهاي تجربي و نمودارهاي اختصاصي براي انتقال سياالت نفتي ابداع کرده است .شرکت
خط لوله سرويس است  Pipeline Service Co.که از معادالت تجربي آن در طراحي خطوط
لوله منطقه شمالشرق نيز استفاده شده است .يکي ديگر از موارد مهم اين پاياننامه معرفي
و شرح استانداردهاي مورد نياز و قابل استفاده در طراحي و نصب خطوط لوله است که در
بخشهايي از اين تحقيق آورده شده و توضيح داده شدهاند .نهايتأ دستاورد اين پاياننامه ارائه
شده است که عبارت است از محاسبات و نمودارهاي تعيين پروفيلهاي انرژي و فشار براي
بخشهايي از خطوط لوله منطقه شمالشرق و همچنين به موارد اتالف انرژي در مکانهائي از
اين منطقه و ميزان انرژي قابل بازيافت که توسط سيستم خطوط لوله هدر ميرود اشاره شده
است .از نرمافزار شبيهساز خطوط لوله انتقال سياالت نفتي و گازي براي شبيهسازي قسمتي
از خطوط لوله منطقه شمالشرق نيز بهرهبرداري شده است و نتايج آن ارائه گرديده است.
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مقام معظم رهبري:
یک ملت ،با اقتدار علمی است که میتواند سخن خود را به گوش همه افراد دنیا برساند.

مدلسازي سينتيكي فرآيند  Visbreakingجهت ارتقاء برشهاي سنگين
نفت
دانشجو :لويا خسرواني

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران جنوب

استادراهنما :فرهاد خراشه

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -گرايش مهندسي فرآيند

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

فرآيند کاهش گرانروي از جمله فرآيندهاي اوليه جهت ارتقاء برشهاي سنگين نفت است ،هدف
از اين فرآيند شکستن ترکيبات سنگين و توليد محصوالت سبکتر ومطلوب است .به دليل تنوع
ترکيبات هيدروکربني موجود ،مدلسازي سينتيکي اين فرآيند از جمله نکاتي است که توجه
محققين را به خود جلب نمودهاست .هدف از اجراي اين پژوهش ،بررسي مدلهاي سينتيکي
تودهاي ومدلهاي سينتيکي پيوسته و متعاقب آن ارائه مدل سينتيکي مناسب است .با استفاده
از مدلهاي ارائه شده ،رفتار خوراکهاي سنگين تحت شرايط فرآيند کاهشگرانروي بهصورت
تابعي از پارامترهاي عملياتي توصيف ميشود .همچنين ميتوان توزيع محصوالت فرآيند را
پيشبيني نمود .با پيشبيني توزيع محصوالت خروجي فرآيند ،ميتوان محصوالت واحد را
بهينه نمود و محصوالت پااليشگاهي را ارتقاء داد ،لذا از اين طريق ميتوان به دنبال راهحلي
جهت پاسخگويي به نياز روزافزون به سوختهاي حمل و نقل بود .بهاين منظور ،مدل رياضي
مناسب براي رآکتور واحد کاهشگرانروي به همراه مدل سينتيکي مناسب ارائه شدهاست و برنامه
کامپيوتري مربوط به مدلسازي سينتيکي توسط نرمافزار مطلب ارائه شدهاست و نتايج مدل با
دادههاي تجربي جهت ارزيابي مدل مقايسه خواهندشد .مدلهاي توصيف شده در اين زمينه
داراي انعطافپذيري هستند ،بهاينصورت که مدلهاي سينتيکي ارائهشده مربوط به فرآيند
کاهشگرانروي را ميتوان جهت توصيف ديگر فرآيندهاي صنايع پااليشگاهي بهکار برد .البته
در اين رابطه ابتدا ميبايست روابط مربوط به واکنشها بهدست آيند .يکي از مشکالت مربوط
به مدلسازي واحد کاهش گرانروي ،کمبود اطالعات و دادههاي مربوط به اين فرآيند است که
بهاين ترتيب نميتوان تمام عوامل تاثيرگذار بر اين فرآيند را بررسي و تحقيق نمود ،لذا پيشنهاد
ميشود يک واحد نيمهصنعتي دقيق در اين مورد تهيه گردد تا آزمايشات مختلف و شرايط متنوع
جهت انجام مدلسازيهاي مختلف انجام پذيرد و اطالعات تجربي در اين زمينه کسب شود تا
محدوديتهاي اطالعات تجربي مربوط به اين واحد مانع از تحقيقات در اين زمينه نگردد.
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مقام معظم رهبري:
با اقتدار علمی است که ]يك ملت[ میتواند سیاست برتر و دست واال را در دنیای سیاسی حائز شود.

مدلسازي و شبيهسازي فرآيند جذب گاز سولفيد هيدروژن [ ]H2Sبا
محلول دي گاليکول آمين در برج سينيدار
دانشجو :آزاده كياني

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :شاهرخ شاهحسيني

رشته تحصيلي:مهندسيشيمي-گرايششبيهسازيوطراحيوكنترلفرآيند

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين تحقيق يك مدل پوياي غيرتعادلي بر مبناي مدل فيلمي براي فرآيند جذب سولفيد
هيدروژن توسعه يافته که در آن انتقال جرم در دو فاز (فاز مايع و فاز گاز) در نظر گرفته
شده است .براي محاسبه ميزان انتقال جرم بين فازها از مدل فيلمي پايا استفاده شده
است .معادالت حاصل از مدلسازي فرآيند شامل معادالت ديفرانسيلي پارهاي و معمولي
بوده كه در جهت محور برج منفصل شده اند و بهصورت همزمان توسط روش خطوط در
محيط نرمافزار  MATLABحل شده اند .شبيهسازي بر مبناي مدل ارائه شده توانايي ارائه
گراديان متغييرهاي فرآيند را در طول برج دارد .نتايج شبيهسازي فرآيند حاضر در دو
حالت پايا و پويا ارائه شده است .براي محاسبه دادههاي تعادلي سامانه سولفيد هيدروژن-
آب -دي گاليكول آمين از شبكه عصبي استفاده شده است .در اين تحقيق نتايج دو روش
مختلف جهت محاسبه دادههاي تعادلي سامانه حاضر ارائه شده و بررسي نتايج نشان داده
كه روش استفاده از شبكه عصبي براي دادههاي تعادلي عالوه بر كاهش زمان محاسبات
دقت باالتري نسبت به روش حدس وخطايي دارد .براي ارزيابي شبيهسازي انجام گرفته بر
اساس مدل ارائه شده از دادههاي صنعتي دو برج جذب آمين فشار باال و فشار پايين واحد
شيرينسازي پااليشگاه تهران استفاده شده است .متوسط خطاي نسبي براي برج فشار
باال  8/65و براي برج فشار پايين  7/30است .در نهايت ميزان حساسيت اين فرآيند به
تغيير در بعضي از پارامترها مورد بررسي قرار گرفته است .مشاهده شد كه با افزايش فشار
عملياتي و افزايش دماي محلول و افزايش غلظت آمين و همچنين افزايش دبي محلول تا
حد مجاز ميتوان قابليت جذب را افزايش داد و خالصسازي گاز اسيدي را بهبود بخشيد.
همچنين در اين تحقيق بانك اطالعاتي كامل از خواص فيزيكي و ترموديناميكي محلول
دي گاليكول آمين و نيز گازها ارائه شده است.
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مقام معظم رهبري:
علم را میشود به پول تبدیل کرد و از لحاظ اقتصادی هم قوی شد .این ،جایگاه علم است.

حالليت گاز  CO2در حاللهاي آلكانول آميني در فشارهاي جزئي
دانشجو :شيوا نوراني

دانشگاه :دانشگاه تربيتمدرس

استادراهنما :حسن پهلوانزاده

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -گرايش جداسازي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

شيرينکردن گازطبيعي و جداکردن گازهاي اسيدي از فرآيندهاي اصلي در پااليش گاز است.
احياي گازهاي اسيدي مانند سولفيد هيدروژن و دي اکسيد کربن ،به منظور افزايش کاربري
تجهيرات صنعتي و تجاري جريانهاي هيدروکربني ،کاهش چنين آاليندههاي سمي در
محيط ،کاهش مسائل خوردگي در تجهيزات و خطوط لوله انجام ميشود .در ضمن براي به
کارگيري مزيت اين گازها در ديگر فرآيندهاي صنعتي نيز جداسازي صورت ميگيرد .مانند
توليد سولفور ،از گاز  .SO2همچنين از  CO2جدا شده به عنوان خوراک واحد اوره ،تزرق به
چاههاي نفت ،مصرف در صنايعغذايي يا توليد يخ خشک ميتوان استفاده کرد .در احياي
گازهاي اسيدي از مخلوط گازي ،اصوال واکنش شيميايي به همراه جذب فيزيکي صورت
ميگيرد که اين واکنش شيميايي بين گازهاي اسيدي و اجزاي محلول آبي اتفاق ميافتد که
منجر به سيستمهاي الکتروليتي ميگردد.براي جذب اين نوع گازها از حاللهاي آلکانول آميني
با قدرت و سرعت جذب باال استفاده ميشود .در اين تحقيق در فشار جزئيهاي متفاوت
( 0/6987 ،0/4397 ،0/2620 ،0/1747اتمسفر) ،دماهاي مختلف ( )50 ،40 ،30 ،20و
غلظتهاي گوناگون از حاللهاي -2آمينو 2 -متيل 1-پروپانول( )AMPو پپرازين(( )PZبه
عنوان فعالکننده) و مخلوطي از آنها در فشار کلي يک اتمسفر ،بار مولي  CO2اندازهگيري شده
است .همانطور که انتظار ميرفت تا يک فشار جزيي خاص ،با افزايش فشار افزايش در حالليت و
با افزايش دما کاهش در حالليت مشاهده شده است .در ضمن با افزايش مقدار پپرازين بعد از يک
فشار خاصي مقدار بار مولي زياد شده است .سپس نتايج تجربي با مدل Deshmukh –Mather
و نرمافزار  MATLABشبيهسازي گرديده و پارامترهاي دوتايي قابلقبولي به دست آمدهاند.که از
طريق اين پارامترها نيز بار مولي در شرايط مختلف محاسبه و با حالت تجربي مقايسه شده است
و خطاي کلي قابل قبولي ارائه شده است.
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مقام معظم رهبري:

توليد علم ،فقط انتقال علم نيست؛ نوآوري علمي در درجه ا ّو ِل اهميت است.

مدلسازي CFDرآکتور سه فازي (گاز -مايع -جامد) فرآيندFCC
دانشجو :آزاده كياني

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :شاهرخ شاهحسيني

رشته تحصيلي:مهندسيشيمي-گرايششبيهسازيوطراحيوكنترلفرآيند

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

هيدروديناميک بسترسيال گاز -جامد خصوصا با در نظرگرفتن تبخير قطرات خوراک و
واکنشهاي شکست کاتاليستي در راکتور باالرونده فرآيند  ،FCCپيچيده است .بهطوريکه
در نتيجه اين پيچيدگيها ،پيشبيني عملکرد راکتور مشکل است .در تحقيق حاضر،
شبيهسازي  CFDهيدروديناميک ،انتقال حرارت و واکنشهاي شکست راکتور جريان
سه فازي (گاز -مايع -جامد) فرآيند  FCCبا در نظر گرفتن اثر اتمايزر بر مشخصههاي
بسترسيال بهصورت سه بعدي انجام شده است .توجه ويژهاي به اثر اتمايزر و تبخير قطرات
خوراک بر مشخصهها و الگوي جرياني بسترسيال گاز -جامد که تأثير قابل مالحظهاي
روي عملکرد راکتور باالرونده دارد معطوف شده است .بر اساس مشخصات هيدروديناميک
بسترسيال با ذرات کاتاليست فرآيند  ،FCCپروب فيبرنوري با سرعت دادهبرداري باال
طراحي و ساخته شد .دادههاي هيدروديناميکي در شرايط مختلف سيرکوالسيون ذرات
کاتاليست در يک رآکتور بسترسيال چرخشي در مقياس آزمايشگاهي اخذ گرديد .در اين
تحقيق از مدل ترکيبي اولري -الگرانژي براي شبيهسازي جريان سهفازي رآکتور استفاده
شده است .اين مدل محاسباتي تاثير مشخصههاي جريان توربولنس جريان چند فازي بر
رفتار هيدروديناميکي بستر را شامل ميشود .مدل CFDبسترسيال گاز -جامد با استفاده
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از دادههاي تجربي معتبرسازي شده است .بهطوريکه در مدل محاسباتي حاضر ,درصد
خطاي نسبي توزيع سرعت و کسر حجمي ذرات کاتاليست در بسترسيال نسبت به ساير
مدلها کاهش يافته است .مشخصههاي قطرات خوراک شامل قطر ،دما ،سرعت ،زمان ماند
و نرخ بهم پيوستن آنها تحت شرايط مختلف اتمايز شدن در بسترسيال گاز -جامد بهدست
آمده است .مدل  CFDراکتور در رابطه با تغيير مشخصههاي هيدروديناميکي و انتقال
حرارت بسترسيال ،اطالعات ارزشمندي بهواسطه وجود اتمايزر ،تبخير قطرات نفتگاز و
واکنشهاي شکست کاتاليستي براي بررسي عملکرد راکتور بسترسيال فراهم آورده است.
 Cجريان سهفازي راکتور بسترسيال صنعتي بر اساس مدل سينتيکي شش
مدلسازي  FD
المپي انجام پذيرفته است و توزيع نفتگاز تبخير شده و اجزاي سبک حاصل از واکنش،
همانند بنزين ،گازهاي سبک و کک در راکتور بهدست آمده است .ضريب غيرفعالشدن
ذرات کاتاليست به عنوان تابعي از زمان اقامت آنها در بستر در نظرگرفته شده است و
در نهايت اثر غيرفعال شدن ذرات کاتاليست بر نرخ واکنشهاي شکست و توزيع اجزاي
واکنشي بررسي شده است.
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مقام معظم رهبري:

فرهنگ مايهي اصلي هويت ملتهاست.

مدلسازي فرآيند هيدروکراکينگ با استفاده از شبکههاي عصبي
دانشجو :خشايار شريفي

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :شيرواني

رشته تحصيلي:مهندسيشيمي-گرايششبيهسازيوطراحيوكنترلفرآيند

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

باال رفتن تقاضا براي محصوالت مياني تقطير و افزايش محصوالت نفت خام ،فرآيند
هيدروکراکينگ را به عنوان يکي از مهمترين فرآيندهاي ثانوي پااليشگاهي معرفي کرده
است .در کشور ما ايران به دليل توليد سوخت موتور جت ( )ATKو همچنين بنزين با
کيفيت بسيار باال ،فرآيند هيدروکراکينگ پااليشگاهي از اهميت زيادي برخوردار است.
مطالعاتي که تاکنون در مورد فرآيند هيدروکراکينگ صورت گرفته است بيشتر مربوط
به مدلسازي سنتيکي اين فرآيند است .از آنجا که يک مخلوط نفتي شامل تعداد زيادي
از ترکيبات است که واکنشهاي زيادي را در بر ميگيرد در مدلسازيهاي سنتيکي
پارامترهاي زيادي بايد تخمين زده شوند که اين امر باعث ميشود مدل با تقريب زيادي
همراه شود .باتوجه به مسائل ذکر شده در باال در اين پروژه براي مدلسازي فرآيند
هيدروکراکينگ از شبکههاي عصبي مصنوعي استفاده شده است که در واقع کل فرآيند
را به صورت جعبهي سياه در نظر ميگيرد و سنتيک حاکم بر فرآيند و همچنين
خصوصيات تجهيزات مختلف تأثيري بر مدلسازي ندارد و در نتيجه ميتواند نتايج بهتري
را به دست دهد .براي مدلسازي فرآيند هيدروکراکينگ بيش از  1400داده تجربي از
واحد آيزوماکس جنوبي پااليشگاه تهران جمع آوري شد .مدلسازي توسط سه شبکه
 Backpropagation, RBFو  Elmanصورت گرفت .با توجه به ماهيت فرآيند و اهميت
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پارامترها ،ورودي و خروجيهاي مختلف براي شبکههاي مختلف در نظر گرفته شدند .به
اين ترتيب چهار مدل با ورودي وخروجيهاي مختلف ايجاد شد و تأثير آنها در مدلسازي
بررسي شدند .پارامترهاي مختلف براي شبکههاي به کار رفته در اين پروژه تنظيم و تغيير
داده شدند .نتايج اين شبکهها از طريق مقايسهي دادههاي تجربي و نتايج به دست آمده از
پيش بينيهاي شبکه عصبي ،به دست آوردن ميزان ميانگين مربع خطا ،ايجاد رگرسيون
خطي بين دادههاي پااليشگاهي و نتايج شبکه و همچنين مقايسهي زمان اجراي هر سه
شبکه بررسي و مقايسه شدند و بهترين شبکه از ميان اين سه نوع شبکه با بهترين جواب
به دست آمد .در نهايت اين نتيجه حاصل شد که شبکههاي عصبي مصنوعي به عنوان
ابزاري قدرتمند براي مدلسازي فرآيند هيدروکراکينگ در مقياس پااليشگاهي ميتواند
مورد استفاده قرار گيرد و از ميان سه شبکه استفاده شده بهترين جواب براي هر چهار
مدل ايجاد شده از شبکه  Backpropagationحاصل شد.
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مقام معظم رهبري:
فرهنگ يک ملت است که ميتواند آن ملت را پيشرفته ،عزيز ،توانا ،عالم ،فناور ،نوآور و داراي آبروي جهاني کند.

شبيهسازي  CFDانتقال حرارت بسترهاي پر شده از كاتاليستهاي
غيركروي
دانشجو :امفروه سادات ميرهاشمي رستمي

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :سيدحسن هاشمآبادي

رشته تحصيلي:مهندسيشيمي-گرايششبيهسازيوطراحيوكنترلفرآيند

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين مطالعه رفتار انتقال حرارت و هيدروديناميک بسترهاي ثابت حاوي آرايشي منظم
از کاتاليستهاي استوانهاي به صورت تجربي و با شبيهسازي  CFDمورد بررسي قرار گرفته
است .در اين شبيهسازيها از نرمافزار  COMSOL V3.5استفاده شده است که از تکنيک
المان حجم محدود براي حل معادالت حاکم استفاده ميکند .آکنههاي غيرکروي متنوعي
در صنعت مورد استفاده قرار ميگيرد که در اين مطالعه دو هندسه مختلف (ذرات طولي با
مقطع دايره و با مقطع چهارپر) مورد بررسي قرار گرفته است .از آنجائيکه هيدروديناميک
جريان سيال نقش اساسي روي انتقال حرارت بسترهاي پرشده دارد ،در اين مطالعه،
ضريب درگ ذرات استوانه اي و چهارپر با طول نامحدود مورد بررسي قرار گرفت و با توجه
به نتايج شبيهسازي ،دو رابطه براي ضريب درگ ذره چهارپر به ترتيب براي رينولدزهاي
پايين ( )0.1 < Re < 0.5که در واقع تغيير يافته رابطه شليختينگ است و همچنين براي
 5 < Re < 1000ارائه شده است .اين روابط ميتوانند ضريب درگ اين ذره را با خطاي
ميانگين  %5پيش بيني نمايد .درادامه ،مطالعه آزمايشگاهي و شبيهسازي انتقال حرارت
از يک استوانه محدود تحت تاثير ديواره انجام شد و تطابق بسيار خوبي بين دادههاي
آزمايشگاهي و نتايج  CFDديده شد .با توجه به اين موضوع ،تاثير ديواره بر روي ضريب
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انتقال حرارت ذره استوانهاي مورد بررسي قرار گرفت (نسبتهاي مختلف قطر بستر به
قطر ذره با  )D/L=1و رابطه تجربي الفخري و کورمبي براي تاثير ديواره در دامنه رينولدز
 2000تا  6000اصالح گرديد .رابطه ارائه شده با خطاي ميانگين  ،%2/5نتايج شبيهسازي
را پيشبيني ميکند .سپس انتقال حرارت بستر پرشده از ذرات استوانهاي در دو چيدمان
مختلف بررسي گرديد .پس از انجام معتبرسازي اوليه ،با استفاده از تکنيک تصعيد نفتالين
آزمايشي برروي بستر ثابتي با نسبت قطر دهانه به قطر کاتاليست برابر  2/65و حاوي
کاتاليستهاي استوانهاي نفتالين اندود انجام شده و عالوه بر ثبت اطالعات مربوط به
افت فشار و ميزان تصعيد نفتالين ،با استفاده از آنالوژي بين انتقال جرم و حرارت از اعداد
شروود بهدست آمده از تصعيد نفتالين جهت محاسبه اعداد ناسلت ذرات استفاده شده
است .در انتها شبيهسازي سه بعدي بستر پرشده از ذرات استوانهاي با دو آرايش مختلف
توسط  CFDانجام گرديده و نتايج اعداد ناسلت و افت فشار بهدست آمده از  CFDبا نتايج
آزمايشگاهي مقايسه شده که نتيجه حاکي از تطابق خوب کيفي و قابل قبول کمي بين
نتايج است .در اين حالت مقدار ميانگين خطا ما بين عدد ناسلت به دست آمده از نتايج
شبيهسازي و آزمايشگاهي بين دو چيدمان مختلف از  %7تا  %14تغيير ميکند.
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مقام معظم رهبري:

پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسالمی -ایرانی امکانپذیر است

بررسي اثر آنيونها در كارايي كاتاليست واكنش زوجشدن اكسايشي متان
دانشجو :مريم خداداديانميري

دانشگاه :دانشگاه مازندران

استاد راهنما :مجيد تقيزادهمازندراني

رشته تحصيلي:مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

در اين پاياننامه تأثير نوع آنيون پيشماده مورد استفاده در ساخت کاتاليستهاي
پروسکايت بر عملکرد آنها در واکنش زوج شدن اکسايشي متان بررسي شد .بهطور همزمان
اثر دو نوع ارتقاءدهنده مختلف برکارايي کاتاليستي نيز ارزيابي گرديد .بدين منظور پنج
پيشماده باريم ،چهار ترکيب تيتانيم و دو ارتقاءدهنده در ساخت يازده کاتاليست باريم
تيتانات بهکار گرفته شد .نمونههاي ساخته شده با آناليزهاي پراش سنجي پرتو ايکس
( ،)XRDطيف بيني مادون سرخ ( )FT-IRو طيف بيني فرابنفش -مرئي ()UV-Visible
از لحاظ ساختاري مورد بررسي قرار گرفته و در يک ميکروراکتور از جنس کوارتز تحت
آزمون راکتوري قرار گرفتند .نتايج  XRDآشکار ساخت که بکارگيري ارتقاءدهندهها و
آنيونهاي مختلف منجر به تشکيل فازهاي کريستالي متفاوت و نيز اختالف در اندازه
ذرات فازهاي مشابه ميشود .طيفهاي  IRنشان از حضور باندها و گروههاي پيوندي
متفاوت بر روي سطح نمونهها داشت .با بررسي طيفهاي  UV-Visibleمشخص گرديد
که جايگزيني آنيونها پيکهاي جذب حداکثر را جابجا کرده و انرژي شکاف اليه را تغيير
ميدهد .با جمعبندي نتايج حاصل از آزمون راکتوري ميتوان آنيونها را از لحاظ ميزان
بهبود در فعاليت كاتاليستي به ترتيب زير مرتب نمود؛ آنيون باريم  :پروپيونات < کربنات
< هيدروکسايد < سيترات < اگزاالت آنيون تيتانيم  -2 :پروپانوکسيد < متانوکسيد <
اتانوکسيد < اتيلن گليکوکسيد از سوي ديگر ،کاتاليستهاي بهبود يافته با ارتقاءدهنده
سريم اکسايد عملکرد بهتري در قياس با نمونههاي ارتقاء يافته با قلع کلرايد ارائه کردند.
در مجموع بهترين نتيجه با استفاده از کاتاليست ساخته شده از پيشمادههاي باريم
پروپيونات ،تيتانيم  -2پروپانوکسيد و سريم اکسايد بهدست آمد.

239

خالصه پروژههاي دانشجويي

مقام معظم رهبري:
مهمترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسالم است.

ساخت نانوكاتاليستZSM - 5
دانشجو :سيده سمانه حسيني

دانشگاه :مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل

استادراهنما :دكتر علي الياسي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

هدف اصلي انجام اين پروژه ،ساخت نانو کاتاليست زئوليتي  ZSM5به روش هيدروترمال،
بررسي ساختار و شکل شناسي کاتاليستها و بررسي عملکرد کاتاليستي آن در سنتزديمتيلاتر
( )DMEاست تا بهترين کاتاليست انتخاب شود .در ابتدا آزمايش ها با استفاده از روش
طراحي آزمايش (طراحي عاملي کامل) تعيين شدند .نمونه کاتاليستهاي زئوليتي با نسبت
 Si/Alبرابر 125 ،100و  150در دماهاي برابر 180 ،170و  190درجه سانتيگراد ساخته شده
و تاثير اين پارامترها روي خواص زئوليت سنتزي مورد بررسي قرار گرفت .ساختار و شکل
شناسي کاتاليستها توسط روشهاي آناليز  XRD, SEM , NH3-TPD ,TGA/DTAوBET
مطالعه گرديد .نتايج نشان داد کاتاليست Si/Al =100) Z1و  (T= 170 Cبيشترين ميزان اسيديته
و مساحت سطح و کمترين اندازه کريستال را داراست .آزمون رآکتوري در يک رآكتور بستر
ثابت تحت شرايط عملياتي يکسان  (WHSV= 26/07 h-1) ،P=1 atm ،T= 573 Kبر روي
کاتاليستها انجام شد .براي به دست آوردن ميزان تبديل تعادلي ،آزمايشاتي با  WHSVهاي
مختلف بر روي يکي از کاتاليستها ( )Z1انجام شد .کاتاليست بهينه به مدت  30ساعت مورد
آزمون راکتوري قرار گرفت تا پايداري آن بررسي شود .مطابق نتايج آزمايشگاهي کاتاليست
 ZSM 5با نسبت  Si/Alبرابر  100و دماي  170درجه سانتيگراد بيشترين فعاليت را در آبگيري
از متانول و توليد دي متيل اتر داشت.
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مقام معظم رهبري:

تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسالمی– ایرانی یک مسئله حیاتی است.

بررسي جذب دياكسيدكربن در محلولهاي امولسيوني
دانشجو :علي اصغر نوزعيم

دانشگاه :پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي

استاد راهنما :دكتر حميدرضامرتهب

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

با توجه به متداول بودن استفاده از سوخت فسيلي جهت مصارف فرآيندي و حرارتي در
کشور ،ساالنه مقادير متنابهي دياکسيدکربن در صنايع مختلف به ويژه صنايع نفت و
گاز توليد ميشوند .از طرف ديگر ،از جمله فرآيند هاي مهم صنعت گاز ،فرآيند جذب
دياکسيدکربن از مخلوط گاز هاي اسيدي تحت عنوان شيرين سازي گاز طبيعي است.
بنابراين بهبود فناوريهاي جداسازي  CO2از اهميت ويژهاي برخوردار است .روش جداسازي
غشايي يک موضوع مورد عالقه در سال هاي اخير بوده است که سرعت و ميزان انتقال
جرم در آن نسبت به روش عمومي جذب شيميايي باالتر بوده و انتخاب پذيري جذب
بهتري را فراهم مي آورد .اساس اين روش برپايه حضور فاز دوم پراکنده در امولسيون است.
در تحقيق حاضر جذب  CO2توسط امولسيونهاي مختلف در رآکتور منقطع مورد بررسي
قرار گرفت .براي تحقيق ابتدا جذب  CO2در حالل نفتي ،آب مقطر و محلول آميني مورد
مطالعه قرار گرفته است .تأثير متغيرهاي گوناگون شامل دما ،فشار ،غلظت واکنش دهنده،
سرعت همزن و درصد حجمي فاز پخش شده در ميزان ظرفيت جذب و سرعت جذب
نيز مورد بررسي قرار گرفته است .بر اساس نتايج حاصل ،با افزايش فشار و غلظت واکنش
دهنده و کاهش درصد حجمي فاز پخش شده و دما ظرفيت جذب در امولسيونها افزايش
مييابد .همچنين با افزايش فشار ،سرعت همزن ،غلظت واکنش دهنده و درصد حجمي
فازپخش شده ،سرعت جذب افزايش مييابد.
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مقام معظم رهبري:
در علم و تحقيق به ترجمه و فراگيرى اكتفا نكنيد و در مراكز علمى ،توليد دانش را هدف اساسى خود قرار دهيد.

پيش بيني شرايط تشكيل واكس به كمك معادلههاي حالت مكعبي و
قوانين اختالط
دانشجو :محمد فانيخشتي

دانشگاه:دانشگاهشيراز

استادراهنما :خشايار نصريفر

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

در اين كار يك مدل ترموديناميكي جديد بر پايه تئوري جامد محلول براي پيش بيني تعادالت
جامد-مايع در تركيبات دوتايي و مخلوطها از فشار اتمسفري تا فشارهاي خيلي زياد توسعه داده
شده است .براي بهدست آوردن جوابهاي مناسب ،دما و آنتالپي تغيير فاز جامد-مايع در نرمال
آلكانها با روابط جديدي برازش شدهاند .در مدل فاز مايع از معادالت حالت  PRو  NBاستفاده
شده است .از دو قانون اختالط واندروالس و  W-Sدر اين كار استفاده شده است .براي بهبود
نتايج در فاز مايع در معادالت حالت از ضريب بر هم كنش دوتايي  Jaubertو همكاران استفاده
شده است .در قانون اختالط  W-Sاز مدل اكتيويته  UNIFACاستفاده شده است .در فاز جامد
از مدل اكتييويته  Wilsonاستفاده شده است .اين مدل جديد داراي نتايج مناسبي در فشارهاي
پايين و باال است .در اين پروژه در فاز ماده از مدلهاي اكتيويته نيز استفاده شده است كه در اين
مدلها معادالت حالت به كار نرفته اند و مقايسه نتايج حاصل از مدل با مدلهاي ديگر نشان از
جوابهاي مناسب مدل دارد.
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مقام معظم رهبري:

معناي نوآوري ،پيشرفت و تکامل در اموري است که رو به تکامل هستند.

شبيهسازي  CFDبر روي محفظه پرتاب كننده ذرات در يك سيستم
غبارگيري سيكلوني
دانشجو :علي جباران

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :دكتر منصور شيرواني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين تحقيق ابتدا يک سيستم جديد غبارگيري سيکلوني معرفي شدهاست و چگونگي
انجام آزمايشات براي بررسي کارايي بخش اصلي اين سيستم که يک محفظه استوانهاي
حاوي يک لوله با روزنههايي پيرامون آن جهت استفاده از جريان پرتاب کننده ذرات است،
توضيح داده شدهاست .در ادامه نتايج اين آزمايشات با نتايج شبيهسازي  CFDبا مدل
چندفازي اولرين-الگرانژين مقايسه شدهاست .بهدليل انطباق بيشتر نتايج مدل آشفتگي
 RSMبا نتايج تجربي ،از اين مدل جهت انجام شبيهسازي استفاده شدهاست .تأثير سه
متغير دبي جريان ورودي به سيستم ،جريان برگشتي و جريان پرتاب کننده ذرات روي
راندمان بررسي شده و دو متغير جريان هواي ورودي و جريان برگشتي بعنوان عامل مثبت
روي راندمان ارزيابي شدهاند .استفاده از جريان پرتاب کننده ذرات تأثير چنداني روي
افزايش راندمان نداشته است .همچنين روي ميدان فشار و ميدان سرعت بحث شدهاست
و اثر بعضي از پارامترهاي هندسي محفظه استوانهاي نيز روي راندمان مورد بررسي قرار
گرفته است .نتايج شبيهسازيها بخوبي روند تغييرات مشاهده شده در اثر تغيير پارامترهاي
عملياتي در آزمايشات را پيشبيني ميکنند .ماکزيمم خطاهاي بين نتايج آزمايشگاهي
و  CFDبراي راندمان  6و براي افت فشار  51درصد ميباشد .در اين پروژه از نرمافزار
 Gambitجهت توليد شبکه و از نرمافزار FLUENTجهت انجام شبيهسازيها استفاده
شدهاست.
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مقام معظم رهبري:

فعاليت و ابتكار و نوآورى و خالقيت ،اساس پيشرفت انسان و زندگى انسانى است.

كمينهسازي همزمان آب و انرژي در فرآيندهاي شيميايي
دانشجو :حامد انصاري

دانشگاه:دانشگاه سيستان و بلوچستان

استادراهنما :فرهاد شهركي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

آب و انرژي دو نياز اصلي فرآيندهاي شيميايي ميباشند .در بسياري از موارد مقدار زيادي آب
الزم است که گرم شود .در چنين شرايطي هم کيفيت و هم ميزان مصرف انرژي الزم براي گرم
کردن آب مهم هستند .لذا مديريت مصرف آب و انرژي بايد به صورت همزمان مورد توجه قرار
گيرد .تحقيقات نشان ميدهد در صنايعي که مصرف آب و انرژي قابل مالحظه است ،کمينه
سازي جداگانه آب و انرژي منجر به بهينگي کلي سيستم نميشود .تاکنون پژوهش هايي که در
زمينههاي کمينه سازي مصرف آب و توليد پساب و کمينه سازي مصرف انرژي صورت گرفته،
هرکدام به صورت جداگانه انجام شده اند و تاثير انتگراسيون حرارت روي شبکههاي تخصيص آب
براي مدت زيادي ناديده گرفته شده است .به طور کلي سابقه تحقيقات در اين زمينه به کمتر از
يک دهه برميشود .در زمينه تحليل همزمان سيستمهاي آب و انرژي دو روش کلي وجود دارد
که يکي بر پايه روشهاي مفهومي و گرافيکي و ديگري بر اساس برنامهريزي رياضي است .هدف
از انجام اين تحقيق طراحي شبکه آبي است که هم از نظر مصرف آب تازه و نيز از نظر مصرف
انرژي کمينه باشد .در اين تحقيق ضمن بررسي روشهاي ارائه شده و بيان نقاط قوت و ضعف
آنها ،عملکرد انرژي شبکه تخصيص آب يکي از پااليشگاههاي کشور مورد تحليل قرار مي گيرد.
در قسمت اول ،تحليل انرژي شبکه آب موجود در سه وضعيت مختلف انجام مي گيرد وسپس
با ترکيب اين سه وضعيت ،شبکه نهايي طراحي ميشود .در قسمت دوم ،ابتدا ميزان کمينه آب
تازه و براي حالت تک آالينده 21/5 kg/s ،تعيين ميشود و بعد ،براي طراحي شبکه اي با اين
مقدار مصرف آب ،سه مدل پيشنهاد ميشود .سومين مدل ،کمترين مصرف انرژي را از خود
نشان داد .در اين مدل ميزان پشتيباني گرم  901/4 kwو پشتيباني سرد  0 kwاست .سطح مورد
نياز شبکه  4039/2 m2است .هزينه سرمايه اي 704545 / 96 دالر و هزينه عملياتي اين شبکه
 71082/144دالر بر سال است .و دوره بازگشت سرمايه اين شبکه  2/5ماه است.
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مقام معظم رهبري:
علم را اسالم قداست بخشيده ،علم يك امر مقدس است؛ دنبال علم رفتن داراي قداست است.

شبيهسازي و بهينهسازي فرآيند رفرمينگ تركيبي متان
دانشجو :پيروز شاهكرمي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :دكتر شهره فاطمي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين پروژه مدلسازي رياضي و بهينهسازي فرآيند ريفرمينگ ترکيبي متان (انجام همزمان
دو فرآيند رفرمينگ خشک و رفورمينگ متان با بخار آب) در رآکتور بسترسيال غشايي و
رآكتور بستر ثابت انجام پذيرفته است .به منظور مدلسازي رآكتور بستر ثابت با استفاده از
مدلي دو بعدي و با بررسي مکانيسمهاي انتقال حرارت و انتقال جرم در اين فرآيند ،دو برنامه
بر پايه دو روش تعامد تطبيقي و روش خط توسعه داده شده است که قادر هستند ترکيب
گازهاي خروجي ،دما و فشار داخل رآکتور را محاسبه نمايند .نتايج حاصل از هر دو برنامه
با اختالف کمي مشابه يکديگر بوده و با تقريب خوبي با دادههاي صنعتي تطابق دارند .در
ادامه براي شبيهسازي فرآيند ريفرمينگ ترکيبي متان در رآکتور بسترسيال غشايي ،در ابتدا
فرآيند ريفرمينگ متان با بخار آب در يک رآکتور بسترسيال غشايي مدلسازي شده است .به
منظور يافتن الگويي مناسب که رفتار سيستم را به درستي پيشبيني کند عملکرد سيستمي
مرکب از  Nرآکتور اختالط کامل هم اندازه با اتصال سري با يک رآکتور جريان قالبي مورد
مقايسه قرار گرفته است .نتايج مدلسازي با دادههاي تجربي موجود در مراجع در يک رآکتور
بسترسيال غشايي مقايسه شد و تطابق خوبي ميان نتايج مدل و آزمايش حاصل شد .پس از
سنجش اعتبار مدل ،فرآيند رفرمينگ ترکيبي متان در رآکتور بسترسيال غشايي شبيهسازي
شد و تأثير شرايط مختلف عملياتي بر عملکرد رآکتور و کيفيت محصول گاز سنتز خروجي
مورد بررسي قرار گرفت .در پايان با استفاده از الگوريتم ژنتيک ،بهينهسازي شرايط عملياتي
رآکتور بسترسيال غشايي با هدف رسيدن به بيشينه تبديل متان ،کمينه ميزان تشکيل کک
و همچنين رسيدن به محصول گازسنتزي با کيفيت مطلوب جهت استفاده مستقيم در
فرآيند فيشر -تروپش انجام شد .نتايج نشان ميدهند که در شرايط يکسان رفرمينگ ترکيبي
متان داراي تبديل باالتري نسبت به رفورمينگ متان با بخار آب بوده و گازسنتزحاصل از آن
داراي کيفيت مطلوبتري است .در حالي كه ،ميزان توليد و تراوش هيدروژن خالص از غشا
در فرآيند رفرمينگ متان با بخار آب بيشتر است.
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مقام معظم رهبري:
ملتها باید به خودشان تکیه کنند تا بتوانند عزّتی را که خود را شایستهی آن میدانند به دست بیاورند.

بررسي رفتارخشككنهاي بسترسيال با استفاده از ديدهباني صوتي بستر

دانشجو :فرهاد كريمي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر رحمت ستوده قره باغ

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-طراحي فرآيندهاي شيميايي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

خشککنهاي بسترسيال به طور گسترده در صنايع مختلف ،از جمله صنايع کشاورزي،
پتروشيمي و داروسازي براي خارج کردن محتواي رطوبت اضافي ذرات در مراحل پاياني فرآوري
محصوالت استفاده ميشوند .تعيين وضعيت رطوبتي ذرات به صورت برخط مانع از هدررفت
محصوالت و انرژي خواهد شد .از اين رو در تحقيق حاضر يکي از جديدترين روشهاي مورد
توجه محققين در بررسي شرايط عملياتي فرآيند ها مطالعه و امکان بهره مندي از اين روش
در رصد ميزان رطوبت ذرات و زمان پايان عمليات خشک کردن مورد بررسي قرار گرفته است.
بدين منظور ذرات مرطوب برنج در بسترسيال با قطر داخلي  51cmو ارتفاع  2mخشک شد و
در طول اين مدت سيگنال هاي صوتي بستر در فرکانس متناسب با تغييرات هيدروديناميک
بستر که بدليل تغيير دانسيته ذرات و چروکيده گي آنها حادث ميشود،اکتساب شدند .نتايج
آناليز دادهها نشان داد که زمان پايان ناحيه سرعت ثابت و ناحيه سرعت نزولي به ترتيب با
تغييرات انحراف استاندارد و چولگي ميتوانند تعيين شوند .همچنين از آناليز دادهها در حوزه
فرکانس جهت تعيين ميزان رطوبت ذرات استفاده شد .بدين منظور سيگنال خام به ده زير
سيگنال تجزيه شد و مشخص شد که انرژي زير سيگنال چهارم ميتواند ارتباط منطقي با
ميزان رطوبت برقرار نمايد .در پايان آناليز نوسانات فشار نيز به عنوان روشي کارآمد در بررسي
هيدروديناميک بسترهاي سيال مورد ارزيابي در رصد رطوبت خشککنهاي بسترسيال قرار
گرفت .آناليز نوسانات فشار بستر نشان داد که به خوبي نوسانات صوت توانايي رصد کردن فرآيند
خشک شدن را دارا است .نتايج اين تحقيق ،اگرچه توانايي هر دو روش صوت و فشار در رصد
برخط شرايط فرآيند خشککردن در بسترهاي سيال را نشان ميدهد اما آناليز نوسانات صوت به
دليل غيرتداخلي بودن روش مناسبتري است.
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مقام معظم رهبري:
اسالم جامعهای را میخواهد که در آن علم بجوشد و بر پایه علم همه بنیانهای اجتماعی نوسازی شود و پیش برود.

مدلسازي ترموديناميكي حالليت گازهاي اسيدي در محلول هاي آبي
الكتروليت
دانشجو :طوبي تاكي

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استاد راهنما :دكتر علي حق طلب

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

تزريق گاز دياکسيدکربن به چاههاي نفت به عنوان يکي از روشهاي متداول ازدياد برداشت
مورد توجه قرار گرفته است .گاز تزريقي ميتواند در هر دو فاز نفت و آب سازند حل گردد
ولي حالليت اين گاز در محلولهاي آبي الکتروليت از آن جا داراي اهميت ميشود که
ميتواند به طور قابل مالحظهاي تاثير منفي در توليد نفت داشته باشد ،از اين رو موضوع
حالليت گاز دي اکسيدکربن در محلولهاي آبي الکتروليت از اهميت خاصي برخوردار است.
در اين تحقيق به مدلسازي ترموديناميکي حالليت گاز دي اکسيدکربن در محلولهاي
الکتروليت قوي پرداخته شده است .معادله حالت مکعبي چاه مربعي الکتروليتي ()eCSW
حق طلب و مظلومي براي محاسبات تعادلي بخار -مايع در سامانههاي دي اکسيدکربن+
الکتروليت +آب مورد استفاده قرار گرفته است .محاسبات تعادلي فشار حباب براي سامانههاي
 Cو چند محلول الکتروليت
 O2 + H2O+NaCl، CO2 + H2O + KCl، CO2 + H2O+ Na2SO4
ديگر انجام گرفت ،بهعنوان مثال مدلسازي براي سامانه حالليت دياکسيدکربن در محلول
الکتروليت کلريد سديم تا فشار 400بار انجام شده و نتايج خوبي با خطاي  92/13درص د به
دست آمده است .پارامترهاي برهمکنش دوتايي بين آنيون و کاتيون با آب و دياکسيدکربن
در حالتهاي مختلف به دست آمده و مناسبترين حالت براي برازش دادههاي حالليت به
کار رفته است .در ادامه برازش همزمان حالليت دياکسيدکربن براي دو محلول الکتروليت
که داراي آنيون و يا کاتيون مشترک ميباشند ،تکرار گرديده و پارامترهاي برهمکنش دوتايي
بين آنيون و کاتيون با آب و دياکسيدکربن به دست آمده است.
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مقام معظم رهبري:

ما بايد كاري كنيم كه ملت و دولت ايران ،وابسته به نفت خود نباشد.

مدلسازي سينتيك سنتز فيشر -تروپش در رآكتورهاي دوغابي با
استفاده از ايزوترمهاي جديد
دانشجو :مجتبي نبيپورحسن كياده

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استادراهنما :دكتر علي حق طلب

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-طراحي فرآيندهاي شيميايي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين تحقيق مدل سينتيکي جديدي براي سنتز فيشر-تروپش در رآکتورهاي دوغابي ارائه
شده است؛ بيشتر مطالعات قبلي از هم دماي النگموير -هينشلوود در مدلسازي رآکتور استفاده
کردهاند؛ در اين تحقيق هم دماي مذکور اصالح گرديده و مدل النگموير -فروندليچ را که يک
پارامتر کليدي بيشتر از هم دماي النگموير هينشلوود دارد ،بهدست آمده است .با محاسبه مقدار
خطا براي درصد تبديل مونوکسيدکربن در رآکتورهاي دوغابي ،با استفاده از دو مدل مذکور
مشاهده شد که مدل جديد دقت باالتري در برازش دادههاي تجربي دارد .چون فشار در سنتز
فيشر -تروپش باال است ،از فوگاسيته براي محاسبات استفاده گرديد .فوگاسيت اجزاء توسط
معادل حالت اصالح شد  PR Gasemبراي هيدروکربنها مورد استفاده قرار گرفت .با جاي
گذاري فوگاسيته به جاي فشار درصد خطا نسبت به حالت قبل کاهش مييابد .در شرايط
واکنش که دما در محدوده  ،523-563 Kفشار در باز 0/95-2/55 MPaو نسبت  H2/COاز
0/65-1/51تغيير ميکند ،درصد خطاي محاسباتي براي هم دماي النگموير  %10/89و براي هم
دماي النگموير -فروندليچ با در نظر گرفتن فوگاسيته برابر  %4/25شد .در ادامه توزيع محصوالت
ل جديد در راکتورهاي دوغابي بهدستآمد و با مدل  Raje and Davisکه بر اساس مدل
با مد 
جذب النگموير-هينشلوود است ،مقايسه شد .بر اساس مقايسه انجام شده ،مد ل �Raje and Da
 ،visدرصد خطايي برابر  %13/96و  %11/41را به ترتيب براي پارافين و اولفين پيشگويي ميکند
درحاليکه مدل جذب فروندليچ  %9/33 ،%AADو  %9/19را به ترتيب براي پارافين و اولفين
پيشگوييميکند.
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مقام معظم رهبري:
نفت مال ماست؛ اما سياستش در دست ديگران است ،چنين سرمايهاي مايه دردسر است.

بررسي انتقال جرم در سيستمهاي مايع -مايع حاوي نانو ذرات
دانشجو :فهيمه نخعي پور

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استاد راهنما :داريوش باستاني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

هدف از انجام اين پروژه بررسي تاثير حضور نانوذرات در انتقال جرم سيستمهاي مايع مايع
بود .براي اين منظور از چهار نوع نانوسيال آب  ،TiO2آب  CNTو تولوئن  CNTاستفاده شد.
آزمايشات مربوط به نانوسيال  TiO2آب در سيستم تولوئن /اسيد استيک /آب و در دو غلظت
 0/5و 1درصد وزني از نانوذرات  TiO2انجام شد .نتايج نشان داد که انتقال جرم در غلظت
 0/5درصد وزني نسبت به سيال پايه کاهش داشت .در صورتي که با افزايش غلظت نانوذرات
به 1درصد وزني انتقال جرم در نانوسيال نسبت به آب خالص افزايش پيدا کرد بررسيهاي
بيشتر نشان داد که در غلظت  0/5درصد وزني با کاهش کشش بين فازي قطر قطرات کاهش
مييابد که کاهش در ضريب انتقال جرم را به دنبال خواهد داشت ،اين در صورتي است که با
افزايش غلظت نانوذرات به 1درصد وزني با افزايش ويسکوزيته ظاهري قطر قطرات افزايش
خواهد يافت ،اين افزايش ضريب انتقال جرم را افزايش داده و در نهايت منجر به افزايش
انتقال جرم کمک ميکند .همچنين نتايج نشان دهنده کم شدن مقدار افزايش در انتقال
جرم با افزايش دبي فاز ورودي در غلظت 1درصد وزني است .براي تهيه نانوسياالتآب CNT
و تولوئن  CNTسطح نانولولههاي کربني به ترتيب با نشاندن عوامل اسيدي و آلي آبدوست
و آبگريز شد سپس نانولولهها با استفاده از دستگاه اولتراسوند پراکنده شدند .همچنين براي
تهيه نانوسيال آب  ،Al2O3اکريالت اسيد سديم به مقدار خيلي جزئي به آب اضافه شد .اين
سه نانوسيال در سيستم انتقال جرم تولوئن /اسيد استيک /آب مورد استفاده قرار گرفتند.
نتايج نشان دهنده افزايش انتقال جرم در سه نانوسيال نسبت به سيال پايه بود .تاثير سه
پارامتر غلظت نانوذرات ،دبي فاز پراکنده ورودي و غلظت اوليه اسيد ضريب افزايش انتقال
جرم افزايش مييابد .همچنين با افزايش دبي فاز پراکنده ضريب افزايش انتقال جرم کاهش
مييابد .چنانچه با رسيدن به رژيم توربالنت انتقال جرم در نانوسيال تقريبا برابر با سيال پايه
خواهد بود.
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مقام معظم رهبري:

پيشرفت علمي بايستي با خودباوري ،اميد به موفقيت و حركت جهادگونه همراه باشد.

شيرينسازي برشهاي نفتي توسط فرآيند غشايي

دانشجو :معصومه تكبيري

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :تورج محمدي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

اخيرا ً گوگردزدايي از بنزين واحد  FCCتوسط فرآيند تراوش تبخيري در بسياري از نقاط جهان
مورد توجه قرار گرفته است .هدف از اين تحقيق بررسي آزمايشگاهي جداسازي ترکيبات
گوگردي از بنزين با فرآيند تراوش تبخيري بوده است .غشا دو اليه  PDMS/PAبراي جداسازي
تيوفن از مخلوط دو جزئي نرمال هگزان /تيوفن استفاده شد .اثر غلظت خوراک (،)0/4-0/6 wt%
دماي خوراک ( ،)30-50 Cفشار محصول تراوش کرده ( )22/8-98/8 mmHgو سرعت جريان
خوراک ( )30-90 l/hبر عملکرد جداسازي غشا دو اليه بررسي شد .با افزايش دما و کاهش
فشار محصول تراوش کرده فالکس کل افزايش يافت .فاکتور تغليظ سازي تيوفن با کاهش دما
و فشار محصول تراوش کرده افزايش يافت .همچنين با زياد شدن سرعت جريان خوراک و
غلظت خوراک فالکس کل افزايش يافت .بيشترين فالکس در باالترين دما ( )50 Cو فشار خال
( 53/92 g/m2hr )45/6mmHgبهدست آمد .در اين شرايط عملياتي فاکتور تغليظ سازي برابر
1/2بود .باالترين فاکتور تغليظ سازي ،1/42 ،در دماي  30 Cو فشار  22/8 mmHgبهدست آمد.
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مقام معظم رهبري:
بايد توليد دركشور ،بهخصوص توليد دانشبنيان ،متكي به دانش و مهارتهاي علمي و تجربي پيش برود

مدلسازي راکتور بسترسيال غشايي توليد گاز سنتز از متان
دانشجو :زهرا نجفي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :شهره فاطمي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در پروژه حاضر ،مدلسازي رياضي فرآيند توليد گاز سنتز از متان (فرآيند رفرمينگ با بخار
آب) در راکتور بسترسيال غشايي همراه با اکسيژن ورودي و هم چنين بدون اکسيژن در
شرايط همدما و غير آدياباتيک انجام شده است .اين مدل بر اساس مدل دو فازي بستر حبابي
است که در آن غشا به عنوان يک فاز جدا کننده هيدروژن از مخلوط گازي در نظر گرفته
شده است .براي بررسي صحت و درستي مدل ،نتايج مدلسازي با دادههاي تجربي بهدست
آمده از يک راکتور بسترسيال غشايي در مقياس آزمايشگاهي موجود در مراجع بر اساس
تبديل متان ،بازده هيدروژن توليدي و مقدار هيدروژن عبوري از غشا ،مقايسه شده است و
تطابق خوبي بين آنها مشاهده شده است .در انتها با استفاده از الگوريتم ژنتيک ،بهينهسازي
شرايط عملياتي راکتور بسترسيال غشايي همراه با اکسيژن ورودي ،به منظور توليد بيشتر
هيدروژن خالص در تبديل مشخصي از متان انجام شده است .و در همان شرايط عملياتي با
راکتور بسترسيال غشايي بدون حضور اکسيژن از لحاظ انرژي خارجي مورد نياز ،بازده توليد
هيدروژن و نسبت هيدورژن به مونواکسيد توليدي در راکتور مقايسه شده است .نتايج حاصل
از اين مقايسه نشان داده است که در شرايط عملياتي يکسان ،درصد تبديل متان و نسبت
هيدروژن به مونواکسيدکربن توليدي در راکتور بسترسيال غشايي همراه با اکسيژن ورودي
باالتر است ،در حاليکه در راکتور بسترسيال غشايي بدون حضور اکسيژن انرژي مورد نياز
واحد بيشتر بوده و بازده توليد هيدروژن نيز کمتر است .ميتوان نتيجه گرفت که فرآيند
رفرمينگ در بسترهاي سيال با حضور اکسيژن از نظر انرژي مصرفي مورد نياز با صرفهتر
ميباشند.
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مقام معظم رهبري:
خرج كردن درآمدهاي نفتي براي كارهاي روزمره كشور غيرعاقالنه و ضرري حقيقي است.

مدلسازي فرآيند حذف دياكسيدكربن از گازطبيعي وگازسنتز با
استفاده ازغشاهاي زئوليتي
دانشجو :مريم محمدي دموچالي

دانشگاه :مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل

استادراهنما :علياصغر قريشي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

حذف دياکسيدکربن از گاز طبيعي جهت تصفيه آن و گازسنتز براي بهدست آوردن هيدروژن
خالص يکي از فرآيندهاي مهم در صنايع گاز و پتروشيمي است .فرآيندهاي مرسوم براي اين
منظور مانند جذب با انواع حاللهاي آلي پرهزينه و پيچيده ميباشند .استفاده از جداسازي غشائي
به دليل کم بودن ميزان انرژي مورد نياز در اين فرآيندها و انعطافپذير بودن آنها به عنوان يک
روش جايگزين در سالهاي اخير در صنعت گاز مطرح گرديده است .ساختار ميکرو کريستالي،
نفوذپذيري خوب در مقابل دياکسيدکربن و نيز پايداري شيميايي و حرارتي غشاهاي زئوليتي
در مقايسه با غشاهاي پليمري آنها را به عنوان گزينههاي خوبي جهت کاربرد در فرآيندهاي
جداسازي دياکسيدکربن مطرح ساخته است .از نقطه نظر تئوري ،بهدست آوردن مدلي مناسب
براي پديدههاي انتقال اجزاي يک مخلوط از خالل يک غشا نقش مهمي در طراحي دقيقتر يک
فرآيند غشايي دارد .در اين مطالعه مدلسازي فرآيند جداسازي گاز دياکسيدکربن از گازطبيعي
و گاز سنتز با استفاده از غشاي زئوليتي مورد بررسي قرار گرفت که در آن برهمکنشهاي متقابل
اجزا بر يکديگر در انتقال چند جزئي در مدل در نظر گرفته شده است .اين مدل براساس
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مکانيزم جذب سطحي -نفوذ پايهگذاري شده و در حالت مخلوط براي بيان معادالت شار اجزا
از فرموالسيون استفان -ماکسول استفاده شده است .نقطه قوت اين مدل در اين است که
تنها با استفاده از دادههاي جذب و تراوايي اجزا خالص ،ميزان تراوايي اجزا در حالت مخلوط
و نيز گزينشپذيري واقعي در حالت مخلوط را پيشبيني مينمايد .در اين مدل اثرات تعامل
ترموديناميکي و سنتيکي اجزا بر شار يکديگر به طور کامل در نظر گرفته شده است .رفتار جذبي
اجزا خالص بر اساس ايزوترم النگمير براي غشاي سيليکاليت  ۱ -و SAPO-34توصيف شد و
با استفاده از برازش غيرخطي بر دادههاي آزمايشگاهي پارامترهاي جذب با دقت بااليي بهدست
آمدند .ماتريس ضرايب نفوذ چند جزئي با استفاده از ضرايب نفوذ دو تايي و بر اساس فرموالسيون
استفان -ماکسول تعيين گرديد .فاکتورهاي ترموديناميکي چند جزئي با استفاده از مدل جذب
توسعه يافته النگمير براي غشاهاي زئوليتي محاسبه گرديدند .نتايج اين تحقيق نشان داد که
تعامالت ترموديناميکي ناشي از انتقال اجزاي يک مخلوط ميتواند تاثير به سزايي بر انتقال هر
جز CO2نسبت به جز دوم زياد بوده و قابل چشم پوشي نيست و در نهايت شار و گزينش پذيري
در حالت مخلوط پيش بيني شده توسط اين مدل ،توافق قابل قبولي را با مقادير آزمايشگاهي از
خود نشان دادند.
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مقام معظم رهبري:
بايد درآمدهاي نفتي را به عنوان ذخاير و ميراث كشور و ملت ،به سرمايهاي ماندگار تبديل كنيم.

بررسي تجربي انتقال حرارت افت فشار جريان نانو سيال در لولههاي
افقي تخت در شرايط دماي جداره ثابت
دانشجو :داريوش آشتياني

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :محمد علي اخوان بهآبادي

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك -گرايش تبديل انرژي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين پژوهش افزايش انتقال حرارت جريان نانوسيال روغن انتقال حرارت نانولولههاي کربني
در لولههاي تخت شده به همراه تغييرات افت فشار آنها مورد بررسي تجربي قرار گرفته است.
جريان از نظر هيدروديناميکي توسعه يافته در نظر گرفته ميشود اما از نظر حرارتي در طول
ورودي خواهد بود .نانوسيال با غلظتهاي  0/2 ،0/1و  0/4درصد جرمي و لولهها با  5مقطع
دايروي با قطر داخلي  14/5ميليمتر و تخت شده با ارتفاع هاي داخلي  10/6 ،11/7 ،13/4و 8/6
مورد آزمايش قرار گرفتند .خصوصيات سيال پايه و نانوسيال ها از قبيل دانسيته ،ويسکوزيته،
ضريب هدايت حرارتي و ظرفيت گرمايي ويژه با دستگاههاي دقيق اندازهگيري شدند .اين دادهها
به منظور محاسبات انتقال حرارت و افت فشار مورد استفاده قرار گرفتند .نتايج نشان ميدهد
که دانسيته ،ويسکوزيته و ضريب هدايت حرارتي براي نانوسياالت نسبت به سيال پايه بيشتر
است اما ظرفيت حرارتي ويژه کاهش مييابد .براي افت فشار نمودار بر حسب رينولدز رسم شده
است در حالي که پارامتر افت فشار در محور عمودي از تقسيم افت فشار به مجذور ويسکوزيتهي
سينماتيکي به دست ميآيد .افت فشار با افزايش غلظت نانوسيال به شکل چشمگيري افزايش
مييابد .از طرف ديگر با افزايش درجهي تخت شدگي لوله ،افزايش افت فشار کامال مشهود است.
در بحث انتقال حرارت نمودار عدد ناسلت بر حسب عدد پکلت ترسيم شده است .نتايج حاکي
از آن است که افزايش خوبي در انتقال حرارت با افزايش غلظت نانوسيال و همچنين افزايش
درجهي تخت شدگي لوله ديده ميشود که از نظر اندازه با هم قابل مقايسهاند .در نهايت عملکرد
حرارتي استفاده از نانو سيال و لولهي تخت شده با يک معيار مورد بررسي قرار گرفته است.
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مقام معظم رهبري:
بايد به گونهاي عمل كنيم كه هرآنچه صنعت نفت و گاز متكي به آن است در داخل توليد شود.

مطالعه تجربي انتقال حرارت و افت فشار جريان آرام نانو سيال در داخل
لوله  Uشكل با شعاع هاي خم متفاوت
دانشجو :محسن سعادتي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :محمد علي اخوان بهآبادي

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك -گرايش تبديل انرژي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده :

در اين پاياننامه ،افزايش انتقال حرارت و افت فشار در اثر افزودن نانولولههاي کربني چند
اليه اي به روغن انتقال حرارت در لوله -Uشکل ،در شرايط دما ثابت به صورت تجربي
مورد بررسي قرار گرفت .آزمايشها براي جريان روغن پايه و نانوسياالت مختلف درون انواع
لولههاي -Uشکل با چهار نسبت شعاع انحناي بيبعد انجام گرفت .براي رسيدن به شرايط
دما ثابت تمام لوله  Uشکل در فضاي باالي تانک که حاوي بخار اشباع است قرار گرفتند.
چهار نوع سيال آزمايش که عبارتند از روغن انتقال حرارت  HT-Bبه همراه سه نانوسيال
روغن انتقال حرارت MWCNT-با غلظتهاي جرمي  0/2 ،0/1و  0/4درصد به عنوان سياالت
کاري در نظر گرفته شدند .خصوصيات ترموفيزيکي اين سياالت شامل چگالي ،ضريب هدايت
حرارتي ،ويسکوزيته و گرماي ويژه به صورت آزمايشگاهي اندازهگيري شد و بر اساس اين
دادهها روابطي براي محاسبه خصوصيات نانوسيال ارائه گرديد .نتايج آزمايشها نشان داد که
افزودن نانوذرات باعث افزايش ضريب هدايت حرارتي و ويسکوزيته روغن پايه شده و گرماي
هU
ويژه آن را کاهش ميدهد .در بخش انتقال حرارت جابجايي مشاهده شد که براي لول 
شکل ،با کاهش نسبت شعاع بيبعد ،ضريب انتقال حرارت افزايش مييابد .همچنين مشاهده
شد که افزودن مقدار کمي نانولوله کربني به روغن انتقال حرارت به طور قابل توجهي ضريب
انتقال حرارت را ميافزايد .در بخش افت فشار نيز مشاهده شد که براي لوله Uشکل ،با افزودن
نانوذرات به سيال پايه ،ميزان افت فشار جريان افزايش پيدا ميکند .اين پديده همچنين با
کاهش نسبت شعاع انحناي بيبعد مشاهده شد
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مقام معظم رهبري:
استفاده صحيح و برنامهريزي شده از ظرفيت همه صنايع كشور ،شتاببخش پيشرفت صنعت نفت و گاز است.

مطالعه تجربي انتقال حرارت و افت فشار جريان آرام نانو سيال در لوله
مارپيچ شيب دار با دماي ثابت ديواره
دانشجو :محمد فكورپاكدامن

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :محمد علي اخوان بهآبادي

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك -تبديل انرژي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين مطالعه افزايش انتقال حرارت اجباري و افت فشار در اثر افزودن نانو لولههاي کربني به
روغن انتقال حرارت در ناحيهي ورودي حرارتي براي جريان آرام و در شرايط دماي ديوارهي
ثابت ،به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است .آزمايشها براي جريان روغن خالص و نانو
سياالت مختلف درون لولههاي مستقيم و مارپيچ انجام شد .دامنه وسيعي از پارامترهاي مختلف
مورد توجه قرار گرفته است :عدد رينولدز بين  10تا  ،1900عدد دين بين  5تا  ،400گام کويل
به قطر لوله ( )b/dاز  1/6تا  ،6/1قطر کويل به قطر لوله ( )Dc/dبين  14/1تا  20/5متغير بوده
است .همچنين جهت بررسي تاثيرنوع سيال ،روغن انتقال حرارت به همراه سه نانوسيال روغن
انتقال حرارت -نانو لولههاي کربن با غلظتهاي جرمي  0/2 ،0/1و  0/4درصد به عنوان سياالت
کاري در نظر گرفته شدند .بر اساس نتايج اين تحقيق ،جريان باال سو ،افزايش غلظت ذرات نانو و
نسبت ( )b/dو در عين حال کاهش پارامتر بي بعد ( )Dc/dسبب افزايش انتقال حرارت ميشود.
همچنين به کار بردن لولههاي مارپيچ به جاي لولههاي مستقيم ،سبب افزايش نرخ انتقال
حرارت و افت فشار سيال ميشود .عالوه بر اين ،جريانهاي نانوسيال افت فشار بيشتري نسبت
به سيال پايه در کليهي هندسههاي به کار رفته از خود نشان دادند .در ادامه بر اساس دادههاي
تجربي ،روابط متعددي براي پيش بيني عدد نوسلت و ضريب اصطکاک ارائه گرديده است و با
روابط موجود در مقاالت؛ در محدوده مورد بررسي مقايسه شده و داليل احتمالي مغايرت نتايج،
مورد بحث قرار گرفته است .در پايان نيز با استفاده از پارامتر ارزيابي عملکرد ،در نظر گرفتن
همزمان افت فشار و افزايش انتقال حرارت ،مشخص شد که استفاده از لولهي مارپيچ به جاي
لولهي مستقيم روش بهينه تري نسبت به روش ديگر يعني استفاده از نانو سيال به جاي سيال
پايه است.
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مقام معظم رهبري:
اگر يك م ّلتي نيروي انساني را داشت ،ميتواند ثروتهاي طبيعي خودش را هم استحصال كند.

 -۱مطالعه خواص کاتاليستي کربيدهاي موليبدن و تنگستن بر پايه
زئوليت  MSZ-5در رفورمينگ -nهپتان و Dehydroaromatization
متان و تبديل آن به بنزن
 -۲بررسي شيمي سطح واکنش هيدرژناسيون بنزن روي کاتاليستهاي
Ni/Al2O3

دانشجو :محمدرضا طوسيجمالي

دانشگاه :دانشگاه شهي د بهشتي

استاد راهنما :محمدحسن پيروي

رشته تحصيلي :شيمي -گرايش فيزيك

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1388 :

چكيده:

 Mبراي تبديل  -nهپتان به  LPGو
فعاليت کاتاليستي W2C/HZSM-5و  o2C/HZSM-5
آروماتيکها مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان ميدهد که در حضور زئوليت ،فعاليت
کاتاليستي کربيدها بسيار افزايش مييابد .براي کربيدهاي خالص ،محصول اصلي حاصل از
کراکينگ ،متان و اتان هستند که حاکي از شکستن پيوندهاي C-Cانتهاي زنجيره هيدروکربني
است .کاتاليستهاي زئوليتي عمدتا محصوالت( LPGپروپان ،بوتان و ايزوبوتان) ميکنند که
حاصل شکستن پيوندهاي مياني زنجيره هيدروکربن است .همچنين مشاهده گرديد که
کربيدهاي فلزي نقش مهمي در تهيه آروماتيکها دارند که بهدليل تشکيل گونههاي الفيني
روي اين سايتها و حلقهزايي درون کانالهاي زئوليت است .در واکنش تبديل کاتاليستي
متان به بنزن تأثير پيشفعالسازي کاتاليست با هيدروژن و مخلوط هيدروژن /متان و همچنين
اثر استفاده از چرخه متان -هيدروژن حين انجام واکنش بررسي شد .نتايج مشاهدهشده نشان
ميدهد که پيشفعالسازي کاتاليست نقش مهمي در افزايش درصد تبديل بهخصوص براي
کاتاليستهاي  Wدارد .استفاده از چرخه متان -هيدروژن پايداري کاتاليست را بهخاطر
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حذف کک از سايتهاي برونستد زئوليت افزايش ميدهد .کاتاليستهاي Ni/Al2O3براي
هيدروژناسيون بنزن مورد استفاده قرار گرفتند .مشاهده گرديد که در کاتاليستهاي حاوي
i
 Nکمتر از  %5وزني بهدليل تشکيل آلومينات نيکل (اسپينل) درصد تبديل بسيار ناچيز
است .اين پديده نشان از اثر برهمکنش قوي فلز -پايه ( )SMSIدارد .همچنين مشخص شد
که واکنش هيدروژناسيون بنزن روي کاتاليستهاي نيکل يک واکنش غيرحساس به ساختار
است.

پژوهش در زمينه حفاظت
محيطزيست و ايمني
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مقام معظم رهبري:
نوآوري و ابتكار باعث نوعي جهش در صنعت نفت و گاز و زمينهساز ارتقاي دانش جهاني در اين عرصه است.

بهکارگيري تکنولوژي جذب سطحي جهت بازيافت بخارات فرار در مراکز
توزيع
دانشجو :نيما صمدينقاب

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران جنوب

استادراهنما :دكتر محمدمهدي اكبرنژاد

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1382 :

چكيده:

در اين پروژه تالش شده است مراحلي که طي آنها بنزين( ،محصول سبک) تبخير و اتالف
ميگردد معرفي شود .اين مراحل شامل مراحل نگهداري( ،مخازن نگهداري) ،حمل ونقل محصول
سبک ،بارگيري و بارگذاري محصول سبک در مخازن نگهداري مختلف ميباشند .از طرفي،
عوامل فرآيندي كه باعث تبخير و يا افزايش آن ميگردند شناسايي و معرفي ميگردند .در ادامه،
نحوه پرنمودن مخازن ذخيره و روشهاي پرنمودن مخازن نگهداري محصول بيان و روشها با
هم مقايسه گرديده است .سپس نحوه محاسبه ميزان اتالف و هدرروي محصول(بنزين) ،براي
نوعي ازمخازن (سقف شناور خارجي) ارائه گرديده است .به منظور بازيافت بخارات فرار بنزين
براساس محدوديت و را ندمان و هزينه با هم مقايسه گرديده است و در نهايت روش بازيافت
بخارات هيدروکربني ،توسط روش جذب سطحي عنوان شده و پارامترهاي طراحي بستر جذب
ذکرگرديده است .در ادامه پروژه ،يک مخزن نمونه نگهداري در ايستگاه انبار انتخاب شده و ميزان
اتالف ساليانه بنزين ازآن( ،در سال  ،)1381محاسبه گرديده است و پس از محاسبه ،يک مدل
نمونه پيشنهاد شده است و با فرض يکسان بودن شرايط با مدل موجود ،ميزان اتالف مخزن
پيشنهادي محاسبه شده و با مقدار اتالف مخزن موجود (مخزن شماره ،)50مقايسه شده است
و درپايان يک بستر جذب کربن براي بازيافت بخارات فرار(بنزين) به طور نمونه ،طراحي گرديده
است.
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مقام معظم رهبري:
استعداد شكوفنده و فياض جوانان ايراني ،تحقق كامل شعار «ما ميتوانيم» را در هر عرصهاي امكانپذير ميسازد.

اصالح يك زئوليت طبيعي (ناتروليت) از طريق فرآيند تعويض يون
به روش مذاب به منظور جذب برخي از آاليندههاي زيست محيطي
(نفتالين)
دانشجو :پريسا نكويي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اصفهان

استاد راهنما :دكتر حسين فقيهيان

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-گرايش تجزيه

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1383 :

چكيده:

زئوليتها گروهي از آلومينوسيليكاتهاي متخلخل و بلورين هستند كه قابليت تعويض
كاتيونهاي مختلف را دارا ميباشند .ناتروليت يك زئوليت طبيعي متراكم است كه ورود آب
و كاتونها در آن به سختي صورت ميگيرد .تاكنون بيشتر مطالعات روي خواص تعويض
يوني ناتروليت در محلولها صورت گرفته است .نتايج به دست آمده نشان ميدهد انجام
فرآيند تعويض يوني در محلولها بسيار محدود است و بيشترين تعويض در نمكهاي مذاب
يدهد .ازآنجا كه ناتروليت در بين زئوليتهاي همخانواده خود بيشترين پايداري حرارتي
رخ م 
را دارا بوده و تا دماي 940درجه شبكه آن پايدار است ،لذا ميتوان از نمكهاي مذاب براي
بررسي فرآيند تعويض در اين زئوليت استفاده كرد .در اين كار تحقيقاتي با بررسي نتايج از
تجزيه شيميايي ،الگوي پراش پرتو ايكس منحنيهاي حرارتي نمونه و مقايسه آن با منابع
مشخص شد كه نمونه مورد استفاده ،ناتروليت است .سپس خواص تعويض يوني ناتروليت
نسبت به كانيونهاي پتاسيم ،تاليم ،سزيم ،كلسيم ،نيكل ،مس وكبالت در محيط مذاب
بررسي گرديد .در ادامه با شرايط مختلف از جمله دما ،زمان و نسبت زئوليت به نمك ،ميزان
تغيير در درصد تعويض بررسي شد ..به دليل عدم امكان تامين شرايط الزم ،تالش براي تهيه
فرمهاي تعويض شده حاوي كلسيم ،نيكل ،مس و كبالت به نتيجه مطلوب نرسيد .پس از آن
فرمهاي تعويضشده با استفاده از روشهاي مختلف مانند تجزيه كالسيك ،تجزيه حرارتي و
پراش اشعه ايكس شناسايي شدند .سپس كوشش شد ،فرم اصالح شده ناتروليت با استفاده
از سورفكتانتها تهيه شود و قابليت جذب برخي گونههاي آالينده محيطزيست نظير نفتالين
بررسي گردد.
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مقام معظم رهبري:
همه دنيا محتاج نفت اين منطقهاند .اگر مسلمين با هم متحد باشند ،دنياي اسالم خيلي سود خواهد برد.

مدلسازي عددي توزيع آاليندههاي نفتي در محيطهاي دريايي

دانشجو :محسن نقيبي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استادراهنما :دكتر كالهدوزان

رشته تحصيلي :مهندسي عمران -مهندسي آب

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

روشهاي مدلسازي عددي ،از منظر نوع شبيهسازي و به کاربردن معادالت به دو نوع اولرين
و الگرانژين تقسيم بندي ميشوند .روشهاي مدلسازي عددي که در آنها از ذرات موجود در
ميدان مسئله ،براي حل مسائل مورد نظر استفاده ميشود ،نسبت به روشهاي مبتني بر شبکه
بندي ميدان حل ,از قابليت شبيهسازي و آناليز هندسه و فيزيک پيچيدهتري برخوردار هستند.
در اين روشها ،ترم انتقال به صورت مستقيم بهوسيلة حرکت ذرات و بدون هيچگونه پخش
عددي ,محاسبه ميشود .مسائلي نظير شبيهسازي حرکت آلودگيهايي مانند نفت در دريا که
درآنها پيش بيني دقيق و صحيح ترمهاي انتقال مورد نياز است را ميتوان براحتي بوسيلة اين
روش ها و بر اساس رفتار الگرانژي ذرات ،مدلسازي نمود .هدف از اين تحقيق ،توسعه يک
مدل عددي براي شبيهسازي فرآيندهاي انتقال و استهالک لکههاي نفتي تشکيل شده در دريا
و تخمين تمرکز غلظت نفت در سطح دريا است .به طور کلي ،مدل عددي ارائه شده در اين
تحقيق ,ترکيبي از دو مدل اولري هيدروديناميک جريان و مدل الگرانژي پخش نفت است.
ميدان جريان توسط يک حاصل ميشود و به اين ترتيب سرعت در نقاط شبکة اولريADI ،
مدل اولريِ دو بعديِ افقي با الگوريتم حل مشخص ميشود .سپس ،مدل عددي با استفاده از
روش دو بعدي مسيريابي ذره ،شامل دو روش الگرانژي و روش تصادفي ،به بررسي پديدة مورد
مطالعه مي پردازد .به منظور شبيهسازي نفت ريزشي به دريا ،شمار زيادي از ذرات ،روي سطح
لکه نفتي فرض ميشوند .نيروهاي مؤثر در حرکت اين ذرات ،جريان سطحي آب ،نيروي باد
و آشفتگي با يک رابطة خطي از  ADIجريان است .سرعت ذرات ناشي از جريان سطحي ،در
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هر نيم گام زماني از الگوريتم سرعتهاي شبکة اولريِ جريان بهدست مي آيد .پس از بهدست
آوردن سرعت ذرات ,برآيند بردارهاي انتقال ذرات ,مسير حرکت آنها را مشخص مي کند .اين
مدل قابليت بررسي فرآيندهاي بي شماري نظير "حرکت افقي"" ،پخش و گسترش افقي ناشي
از توازن نيروها و آشفتگي جريان"" ،تبخير"" ،انحالل"" ،پخشيدگي قائم"" ،امولسيون"" ،تداخل
با ساحل"" ،رسوبگذاري در بستر و "تغيير خواص فيزيکي نفت" را دارد .در اين مدل از روش
جديدي براي بررسي بهتر فرآيندهاي استهالک نفت استفاده شده است .بدين صورت که نفت
ريخته شده به دريا ،به هشت گروه هيدروکربن که ترکيبات اصلي آن را تشکيل مي دهند ،تقسيم
ميشود .همچنين در بررسي فرآيند"تداخل نفت با ساحل" ،توانايي در نظر گرفتن چند نوع از
سواحل را با توجه به خصوصيات مصالح آنها ,دارد .کنترل مدل ،با ارائه چند مثال و مقايسة نتايج
آن با نتايج حاصل از حل تحليلي و آزمايشگاهي ،انجام گرفته است .در نهايت ،مدل به شبيهسازي
يک نمونة فرضي براي ريزش نفت در خليج فارس مي پردازد و کاربرد مدل در آن به نمايش
گذاشته ميشود.
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مقام معظم رهبري:

نفت ،خون حياتبخش تحرك دنياي امروز است.

بررسي حذف متيل ترشياري بوتيل اتر ( )MTBEاز خاكهاي آلوده به
روش اكسيداسيون
دانشجو :آرش شاهمنصوري

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استادراهنما :دكتر احمد خدادادي /دكتر حسين گنجيدوست

رشته تحصيلي :مهندسي عمران -گرايش محيطزيست

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

در اين پژوهش ،تصفيه متيل ترشياري بوتيل اتر ( )MTBEبا غلظت باال ( )1000 ppmبه كمك
اكسيداسيون شيميايي پيشرفته با واكنش فنتون با دو كاتاليزور سولفات آهن و آهن صفر بررسي
شد .آزمايشها در دو دسته سيستم Batch ،و پايلوت آزمايشگاهي به انجام رسيد و پارامترهاي
موثر بر حذف شامل زمان واكنش ph ،محيط و كمترين غلظت مواد واكنش دهنده (پراكسيد
هيدروژن و منابع آهن) به منظور حذف حداثر بررسي شد .ميزان حذف در حالتهاي بهينه تا
كمتر از ( 50 ppbحد شناسايي دستگاه  )gcبهدست آمد .غلظتهاي استن و ( TBAاز محصوالت
جانبي واكنش) ،تغييرات اكسيژن محلول و تغييرات نفوذپذيري خاك در عمليات اكسيداسيون
شيميايي ،اندازهگيري شد .ازمايش هاي  Batchنشان داد كه  PHبهينه جهت انجام واكنش
فنتون با سولفات آهن و آهن صفر به ترتيب برابر  3و  5/5است .غلظت نهايي  MTBEدر محيط،
پس از  60دقيقه تغيير محسوسي نداشت و بيش از  95درصد حذف تا قبل از  5دقيقه اول
آزمايش بهدست آمد .غلظتهاي بهينه آهن و پر اكسيد هيدروژن جهت حذف كامل MTBE
در آزمايشهاي  Batchبا كاتاليزور سولفات آهن به ترتيب برابر  4/5و  550ميلي موالر بود براي
آزمايش با كاتاليزور آهن صفر ،برابر  6/30و  240ميلي موالر به دست آمد .در آزمايشهاي
پايلوت ،اين مقادير براي سولفات آهن و پر اكسيد هيدروژن  5/7و  600ميلي موالر بود و براي
آزمايش با آهن صفر ،بهينه ميزان پر اكسيد هيدروژن  300ميلي موالر و براي آهن  40ميلي
موالر به دست آمد .اكسيژن محلول در سيستمها تا  15ميلي گرم بر ليتر رسيد و نفوذپذيري
خاك تا  15درصد كاهش يافت.
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مقام معظم رهبري:
عليرغم خواست دشمن ،بايد حركت علمي در كشور شكوفا و اميدبخش و آيندهنگر باشد.

بررسي ميزان جذب و نشت MTBEدر خاکهاي رسي طبيعي و
اصالحشده
دانشجو :پريسا نكويي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اصفهان

استاد راهنما :دكتر حسين فقيهيان

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-گرايش تجزيه

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1383 :

چكيده:

متيل ترشياري بوتيل اتر ( )MTBEاز ترکيبات اضافه شونده به بنزين است که کاربرد آن در
افزايش عدد اکتان و بهرهوري بيشتر از سوخت است .اين ترکيب از طرف سازمان حفاظت
محيطزيست امريکا به عنوان يک ماده مضر با احتمال سرطانزايي باال طبقه بندي شده است.
همچنين  RCRAنيز اين ترکيب را در ليست مواد خطرناك خود قرار داده استMTBE .
از مخازن زيرزميني نگهداري سوخت در مراکز پخش فرآوردهها و ساير منابع نگهداري آن
نفوذ کرده و وارد محيط خاك ميشود .ويژگيهاي خاص فيزيکي و شيميايي اين ترکيب
موجب نفوذ سريع آن در خاك و ورود به آبهاي زيرزميني ميگردد .خاكرس اصالح شده،
حاصل تغييراتي است که در ساختار شيميايي بنتونيت معمولي انجام شده و داراي خاصيت
جذب هيدروکربنها است .در اين پژوهش با انجام آزمايشهاي مختلف نظيرخصوصيات
فيزيکي خاك ،نفوذپذيري ،بازگشت اشعه ايکس و تورم آزاد امکان جذب  MTBEبه وسيله
خاكهاي رسي معمولي و اصالحشده و نيز استفاده از اين خاكها به عنوان الينرهاي مناسب
در زير مخازن زير زميني نگهداري سوخت مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به نتايج آزمايش
برگشت اشعه ايکس ،جذب مولکولهاي  MTBEدر فضاي بين اليه اي و افزايش اين فاصله
از مقدار اوليه 28/6به  42/3گرديده است .اين ميزان افزايش فاصله ( )%48ميتواند معيار
خوبي براي نشان دادن توانايي اين رسها در جذب MTBEباشد .ثابت نفوذپذيري نمونههاي
ماسه با%5رس اصالح شده ،در برابر آب باال بوده در حاليکه اين مقدار در مورد  MTBEحدود
 100برابر کمتر است( .ثابت نفوذپذيري براي آب  7/01 x 10-4 cm/secو براي MTBE
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 8 /11 x 10-6 cm/secاست که نشان از خاصيت آبگريزي رسهاي اصالح شده و نيز جذب
 MTBEدارد .نمونههاي رس اصالح شده در آزمايش تورم آزاد در برابر  MTBEاز2 mc3
به متوسط 1 1/95 mc3رسيده (تغييرحجمي در حدود ) % 497و تمايل رسهاي اصالح
شده را براي جذب  MTBEنشان ميدهد .با توجه به آزمايشات ،اينگونه نتيجهگيري گرديد
که خاکهاي رسي اصالح شده داراي خاصيت جذب  MTBEبوده و موادي ارزشمند جهت
ساخت الينرها در زير مخازن نگهداري سوخت ميباشند.
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مقام معظم رهبري:
امروز كساني كه ميتوانند دانش را در اين كشور رشد بدهند بايد احساس وظيفه مضاعف كنند.

تأثير اصالح كنندههاي آلي در زيست سالمسازي خاكهاي آلوده به مواد
نفتي
دانشجو :هستي حق پژوه

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :دكتر تقي عبادي /دكتر محمدرضا دوستي

رشته تحصيلي :مهندسي عمران-محيطزيست

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

امروزه بخش عظيمي از انرژي مصرفي صنايع جهان را منابع نفتي تامين مي نمايند .يكي
از عوامل اصلي ازدياد آاليندهها در جهان ,رشد سرسام آور تكنولوژي و گسترش روز افزون
صنعت است .با توجه به محدوديت منابع و لزوم پاك نگه داشتن محيط ،رفع آلودگي از
خاكها كه در طي انواع فرآيندهاي صنعتي آلوده شده اند ,ضرورتي اساسي به شمار مي رود.
امروزه روشهاي مختلفي براي رفع آلودگي از خاك ابداع و ارائه شده است .يكي از روشهاي
موثر در پاکسازي هيدروكربنهاي نفتي بهره گيري از ميكروارگانيسمهاي طبيعي با استفاده
از فرآيند كمپوست كردن است كه در آن برقراري تعادل كربن و نيتروژن در افزايش سرعت
فعاليت ميكروبي با افزودن مواد مغذي صورت مي گيرد .اين تحقيق برروي خاكهاي آلوده
اطراف پااليشگاه تهران با آلودگي حدود  10000ميلي گرم در هر کيلوگرم خاک انجام
گرديد .نمونهها از اليههاي  50 ،20 ،15سانتيمتري از نقاط مختلف محلهاي آلوده به مواد
نفتي ،برداشته شد و سپس در هواي آزاد خشك و از الك نمره  10عبور داده شد .در اين
تحقيق تلقيح ميكروارگانيزمها بهطور مستقيم صورت نگرفت ,بلكه از ميكروارگانيسمهاي
طبيعي بدون سازگاري قبلي موجود در اصالحكنندههاي آلي مختلف لجن فاضالب شهري،
كمپوست و كود حيواني استفاده شد .ضمنا از شلتوك برنج به عنوان عامل حجيم كننده به
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نسبت  %30حجمي نمونهها استفاده شد .از آنجائيكه يكي از اهداف اصلي تاثير پارامتر موثر
عمق در حذف آاليندهها بود از اينرو رآكتورها به صورت ستونهاي استوانهاي عمودي با
گنجايش  1/9ليتر ساخته شدند .ميزان هوادهي براي هر يك از رآكتورهاي كمپوست  1ليتر
در دقيقه و نسبت خاك آلوده به مواد اصالح كننده  1 : 1بر حسب وزن خشك بود .نتايج
حاصل از تغييرات منحني رشد نشان ميدهد که در بين اين نمونهها ,كود حيواني بيشترين
كاهش رشد را داشته است (تعداد اوليه آنها از  7 x107به تعداد  2/5 x 107بعد از اختالط)
و نشان ميدهد كه اين باكتريها در مقابل سميت باالي تركيبات نفتي از مقاومت پاييني
برخوردار بوده و در ادامه نيز رشد چنداني از خود نشان ندادند .نمونههاي كمپوست و لجن
همانند كود حيواني كاهش رشد اوليه بااليي داشتند ولي در ادامه بر خالف كود حيواني
قدرت پايداري در محيط و افزايش رشد مناسبي از خود به نمايش گذاشتند .ميزان تجزيه
 TPHدر سه فاز مجزا  42 ,21و  28روزه انجام شد .به نحوي كه سرعت تجزيه مواد نفتي
در فاز يك و دو به ترتيب ,بسيار پايين و باال و در فاز سه ثابت بود .مدل سينتيكي درجه
اول خطي بوده و با افزايش زمان سرعت واكنش افزايش مييابد .اين مرحله به مدت  40روز
به طول انجاميد .بررسي تاثير پارامتر عمق در راندمان حذف نشان ميدهد که ميزان حذف
 TPHبراي نمونههاي کمپوست و لجن با عمق هوادهي نسبت مستقيم داشته و هر چه فاصله
از منبع هوادهي بيشتر ميشود از راندمان حذف کاسته ميشود .اين رابطه در نمونه کود
حيواني صدق نميکند ولي در نمونههاي شاهد اين رابطه همانند کمپوست و لجن برقرار
است .در نمونههاي توام با اصالح كننده در برابر تجزيه ناچيز  TPHدر نمونه خاك شاهد
و نيز با بررسي كه روي تغييرات جمعيت ميكروبي و مقايسه آن با تغييرات  TPHبه عمل
آمد ,بهترين ماده اصالح كننده لجن فاضالب شهري بوده و بيشترين مقدار تجزيه مربوط
به ميكروارگانيزمهاي نمونهها شامل لجن فاضالب شهري است .راندمان حذف  TPHبراي
لجن فاضالب شهري ،كمپوست ,کود حيواني ,خاك شاهد بدون باکتري وخاك به تنهايي به
ترتيب  39 ،71 ،84 ،78و  46در صد بود.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 268
مقام معظم رهبري:
روي پاي خود ايستادن ،آن وقتي تحقق پيدا خواهد كرد كه علم از درون خود ما بجوشد.

پاکسازي خاکهايآلوده به ترکيبات نفتي توسط گياهان
دانشجو :هانيه قدرتزاده ضيغمي

ي سينا همدان
دانشگاه :دانشگاه بوعل 

استاد راهنما :دكتر بهروز عشقي ماليري

رشته تحصيلي :زيست گياهي-گرايش اکولوژي سيستماتيک

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

ترکيبات نفتي به عنوان يکي از عمدهترين آاليندههاي زيستمحيطي با ورود به زنجيرههاي
غذايي ،سالمت و بقاي گياهان ،جانوران و جوامع بشري را تحت تأثير قرار ميدهند .نشت
نفت از خطوط لولههاي انتقال ،تانکرهاي ذخيره نفت و پااليشگاهها از عوامل عمده ورود اين
آاليندهها به محيطزيست هستند .فرآوردههاي نفتي در غلظتهاي باال ،آلودگيهاي محيطي
و اثرات سمي شديد ايجاد ميکنند و بر ويژگيهاي مرفولوژيکي گياهان اثر ميگذارند برخي
گونههاي گياهي وجود دارند که قادر به مقاومت و رشد در مناطق آلوده به ترکيبات نفتي
ميباشند .گونههاي مقاوم به نفت کانديداهاي مناسبي براي انجام استراتژي گياهپااليي
محسوب ميشوند .اين پژوهش در سه بخش بررسي ميداني ،بررسي گلخانهاي و بررسي
آزمايشگاهي انجام شد .در بررسي ميداني چهار منطقه شامل :پااليشگاه کرمانشاه ،راه آهن
اراک ،راهآهن شازند و سايت تخليه مازوت سمنگان به عنوان مناطق آلوده به ترکيبات نفتي
انتخاب شدند .از خاک مناطق مورد نظر جهت تعيين ميزان آلودگي نمونهبرداري انجام
گرفت .هم چنين گياهان رويش يافته در محدوده آلودگي از اين مناطق به عنوان گونههاي
مقاوم به آلودگي نفتي جمعآوري شدند .تراکم هرگونه در مناطق مورد مطالعه به صورت
نظري درنظر گرفته شد .در بررسي گلخانهاي گونههايي براي تعيين ميزان مقاومت و رشد در
خاکآلوده به نفتخام و بررسي توانايي گياهان در حذف آلودگي از خاک انتخاب شدند .به
همين منظور گونههاي مورد مطالعه در گلدانهايي حاوي خاک آلوده به غلظتهاي مختلف
نفت خام % 0 ،%2 ،%4 ،%6و  w/w %8کاشته شدند.
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در مطالعات آزمايشگاهي ،از ميان گياهان جمعآوري شده در بررسي ميداني دو گونه
Salsola kali L.و .Convolvulus arvensis Lجهت مطالعات آناتوميکي و مطالعه الگوي
الکتروفورزي پروتئينها با استفاده از روش  PAGE SDSبر روي بذر  5گونه جمعآوري
شده صورت گرفت .پس از طي دوره  6ماهه آزمايش دو گونهHelianthus annus L.
و Avena sativa L.که نسبت به ساير گونهها رشد بهتري در خاک آلوده به غلظتهاي مختلف
نفت خام در بررسي گلخانهاي داشتند براي بررسي آناتومي ،اندازهگيري شاخصهاي رشد
و اندازهگيري ميزان نفت باقيمانده در خاک آلوده کاشتهشده با اين دو گونه انتخاب شدند.
طبق نتايج حاصل از بررسي ميداني 27گونه متعلق به 16تيره گياهي از مناطق آلوده مورد
 Aو  Fabaceaeتعلق
نظر جمعآوري گرديده است که عمده اين گونهها به تيرههاي  steraceae
دارند .ميزان آلودگي در مناطق مورد نظر قابل توجه است و بيشترين ميزان آلودگي در منطقه
سايت تخليه سمنگان ( )%1/5است که تعداد 12گونه گياهي از اين منطقه جمعآوري شده
بودند .مطالعه الگوي الکتروفورزي پروتئينها نشان داد که يک سري از پروتئينهاي موجود
در بذر گونههاي مناطق شاهد وجود دارند که در بذرگونههاي روييده در مناطق آلوده سنتز
نشدهاند از طرفي تعدادي پروتئين جديد در گونههاي مناطق آلوده توليد شدهاند که احتماال
اين امر در مقاومت گياه به نفت مؤثر است .نتايج حاصل از مطالعات آناتوميکي نشان داد
که تغيير در سلولهاي پار انشيم ،کالنشيم ،اسکلرانشيم و دستجات آبکش و نيز کرکهاي
پوشاننده ساقه از مهمترين اثرات آلودگي نفتي بر برگ و ساقه گياهان رشد يافته در تيمار
آلوده است .به نظر ميرسد اکثر موارد ذکر شده مکانيسمهايي براي ايجاد هموستازي و
افزايش بقا گياه در مقابل حضور نفت در خاک ميباشند نتايج حاصل از بررسي بر رو ي دو
گونه Helianthus annusو  Avena sativaنشان داد که هر دو گونه پاسخهاي متفاوتي نسبت
به تيمار نفت نشان ميدهند .رشد هر دو گونه طي دوره آزمايش در حضور آلودگي نفتي
خوب بود و تا حدود غلظت  %8نفت خام ،کاهش شديدي در ميزان رشد آنها مشاهده نشده
است .هم چنين با اندازهگيري ميزان نفت باقيمانده در خاک مشخص شد که گونههاي
 A.sativaو H.annusقادر به حذف نفت از خاک ميباشند و بنابراين ميتوانند گونههاي
مناسبي براي پااليش مناطق آلوده به نفت و ترکيبات نفتي باشند.
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مقام معظم رهبري:
براي اينكه دنيا مجبور شود عزّت و كرامت شما ملت ايران را نگه دارد ،بايد به خودتان متكي شويد.

بررسي بازدهي روش شستشوي خاک جهت پاکسازي خاک آلوده به
ترکيبات نفتي()TPH
دانشجو :سيدحسين عندليبمقدم

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :دكتر تقي عبادي

رشته تحصيلي :مهندسي عمران گرايش محيطزيست

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

امروزه ،آلودگي خاکها و آبهاي زيرزميني توسط آاليندههاي آلي سمي و يا خطرناک،
به عنوان يک معضل زيستمحيطي ،در گسترهي وسيعي ،مطرح شده و رفع ترکيبات آلي
آبگريز از اين محيطها مورد توجه زياد قرار گرفته است .يکي از اين آاليندهها ،نفت است.
عمده نگراني زيستمحيطي مربوط به نفتخام ،اين است که اگر به دقت به کار گرفته نشود،
ممکن است خطرات قابل توجهي براي سالمت بشر و اکولوژي زمين در طي تمام مراحل
توليد ،فرآيند و مصرف به بار آورد .با رشد عالقهمندي به پاکسازي زيست محيطي ،روشهاي
متعددي براي تصفيهي سايتهاي آلوده به هيدروکربنهاي نفتي ارائه شده است .يکي از
اين روشها ،خاکشويي بهبود يافته به کمک سورفکتانت (مادهي سطح فعال) يا شوينده
است .در اين پروژه ،روند پاکسازي خاک آلوده به نفت خام در يک فرآيند شستشويي به
کمک محلول سورفکتانت بررسي شده است .بدين منظور ،خاک تميز از عمق 10تا 30
سانتيمتري از منطقهي نسبتا غيرآلوده در نزديکي پوند آلودهي شمارهي چهار پااليشگاه
تهران ،نمونهبرداري شد .خاک پس از خشکشدن ،جهت جداسازي ذرات درشت و همچنين
براي يکنواختسازي ،از الک نمرهي 2(10ميليمتر) عبور داده شد و سپس به مدت حدود3
ساعت در دماي  550درجه سانتيگراد در داخل کوره قرار گرفت .خاک آماده شده ،به کمک
نفت خام پااليشگاه تهران ،با غلظت اوليهي 50گرم نفت در يک کيلوگرم خاک ،آلوده شد.
به منظور اطمينان کامل از جذب آالينده در خاک ،فرآيند پاکسازي پس از 3هفته از زمان
آلودگي و به کمک محلول هاي سورفکتانت و با استفاده از دستگاه جار تست ،در دماي اتاق
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و با سرعت ثابت  250دور در دقيقه انجام گرفت .نمونههاي شسته شده پس از خشک شدن،
مطابق استاندارد ،MOOPAMبه کمک  200mlمخلوط هگزان/دي کلرومتان 1(ب ه )1و با
استفاده از دستگاه سوکسله ،به مدت 8ساعت مورد استخراج قرار گرفت .هيدروکربنهاي
اليفاتيک و اروماتيک ،طبق استاندارد MOOPAMبه روش کروماتوگرافي ستوني جدا شده
و سپس با استفاده از يک دستگاه کروماتوگرافي گازي مجهز به آشکارساز يونش شعله اي
( ،)GC/FIDبه طور جداگانه مورد اندازهگيري قرار گرفتند .در قسمت اول ،توانايي يک محلول
سورفکتانت غير يوني  )Triton X100: TX100(و يک سورفکتانت آنيوني (Sodium Dodecyl
 )Sulfate: SDSدر چهار غلظت 2/0 ،5/0 ،0و  g/l 4/0بررسي شد .در مرحله دوم ،پس از
انتخاب سورفکتانت مناسب  ،)TX100(اثر حجم محلول ،زمان شستشو ،سن آلودگي و تکرار
شستشو بر حذف ترکيبات نفتي (اعم از اليفاتيک و آروماتيک) مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج
نشان داد که استفاده از سورفکتانتها ،ميتواند بازدهي حذف ترکيبات نفتي را افزايشدهد.
در اين پروژه ،پس از استفاده از محلولهاي  ،5/0 g/lبازدهي حذف ترکيبات اليفاتيک در
مقايسه با خاکشويي با آب تنها (بدون افزودن شوينده) ،به ميزان ( % 1/5براي شوينده
آنيوني) و ( %14/2براي سورفکتانت غيريوني) افزايش يافت .اين مقادير ،درغلظت ، 0/4 g/l
در مقايسه با شستشو با آب تنها 15/6 ،و  % 37/3به ترتيب براي شويندهي آنيوني و غير
يوني بهدست آمد .در غلظت  ،4/0 g/lاين افزايش براي ترکيبات اروماتيک در حدود % 19/0
براي شويندهي آنيوني و  % 47/3براي سورفکتانت غيريوني بود .اين نتايج ،گواه کارايي مثبت
شويندهها در حذف آاليندههاي نفتي تلقي ميگردد .همچنين مشخص شد تواناييTX100
در حذف ترکيبات اليفاتيک و آروماتيک ،در مقايسه با ،SDSبيشتر است .در تمام آزمايشها
نيز ميانگين حذف آروماتيکها ،از ميانگين حذف اليفاتيکها (بهدليل کم بودن غلظت اوليهي
آروماتيکها در خاک) بيشتر بهدست آمد .در ادامه مشخص شد که با افزايش حجم محلول
 TX100از 100به  ،800mlميانگين حذف اليفاتيکها و آروماتيکها به ترتيب  23/7و
 % 28/9افزايش داشته است .همچنين بازدهي حذف آاليندههاي نفتي ،از زمان  30به60
دقيقه شستشو ،با جهش قابل مالحظهاي همراه بود ،لذا زمان يک ساعت به عنوان مناسبترين
زمان شستشو انتخاب گرديد .عالوه بر اين با افزايش سن آلودگي ،به دليل افزايش جذب
آالينده به خاک ،کارايي حذف ،کاهش داشت .همچنين تکرار شستشو باعث افزايش بازدهي
حذف گرديد؛ بهطوري که ترکيبات اليفاتيک ،پس از يک ،دو و چهار مرتبه شستشو ،به
ترتيب 38/4 ،45/8 ،و  % 53/3و آروماتيکها به ترتيب 47/5 ،55/7 ،و  % 75/7حذف شدند.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 272
مقام معظم رهبري:
م ّلتي كه علم ندارد محكوم به عقبماندگي و ذلّت و بداخالقي و دون و فرودستي در معادالت جهاني است.

حذف فنل به روش اکسيداسيون پيشرفته ()UV+H2O2
دانشجو :سارا حسيني

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد اهواز

استاد راهنما :احمد رضا يزدانبخش

رشته تحصيلي:مهندسيمحيطزيست-گرايشآبوفاضالب

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

در اين تحقيق حذف و تجزيه فنل به روش اکسيداسيون پيشرفته دريک رآکتور  Batchمورد
مطالعه قرار گرفت .منبع تابش پرتو فرابنفش در مرکز محور رآکتور غوطه ور بود .سرعت
واکنش حذف فنل توسط فتوليز به تنهايي و پراکسيدهيدروژن (بدون تابش پرتو فرابنفش)
بسيار کند است ولي در اثر ترکيب مشترک آنها سرعت تجزيه به شدت افزايش مييابد.
پارامترهاي مختلف موثر بر حذف شامل غلظت اوليه واکنشگر غلظت پراکسيدهيدروژن،
زمان واکنش  pHمحلول اوليه ،دما بررسي شد .نتايج آزمايشات نشان ميدهد که مقدار
بهينه نسبت پراکسيدهيدروژن به فنل معادل  47است مقدار کمي از پراکسيدهيدروژن
الزم است ولي مقادير زياد آن به عنوان عامل مزاحم سرعت فتواکسيداسيون عمل مي کنند.
تغييرات  pHبر روي سرعت واکنش تأثيري ندارد .محصوالت حاصل از اکسيداسيون در دو
مرحله شناسايي شدند که عبارتند از مرحله اول هيدروکسيالسيون که ترکيبات آروماتيکي
کاتيول ،هيدروکينون و پارابنزوکينون حاصل شد و در مرحله دوم از اکسيداسيون بيشتر آنها
اسيدهاي کربوکسيل اسيدهاي موکونيک ،مالونيک ،فرماريک بهدست آمد .به دليل تشکيل
اسيدهاي کربوکسيل  pHمحصول از شرايط خنثي به  3/2اسيدي کاهش مييابد.
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مقام معظم رهبري:
حقيق يعني كاويدن ،كاوش ،تالش كردن براي رسيدن به چيزي كه تا به حال به آن دسترسي پيدا نشده است.

تحليل سينوپتيكي نقش جريان هوا در انتشار آاليندههاي حاصل از
پااليشگاهها (مطالعه موردي پااليشگاه تهران)
دانشجو :فاطمه شلويري

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد علوم و تحقيقات

استاد راهنما :دكتر بهبود عليجاني

رشته تحصيلي :جغرافياوبرنامهريزيمحيطي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

اگرچه گسترش صنايع بهويژه در اطراف شهرهاي بزرگ موجب رونق اقتصادي منطقه
و اشتغالزايي ميشود ولي از سوي ديگر سبب افزايش جمعيت و آلودگي هوا ،آب و منابع
طبيعي ميگردد .استقرار پااليشگاه تهران در  51كيلومتري جنوب اين شهر بههمراه خروج
دود از دودكشهاي پااليشگاه به عنوان يكي از منابع اصلي آلوده ساز پااليشگاهي كه روزانه
مقدار زيادي گازهاي پااليشگاهي از قبيل دياكسيدگوگرد ،مونواكسيدكربن ،دياكسيدكربن،
تركيبات نيتروژندار و ذرات معلق را به هواي اطراف تزريق مينمايد سبب شده تا اين پااليشگاه
به يكي از منابع نقطهاي آالينده هوا تبديل شود .وجود بادها كه اكثر آنها جهت غربي دارند
موجب شده تا در اكثر ماههاي سال انتشار آلودگيهاي اين پااليشگاه به سمت شرق صورت
پذيرد .پيادهسازي مدل گوس كه يكي از مدلهاي مؤثر در تعيين فاصله انتشار و غلظت آالينده
است نشان ميدهد كه در شهريور ،تير و مرداد نواحي بيشتري در اطراف پااليشگاه در معرض
آلودگي قرار گرفته و غلظت گازهاي خروجي دودكشها در فصل زمستان و پاييز نسبت به دو
فصل ديگر بيشتر است .همچنين بررسي الگوهاي فشار ماهانه نشان ميدهند كه:
 )1در ماههايي از سال كه كم فشار (سيكلون) روي ايران گسترده شده است ،انتشار آلودگي
كمتر است چرا كه جريان هوا به طرف باال بوده و آلودگي را از سطح زمين دور مي نمايد )2 .در
ماههايي از سال كه پرفشار (آنتي سيكلون) الگوي غالب فشار در ايران است ،آلودگي بيشتر است
زيرا هواي آلوده را به سمت زمين حركت ميدهد .توجه به موارد ذكر شده سبب ميشود تا در
آينده از ايجاد واحدهاي صنعتي كه سبب افزايش آلودگي در منطقه ميگردند جلوگيري شود.
همچنين پيشنهاد ميگردد با توجه به مدلهاي تعيين انتشار آاليندهها ،پارامترهاي اقليمي در
مرحله مطالعات مكانيابي احداث واحدهاي صنعتي مشابه در اقصي نقاط كشور منظور گردند
تا پس از احداث ،زيانهاي زيست محيطي ناحيه به حداقل كاهش يابد.
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مقام معظم رهبري:
علم شكوفا و پيشرفته اگر در اختيار يك ملت سالم و كامل باشد ،مايه خير و بركت است.

پاكسازي خاكهاي آلوده به گازوئيل به كمك شويندههاي آنيوني
دانشجو :احسان صالحيان

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استاد راهنما :دكتر احمد خدادادي

رشتهتحصيلي:مهندسيعمران-گرايشمحيطزيست

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

در اين تحقيق پاکسازي گازوئيل از خاک در ستوني از خاک به ارتفاع  15سانتيمتر و قطر
 4سانتيمتر مورد بررسي قرار گرفته است .خاک در مقادير  10000و  ،20000ميليگرم
بر کيلوگرم خاک ،توسط گازوئيل آلوده گرديد و بعد از  72ساعت تحت اثر شوينده سديم
دودسيل سوافات در مقادير  0/4 ،0/3 ،0/2 ،0/1درصد وزني قرار گرفت .جهت بررسي
تاثير  pHمحلول شستشو ،کليه آزمايشها براي محلول شستشو با مقادير  9 ،7 ،4 pHو
 11تکرار گرديد .همچنين براي بررسي ميزان تاثير شوينده بر روند پاکسازي ،آزمايشات با
استفاده از آب به عنوان محلول شاهد و بدون شوينده نيز انجام گرفت .خاک تا ميزان 10
پورواليوم مورد شستشو قرار گرفت و تغييرات نفوذپذيري و روند پاکسازي در طول آزمايش
اندازهگيري گرديد .نتايج نشان داد که در کليه حاالت ميزان پاکسازي براي مقادير اسيدي
محلول شستشو پايين است و راندمان حذف در حالتي که از آب استفاده ميشود ،حدود
يک سوم مقدار حداکثر است .در خاک آلوده به ميزان  10000 ppmبيشترين راندمان حذف
براي شوينده به ميزان  0/3و  pHبرابر  11و براي خاک با آلودگي اوليه  20000 ppmبراي
شوينده به ميزان  0/1و  pHبرابر  11بهدست آمد .با افزايش ميزان شوينده ميزان نفوذپذيري
کاهش مييابد و بيشترين مقدار آن در  pHبرابر با  11است .با افزايش ميزان آلودگي اوليه
سرعت افزايش راندمان حذف و نفوذپذيري با افزايش ميزان  pHکاهش مييابد و در حقيقت
در مقادير پايين آلودگي نقش  pHدر افزايش راندمان و نفوذپذيري بيشتر است.
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مقام معظم رهبري:
علم و معرفت ،گوهر بسيار عزيز ،شريف و ارزشمندي است كه انسان هميشه بايد به دنبال آن باشد.

مدلسازي فرآيند هيبريدي هوادهي -تراوش تبخيري جهت جداسازي
تركيبات آلي فرار از آبها و پسابهاي صنعتي
دانشجو :فرشته انتظاريون

دانشگاه :دانشگاه مازندران

استاد راهنما :دكتر علياصغر قريشي

رشتهتحصيلي:مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

امروزه فرآيندهاي مختلف مورد استفاده داراي محدوديتهايي هستند .فرآيند جذب سطحي
کربن فقط در غلظتهاي کم ترکيبات آلي فرار اقتصادي بوده و لزوم احياي کربن ،فرآيند را
براي غلظتهاي باالي آلودگي غيرمناسب ميسازد .غيرفعال شدن ميکروارگانيسم به علت
تماس با آلودگيهاي ترکيبات آلي فرار در طول فراورش بيولوژيکي و کم بودن دانش ما از
مکانيسم آن ،اين فرآيند را از نظر عملياتي پيچيده ميسازد .فرآيند هوادهي در برجهاي آکنده
يک فرآيند شناخته شده ولي با کاربردهاي محدود است .استفاده از اين فرآيند محدود به حذف
ترکيبات غيرقطبي و نسبتا فرار (با ضريب هنري باال) است و براي ترکيبات با حالليت باال (با
ضريب هنري کم) برج هايي با ارتفاع زياد الزم است .جداسازي غشايي بر پايه تراوش تبخيري
با توجه به سطح غشاي مورد نياز باالي براي مقياسهاي بزرگ ،هنوز يک فرآيند چالش انگيز
است .به نظر ميرسد که يک فرآيند هيبريدي شامل يک برج هوادهي آکنده و در ادامه يک
واحد تراوش تبخيري ميتواند نقص هر فرآيند به صورت جداگانه را از بين ببرد .در اين تحقيق
مزاياي استفاده از يک فرآيند هيبريدي هوادهي-تراوش تبخيري ،به صورت تئوري بهوسيله يک
مدل ِرياضي بررسي شده است .پروفايل غلظت در برج هوادهي با استفاده از معادالت ديفرانسيل
ساده بر پايه موازنه جرم اجزا در شرايط دما ثابت مدل شده ،در حاليکه مدل مقاومتهاي سري
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با در نظر گرفتن مقاومت در فاز غشا و اليه مرزي مايع براي توصيف انتقال جرم در فرآيند
تراوش تبخيري استفاده شده است .با استفاده از تعادل مايع-بخار مناسب و ضرايب انتقال جرم،
معادالت مدل هوادهي حل شدند تا بازده برج تحت شرايط عملياتي مختلف مانند فشار ،دما و
نسبتهاي حجمي هوا به آب تخمين زده شود .نتايج مدل مطابق با دادههاي تجربي بود و آناليز
حساسيت مدل ،نشان داد که حتي در شرايط عملياتي بهينه يک برج خيلي بلند ،براي رسيدن
به بازده حذف باال براي ترکيباتي با ثابت هنري کم مورد نياز است .از طرف ديگر ،بررسيهاي
مدل تراوش تبخيري نشان داد که فقط در غلظتهاي ورودي باال و شدت جريانهاي باالي
آب استفاده از يک واحد تراوش تبخيري تنها براي حذف ميتواند قانع کننده باشد .در هر حال،
در غلظتهاي کم با توجه به سطح غشاي مورد نياز باال اقتصادي ناست .نتايج بهدست آمده از
امتحان مدل هيبريدي هوادهي -تراوش تبخيري نشان داد که حذف آلودگيهاي ترکيبات آلي
فرار ،با استفاده از يک برج آکنده در يک اندازه اقتصادي و باقيمانده ترکيبات در واحد تراوش
تبخيري با سطح خيلي کوچکتر غشا ،امکان پذير است .با توجه به هزينههاي يک واحد غشايي
در مقايسه با برجهاي هوادهي آکنده ،استفاده از يک فرآيند هيبريد براي اين شرايط توصيه
ميشود.
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مقام معظم رهبري:
شما بايد علم را دوست بداريد ،ارزش بدانيد ،آن را براي خدا و با نيت خالص دنبال كنيد.

بررسي پراكندگي نور از امولسيون نفتي آب دريا توسط روشهاي Mie
دانشجو :بهراد كلبيري

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي  -واحد تهران شمال

استاد راهنما :افشين محسني آراسته

رشته تحصيلي :فيزيكدريا

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

درسالهاي اخير باتوجه به كاربردهاي نوين علم اپتيك و ليزر در زمينههاي مختلف ،يك رويكرد
چشمگير به سمت ليزرها در علوم اقيانوس شناسي صورت گرفته است .ليزرها در تشخيص
آلودگيها ،طيف سنجهاي فيزيكي و شيميائي ،مخابرات فيبر نوري ،ليدارهاي كشف و سنجش
از راه دور و ...تحول شگرفي ايجاد كردهاند .در زمينه پژوهش ليزر ،در آينده ،مهمترين مسئله
كشف يك ليزر جديد نخواهد بود ،بلكه بهكارگيري ليزرهاي موجود در زمينههاي پژوهشي
جديد و ايجاد حوزههاي جديد تكنولوژي مورد توجه خواهد بود .در اين تحقيق ،با مروري بر
سير تحولي علم اپتيك دريائي ،اصول كلي ليزرها ،بويژه ليزر يون آرگون ،بررسي پراكندگيها
و انواع آن ،تئوري ماي و پديدههاي مرتبط با آن مورد بررسي قرار ميگيرد .همچنين تاثير نور
بر حيات جانوران و كال اكوسيستم دريائي خواهيم پرداخت .سپس به ساختار نفت ،چگونگي
شكلگيري و خواص فيزيكي آن و نيز امولسيونهاي نفت و مطالب مربوط به آن ،آلودگيهاي
نفتي موجود در آبهاي ساحلي ايران بهخصوص خليج فارس و بررسي برخي ميادين مهم نفتي
ايران پرداختيم .درخاتمه و دربخش عملي -آزمايشگاهي ،بااستفاده از ليزر آزمايشگاه اپتيك
سازمان انرژي اتمي مركز بناب ،به  5تركيب مختلف امولسيون نفت(سبك و سنگين) درآب
خليج فارس از موقعيتهاي مختلف پرتودهي كرديم و به بررسي مسائل و نتايج حاصل زير
پرداختيم :الف -بررسي و مقايسه شدت پراكندگي از سه ارتفاع ،همراه با تابش از زاويه ْ 90براي
هر تركيب ب -مقايسه ميزان پراكندگي نورليزر از آب غيرآلوده با آب حاوي نفت ج -مقايسه
نتايج و نمودارهاي پراكندگي براي دو نوع امولسيون نفت سنگين و سبك .د -تاثير تغييرات
درصد نفت امولسيونها در ميزان شدت پراكندگي حاصله اثبات تئوري ماي ،بهطوريكه تئوري
مذبور ،عالوه بر تك ذره در توده اي از ذرات نيز صادق است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 278
مقام معظم رهبري:

خود را به علم و معرفت و پارسايي مجهز كنيد.

ارزيابي آسيب پذيري منابع آب زيرزميني توسط آالينده هاي صنعتي
پااليشگاه تهران با استفاده از مدل هاي  MODFLOWو MT3DMS
دانشجو :مريم جمالي

دانشگاه :دانشگاه تربيت معلم

استاد راهنما :محسن رضايي

رشتهتحصيلي:زمينشناسي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

پااليشگاه تهران با پااليش  225000بشكه نفت خام در روز بزرگترين پااليشگاه كشور است
كه با توليدات متعدد در اقتصاد و تأمين انرژي كشور نقش عمده اي دارد .با توجه به قدمت
 40ساله آن ،برخي از لولههاي انتقال و مخازن به طور مقطعي و موضعي فرسوده و نشت مواد
نفتي به درون زمين را موجب شده است .مسلماً اين مسئله پيامدهاي زيست محيطي جبران
ناپذيري را به دنبال خواهد داشت .در سالهاي اخير تمهيدات نسبتاً مفيدي در راستاي
جلوگيري از گسترش ابرآلودگي با احداث يك شبكه پايش متشكل از  164چاه انديشيده
شده است .از اين چاهها به عنوان چاه استحصال نفت و آب استفاده و عمليات پاكسازي به ر
وش پمپاژ و تصفيه جهت انحصار هيدروليكي ابر آلودگي اجرا شده است .با رسم دياگرامهاي
سه بعدي توسط سه اليه اطالعاتي ترازهاي توپوگرافي ،سطح نفت و سطح ايستابي و الگ
چاهها مدل مفهومي منطقه مورد مطالعه تهيه گرديد .با استفاده از اين مدل مفهومي ميتوان
مدل رياضي منطقه مورد مطالعه را تدوين و به كمك آن ميتوان جريان آب زيرزميني و
انتقال آاليندهها را شبيهسازي نمود .در منطقه مورد مطالعه تقريباً هر روز پمپاژ نفت و آب
را از چاههاي استحصال داريم ،بنابراين شرايط پايدار اص ً
ال وجود ندارد و مدلسازي فقط در
شرايط ناپايدار انجام مي پذيرد .محدوده زماني مدلسازي جريان ناپايدار از  29مهر 1387
تا  12بهمن  1387است .در طي مرحله واسنجي ،نرخ پمپاژ روزانه چاهها كاليبره گرديد .با
استفاده از نرمافزار  MT3MDSاقدام به تهيه مدل انتقال آالينده پااليشگاه نفت تهران گرديد
و به منظور پيشبيني نحوه گسترش ابر آلودگي در آينده ،مدل  60سال اجرا و گسترش ابر
آلودگي براي اين بازههاي زماني ،20 ،40 ،انتقال براي بازههاي  10تعيين گرديد.
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مقام معظم رهبري:
آينده ملت و ميهن اسالمي ما ،در گرو ارادههايي است كه برخاسته از دانش و ايمان باشد.

ارزيابي بازدهي روش خاكشويي جهت پاكسازي خاك آلوده به
هيدروكربنهاي نفتي با تأكيد بر تركيبات BTEX
دانشجو :مهسا هدايتي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :سعيد گيتي پور

رشته تحصيلي :مهندسيعمران

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1390 :

چكيده:

با افزايش مصرف فرآوردههاي نفتي ،حجم خاکي که هر ساله به مواد نفتي آلوده ميگردد،
افزايش مييابد .از ميان راههاي پيشنهاد شده براي پاکسازي خاکهاي آلوده ،خاکشويي به
عنوان روشي نوين مورد توجه کاربران قرار گرفته است .در اين پژوهش ،پس از بررسي بازدهي
روش خاکشويي در حاالت متعدد ،بهينهترين حالت از نظر بازدهي انتخاب شد .پارامترهاي
مورد بررسي عبارت بودند از :غلظت و نوع سورفکتانت ( SDSو ساپونين) ،pH ،دما و تأثير غلظت
نمک .CaCl2طبق نتايج به دست آمده ،در ميان دو سورفکتانت انتخابي SDS ،بيشترين کارايي
را نشان داد .در ميان حاالت مختلف  ،pHچنين نتيجه گرفته شد که بازدهي روش در pHهاي
باالتر بيشتر است .در مورد تأثير دما ،چنين نتيجه گرفته شد که دما با افزايش بازدهي رابطهي
مستقيم دارد اما ميزان افزايش بازدهي با افزايش دما کاهش مييابد .اما در مورد تأثير ميزان
حضور نمک  CaCl2در محلول شستشو ،چنين نتيجه گرفته شد که اين حالت داراي نقطهي
اپتيمم است .بيشترين بازدهي در غلظت  1/5گرم بر ليتر نمک به دست آمد؛ اما در غلظتهاي
باالتر و پائينتر از آن ،بازدهي کمتر است.
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مقام معظم رهبري:

اسالم عزيز بزرگترين مشوق علم است.

بررسي تجربي و تئوريك حذف تركيبات آلي فرار ( )VOCsاز آب با
استفاده از جذب سطحي
دانشجو :فاطمه زينلي

دانشگاه :مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل

استاد راهنما :علي اصغر قريشي

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين مطالعه جذب متيلن کلرايد و تولوئن به عنوان نمونهاي از دو دسته مهم از ترکيبات
آلي فرار يعني هيدروکربنهاي کلرينه شده و آروماتيکها به طور تجربي مورد بررسي قرار
گرفت .مطالعات براي تعيين جذب تعادلي در يک سيستم ناپيوسته و نيز تعيين منحني
رخنه در يک ستون آکنده پيوسته انجام شد .مطالعات جذب تعادلي اين دو ماده آلي
فرار بر روي کربنهاي فعال دانهاي در سه دماي مختلف در آزمايشگاه مورد تحقيق قرار
گرفت .دادههاي تجربي با مدلهاي فيزيکي جذب سطحي برازش گرديد .نتايج جذب
سطحي نشان داد که جذب سطحي دي کلرومتان با مدل النگمير انطباق دارد ،در حالي
که جذب سطحي تولوئن به وسيله مدل هيبريد النگمير BET -بهتر توضيح داده ميشود.
طبق مدل النگمير ،حداکثر ميزان جذب براي تولوئن در دماهاي  303 ،293و  313به
ترتيب برابر با  0/02303 ،0/0216و  0/04565 mol/Kgو براي متيلن کلرايد در دماهاي
 303 ،298و K 313به ترتيب برابر با  0/05631 ،0/04391و  0/6287 mol/Kgبهدست آمد.
استفاده از نتايج بهدست آمده ،گرماي جذب از شيب معادله کالزيوس -کالپيرون محاسبه
گرديد که مثبت بودن اين شيب نشان دهنده آن است که فرآيند جذب سطحي هر دو ماده
گرماگير است .در سيستم پيوسته نيز تاثير پارامترهاي غلظت اوليه ،شدت جريان ،ارتفاع ستون
و دما بر روي زمان رخنه متيلن کلرايد و تولوئن بررسي گرديد .با افزايش غلظت اوليه و افزايش
شدت جريان و همين طور کاهش ارتفاع ستون و دما رخنه سريعتر اتفاق افتاد .همچنين
منحنيهاي رخنه بهدست آمده با مدلهاي توماس و يان و يون-نلسون برازش گرديد.
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مقام معظم رهبري:
م ّلتي كه قدر علم و آموزش و معلم و اهميت فرهنگ را نداند ،به هركجا هم برسد ،آسيبپذير است.

بررسي باقيمانده فلزات سنگين شاخص آلودگي نفتي در رسوبات
رويشگاه و كالبد درختان حرا در جنگلهاي مانگرو استان بوشهر
دانشجو :علي داوري

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :نعمت اله خراساني /افشين دانه كار

رشتهتحصيلي:مهندسيمحيطزيست

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

درنتيجه روند افزايشي صنعتي شدن مناطق ساحلي گرمسيري و نيمه گرمسيري ،نگرانيهايي
در رابطه با اثرات فعاليتهاي انساني بر اکوسيستمهاي مانگرو افزايش يافته است .در اين مطالعه
رسوبات سطحي (صفر تا  10سانتيمتر) سه رويشگاه مانگرو استان بوشهر واقع در بخش شمالي
خليج فارس به منظور آناليزهاي فيزيکي و شيميايي در ارديبهشت ماه  1388نمونه برداري
شد .دامنه غلظت فلزات سنگين به ترتيب براي آلومينيوم ( ،)Alآهن ( ،)Feكادميوم ( ،)Cdمس
( ،)Cuنيکل ( ،)Niسرب ( ،)Pbواناديوم ( )Vو روي ( )Znبرابر با؛ ،30736/72 ،14511/89
 311/33 ،94/8 ،64/14 ،46/04 ،1/72و  181/46است .دامنه تمام فلزات از استانداردهاي
اوليه رسوبات دريايي چين و  USEPAباالتر بودند .ولي در بيشتر موارد اين مقادير در حد مناسب
استاندارد ثانويه استانداردهاي فوق بود .در مواردي فلزاتي مانند مس و سرب از استاندارد ثانويه
باالتر بودند .در ميان سه رويشگاه مانگرو در استان بوشهر ،رويشگاههاي بساتين و بيدخون از
مقادير باالتر فلزات سنگين برخوردار بودند و آلوده به فلزات سنگين ارزيابي شدند .بيدخون
نزديکترين رويشگاه مانگرو به مجتمع نفت و گاز پارس جنوبي است که رويشگاه بساتين در
مجاورت آن واقع شده است .عالوه براين اختالل جريان آب در رويشگاه بساتين به دليل احداث
پل بر روي ورودي آب خور بساتين مزيد بر علت باال بودن ميزان آلودگي اين رويشگاه شده
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است .به منظور شناسايي عوامل تهديد آالينده در منطقه از روشهاي آماري تجزيه به مؤلفههاي
اصلي بهرهبرداري شد که يک روش آماري چند متغييره است که نقش اساسي در نمايش
پراکندگيهاي الگوها در محيطزيست دارد .در بسياري از منابع ديدگاههاي متفاوتي از نظر
اعمال تغييراتي بر روي دادهها قبل از اجراي  PCAوجود دارد ،اما در اين مطالعه آشکار شد که
با به کارگيري نرمال کنندههاي دانه بندي ذرات و اعمال آنها قبل تفسير  ،PCAنتايج خروجي
 PCAرا تغيير داد و ساير نرمال کنندهها تغيير زيادي در خروجي PCAنداشتند .با کاهش اثر
دانهبندي بهوسيله نرمال کردن دادههاي فلزات سنگين با ميزان ذرات کوچکتر از  63ميکرون
رسوب ،ساير فاکتورهايي که تغييرپذيري فلزات را تحت تأثير قرار ميداد مانند مينرولوژي،
منابع آاليندههاي مصنوعي و منابع آلودگي نفتي به طور کامل و آشکار شناسايي و تفسير شد.
همچنين به منظور بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين در گونه حرا ،جنگلهاي مانگرو استان
بوشهر تحت شرايط ميداني مورد بررسي قرار گرفت .كادميوم ( ،)Cdمس ( )Cuو سرب ( ،)Pbدر
بافت ريشه به ميزان باالتري از غلظت اين فلزات در رسوب اندازهگيري شد که نشان از تجمع
اين فلزات در ريشه حرا دارد .غلظت نيکل ( ،)Niواناديوم ( )Vو روي ( )Znبه ميزان پايين تري از
غلظت آنها در رسوب بود و تجمع در بافت ريشه نداشت .در بررسي ميزان انتقال فلزات به برگ
مشاهده شد که سرب و روي از سياليت بسيار کم به برگها داشتند و اين ميزان براي مس به
مقدار کم ديده شد و اندکي تجمع پيدا کرده بود .با اين وجود غلظت سرب و روي در برگهاي
درختان حرا منطقه مورد مطالعه باالتر از اين ميزان در مطالعات قبل بود که اين نشان از ورود
فلزات سنگين از هوا و جذب سطحي برگها است .بنابراين مشاهدات ميداني آشکار کرد که
رويشگاههاي مانگرو استان بوشهر مقادير بااليي از اختالالت مانند ورود فاضالبهاي صنعتي،
روانآبهاي آلوده و طيفي از آلودگي هوا ناشي از فعاليتهاي نفت و گاز در منطقه را دريافت
نموده است.
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مقام معظم رهبري:

هر چه علم پيشرفت كند ،پايههاي ايمان ديني مستحكمتر خواهد شد.

مطالعه آزمايشگاهي مقاومتي برشي خاك ماسهاي رسدار آلوده به نفت
خام در حالت غير اشباع
دانشجو :مصطفي محمدي اكبرآبادي

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استاد راهنما :شهابالدين يثربي

رشته تحصيلي :مهندسي عمران -گرايش خاك و پي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

نشت نفت خام از کف مخازن و لولههاي خطوط انتقال مربوط به پااليشگاههاي صنعت نفت
و نيز فوران طبيعي نفت در برخي مناطق و نفوذ آن به خاک اطراف و زير پي سازها باعث
تغييراتي در خصوصيات ژئوتکنيکي آن ميشود .هر تغييري در مشخصات مهندسي اليه خاک
ميتواند منجر به کاهش ظرفيت باربري و افزايش نشست کلي و نسبي پي سازهها شود .در
گذشته مطالعات محدودي در ارتباط با خواص فيزيکي و شيميايي خاکهاي آلوده به نفت انجام
شده است که تعدادي از آنها با توجه به اصول مكانيك خاك كالسيك به بررسي پارامترهاي
ژئوتکنيکي خاکهاي آلوده پرداخته اند .با پيشرفت علم محققين دريافتند كه اصول مكانيك
خاك كالسيك جوابگوي بسياري از مسائل نيست چون در مكانيك خاك كالسيك خاکها يا
در حالت کام ً
ال اشباع بوده و تمامي فضاي حفرات آنها توسط آب و يا يک سيال پر شده و يا اينکه
تمام حفرات آنها با هوا پر شده است .پس نميتوان براي تحليل مسئله از روابط مکانيک خاک
کالسيک استفاده نمود .در اين تحقيق به بررسي مقاومت برشي نوعي خاک ماسهاي رس دار
آلوده به نفت خام با توجه به متغيرهاي درصد آلودگي ،مکش بافتي و تنش نرمال ويژه پرداخته
شد .براي اين امر مجموعهاي از آزمايشهاي برش مستقيم غير اشباع بر روي نمونههاي خاک
بازسازي شده در يك تراکم نسبي اوليه و درصد رطوبت مشخص انجام شد .به منظور كنترل
نتايج نيز مجموعهاي از آزمايشات با شرايط اوليه مشابه توسط دستگاه معمول برش مستقيم
صورت گرفت .همچنين به منظور بررسي بافت خاك و اثبات فرضيات به كار گرفته شده در
توجيه نتايج ،آزمايش  MESنيز روي نمونهي با بيشترين درصد آلودگي و نمونهي غير آلوده
صورت گرفت .با توجه به نتايج بهدست آمده از هر دو دسته از آزمايشات مشاهده گرديد که
مقاومت نهايي نمونههاي خاک به درصد آلودگي ،مقدار مكش بافتي و تنش تحکيمي وابسته
است.
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مقام معظم رهبري:

مهم اين است كه روح نوآوري علمي در محيط دانشگاه زنده شود و زنده بماند.

بررسي توانايي جذب ( PAHsهيدروکربنهاي آروماتيک چندحلقهاي)
به وسيله صدف صخرهاي ()Saccostrea cucullata؛ مطالعه موردي
اکوسيستم قشم
دانشجو :محمد باباپور

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :آرش جوانشيرخوئي

رشته تحصيلي :شيالت

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

امروزه آاليندههاي نفتي به عنوان يکي از مهمترين منابع آلودگي بومسازگانهاي آبي درسطح
جهان مطرح ميشوند ،از بين اين ترکيبات هيدروکربنهاي چند حلقهاي  PAHsخواص
سرطانزايي و جهشزايي دارند؛ لذا اطالع از سرنوشت اين ترکيبات در محيطهاي آبي از جهت
مقابله با اثرات و حذف آنها بسيار مهم است .با اطالع از سرنوشت اين ترکيبات در بومسازگان
آبي ،ميتوان عالوه بر پيشبيني کردن رفتار آلودگيهاي احتمالي ،به طور هدفدار از اجزاي
زيستي تاثيرگذار بر روي اين ترکيبات نيز استفاده کرد به اين ترتيب که زنجيره انتقال را به
طريقي قطعکرد ،يا از اين اجزاي زيستي براي کاهش و حذف اين آلودگيها استفادهکرد.
بنابراين ميتوان يکي از راههاي حذف اين ترکيبات را حذفزيستي درنظرگرفت .به دليل فراواني
و پراکنش باالي صدف صخرهاي  Saccostrea cucullataدر ميان آبزيان خليجفارس ،اين گونه
جهت آزمايش مناسب تشخيصدادهشد .براي بررسي توانايي جذب ترکيبات  PAHsدو سيستم
آزمايشي مجزا طراحي و ساختهشد .سيسيتم اول بيانگر شرايط طبيعي بود که دوکفهاي با
آالينده غلظت ثابت برخورد ميکند ،لذا غلظت  PAHsدر طول آزمايش ثابت بود .اما سيستم
دوم شرايط آزمايشگاهي بود که در آن غلظت آالينده در طي زمان بازسازي نميشد و کام ً
ال
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مطابق با شرايط آزمايشي اکثر مطالعات موجود در اين زمينه بود .پس از جمعآوري ،آمادهسازي
و سازگاري دوکفهايها در آبراه ه فرعي خور درياي حاجي واقع در شمال جزيره قشم ،در هر
تکرار در هر سيسيتم تعداد  32عدد دوکفهاي قرارگرفت و آزمايش در دو سيستم با غلظت
آالينده  50 ppmانجام شد ،بعد از آزمايش نيز جانداران هر تکرار جداگانه تثبيتشده و در
دماي  -4سانتيگراد به آزمايشگاه حمل شدند تا فاکتورهاي بيومتري بهدستآيد .نتايج حاکي
از رفتار متفاوت دوکفهاي از لحاظ نرخ جذب و نرخ پايش در دو سيستم بود به نحوي که در
سيستم اول که شبيهسازي شرايط طبيعي بود با گذر زمان افت نرخ جذب شديدتر بود و نرخ
پايش نيز کاهش را نشان ميداد؛ اما در سيستم دوم که شرايط آزمايشگاهي را تداعي ميکرد،
نرخ جذب افت کمتري داشت و از طرفي نيز نرخ پايش ثابت ماندهبود .در طي اين پژوهش
نقش پوسته دوکفهاي و بخش زنده آن(بافت نرم) در ميزان نرخ جذب نيز به طور جداگانه
بهدست آمد و مشخصشد که در هر دو سيستم آزمايشي با گذر زمان نرخ جذب تمام ترکيبات
کاهش مييابد ،اما اين کاهش براي همه به يک ميزان نيست .در نهايت مشخصشد که رفتار
فيزيولوژيک و توانايي جذب دوكفهايهايي كه در معرض سطوح پايين  PAHsقرار ميگيرند،
ميتواند در شرايط مختلف آزمايشي با هم متفاوتباشد .با اين وجود نميتوان با قاطعيت تمام
دراين مساله سخن گفت و نياز به پژوهشهاي بيشتر با تعداد سطوح و تکرارهاي باالتر است.
در نهايت پيشنهاد ميشود تا براي بهدستآوردن اطالعات هر چه نزديكتر به شرايط طبيعي و
نيز حصول ديدگاه واقعيتر در مورد مسائل آلودگي اكوسيستمهاي آبي ،تا حد ممكن آزمايشها
در شرايط طبيعي شبيهسازيشده و با درنظرگرفتن عوامل محيطي هر چه بيشتر انجام گيرد.
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مقام معظم رهبري:
هنگامي يك ملت ميتواند به رشد و اعتال برسد كه علم را وسيله عزت ملي خود قرار دهد.

بررسي عملكرد اسكرابر ديناميكي جديد در حذف آاليندههاي گازي و
ذرات
دانشجو :ساناز حسنپور

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :اسماعيل جمشيدي /فريبرز رشيدي

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي-گرايشپيشرفته

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

امروزه قوانين زيست محيطي ،محدوديتهاي سختگيرانهاي را براي حد مجاز آاليندههاي
مختلف وضع کردهاند چرا که محيطزيست مجموعهاي عظيم و درهم پيچيده از عوامل گوناگوني
است كه بر اثر روند تكامل تدريجي موجودات زنده و اجزاي سازنده سطح زمين بهوجود آمده
است ،بنابراين در فعاليتهاي انسان تاثير گذاشته و از آن متاثر ميگردد .در اين پروژه تحقيقاتي،
جذب همزمان آاليندههاي گازي شکل  SO2و  NOبا دستگاه اسکرابر ديناميکي جديد با انواع
جاذبها (سود ،اوره ،دياتانولامين وفسفات سديم) مورد آزمايش قرار گرفت .محل مورد مطالعه
واحد آب ،برق ،بخار جنوبي پااليشگاه تهران است .براي نصب اسکرابر فوقالذکر از يک انشعاب
موجود بر روي دودکش يکي از بويلرهاي اين واحد استفاده گرديد و با تغيير پارامترهايي نظير
دبي جاذب و دبي گاز ورودي به دستگاه ،ميزان غلظت آاليندههاي مورد نظر پيش و پس از
تصفيه بهوسيله اسکرابر مورد بررسي قرار گرفت .در نهايت باالترين راندمانهاي حاصل شده
براي  SO2و  NOبه ترتيب  86/5درصد توسط محلول سود و  35/8درصد توسط محلول
اوره بوده است .که با توجه به نسبت مايع به گاز کوچک ( 0/0013الي  )0/016و زمان اقامت
کوتاه (کمتر از دو ثانيه) در اين اسکرابر و همچنين عدم استفاده از اکسيدکننده قوي ،نتايج
رضايتبخشياست.
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مقام معظم رهبري:

علم با خودش رفاه و سيادت و برتري نظامي ميآورد.

تحليل دادههاي پايش كيفي منابع آب زيرزميني براي شناسايي مشخصات
منبع آلودگي
دانشجو :سيدناصر باشيازغندي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :رضا كراچيان

رشته تحصيلي :مهندسيعمران-گرايشمهندسيآب

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده :

يکي از داليل افزايش آلودگي منابع آب زيرزميني کشور ،عدم تشخيص به موقع وجود برخي
از منابع آلودهکننده است .از جمله اين منابع آلودهکننده ميتوان به پااليشگاههاي موجود
در کشور اشاره کرد .به عنوان مثال ،پااليشگاه تهران از جمله منابع آلودهکنندهاي است که
موجب نشت مقادير قابل توجهي از ترکيبات نفتي به آبخوان تهران شده است به طوري
که در برخي موارد به علت سطح باالي آلودگي ،حتي قناتهاي منطقه جنوب پااليشگاه نيز
آتش گرفتهاند .يکي از راهکارهاي مناسب در رفع اين مشکل ،طراحي و اجراي يک سيستم
پايش کيفي توانمند و تحليل دادههاي پايش کيفي براي تشخيص به موقع نشت آاليندهها
از اين منابع احتمالي آلودگي است .با توجه به اهميت تشخيص به موقع آلودگي در منابع
آب زيرزميني ،در اين پاياننامه دو مدل غيرقطعي براي تحليل احتماالتي دادههاي پايش
براي تعيين محل و ميزان نشت از منبع آلودگي با استفاده از مدلهاي شبيهسازي احتماالتي
ارائه شده است .الگوريتمهاي پيشنهادي از بخشهاي مختلفي مانند تحليل مونتکارلو ،مدل
بهينهسازي چندهدفه ( ،)NSGA-IIشبيهسازي خودکار کمي و کيفي آبخوان توسط مدلهاي
 MODFLOWو  MT3Dو همچنين آموزش و صحتسنجي مدلهاي شبيهسازي احتماالتي
مانند ماشينهاي بردار پشتيبان احتماالتي ( ،)PSVMsشبکههاي عصبي احتماالتي ()PNNs
و شبکههاي بيزي ( )BNsتشکيل شده است .همچنين نتايج مدلها براي دو حالت يک
نمونهبرداري و دو نمونهبرداري متوالي به صورت احتماالتي تحليل و مقايسه ميشوند .کارايي
الگوريتمهاي پيشنهادي با استفاده از اطالعات آبخوان تهران در منطقه پااليشگاه تهران ارزيابي
شده است .نتايج نشاندهنده کارايي مناسب مدلهاي شبيهسازي احتماالتي در تخمين محل
و ميزان نشت فرآوردهاي نفتي در محدوده طرح ميباشند.
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مقام معظم رهبري:

رفاه اجتماعي بدون علم و تربيت هيچوقت به وجود نيامده است.

بررسي تغييرات پارامترهاي ژئوتكنيكي خاكهاي آلوده به نفتخام
(مقاومت تكمحوري و  CBRو ارائه روشهاي مختلف پااليش از ديدگاه
محيطزيست (مطالعه موردي :خاكهاي حاشيه پااليشگاه نفت تهران)
دانشجو :هادي جعفري

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد زنجان

استاد راهنما :محمد دقيق

رشته تحصيلي :مهندسي عمران -گرايش خاك و پي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

اين پژوهش بر پايه نتايج آزمايشگاهي به بررسي تغيير خصوصيات ژئوتکنيکي خاکهاي آلوده به
نفت خام در آزمايشهاي مقاومت فشاري تک محوري ،برش مستقيم و نسبت باربري کاليفرنيا
( )CBRميپردازد .در اثر نيروي ثقلي ،نفت خام در خاک محيط نفوذ کرده و عالوه بر احتمال
آلودگي آبهاي زيرزميني موجب تغييرات پارامترهاي ژئوتکنيکي قابل مالحظهاي در خاک
ميشود و امکان گسيختگي و شکست سازهاي در خاکهاي آلوده به مواد نفتي که خاک آلوده
را در بستر سازه خود دارند ،افزايش ميدهد .خاک منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش خاکهاي
اطراف پااليشگاه نفت ،واقع در جنوب تهران است .مديريت کار و طريقه انجام آزمايشات به
نحوي بوده است تا شبيهسازي مناسبي از خاکهاي آلوده منطقه مورد مطالعه صورت پذيرد .به
طوري که اثر توامان متغيرهاي درصد آلودگي به نفت خام ،درصد رطوبت و سن آلودگي نمونهها
در قالب يک برنامه آزمايشگاهي گسترده لحاظ گرديده است .نتايج آزمايشات غالباً بيانگر کاهش
در مقاومت فشاري تک محوري نمونههاي آلوده با افزايش درصد نفت و سن آلودگي است .نتايج
آزمايشهاي برش مستقيم ،كاهش چسبندگي خاك و افزايش جزئي زاويه اصطکاک داخلي را
با افزايش درصد وزني نفت خام نشان ميدهد .همچنين نتايج آزمايش هاي  CBRنيز با افزايش
آلودگي با رشد مواجه شده و در مقادير وزني باالي نفت خام ،افت شديدي نشان ميدهد .در
ادامه با استناد از نتايج آزمونهاي آزمايشگاهي انجام گرفته ،مدلسازي نشست يک مخزن
ذخيره توسط نرمافزار  PLAXISدر سه حالت خاک غير آلوده و آلوده به مقادير  6و  15نفت
خام انجام گرفته است .در پايان نيز پژوهشي در ارتباط با راهکارهاي پااليش خاکهاي آلوده به
نفت از ديدگاه محيطزيست انجام شده است.
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مقام معظم رهبري:
كوشش در ميدان علم ،اخالق ،همكاريهاي سياسي و تحقيق نيز جهاد محسوب ميشود.

مدلسازي فرآيند هيبريدي هوادهي -تراوش تبخيري جهت حذف
تركيبات آلي فرار از آب و بازيابي آنها
دانشجو :فرهاد زارعي

دانشگاه :مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل

استاد راهنما :علي اصغر قريشي

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

ترکيب فرآيند هوادهي در برجهاي آکنده با فرآيند غشايي تراوش گاز ميتواند ضمن حذف
آاليندههاي فرار از آب ،از طريق بازيابي آاليندههاي دفع شده از آب توسط غشا از تبديل
آلودگي آب به هوا جلوگيري کند .در اين تحقيق مدل رياضي مناسب براي فرآيند ترکيبي
هوادهي -تراوش گاز جهت حذف ترکيبات آلي فرار VOCاز آبها و پسابهاي صنعتي و تاثير
پارامترهاي موثر همچون دما ،غلظت آالينده در خوراک ورودي و دبي جريان در آن بررسي
شده است .ارائه مدل فرآيند برج هوادهي بر مبناي تئوري دو فيلمي و تئوري نفوذ مولکولي در
سرتاسر دو فيلم ساکن است که فرآيند انتقال کلي را ترکيبي از مقاومتهاي فازهاي گاز و مايع
بيان ميکند و حل معادالت توسط نرمافزار MATLABجهت به دست آوردن راندمان حذف
در شرايط معيني از خوراک ورودي و برج انجام شده است .مدل ارائه شده در فرآيند غشايي بر
مبناي تئوري « انحالل-نفوذ» و مدل مقاومتهاي سري در غشا و فازهاي مجاور غشا ميباشد.
پارامترهاي مرتبط با انتقال بر اساس داده هاي تغييرات فالکس عبوري از غشا با شدت جريان
و ضخامت غشا تعيين گرديده است .در اين تحقيق دفع سه ترکيب آلي فرار 1 ،و  1و -2تري کلرو
اتان  ،)C2H3Cl3(کلروفرم  )CHCl3(و دي کلرو متان  )CH2Cl2(از آب بهوسيله فرآيند هيبريد
تحت شرايط عملياتي زير مدلسازي گرديد :شدت جريان آب =  ،40-8 h/Lغلظت VOCدر
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خوراک =  ،1000-10ppmارتفاع ستون آکنده برابر 90سانتي متر ،شدت جريان گاز =
 ،1000-40غشاي استفاده شده PDMSبا مساح 
ت  . 7/14 cm2در پايان برخي از نتايج بدست
آمده از مدل با مقادير تجربي مقايسه شده است که نتايج به دست آمده در فرآيند ترکيبي
نشان ميدهد؛ در غلظتهاي پايين خوراک راندمان حذف کمتر ميباشد و با افزايش غلظت،
ش 5-10
راندمان حذف اندکي افزايش مييابد؛ به طوري که دو برابر کردن غلظت ورودي ،افزاي 
 %راندمان را براي هر سه ترکيب در پي دارد .همچنين افزايش شدت جريان گاز ،نسبت هوا
به آب در برج را زياد کرده و سبب سهولت جداسازي آالينده ميشود؛ به طوري که با افزايش
شدت جريان گاز از 200به 800L/hراندمان حذف براي دي کلرو متان تقريبا از  % 17به % 75
و براي کلروفرم از  % 60تا %82و براي تري کلرو اتان از  %50تا  %75افزايش مييابد .از آنجايي
که دماي زياد در برج هوادهي به علت تاثير افزايش بر ضريب هنري آالينده بازده حذف را باال
ميبرد ،اما تاثير دما در سيستمهاي غشايي وابسته به نوع غشا و ماده آلي و تاثير برد و پارامتر
ضريب حالليت و ضريب هنري است که ممکن است سبب افزايش يا کاهش راندمان در فرآيند
غشايي شود؛ به طوريکه براي تري کلرو اتان افزايش دما از 35تا  65 o Cراندمان در برج هوادهي
را از  %64به  %80افزايش داده اما راندمان فرآيند غشايي را به علت کاهش ضريب حالليت و در
نتيجه کاهش ضريب تراويدگي از  %93تا  %62کاهش ميدهد و در فرآيند هيبريد با توجه به
تاثيرپذيري بيشتر از راندمان حذف در برج هوادهي ،راندمان کل حذف آالينده از  %63تا %75
 افزايش مييابد .لذا دماي دو فرآيند بايد بهينه در نظر گرفته شود.
h/L
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مقام معظم رهبري:

دانش وسيلهي نجات و رستگاري انسان است.

بررسي رفتار تجزيه بيولوژيكي و انتقال مواد نفتي در آبهاي زيرزميني
اطراف پااليشگاه نفت تهران
دانشجو :محمدعلي حبيبي

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استاد راهنما :دكتر احمد خدادادي

رشته تحصيلي :مهندسيعمران -محيطزيست

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده :

هدف از اين پژوهش ،مدلس��ازي انتقال پيش بيني تجزيه طبيعي مواد نفتي در محيط آب
زيرزميني اس��ت .در اين اس��تفاده ش��ده كه يك مدل مشاهدهاي اس��ت كه ميتواند ميزان
پاكسازي هيدروكربنهاي  Bioscreenتحقيق ،از مدل محلول رها شده در سايتهاي نفتي
را از طريق تضعيف طبيعي شبيهس��ازي كند .در اين مدل ،انتقال آلودگي نفتي در محدوده
پااليش��گاه تهران در آب زيرزميني مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت .احتماالً منابع آالينده ،با
توجه به مقياس آلودگي از چندين نقطه است .در واقع ،نشت از خطوط لوله ،خروج از جريان
تاسيسات پااليشگاه ،نشت از مخازن و برخي حوادث گزارش شده ،وجود دارد .پااليشگاه تهران با
خاك رسي همگن و كمي الي ماسهاي پوشيده شده است .سطح آب زيرزميني با تفاوت كمي
نسبت به توپوگرافي و از شمال به جنوب در حركت است .خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه
شامل گراديان هيدروليكي 5/045 * 10-3 cm/s؛ هدايت هيدروليكي 2/ 14* 10-4 cm/s
و تخلخل برابر  0/4بهدس��ت آمد .چگالي خاك  ،2/03 Kg/lضريب توزيع كربن آلي مربوط
به بنزن  ،38 Kg/lفاكتور تأخير برابر  1/2درصد كربن آلي در خاك ( 0/100 )focتعيين و در
مدلسازي وارد شده است .با توجه به مطالعات انجام شده پذيرندههاي الكترون تاثير بهسزائي
در تجزي��ه بيولوژيكي آلودگي نفتي دارند و در  Bioscreenبا عنوان واكنش فوري بررس��ي
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شده است .براين اساس مقدار متوسط اكسيژن برابر  ،5/8 mg/lنيترات  ،16/3 mg/lسولفات
 ،398 mg/lآهن  182/7 mg/l IIو متان مشاهده شده  7/2 mg/lبهدست آمد،16/3 mg/l .
شده است .با توجه به ساخت پااليشگاه در سال  1968و نتايج آزمايشگاهي در سال 36 ،2004
سال براي شبيهسازي انتخاب شده است .مقدار متوسط ضخامت اليه نفتي  2/45 mبهدست
آمد ،mg/l ، .بهدس��ت آمده اس��ت .با توجه به حجم خاك آلوده ،ميزان آلودگي 7073 Kg
بهدس��ت آمد .با استفاده از خروجي مدل مش��اهده گرديد كه غلظت منبع از  25 mg/lبــه
 15 mg/lدر حال��ت ب��دون تجزيه و درجه اول كاهش يافت��ه و با در نظر گرفتن پذيرندههاي
الكترون اين مقدار به كمتر از  10 mg/lميرسد .مطابق نتايج ،پس از گذشت  36سال از شروع
آلودگي ،حداكثر غلظت بر ميزان  100تا  150mاز منطقه منبع فاصله ميگيرد كه اين مقدار
ناشي از نفوذپذيري پايين خاك منطقه است.
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مقام معظم رهبري:

جنبش نرمافزاري يا توليد علم يعني خارج شدن علم از حالت تقليدي و ترجمهاي.

ساخت و شناسايي غشا نانوزئوليتي  MFIبر روي پايه آلومينا و بررسي
امكان جداسازي تركيبات  BTXاز آبهاي آلوده به روش تراوش
تبخيري
دانشجو :رضوان تركمان

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استاد راهنما :محمد سلطانيه

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي-گرايشپديدههايانتقالوفرآيندهايجداسازي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

غشاهاي زئوليتي به عنوان يکي از مهمترين انواع غشاهاي معدني از نوع غشاهاي متخلخل هستند
که داراي ساختار مرکب از چند اليه هستند و به وسيله پوشاندن يک نگهدارنده متخلخل از نوع
آلومينا ،استيل متخلخل ،موليت و ،...با يک اليه نازک انتخابگر زئوليتي ساخته ميشوند .هدف
از اين پروژه ساخت غشاي زئوليتي  MFIبا حداقل نواقص ساختماني و ضريب جداسازي باال به
کمک روش هيدروترمال براي حذف ترکيبات  BTXاز آب بوده است زيرا که اين ترکيبات داراي
حالليت بسيار کم در آب هستند و جداسازي آنها توسط روشهاي تقطير مقرون به صرفه تر
است .در راستاي رسيدن به هدف پروژه که ساخت غشا  MFIبا کيفيت باال است ،آزمايشات در
سه بخش شامل سنتز نانو پودر  ،MFIساخت غشا  ،MFIتست غشاهاي تهيه شده با استفاده
از روش تراوش تبخيري براي جداسازي مخلوط آب/الکل ،آب BTX/انجام پذيرفت .براي ساخت
غشا از روش رشد ثانويه استفاده شد و از آنجا که دانه نشاني سطح پايهها نقش مهمي در تسريع
فرآيند و بهبود رشد اليه زئوليتي بر روي سطح پايه ايفا ميکنند ،ساخت نانو ذرات  MFIبا
استفاده از روش هيدروترمال و با مطالعه تأثير پارامترهاي مختلف به کمک روش آماري تاگوچي
تحقق پذيرفت تا عالوه بر تعيين عوامل موثر جهت دستيابي به نانو ذرات با خلوص باال و حداقل
اندازه ذرات ممکن ،از دانش کسب شده در مرحله رشد کريستالها و ساخت غشا استفاده شود.
ارزيابي پودرها و غشاهاي سنتز شده با استفاده از آناليز پراش اشعه ايکس ()XRDو عکسبرداري
با ميکروسکوپ روبشي( )SEMو طيف سنجي مادون قرمز ( )IRانجام شد.
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مقام معظم رهبري:

دانش ،دين را حفظ ميكند؛ اين منطق اسالم است.

حذف و تجزيه زيستي آنتراسن در محيطهاي آبي توسط قارچ ريسه
سفيد
دانشجو :عظمت محمدي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :دكتر بهرام ناصر نژاد

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :دکترا

تاريخ1388 :

چكيده:

يکي از مشکالت اساسي اکوسيستمهاي آبي و خاکي ،رها شدن پسابهاي سخت تجزيه پذير
به محيطزيست است .نشان داده شده است که قارچ هاي ليگنينوليتيک ميتوانند محدوده
وسيعي از اين آاليندهها را بدليل آنزيمهاي غيراختصاصي خود تجزيه نمايند .آاليندههاي اصلي
محيطزيست شامل ترکيبات آلي کلرينه ،هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقهاي ،رنگها و
پليمرهاي مصنوعي است .در اين پژوهش تثبيت قارچ فانروکايت کرايسسپوريم براي توليد
آنزيم بر روي پايههاي خنثي و غيرخنثي همچون شبکههاي نايلوني ،تراشههاي چوب و پلي
اورتان مطالعه شده است .باگاس بهعنوان پايه تثبيت انتخاب شده است که داراي مشخصههاي
مطلوبي نظير حفظ خواص فيزيکي در شرايط تخمير ،کاهش ندادن فعاليت سلولي و دسترسي
فراوان با قيمت ارزان است .در اين شرايط با بهکارگيري طراحي آزمايشها به روش طرح
ترکيبي مرکزي شرايط بهينه سامانه بهدست آمد ،مقدار بيشينه فعاليت آنزيم منگنز پراکسيداز،
 76 U/lو ميزان آنتراسن باقيمانده در محيط  16درصد بود .بيوراکتورهاي مختلفي براي تثبيت
فانروکايت کرايسسپوريم جهت توليد آنزيمهاي ليگنينوليتيک مورد استفاده قرار گرفته است.
در اين مطالعه بيورآکتور بستر چکنده با پايه تثبيت باگاس و آنتراسن بعنوان آالينده مدل
انتخاب شد .ميزان بيشينه فعاليت آنزيم منگنز پراکسيداز 150 U/l ،و آنزيم ليگنين پراکسيداز،
 165 U/lبوده و ميزان آنتراسن باقيمانده در محيط  17درصد بود .نتايج نشان داد که باگاس
پايه تثبيت مناسبي براي تجزيه زيستي آنتراسن است .در انتها نيز سازوکار واکنش بر اساس
مصرف سوبسترا با معادله ميکائيليس -منتن بهدست آمد.
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مقام معظم رهبري:
در اينجا نخبه علمي در ميدان پرورش ،پيشرفت و توليد علم بايستي مثل يك سرباز كار كند.

تعيين شرايط بهينه و مدلسازي حذف بيولوژيكي سرب و كادميم از
محلولهاي آبي توسط جلبك غيرزنده تصفيه شده Padina Pavonia
دانشجو :امينه مجديان

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :دكتر منوچهر نيك آذر /دكتر فرزانه وهاب زاده

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در رساله حاضر به حذف فلزات سنگين سرب و کادميم از محلولهاي آبي توسط جلبک
غيرزنده  Padina pavoniaپرداخته شده است .اثر عوامل مختلف شامل فصول مختلف برداشت
جلبک ،پيش تصفيه با مواد مختلف ،زمان تعادل جذب ،تأثير  ،pHتأثير دوز جاذب ،سايز جاذب،
دور همزن ،دما ،دفع با مواد مختلف ،حضور يون مزاحم در سيستم ناپيوسته بررسي شدند.
مدلسازي ايزوترم تعادلي به کمک مدلهاي النگمير ،فرندليچTemkin ،و ،D-R، Sips، Khan
ردليش-پترسون ،راک-پرازنيتز و  Hillانجام گرديد و همه مدلها با دادههاي آزمايشگاهي تطابق
داشتند ولي مدل فرندليچ در تمام محدوده دمايي کار شده بهترين تطابق را داشت .ماکزيمم
ظرفيت جذب از مدل النگمير براي کادميم ( )297/9 mg/gو سرب( )421/4 mg/gبهدست
آمد .مدلسازي سينتيکي جذب بيولوژيکي با استفاده از مدلهاي درجه اول برگشت پذير ،شبه
درجه اول و دوم Elvoich ،و درجه دوم اصالح شده (مرحله واکنش کنترل کننده سرعت)
صورت گرفت و مدل شبه درجه دوم بهترين تطابق را با دادهها در تمام زمانهاي جذب نشان
داد .در کنار آن نفوذ فيلمي در مراحل اول جذب و نفوذ درون مولکولي در مراحل آخر جذب
به همراه مرحله واکنش کنترلکنندههاي جذب هستند .همچنين با استفاده از ثابت تعادل
ترموديناميکي در دماهاي مختلف ،پارامترهاي ترموديناميکي انرژي آزاد گيبس ،تغييرات آنتالپي
و آنتروپي استاندارد محاسبه شدند و مشخص شد که جذب خودبخودي ،گرماگير و با افزايش
بينظمي همراه است.
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مقام معظم رهبري:
علم آگاهي ميآورد ،تقوا شجاعت ميآورد و درايت ،مصالح كشور و م ّلت را تأمين ميكند.

حذف يونهاي فلزي نيكل از پسابهاي صنعتي در شرايط غيرهوازي با
استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن
دانشجو :داوود ايرانشاهي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما:دكترقاسمعموعابديني/دكترعليرضاذوالفقاري/مهندسجوادملكوتيخواه

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي-گرايشطراحيفرآيند

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در اين پروژه جذب يونهاي فلزي نيكل ( )IIبر نانو ذرات مگنتيت بررسي شده است .نانو
ذرات مگنتيت با روش همرسوبي از يونهاي آهن دو و سه ،در حضور آمونياك سنتز شدند.
اندازه متوسط و توزيع اندازه ذرات با دستگاه اندازهگيري قطر انجام گرفت .اندازه متوسط ذرات
مگنتيت 26 ،نانومتر به دست آمد و كروي بودن ذرات با استفاده از تصاوير آناليز  ،TEMبه
تائيد رسيد .سطح ويژه نانو ذرات با آناليز  44/36 ،BETبه دست آمد .در فرآيند جذب نيكل
بر نانو ذرات مگنتيت ،اثر  ،pHزمان ،مقدار نانو ذرات ،غلظت اوليه نيكل ،دما ،دور همزن ،و
حجم عملياتي بررسي شد .با افزايش  pHاز  2به  ،12ميزان درصد جذب نيكل از  15درصد
به  99/985افزايش يافت .اعم جذب نيكل در ده دقيقه اول انجام شد و با افزايش غلظت نانو
ذرات از  2به  ،5ميزان درصد جذب از  50به  99/980درصد افزايش يافت .اثر غلظت اوليه بر
ميزان جذب بررسي شد و ايزوترمهاي جذب النگمير و فرندليچ براي انطباق با دادهاي تعادلي به
كاربرده شدند .ايزوترم النگمير تطابق بهتري با دادههاي تعادلي داشت و با استفاده از اين معادله
مقدار حداكثر ميزان جذب نيكل 5/34×10-5 ،بهدست آمد .با افزايش دما از 10به  80درجه
سانتيگراد ،ميزان جذب افزايش يافت و ميزان تغييرات آنتالپي استاندارد جذب  20/30بهدست
آمد كه حاكي از شيميايي بودن جذب نيكل بر نانو ذرات مگنتيت است .ميزان تغييرات آنتروپي
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جذب  0/0753بهدست آمد كه نشان ميدهد جذب نيكل بر نانو ذرات مگنتيت پديده اي خود
به خودي است .اثر دور همزن بر جذب نيكل بررسي شد .در دورهاي باال ،با افزايش دور همزن،
اثر چنداني بر ميزان جذب ،مشاهده نشد .به طوريكه در دورهاي  100 rpmبه باال ،ميزان در صد
جذب تقريباً ثابت ماند .جداسازي نانو ذرات مگنتيت ،با طراحي يك دستگاه جداساز مغناطيسي
در آزمايشگاه انجام شد .نانو ذرات مگنتيت در اين دستگاه با اعمال ميدان مغناطيسي كمتر از
يك تسال جدا شدند .بعد از جداسازي مغناطيسي نانو ذرات مگنتيت و نيكل ،بازيافت مگنتيت
با به كار بردن اسيد كلريدريك انجام شد .با كاهش  pHمحلول به مقدار  ،2مقدار  70درصد
از نيكل وا جذب شد كه نمايانگر برگشت پذير بودن محدود فرآيند واجذب نيكل بر نانو ذرات
مگنتيتاست.
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مقام معظم رهبري:
براي كساني كه ميتوانند ،وظيفه آنهاست تا بتوانند ملت را به عزت برسانند و از وابستگي رها كنند.

حذف بيولوژيكي فلزات سنگين مس و كروم از پسابهاي صنعتي
دانشجو :ليال داورپناه فخر

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استادراهنما:دكتر منوچهر نيك آذر/دكتر فرزانه وهاب زاده

رشتهتحصيلي:مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:
در اين تحقيق ،هدف بررسي قابليت توده ميسيليومي قارچ Phanerochaete Chrysosporium

که قادر به تجزيه طيف وسيعي از ترکيبات آلي است ،در کاهش يا حذف يونهاي مس دو
ظرفيتي و کروم شش ظرفيتي از محلولهاي آبي بوده است .منحني رشد قارچ مذکور مبين اين
بود که پس از زمان  5روز ،رشد قارچ وارد فاز سکون ميشود و رشد ،يک تابع درجه  3از زمان
خواهد بود .همچنين زمان رسيدن به تعادل براي هر دو فلز 2 ،ساعت برآورد گرديد و اپتيمم
 pHاوليه محلول نيز جهت انجام جذب ،براي مس و کروم بهترتيب  6/0و  3/0از نتايج آزمايشي
بهدست آمد .با بررسي اثر ميزان جاذب بر جذب ،مشخص گرديد که با افزايش اين پارامتر،
درصد جذب تا حدي افزايش يافته و پس از آن ثابت ميشود ،حال آنکه ميزان جذب ويژه ،روند
خالفي را نشان ميدهد .با مطالعه افزايش غلظت اوليه يون فلز از  20تا  500ميليگرم بر ليتر بر
راندمان حذف ،مشاهده ميشود که درصد جذب براي مس و کروم بهترتيب  %78/8و %83/6
کاهش پيدا ميکند .با بهکارگيري ايزوترمهاي النگمير و فرندليچ با نتايج تعادلي ،ايزوترم النگمير
براي هر دو فلز به عنوان ايزوترم بهينه با  R2 <9.0معرفي گرديد .همچنين ماکزيمم جذب تک
اليه اي از اين ايزوترم ،براي مس  97/08 mg/gو براي کروم  ،49/0 mg/gمحاسبه گرديد .با
بکارگيري معادالت مرتبه شبه اول و دوم براي بررسي سينتيک جذب ،نتايج حاکي از آن بود
که فرآيند جذب مس و کروم ( )VIتوسط جاذب مربوطه از سينتيک مرتبه شبه دوم پيروي
ميکند .نتايج مربوط به مطالعات دفع نشانگر اين بود که بازده دفع فلز مس از جاذب نسبتا باال
بوده و در تمام  5سيکل انجام شده ،باالي  %85ميباشد و پس از  5سيکل %22/8 ،از ظرفيت
جذب بيومس کاهش مييابد ،حال آنکه در مورد کروم بازده دفع بسيار کمتر از مس ميباشد
وپس از  3سيکل ديگر دفعي صورت نميگيرد و ظرفيت جذب بيومس پس از  4سيکل ،در
حدود  %91کاهش مييابد.
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مقام معظم رهبري:

به علم اهميت دهيد ،كليد اصلي بازكردن قفلهاي گوناگون ،اهميت دادن به علم است.

حذف تركيبات فرار آروماتيكي از هوا به روش بيوفيلتراسيون

دانشجو :سيد مرتضي ضمير

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استاد راهنما :دكتر روئين حالج /دكتر بهرام ناصرنژاد

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

با گسترش صنايع مختلف ،بحث کنترل هواي خروجي از اين صنايع به يک موضوع جدي تبديل
شده است .در اين ميان ،بيوفيلتراسيون به عنوان يک روش ارزان ،چه از نظر هزينههاي اوليه و
چه از نظر هزينههاي عملياتي شناخته شده است .به ويژه براي غلظتهاي کم آالينده در هوا به
عنوان تنها روش اقتصادي به شمار ميرود.
در اين تحقيق ،حذف تولوئن از هوا مورد بررسي قرار گرفت .تولوئن به گروه آروماتيک ها
تعلق دارد و يکي از مهمترين حاللها و ماده اوليه بسياري از فرآيندها در صنايع پتروشيمي و
پااليشگاهي ،چسب سازي ،روکش دهي و .. .به حساب ميآيد.
براي حذف تولوئن از هوا ،يک سيستم بيوفيلتراسيون آزمايشگاهي ساخته شد .هوا پس از
مرطوب شدن از داخل ظرف حاوي تولوئن عبور کرد .سپس به ستون بيوفيلتر از جنس پلکسي
گالس با قطر 9/9 cmو ارتفاع  75 cmوارد شد .اين ستون شامل سه مرحله بود که هر مرحله
با کمپوست و سنگ الواي استريل شده به نسبت  2به  1پر شده بود .اين بستر با قارچ فنروکائت
کرايسوسپوريوم که از پتانسيل بااليي در حذف ترکيبات پيچيده در فاز مايع برخوردار است،
تلقيح شد .کارايي اين بيوفيلتر در يک دوره شصت روزه و با هوادهي هشت تا ده ساعته در
روز ارزيابي شد .نتايج نشان داد که باالترين بازده حذف در دبي  lit/min 0/4و غلظت آالينده
 gr/m3 13/0به دست آمد که حدود  %87بود .با افزايش غلظت آالينده و کاهش زمان اقامت،
بازده حذف کاهش يافت .حداکثر ظرفيت حذف حدود gr/m3hr 5/2به دست آمد .مطالعه
سينتيکي فرآيند با کاربرد معادله ميکائليس -منتن نشان داد که متوسط سرعت حذف
حداکثر (rm) 17/73 gr/m3hrو متوسط ثابت اشباع آن (Km) 1/235 gr/m3بود.
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مقام معظم رهبري:
در دنيايي كه علم و فناوري حرف اول را ميزند ،ثروت هم از راه علم و فناوري به وجود ميآيد.

مشخصه سازي يك سيستم بيورآكتور هيبريدي جهت تصفيه پساب مدل
دانشجو :محمود يكرنگ

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :محمدرضا مهرنيا

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در اين مطالعه به بررسي رآكتورهاي بيوفيلمي با ذرات معلق (مانند رآكتورهاي جريان باالرونده
پتوي لجن ،بسترسيال بيوفيلمي ،پتوي گسترده لجن گرانولي ،سوسپانسيوني هوا باال برنده
بيوفيلمي و رآكتورهاي چرخش داخلي) پرداخته شده است .مهمترين ديدگاههاي عملياتي
و طراحي اين رآكتورها (مانند تشكيل بيوفيلم ،هيدرو ديناميك ،انتقال جرم ،اختالط) مورد
تحليل و بحث و بررسي قرار گرفته است .در ادامه به بررسي مدلهاي رياضي توصيف كننده
چنين رآكتورهايي پرداخته شده است .هدف اين پاياننامه ارائه مدل مناسبي براي رآكتورهاي
بيوفيلمي بستر متحرك بود كه بر همين اساس با بررسي چند مدل بيان شده ،يك مدل رياضي
در حالت غير يكنواخت براساس مدل يك بعدي ويليامسون -ريتمن -مككارتي ( )1976به
همراه ايجاد تفاوتهايي در مدل مانند سادهسازي انجام شده در استفاده از تنها يك سينتيك
مشخص به نام سينتيك هالدين براي توصيف واكنشهاي زيستي براي گونههاي مختلف درون
بيوفيلم و يا به حساب آوردن مايع ساكن اطراف بيوفيلم ارائه شد كه اين مدل در حالت غير
يكنواخت با مقادير تجربي ارائه شده در مقاالت در مورد حذف آاليندههاي هيدروكربني مطابقت
ميكند .نتايج مدلسازي نشان ميدهد كه زمان مورد نياز جهت حذف آاليندههاي هيدروكربني
حدود  150ساعت (كمتر از  7روز) است كه اين مقدار كمتر از نتايج تجربي است .علت اين امر
ميتواند در اثر موارد زير باشد :در نظر گرفتن ساختار همگن براي بيوفيلم ،استفاده از ضرايب
انتقال جرم و سينتيكي فنل به عنوان نماينده آاليندهها در مدلسازي ،و با احتمال كمتر وجود
نواحي مردابي در رآكتور .ويژگي اين مدل ايناست كه ميتواند هم در مورد رآكتور بيوفيلمي
بسترسيال و هم براي رآكتور بيوفيلمي بستر متحرك استفاده شود .يكي از نتايج مهم مدلسازي
انجام شده اين است كه با تقريب خوبي ميتوان از پارامترهاي سينتيكي فنل به عنوان نماينده
آاليندههاي هيدروكربني براي مدلسازي استفاده كرد.
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مقام معظم رهبري:

علم ،محور توسعه حقيقي براي كشور است .ما بدون علم نميتوانيم به جايي برسيم.

مطالعه تجربي خصوصيات و نرخ اشتعال آتش سوزيهاي استخري

دانشجو :مصطفي منسوجي

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استاد راهنما :دکتر عبدالصمد زرين قلم مقدم

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

آزمايشات آتشسوزي استخري در مخازني با قطر  50 ،30 ،20سانتيمتر انجام گرفت و تغييرات
نرخ اشتعال و توزيع دما در فواصل مشخصي از شعله ثبت گرديد .در آزمايشات مختلف تاثير
مساحت سطح و ضخامت اوليه اليه سوخت بر پارامترهاي فوق بررسي شد .همچنين ،با در
نظر گرفتن تغييرات نرخ اشتعال در طول زمان آزمايش ،آتش استخري به چهار مرحله تقسيم
گرديد .در ادامه دادههاي نرخ اشتعال براي بررسي رفتار جوشش اليه نازك مورد استفاده قرار
گرفت .پديدهي جوشش اليه نازک در شرايطي که اليه سوخت بر روي بستري از آب قرار گرفته
باشد ،مطالعه شد .نتايج نشان ميدهد تغيير در قطر مخزن آتش و ضخامت اليه سوخت تاثير
مستقيم بر رفتار اين پديده دارد .رفتار پديده جوش اليه نازك با اندازهگيري پارامترهاي زمان
شروع جوشش ،ضخامت اليه سوخت در زمان شروع جوشش (ضخامت جوشش) ،نسبت جرمي
سوخته شده قبل از جوشش ،شدت جوشش ،و مدت احتراق سنجيدهشد .نتايج وابستگي
مستقيم پارامترهاي مذكور به شرايط اوليه آتش استخري نظير قطر استخر و ضخامت اوليه
سوخت را نشان داده است .بدين صورت که قطر استخر ارتباط مستقيم با شدت جوشش،
ضخامت جوشش ،و دماي بيشينه دارد .همچنين با افزايش ضخامت اوليه اليه سوخت ،اگر چه
زمان شروع جوشش به تعويق ميافتد ،اما پس از شروع جوشش اليه نازک ،اين پديده شديدتر
رخ ميدهد.
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مقام معظم رهبري:

ما ميخواهيم در دانش و فناوري به جايي برسيم كه در شأن ملت ايران است.

مطالعات تجربي تصفيه پسابهاي نفتي در سيستم ترکيبي غشاهاي پايه
پليمري
دانشجو :عبدالحميد صالحي ابوالوردي

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :دكترتورج محمدي

رشته تحصيلي:مهندسيشيمي-گرايشفرآيندهايجداسازي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

با توجه به بحران آب در دهه اخير و مشکالت فراوان ناشي از کمآبي ،امروزه بهکارگيري
فرآيندهاي تصفيه پساب ضروري است .در واقع استفاده مجدد از پسابها و فاضالبها به علت
نياز روز افزون به آب ،روز به روز بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد .به ويژه در ايران به علت كمي
آب و گراني آب آشاميدني ،استفاده از پسابهاي پااليش شده براي مصارف غيرخانگي مانند
آبهاي صنعتي ،آبياري فضاهاي سبز درون شهري ،پاركها ،جنگلها و شستشوي خيابانها
و كانالهاي فاضالب اهميت ويژهاي پيدا ميكند .در اين تحقيق نتايج حاصل از بررسيهاي
تجربي تصفيه پساب نفتي و روغني توسط يک سيستم ترکيبي ارائه شده است .براي انجام
آزمايشات از غشاي پليسولفون ( )PSبه عنوان غشا اولترافيلتراسيون و غشاي پلي آميد به
عنوان غشا اسمز معکوس و نمونههايي از پساب خروجي پااليشگاه به عنوان خوراک استفاده
شده و تاثير پارامترهاي عملياتي مختلف مانند اختالف فشار اعمال شده در دو طرف غشا،
سرعت جريان عرضي متقاطع ،دما و  pHبر روي فالکس عبوري از غشا ،مقاومت ناشي از
گرفتگي و پسدهي مورد بررسي قرار گرفته است .در فصل اول اين تحقيق به اهميت تصفيه
پسابهاي نفتي و تاريخچه تصفيه پساب پرداخته شده است .در فصل دوم و سوم مروري کلي
بر فرآيندهاي به کار رفته و کاربردهاي آنها در تصفيه پساب انجام گرفته است و فرآيندهاي
فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي در تصفيه پساب مورد مطالعه و بررسي شناخت قرار گرفته اند.
در فصل چهارم نيز به شناخت فرآيندهاي ترکيبي غشايي پرداخته شده است .در فصل پنجم
اين تحقيق مواد ،روشها و طراحي آزمايشها ارائه شده است .در فصل ششم بحث روي نتايج
انجام شده و در پايان نتيجهگيري نهايي ارائه گرديده است .نتايج بهدست آمده نشان ميدهد
سيتم ترکيبي ميتواند در مقايسه با روش معمولي (بيولوژيکي) موثرتر عمل نمايد بهطوريکه
مقادير گريس و مواد نفتي )oil & grease)، TOC، COD، TDS، TSSکدورت بهترتيب معادل
 ،%100 ،%100 ،%95 ،%98/4 ،%96/3 ،%100کاهش يافتند.
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مقام معظم رهبري:

سيطره و تسلط علمي به دنبال خود عزت سياسي هم ميآورد.

تحقيق تئوري و تجربي آتش استخري و تجهيزات احاطه شده در آن با
بررسي اثر ذرات نانو
دانشجو :آرش نجفي

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استاد راهنما :دکتر عبدالصمد زرين قلم مقدم

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين رساله ،آزمايشات تجربي جهت تعيين زمان گسترش شعله روي سوختهاي گازوئيل
و نفت سفيد انجام شد و اثر کربن نانو لوله چند ديواره روي گسترش شعله در اين سوختها
بررسي گرديد .از کربن نانو لوله چند ديواره به عنوان ذرات نانو و نفت سفيد و گازوئيل به عنوان
سوخت هيدروکربني مايع استفاده شد .با افزودن ذرات نانو به سوخت ،زمان گسترش شعله در
مورد نفت سفيد بين  15تا  30درصد و در مورد گازوئيل بين  6تا  26درصد افزايش مييابد .از
روش آماري انووا براي اعتبار سنجي نتايج استفاده شد .نتايج نشان دادند که افزودن کربن نانو
لوله چند ديواره به سوختهاي مورد آزمايش باعث افزايش زمان گسترش شعله ميگردند و
روند افزايش زمان گسترش شعله به ميزان کربن نانو لوله چند ديواره اضافه شده ،خطي است
اما روند افزايشي است .آزمايشات اندازهگيري توزيع دماي شعله در جسم احاطه شده در آتش
انجام گرفت .تاثير پارامترهاي ابعاد آتش استخري ،فاصله از سطح سوخت ،نوع سوخت و تاثير
حضور ذرات نانو روي دماي شعله بررسي شد .از روش طراحي فاکتوريل در دو سطح براي
انتخاب شرايط آزمايش استفاده شد .افزايش ابعاد آتش استخري ،کاهش فاصله از سطح سوخت
باعث افزايش دماي شعله ميگردند .حضور ذرات نانو باعث کاهش دماي شعله ميشود .حضور
همزمان ذرات نانو به همراه افزايش قطر آتش سبب افزايش دماي شعله ميشود .سنگينتر
شدن سوخت سبب کاهش دما ميشود .در مجموع افزودن کربن نانو لوله چند ديواره باعث
کاهش  10تا  20درصدي دماي شعله ميگردد .به کمک روش تحليلي و عددي و ترکيب اين
دو روش ،چهار مدل براي توزيع دماي شعله ارائه گرديد .از بين چهار مدل ارائه شده ،مدل شماره
 1که به کمک روشهاي عددي به دست آمد ،بهترين توافق را با نتايج تجربي داشت ،اما ساير
مدلها نيز نتايج نسبتا قابل قبول ارائه نمودند.
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مقام معظم رهبري:

نه علم و نه فناوري ،بدون وجود مراكز فعال تحقيقاتي پيشرفتي نخواهد داشت.

بررسي پارامترهاي موثر بر پديده گرفتگي غشا در بيورآكتور غشايي
دانشجو :حامد اعظمي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :محمدرضا مهرنيا /محمدحسين صراف زاده/سياوش مدائني

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در اين پژوهش پديده گرفتگي غشا در بيورآکتورهاي غشايي مورد مطالعه قرار گرفته است.
به اين منظور پارامترهاي موثر به سه دسته مشخصات غشا ،متغييرهاي عملياتي و مشخصات
لجن فعال تقسيم شدهاند .براي انجام آزمايشها از بيورآکتور غشايي غوطه ور به حجم  19ليتر
استفاده شد که امکان استفاده از  4ماژول به صورت همزمان را دارا بود .نتايج نشان داد که
مشخصات غشا در مراحل اوليه گرفتگي موثر بوده ولي با تشکيل بيوفيلم بر روي سطح غشا اثر
خود را از دست ميدهند .همچنين بررسي اثر شدت هوادهي ،نشاندهنده وجود مقدار بهينه
شدت هوادهي است که درمقادير باالتر و پايينتر از آن گرفتگي غشا افزايش مييابد .بررسي
مشخصات لجن فعال نشان داد که مهمترين عامل گرفتگي ،بيوپليمرهاي موجود در لجن فعال
هستند که ناشي از سوخت و ساز سلولها و همچنين مرگ سلولي هستند .در ادامه آزمايشي به
منظور مطالعه دقيقتر اثر بيوپليمرها بر روي گرفتگي طراحي شده است که نتايج آن نشان داد
که در زمانهاي اوليه غلظت بيوپليمرهاي پلي ساکاريدي بر روي غشا زيادتر است ولي به مرور
زمان درصد بيوپليمرهاي پروتئيني باالتر ميرود و اين پديده با رشد گرفتگي همراه است .در
انتها آزمايشي با هدف کنترل اثر و غلظت بيوپليمرها در بيوراکتورغشايي انجام گرفت .نتايج اين
آزمايش نشانداد که با اضافهکردن مقادير اندکي از نمکهاي کاتيونهاي فلزي ميتوان ميزان
گرفتگي را تا چهار برابر کاهش داد.
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مقام معظم رهبري:

پايه و زيربناي اقتدار آينده شما ملت عزيز در قدرت علمي است.

تصفيه پسابهاي نفتي به روش ميكروفيلتراسيون توسط غشاي سراميكي
دانشجو :محسن عباسي

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد راهنما :تورج محمدي /افشين پاك

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي –گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

استفاده از فرآيندهاي غشايي در تصفيه پسابهاي نفتي ،به دليل داشتن بازده اقتصادي
باال و توانايي ترکيب با ديگر فرآيندهاي متداول تصفيه پساب ،در حال افزايش است .در اين
تحقيق ،نتايج حاصل از بررسيهاي تجربي تصفيه پسابهاي نفتي توسط غشاهاي سراميکي در
فرآيند ميکروفيلتراسيون و فرآيند ترکيبي ميکروفيلتراسيون -انعقاد ارائه شده است .براي انجام
آزمايشات ،از غشاهاي سراميکي موليت و موليت -آلومينا كه با درصدهاي مختلف آلومينا به روش
اکستروژن ساخته شدهاند ،استفاده شده است .آزمايشات با استفاده از پسابهاي سنتزي و واقعي
انجام شده است .جهت ساخت پسابهاي سنتزي از ميعانات گازي چاههاي گاز سراجه قم ،آب
مقطر و امولسيفاير  Triton X-100استفاده شده است .پساب واقعي نيز ،پساب خروجي از واحد
نمک زدايي چاههاي گاز سراجه قم است .در فرآيند ميکروفيلتراسيون توسط غشاهاي موليت،
تاثير عوامل مختلف مانند اختالف فشار اعمال شده در دو طرف غشا ،سرعت جريان عرضي ،دما،
غلظت روغن و نمک در پساب سنتزي بر روي شار تراوشي ،درصدگرفتگي و پسدهي غشاها
مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج حاصل نشان ميدهد که اختالف فشار ، bar 3سرعت جريان
عرضي  ،1/5دماي خوراك  35شرايط عملياتي بهينه در فرآيند ميکروفيلتراسيون با غشاهاي
موليت است .مقايسه عملکرد غشاهاي موليت و موليت -آلومينا در تصفيه پسابهاي سنتزي
و پساب سراجه نشان ميدهد که با افزايش درصد آلومينا در غشاهاي موليت -آلومينا ،به دليل
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افزايش تخلخل و قطر حفرات ،شار تراوشي غشاها افزايش يافته و درصد پسدهي غشاها کاهش
مييابد .بهترين عملکرد در جداسازي پسابهاي سنتزي مربوط به موليت با  %94جداسازي
بوده است .عملکرد غشاها در زمينه تصفيه پساب سراجه به دليل کوچکتر بودن قطرات روغن
نسبت به پساب سنتزي رضايت بخش نبوده است و درصد جداسازي پايين و گرفتگي شديد
غشاها مشاهده شده است .در فرآيند ميکروفيلتراسيون -انعقاد از از نمکهاي سولفات آلومينيوم،
کلريد آلومينيوم ،سولفات آهن فرو و کلريد آهن فرو به همراه آهک جهت تصفيه پسابهاي
سنتزي توسط غشاهاي موليت استفاده شده است .نتايج نشان ميدهد که با افزودن نمکهاي
منعقدکننده در غلظتهاي بهينه ،شار تراوشي و درصد پسدهي غشاها افزايش يافته و درصد
گرفتگي غشاها نيزکاهش مييابد .بهترين عملکرد در فرآيند ميکروفيلتراسيون -انعقاد ،مربوط
به سولفات آهن فرو به همراه آهک در غلظت  100 ppmاست.

307

خالصه پروژههاي دانشجويي

مقام معظم رهبري:

هركس دانش را به دست آورد ،ميتواند قدرتمندي و قدرتنمايي كند.

توليد هيدروژن به روش تجزيه فوتوكاتاليستي آاليندهها با استفاده از
نانوذرات نيمههادي
دانشجو :ليال يونچي

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استاد راهنما :عبدالصمد زرينقلم

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1388 :

چكيده:

فتوکاتاليس��ت  N-doped TiO2با س��طوح ويژه ب��اال از مخلوط اوره و تيتانيومدياکس��يد در
نس��بتهاي مولي مختلف و کلسينه ش��ده در دماهاي بين 350تا 700درجه سنتز شد و نيز
تيتانيوم دي اکسيد استفاده شده به روش همرسوبي با استفاده از مواد پيش ساز تترا تيتانيوم
ايزوپروکسايد و ايزوپروپيل الکل تهيه گرديد .مشخصات نمونههاي سنتزشده توسط روشهاي
 XRD ،SEM ،EDX ،BET ،UV-Visible spectrophotometerتعيي��ن گردي��د .طي��ف جذبي
فتوکاتاليس��ت  N-doped TiO2به بيش از  600نانومتر افزايش يافت .نيتروژن دوپينگ ش��ده
در ساختار تيتانيومدياکسيد يا بهصورت مولکولهاي نيتروژن روي سطح تيتانيومدياکسيد
جذب شيميايي ميشوند يا بهصورت اتمهاي نيتروژن ،جايگزين اتمهاي اکسيژن ميشوند که
هر دو آنها در پاسخدهي فتوکاتاليست ،به نور مرئي موثر ميباشند ولي نيتروژن جايگزين شده،
فعاليت فتوکاتاليستي بيشتري درتوليدهيدروژن تحت نور مرئي از خود نشان ميدهد.فعاليت
فتوکاتاليستي نمونههاي سنتز شده در ميزان هيدوژن توليد شده از آب که در آن آالينده آلي
متانل بعنوان معرف فداکار استفاده شده بود مورد ارزيابي قرار گرفت .فعاليت فتوکاتاليستي باالي
نمونههاي تيتانيومدياکسيد دوپينگ شده با نيتروژن در مقايسه با تيتانيومدياکسيد عالوه بر
موقعيت نيتروژن به انتقال نسبي فاز از آناتاس به روتيل براي  N-doped TiO2نيز مربوط ميشود.
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مقام معظم رهبري:
كشور بايد در علم ،در دانش و به تبع علم و دانش ،در آنچه كه مترتب بر علم است ،در رتبههاي اول جهان قرار بگيرد.

حذف فلزات سنگين از پساب به روش غشاي مايع تركيبي
دانشجو :ولياله ماندنيپورديل

دانشگاه :پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي

استادراهنما :حميدرضا مرتهب

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

با توجه به وجود کاتيونهاي کادميم و روي ( )IIدر پساب بسياري از صنايع و لزوم حذف اين
فلزات از پساب ،در تحقيق حاضر جداسازي آنها از محلول آبي به روش غشا مايع ترکيبي كه
به دنبال آن امكان بازيافت نيز فراهم ميگردد ،مورد مطالعه قرار گرفته است .در اين تحقيق از
يک  up-setطراحي شده جديد که ترکيبي از غشا مايع بالک و غشا مايع حمايت شده در آن
گنجانده شده ،استفاده گرديده است .استفاده از اين  up-setبسياري از معايبي که در کارهاي
قبلي مشاهده ميشود ،را برطرف ميسازد .براي انتقال كاتيونها به شكل كمپلكس آنيوني از
آنيون کيليتساز مناسب جهت ايجاد کمپلکس در فاز خوراک و حامل تري ايزواكتيل آمين در
فاز آلي استفاده گرديده است .در بررسي انجام شده براي حذف كادميم و روي ،تأثير متغيرهاي
گوناگون شامل اثر نوع فيلتر ،غلظت حامل pH ،اوليه فاز خوراک ،نوع اسيد مورد استفاده در فاز
خوراک pH ،اوليه فاز تهيساز ،نوع حالل ،غلظت اوليه كادميم در فاز خوراک ،ضخامت فيلم فاز
آلي ،اثر دما و اثر همزدن فاز خوراک بر روي بازده و ظرفيت حذف و انتخابپذيري روش مورد
مطالعه قرار گرفت .در بررسي انجام شده براي حذف کادميم ،ميزان كلريد موجود در فاز خوراک
و براي حذف روي اثر گونههاي مزاحم بر بازده و ظرفيت حذف بررسي گرديدهاند .کارايي
سيستم غشا مايع ترکيبي با کارايي غشا مايع حمايت شده مقايسه شده و مشاهده شده است
که سيستم غشا مايع ترکيبي کارايي خيلي بهتري از غشا مايع حمايت شده دارد.
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مقام معظم رهبري:

باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.

حذف فنل از پسابهاي صنعتي از طريق بهکارگيري بيورآكتور غشايي

دانشجو :شقايق نوروزيمنش

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :محمدرضا مهرنيا /محمدحسين صرافزاده

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -گرايش انرژي و محيطزيست

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

حضور تركيبات آلي حلقوي از جمله فنل در پساب بسياري از صنايع ،باعث اهميت روشهاي
حذف آن گرديده است .روشهاي زيستي حذف فنل ،به عنوان يكي از آاليندههاي محيطزيست،
در سالهاي اخير مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .در اين تحقيق ابتدا تجزيه زيستي
فنل توسط باکتري خالص ) Alcaligenes faecalis ATCC (8750در کشت لرزان و به حالت آزاد
و تثبيتشده بر روي فوم پلي اورتان بررسي شده است .نتايج نشان داد که تثبيت باكتري در
كشت لرزان باعث كاهش  37/5و  28/7درصدي زمان تجزيه زيستي كامل فنل با غلظتهاي
اوليه  700و  1000ميلي گرم بر ليتر ميشود .با توجه به بازدارندگي فنل ،معادله خطي هالدن
در كشت لرزان به خوبي رفتار سينتيكي باكتري را پيشبيني ميکند .در اين معادله نرخ رشد
ويژه ماكزيمم  m maxو ضريب بازدارندگي  Kiبه ترتيب 0/12 h-1و  268/08 mg/litمحاسبه شدند.
همچنين در تحليل آماري نتايج ،اثر غلظت و شرايط سلول (آزاد و يا تثبيت شده) بر زمان
تجزيه بررسي شد .در اين بررسي اين نتيجه به دست آمد كه زمان تجزيه تابع هر دو متغير
و تداخل اين دو متغير است .از طرفي مدلي توسط نرمافزار  Minitab 15براي پيشبيني تابع
هدف (زمان تجزيه) در نقاطي که آزمايش نشدهاند ،ارائه شد .سپس تجزيه زيستي فنل در
بيورآكتور غشايي با حجم اسمي  2/26ليتر و داراي غشايي از جنس پلي اتر سولفون و قطر منافذ
0/038 mmکه به صورت خارجي نسبت به سيستم قرار داده شده بررسي شد .از آن جايي که در
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بيورآکتور غشايي ،غشا به عنوان مانعي فيزيکي در برابر خروج سلولهاي معلق از سيستم است،
غلظت سلولي درون سيستم باال رفته و باعث افزايش سرعت تجزيه زيستي فنل در بيورآكتور
غشايي شد .همچنين جريان پساب تصفيه شده در خروجي از اين سيستم عاري از هرگونه
باکتري ،جامدات معلق و داراي کيفيت باال مشاهده شد .به عالوه به منظور بررسي گرفتگي غشا
مقادير تغيير شار خروجي نسبت به زمان تحت فشار ثابت  0/8بار در دو سمت غشا و به ازاي
هر يک از غلظتهاي اوليه فنل اندازهگيري شده و ميزان مقاومتهاي هيدروليکي غشا ،کيک و
انسداد منافذ محاسبه شد .نتايج نشان داد که افزايش غلظت اوليه فنل باعث تاخير در گرفتگي
غشا و کاهش شار ميشود .اين مطلب ميتواند به دليل افزايش فاز تاخير و کاهش سرعت رشد
سلولي در غلظتهاي باالتر فنل باشد .ولي از طرفي با افزايش غلظت اوليه فنل ،توده سلولي
نهايي بيشتر و در نتيجه گرفتگي نهايي بيشتر ميشود .در نتيجه شار نهايي در غلظتهاي باالتر
فنل اوليه ،کمتر از شار نهايي در غلظتهاي پايينتر فنل اوليه است.
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مقام معظم رهبري:

علم ،پیشرفت علمی و فراگیری ،نیاز اول كشور است.

شبيهسازي بيورآكتورهاي غشايي در تصفيه پسابهاي صنعتي با استفاده از
ديناميک سياالت محاسباتي
دانشجو :اميرحسين خليلي گرگاني

دانشگاه :دانشگاه تهران

استاد راهنما :محمدرضا مهرنيا /نويد مستوفي /محمدحسين صرافزاده

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -گرايش طراحي فرآيند

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

بيورآكتور غشايي يكي از فنآوريهاي زيستي مورد توجه براي تصفيه آب و فاضالب كه توسط
محققان و سازمانهاي محيطزيست دنيا است .گرفتگي يكي از مهمترين مشكالتي است كه
فرآيندهاي غشايي با آن مواجه هستند .گرفتگي غشا عبارتست از تجمع مواد بر روي سطح يا در
درون غشا به طوري كه نحوه عمل غشا تغيير يابد .در اثر اين پديده قطر حفرههاي غشا (مجراي
عبور سيال) كاهش مييابد و ممكن است به مسدود شدن تعدادي از آنها بيانجامد .بنابراين تجمع
مواد روي سطح غشا و به هم چسبيدن آنها منجر به تشكيل اليههايي بر روي سطح غشا ميگردد.
هوادهي رايج ترين و موثرترين روش مورد استفاده در کاهش گرفتگي است و انتخاب شرايط مناسب
هوادهي براي سيستم حياتي است .هدف از اين پروژه نشان دادن چگونگي تعيين خصوصيات
هيدروديناميکي و توسعه ديناميک سياالت محاسباتي به منظور درک بهتر اثرات هيدروديناميکي
جريان دوفازي بر کارايي تصفيه است .سيستم مورد بررسي يک بيورآکتورغشايي هواگرد داخلي به
ابعاد  0/18 ×0/24 ×0/7است که داراي دو بافل است که زاويه آنها در  87/5 ،90و  85درجه قابل
تنظيم است .براي شبيهسازي از معادله چندفازي Eulerianو همچنين معادله آشفتگي kاستاندارد
استفاده شد .تحقيق انجام شده شامل سه زير مجموعه :شبيهسازي دو فازي آب  -هوا ،شبيهسازي
دو فازي لجن فعال-هوا و شبيهسازي سه فازي آب-لجن فعال-هوا است .در قسمت اول به بررسي
اثر تغييرات ارتفاع مايع ،نرخ هواي ورودي ،حضور بافلها وتغيير زاويه آنها ،تعداد غشاها و فاصله
بين آنها پرداخته شد .در قسمت دوم ويسکوزيته لجن فعال و چگونگي تغيير مقاومت غشا با غلظت
توده زيستي مورد بررسي قرار گرفت .در قسمت آخر با در نظرگرفتن قطر متوسط لختهها سيستم
به صورت سه فازي شبيهسازي شد .نتايج مرحله سوم نشان داد که استفاده از معادالت گرانولي
 Eulerدر شبيهسازي سه فازي سيستم با در نظر گرفتن اندازه لختهها ،سبب نزديک شدن شرايط
رآکتور در شبيهسازي سيستم به حالت واقعي ميشود .شبيهسازي با استفاده از اين معادالت در
غلظتهاي باالي توده زيستي ( )30 g/litحاکي از تطابق دادهها با نتايج تجربي دارد.
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مقام معظم رهبري:

پیشرفت علمی بدون تحقیق امكان ندارد.

بررسي اثر دما و سيستم هوادهي پيوسته و ناپيوسته در حذف آاليندههاي
آلي در فرآيند بيوفيلتراسيون
دانشجو :ميالد فردوسي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استادراهنما :روئين حالج

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي-گرايشبيوتكنولوژي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

بيوفيلتراسيون به عنوان يکي از روشهاي رايج زيستي در حذف آاليندههاي فرار از هوا ،تنها در
صورتي ميتواند کارايي الزم را در مقياس صنعتي داشته باشد که انعطاف پذيريِ قابل قبولي در
برابر شرايط نامتعارف دما ،بار آالينده ورودي و نوع هوادهي از خود نشان دهد .در اين مطالعه يک
بيوفيلتر با بستر کمپوست و تلقيح شده با يک مجموعه قارچي و با قابليت تنظيم دما در مقياس
آزمايشگاهي ساخته شد و کارايي آن در محدوده دماي 30-45Cدر دو حالت هوادهي پيوسته
و ناپيوسته و نيز در بارهاي جرمي متفاوتي از نرمال هگزان به عنوان آالينده مورد ارزيابي قرار
گرفت .در  ،30Cهمه آالينده ورودي حذف شد و با وجود افزايش  12برابري بار ورودي تا ميزان
 598 gm-3h-1در دماي  35Cو در حالت ناپيوسته ،بازده تنها تا  %82کاهش يافت و حداکثر
ظرفيت حذف به مقدار  491gm-3h-1در اين شرايط به دست آمد .با افزايش دما تا  45Cبازدهي
به شدت افت کرد که در حالت پيوسته به علت قرارگيري مداوم در اين شرايط نامطلوب به %8
رسيد که اندکي کمتر از حالت ناپيوسته بود .با اندازهگيري جمعيت ميکروبي بستر و مقايسه آن
با بازده حذف ميتوان کاهش را تا حد زيادي ناشي از اثر نامطلوب افزايش دما بر انتقال آالينده از
فاز گاز به درون اليه زيستي دانست که منجر به افزايش ضريب هنري و کاهش حالليت آالينده
شده بود و در دماهاي باالتر با کاهش فعاليت ميکروبي اين مشکل دو چندان شد .براي روشن
شدن مسير رسيدن به حالت پايا در حالت ناپيوسته در هر دما ،عملکرد يک روز کاري بيوفيلتر
در فواصل زماني مشخص در دماهاي مختلف مقايسه شد .نتايج نشان دادند که در بارگذاري
ناپيوسته در دماهاي  C 30و  35و  40واکنش از درجه يک بود و در بارگذاري پيوسته و در
محدوده  ،40-30Cسرعت واکنش تابعيت شديدتري نسبت به غلظت متوسط داشت.
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مقام معظم رهبري:

علم و تحقیق كلید قطعی پیشرفت كشور است.

تصفيه پسابهاي صنعتي بهوسيله مواد نانو فتوكاتاليست تثبيت شده در
رآكتور بستر ثابت
دانشجو :محمد واعظ

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استاد راهنما :عبدالصمد زرين قلم

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

نگراني روز افزون در مورد آاليندههاي زيست محيطي آب ،نياز به استفاده از فرآيندهاي مؤثر
حذف و جداس��ازي را ضروري ميسازد .استفاده از فتوکاتاليست ،به عنوان يکي از فرآيندهاي
اکسيداسيون پيشرفته ،يک تکنيک مؤثر در تخليص آاليندههاي آب و هوا است .در اين تحقيق،
از ذرات دياکس��يد تيتانيوم ،به عنوان فتوکاتاليس��ت ،به صورت دوغابي و تثبيت شده بر روي
الي��اف گوني جهت تخريب دو ن��وع رن��گ  Acid Black 26و) Reactive Red 152 (RR152در
يک راکتور بستر ثابت استفاده شد .آناليز  SEM/EDXتشکيل بلورهاي دياکسيد تيتانيوم را
بر روي الياف گوني تأييد نمود .نتايج  XRDنشان داد که در نتيجه عمليات تثبيت ،در ساختار
فتوکاتاليست تغيير چنداني اتفاق نميافتد .نتايج  CODنشان داد که ذرات  TiO2تثبيت شده
بر روي الياف گوني ،تقريباً تمامي ترکيبات آلي موجود در محلول را پس از گذشت  3ساعت از
تجزيه فتوکاتاليستي  Acid Black 26تخريب ميکند .دادههاي حاصل از کروماتوگرافي يوني در
حين تجزيه  ،RR 152تجزيه کامل رنگ را نشان داد .اثر پارامترهاي اصلي چون  ،pHآنيونها
(Cl- , SO42- ,HCO3-و  ،)CO32-مقدار  H2O2غلظت اوليه رنگ بر روي ميزان رنگبري در هر
دو سيستم دوغابي و تثبيت شده با استفاده از آناليز  UV-visمورد بررسي قرار گرفت و مقادير
بهينه پارامترهاي عملياتي تعيين گرديد .به عالوه ،از شبکه عصبي مصنوعي براي پيشبيني
بازده سيستم تثبيت شده جهت تجزيه فتوکاتاليستي Acid Black 26استفاده شد .نتايج حاصله
نشاندهنده تطابق نتايج آزمايشگاهي و پيش بيني شده است.
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مقام معظم رهبري:

تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست ،تحقیق ضد تقلید است.

طراحي و ساخت بيورآكتور غشايي به منظور تصفيه پساب سنتزي
دانشجو :محسن مقامي دولتآباد

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :تورج محمدي

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي-گرايشجداسازي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

استفاده از بيورآكتورهاي غشايي در تصفيه پسابهاي آلي ،به دليل بازده بسيار باالي حذف و
نيز رفع بسياري از مشكالت سيستمهاي معمولي بيولوژيكي مانند امكان توزيع كامل اكسيژن
در سيستم و كار در غلظتهاي باالي لجن فعال ،بهشدت در حال افزايش است .در اين تحقيق،
نتايج حاصل از بررسيهاي تجربي تصفيه پسابهاي سنتزي آلي توسط بيورآكتور غشايي با
غشاهاي سراميکي و پليمري ارائه شدهاست .براي انجام آزمايشات ،بيورآكتورغشايي در مقياس
آزمايشگاهي طراحي و ساخته شد .آزمايشات با استفاده از پسابهاي سنتزي انجام شده است
و از لجن فعال پااليشگاه تهران به عنوان واحد بيولوژيكي استفاده شده است .در پسابهاي
سنتزي استفاده شده در اين آزمايشات ابتدا در بيورآكتورغشايي با غشاي غوطهور از گلوكوز به
عنوان منبع كربني استفادهشده كه به سادگي توسط باكتريها قابل حذف است و سپس حذف
فنل به عنوان آالينده سمي و تنها منبع كربني در بيورآكتورغشايي با غشاي الياف ميان تهي
بررسي شده است .در بيورآكتورغشايي با غشاي سراميكي روند رشد لجن فعال و افزايش مقدار
جرم ميكروارگانيسمها ( )MLSSبررسيشدهاست .ميزان حذف  CODپساب به عنوان توانمندي
بيورآكتور در حذف موادآلي اندازهگيري شده و همچنين نحوه تغييرات گرفتگي غشاي سراميكي
نيز بررسي شدهاست .در ادامه ابتدا غشاي الياف ميان تهي جايگزين غشاي سراميكي شده و از
فنل به عنوان منبع كربني به جاي گلوكوز استفاده شدهاست .افزايش تدريجي غلظت فنل در
خوراك ورودي براي ارزيابي تغييرات سيستم بيولوژيكي و اثر غلظت فنل در حذف آمونياك
نيز بررسي شدهاست .زمان ماند جامد سيستم بيولوژيكي و نسبت كربن به نيتروژن در پساب
ورودي عواملي بودند كه در ادامه بررسي شدند و نهايتاً نحوه كاركرد غشاي الياف ميان تهي نيز
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بررسي شدهاست .نتايج آزمايشات نشاندهنده حذف بيش از  COD %96ورودي در تمام طول
آزمايشات و حذف بيش از  %99فنل در زماني است كه از اين ماده به عنوان منبع كربني استفاده
شدهاست .مقايسه كاركرد بيورآكتور غشايي در غلظتهاي مختلف فنل و نسبتهاي مختلف
كربن به نيتروژن نشانداده كه با افزايش غلظت فنل ورودي حذف نيتروژن كاهش مييابد.
نسبت  CODبه نيتروژن برابر 20به عنوان نسبت بهينه براي زماني كه آالينده گلوكز باشد و يا
فنل با غلظت كمتر 1400- mglباشد تعيين گرديد .براي غلظتهاي باالتر اين نسبت باعث تجمع
نيتروژن ميشود و نسبت كربن به نيتروژن برابر  20نسبت بهينه است .زمان ماند جامد برابر
 10روز نيز به عنوان زمان بهينه كه در آن مقدار جرم جامد با زمان ثابت ميماند تعيين گرديد.
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مقام معظم رهبري:

پیشرفت كشور نیازمند حركت علمی بسیار قوی است.

مدلسازي توزيع غلظت آاليندههاي ناشي از حركت خودروها در
بزرگراهها بر روي سرنشينان آنها
دانشجو :مريم سادات ضوئي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :رحمت ستودهقرهباغ

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي-گرايشطراحيفرآيند

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در قرن اخير آلودگي محيطزيست از جمله پيامدهاي ناخواسته فناوري است .آلودگي هوا يكي از
معضالت شهرهاي صنعتي و بزرگ است ،اغلب اين شهرها از نظر وضعيت جغرافيايي به گونهاي
هستند كه امكان تخليه هواي آلوده به علت پديدهاي مانند وارونگي از اطراف شهر وجود ندارد.
آلودگي هوا و به خصوص كاهش آن به يك سطح قابل قبول يك مسئله بسيار مهم زيست
محيطي است ،آلودگي هوا نه تنها در ناحيهاي كه در آن منابع بزرگ آلودگي موجود است وجود
دارد ،بلكه آاليندهها ميتوانند توسط جريان باد و جريانهاي جوي انتقال پيدا كنند .خودروها
يكي از منابع اصلي توليد آاليندههاي هوا و هم چنين ايجاد پديدههاي ثانويه ناشي از آلودگي
هوا همچون اثر گلخانهاي ميباشند .تاكنون بررسيهاي متعددي در زمينه اثر اين آاليندهها روي
عابران پياده و ساكنان حاشيه راهها انجام شده كه منجر به توسعه مدلهاي گوناگون گرديده
است .در اين مدل ها ،ابتدا جاده به تعداد معيني منبع نقطهاي تقسيم ميشود و از مدل منبع
نقطهاي ،به عنوان مثال ،مدل دود گوسي براي اندازهگيري غلظت آالينده در فاصلهاي خاص از
منبع استفاده ميشود .سپس ،با استفاده از روش جمع آثار ،غلظت کل آالينده در فاصله مورد نظر
از منبع نقطهاي بهدست ميآيد .عالوه بر عابران پياده و ساكنان حاشيه راهها ،مطالعات تجربي در
مورد ميزان دريافت آاليندهها توسط سرنشينان خودروها انجام گرفته و اخيرا مدلهايي نيز ارائه
شده است .در کار حاضر ،هدف مدلسازي غلظت دريافتي آالينده مونواکسيدکربن با استفاده از
مدل دود گوسي که پارامترهاي آن توسعه يافته است ،است .همچنين ،آشفتگي ناشي از حرکت
خودروها توسط مدل  kدر مدلسازي لحاظ شده است.

پژوهش در زمينه رفع تنگناهاي
عملياتي و بهسازي و حفاظت
صنعتي
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مقام معظم رهبري:

تولید علم و تحقیقات ،حیات آینده كشور است.

طراحي سيستم هوشمند كنترل سوخت و هوا و متوسط دما در درون
كورها
دانشجو :رامين دانسفاله

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :دكتر داوود رشتچيان/دكتر يداهلل سبوحي

رشته تحصيلي :مهندسيمكانيك

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1384 :

چكيده:

با توجه به اهميت موضوع مصرف سوخت در كورهها ،كه يكي از انرژيبرترين بخشها در يك
واحد صنعتي ،بهخصوص در پااليشگاهها و نيروگاهها ميباشند ،طراحي يك سيستم كنترل
هوشمند كه با توجه به حرارت مورد نياز در كوره ميزان سوخت و هواي اضافي را كنترل نمائيد
بسيار حائز اهميت است.
سيستم كنترل كورههاي موجود ،دستي و بر اساس تجربه شكل گرفته است و موجب ميشود
تا در برخي موارد هواي اضافي مصرفي دركوره تا بيش از 200درصد افزايش يابد كه اين امر
باعث مصرف سوخت بيش از حد الزم ميشود .به همين منظور در اين پروژه ،بررسي روشهاي
كنترل هوشمند در كورهها و طراحي يك سيستم مناسب براي كوره مورد نظر ،كه در اينجا كوره
اصلي نفت خام در پااليشگاه شيراز ( )H-101Aاست ،هدف كار قرار گرفته است .مساله ديگري
كه دركوره ( )H-101Aشركت پااليش نفت شيراز حائز اهميت است ،مساله عدم قطعيت تعيين
ارزش حرارتي سوخت كوره به دليل متغير بودن تركيبات سوخت است كه اين مساله نيز در
پروژه توسط منطق فازي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.
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مقام معظم رهبري:

برای خدمت رسانی بهتر به مردم ،کارهای دقیق پژوهشی الزم است.

بهينهسازي مصرف انرژي در واحد توليد هيدروژن از گاز طبيعي
دانشجو :ناصر فتحي

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد علوم و تحقيقات

استادراهنما :دكتر ابوالقاسم امامزاده

رشته تحصيلي :مهندسيانرژي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

الكتريسيته وحرارتموردنيازبرايتوليدهيدروژنبهروشهايمتفاوت(الكتروليز،ترموشيميائي،
فتوليز و ترموليز) به وسيله منابع گوناگون مانند آب و گازطبيعي قابل تهيه است .براي توليد
هيدروژن ،انرژي به صورت الكتريسته و يا به صورت حرارت مورد استفاده قرار ميگيرد .اين
فرآيندها هميشه آميخته با تلفات انرژي است .تلفات حرارتي ،كارايي توليد هيدروژن توسط اصالح
(رفرمر) را درحدود%90محدود ميکند .کاراييهاي  %75براي الكتروليزها و  %85براي اصالح
اصالح بخار ( )SMRاز  ،NGموثرترين روش است كه بهطور گسترده

رفرمر پيش بيني ميشود.
براي توليد هيدروژن استفاده ميشود .اين فرآيند نمايانگر تبديل کاتاليستي متان و آب (بخار)
به اكسيدهاي كربن و هيدروژن است .در حال حاضر بيشتر از  %99کل هيدروژن پااليشگاهي
توسط  SMRو بقيه جريانهاي پااليشگاهي کماهميتتر توليد ميشود .تکنولوژيهاي جديدي
مانند :توليد بيولوژيکي هيدروژن توسط جلبک و باکتريها ،توليد هيدروژن بر پايه بيوماس،
الكتروليز بخار دما باالو توليد هيدروژن با استفاده از اصالح كنندههاي پالسما درمرحله تحقيق
و توسعه هستند .هزينههاي توليد هيدروژن حدود5/6دالر برگيگاژول هيدروژن توليدي از گاز
طبيعي10/3،دالر برگيگاژول هيدروژن توليدي از زغال سنگ و اما20/1دالر برگيگاژول هيدروژن
توليدي به واسطه الكتروليزاست .بهينهسازي سيستم انرژي را ميتوان در سه سطح بهينهسازي
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تركيبي ،بهينهسازي طراحي و بهينهسازي عملياتي مورد بررسي قرار داد .اهداف بهينهسازي
انرژي به دستيابي سازمان درجهت رسيدن به حداقل هزينههاي انرژي است .واين هدف از دو
راه قابل دسترسي است؛ الف)پرداخت حداقل به ازاء هر واحد انرژي ،ب)کاهش مصرف انرژي
که داراي سه انتخاب است.1فرآيندهاي موثر در انرژي به وسيله طراحي(پروژههاي جديد).2
سرمايه گذاري عمده .3کاهش دادن تلفات پالنت وتجهيزات به کار گرفته موجودکه از طريق
جلوگيري از تلفات انرژي و شناسائي تلفات انرژي قابل حصول است .هر چقدر يک پالنت مناسب
بهکارگرفته شود ،تلفات انرژي پيش بيني نشده رخ ميدهد .وقتي اين رويداد شناسائي ميشود
فرصت براي اصالح و بهسازي به عمل

به وسيله جمعآوري خوب دادهها و سيستم اطالعات،
ميآيد .بهسازي در واحدها با افزايش ظرفيت ،با حداقلکردن هزينه و مصرف منابع و يا باکاهش
تلفات جرم ،انرژي وغيره قابل اجرا است .بهطور کلي مراحل در واحد توليد هيدروژن (شمالي)
پااليشگاه تهران عبارتند :رفرمينگ درکوره تبديل (عمل تبديل هيدروکربنهاي سبک) ،تبديل
مرحلهاي گاز  COبه  ،CO2جداکردن  ،CO2متان سازي و سيستمهاي جانبي .بنابراين شناسائي
کردن منابع مشکالت و تصحيح آنها ميتواند افزايش کارائي دستگاه را همراه داشته باشد .يک
گزينه براي بهسازي بخش جابجايي کوره تبديل در انتقال مقدار از گرماي اين بخش به بخش
تابش متمرکز است .مانندافزايش پيشگرم خوراک براي انتقال گرما از بخش جابجايي به سمت
پائين (بخش تابشي) است .پيشگرم هواي احتراق ،جريان گاز دودکش سرتاسر کوره ،بار فنها
و بارتمام بخش جايجايي را کاهش ميدهد .گزينشهاي متعددي براي پيش گرم هوا وجود
دارد .کاربرد مبدل حرارتي با گاز دودکش ،به کاربردن بخارو به کاربردن چرخشي آب بويلر از
آن جمله هستند .جايگزيني لولههاي HK-40قديمي با فراهم کردن اصالح به وسيله ميکروآلياژ
ميتواند دماهاي خروجي باالي رفرمر را به همراه داشته باشد .درنتيجه کاهش نسبت بخار
به کربن را ممکن ميسازد .کاهش نسبت مولي بخار به کربن باعث صرفه جوئي  117پوند بر
ساعت مصرف سوخت شده و MMBTU/HR 26/2بار حرارتي کوره را کاهش ميدهد .عالوه بر
آن4485پوند بخار 300را در اختيار پااليشگاه قرار ميدهد .هواي اضافي باعث کاهش دماي
خروجي فرآيند شده و در نتيجه براي جبران دما ،ميزان سوخت کوره افزايش ميدهند .کاهش
هواي اضافي به يک ونيم برابر طراحي(  )O2=3%و با سوخت 9300پوند بر ساعت گرماي آزاد
شده  % 30بيشتر از گرماي الزم براي کل فرآيندهاي(بخش تابش وهمرفت) را تامين ميکند
که در آن صورت 3000پوند بر ساعت سوخت و يا 56MMBTU/HR/5انرژي ذخيره ميشود.
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مقام معظم رهبري:
عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

طراحي كنترلكنندههاي هوشمند هيبريد براي محركه موتور سنكرون
آهنربا دائم دروني
دانشجو :فردين دالوند

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استادراهنما :دكتر ميلي منفرد

رشته تحصيلي :مهندسي برق -گرايش قدرت

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

در اين پاياننامه روش کنترل برداري براي کنترل سرعت موتور سنکرون آهنربا دائم دروني ارائه
شده که براي رسيدن به رفتار بهينه محرکه و دستيابي به گستره وسيع سرعت ،شامل سرعتهاي
باالي سرعت نامي ،از الگوريتمهاي حداکثر گشتاور بر جريان و تضعيف شار بهره گرفته شده
است .کنترلكنندهي سرعت مورد استفاده در اين محرکه الکتريکي يک کنتر لکننده هوشمند
هيبريد است .منظور از کنترلکننده هوشمند هيبريد يک کنترلکننده تناسبي انتگرالي ()PI
است که بهرههاي آن به صورت برخط توسط شبكههاي تنظيم  ANFISيا  RBFNميشوند.
روش کار بدين صورت است که در ابتدا بهرههاي بهينه کنترلکننده  PIبه صورت خارج از خط
توسط الگوريتم ژنتيک و در شرايط ديناميکي مختلف بهدست ميآيند .سپس از اين نتايج براي
آموزش شبکههاي  ANFISو  RBFNاستفاده ميشود در نهايت بهرههاي کنترل کننده  PIبه
صورت برخط توسط شبکههاي آموزش ديده ،تعيين ميشوند .نتايج شبيهسازي نشان دهنده
رفتار مطلوب محرکه و مناسب بودن روش بيان شده است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 322
مقام معظم رهبري:

پیشرفت كشور نیازمند حركت علمی بسیار قوی است.

توسعه استراتژيهاي جديد كنترلي براي پايداري ولتاژ در شبكههاي
چندماشينه
دانشجو :اصغر اكبريفرود

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استادراهنما :دكتر حسين سيفي

رشته تحصيلي :مهندسي برق

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1385 :

چكيده:

پايداري ولتاژ از مسائل با اهميت شبکههاي قدرت ،بخصوص شبکههايي است که تحت بارگذاري
شديد قرار دارند .تحقيقات گستردهاي در راستاي ارائه روشهاي بهبود پايداري ولتاژ انجام شده
است .در اين رساله ،استراتژي استفاده از رگوالتورهاي پيشرفته کنترل ولتاژ شين فشارقوي
نيروگاهها ( ،)HSVCبه منظور بهبود پايداري ولتاژ ،توسعه داده شده است .ضمن تشريح مسائل
استفاده از اين رگوالتور در شبکه ،روشي مؤثر جهت تنظيم مناسب پارامترهاي آن ارائه گرديده
است .هدف اين تنظيم ،بهبود پايداري ولتاژ شبکه است .اين الگوريتم بر روي يک شبکه 22
شينه و شبکه تست 118شينه IEEEآزمايش شده است .اين رساله ،ساختار اين رگوالتور نيز
بسط داده شده است ،بهگونهاي که بر کارايي آن در مواجهه با ناپايداري ولتاژ افزوده شده است.
در اين رساله ،با استفاده از تئوري پسخور کمي غيرخطي  ،)QFT(کنترلکننده مقاومي نيز براي
تحريک ژنراتور طراحي شده است .در طراحي اين کنترلکننده ،همه نوع نامعينيهاي ممکن،
اعم از پارامترهاي ژنراتور و نامعينيهاي ناشي از شبکه شامل تغيير در نقطه کار و اغتشاشها
در نظر گرفته شده است .اين کنترلکننده در مقايسه با سيستمهاي تحريک متداول ،در بهبود
پايداري سيستم در برابر اغتشاشهايي همچون اتصال کوتاه و خروج خط ،عملکرد بسيار خوبي
دارد .به منظور بهبود عملکرد اين کنترلکننده در برابر ناپايداري ولتاژ ،يک حلقه تنظيم خودکار
مرجع به آن اضافه شده است .مزيت ديگر اين کنترلکننده اين است که خطاي ماندگار آن صفر
است .در اين رساله الگوريتمي جهت ترکيب HSVCبا اين کنترلکننده مقاوم ارائه شده است.
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مقام معظم رهبري:
اگر ژرفیابی و پژوهش نباشد ،نتیجهاش یک جا ایستادن ،درجازدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانهتر شدن است.

بهينهسازي مبدلهاي حرارتي پوسته لولهاي با لولههاي فين كوتاه به
كمك الگوريتم ژنتيك
دانشجو :مجيد حسنپور

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر حسين شكوهمند

رشته تحصيلي :مهندسيمكانيك-گرايشتبديلانرژي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

مبدلهاي پوسته لولهاي در صنايع مختلف داراي جايگاه ويژهاي هستند .از اين رو هرگونه
طراحي بهينه ميتواند در کاهش هزينههاي اوليه ،جاري و فضاي اشغال شده آن تاثيرات
چشمگيري داشته باشد .بر همين اساس استفاده از لولههاي فين کوتاه در مبدلهاي پوسته
لولهاي مورد بررسي قرار گرفت .پارامترهاي طراحي مبدل پوسته لولهاي قطر لوله و پوسته ،تعداد
پاسها ،آرايش و گام لولهها ،اندازه و گام بافلها در نظر گرفته شده است .براي طراحي مبدل از
روش  Bell-Delawareاستفاده شده است .براي بهينه يابي طراحي مبدل حرارتي پوسته لولهاي
الگوريتم ژنتيک به کار گرفته شده است .تابع هدف هزينه کل پروژه است که شامل هزينه اوليه
و هزينه جاري است .هزينه اوليه تابعي از سطح حرارتي الزم براي انتقال حرارت است ،درحالي
که هزينه جاري تابع مجموع افت فشار در لوله و پوسته است .نتايج نشان ميدهد بااستفاده از
لولههاي فين کوتاه ضريب افت فشار در سمت پوسته افزايش مييابد ولي طول مبدل کاهش
مييابد بنابراين استفاده از لولههاي فين کوتاه در محدوده عملکردي خاصي که به جنس لوله
وابسته است ،توجيه پذير ميشود .اين محدوده در ضرايب هدايت حرارتي کمتر از C100 W/m
بسيار سريع با کاهش ضريب هدايت حرارتي کاهش مييابد ولي در ضرايب باالتر تغييرات
چنداني ندارد.
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مقام معظم رهبري:
عنصر تحقيق و پژوهش در همه جا به صورت يك اصل در مجموعه كارها و فعاليتهاي حوزه بايد مورد توجه قرار گيرد.

بررسي مديريت ريسك عملياتي از نقطه نظر روشهاي داخلي و وقايع
خارجي در تأمين قطعات يدكي شركتهاي پااليش نفت
(مطالعه موردي :شركت پااليش نفت بندرعباس)

دانشجو :شيوا حرير فروش

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد قشم

استادراهنما :دكتر فرهاد حنيفي

رشته تحصيلي :مديريت بازرگاني -گرايش مالي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

طراحي و ساخت شركت پااليش نفت بندرعباس توسط دو شركت  snamprojettiايتاليايي و
 chyudaژاپني بوده است ،البته تأمين قطعات مورد نياز اين شركت از ايتاليا ،ژاپن ،كره ،هند ،هلند
و انگلستان انجام ميگيرد و بههمين لحاظ اغلب مشكالت زيادي در تأمين قطعات در طي مراحل
تعميرات اساسي شركت به وجود ميآيد و به علت عدم تثبيت در سياستها و قوانين کشور و
تحريمهاي اقتصادي موجود بر سرراه کشورمان تأمين قطعات در اين شرکت شديدا ً دستخوش
تغييرات بوده و در اين ميان شرکتهاي پااليشي در خصوص تأمين قطعات از خارج با تهديدات
جدي مواجه هستند با توجه به اينكه تأمين كاال به سهولت امكانپذير نيست و صرف نظر از عدم
امکان تأمين به موقع كاال و خطر كمبود كاال که شركت را وادار به ذخيره سازي ميكند ،اين
شركت به داليل متعددي با سرمايهگذاري در موجودي کاال و قبول هزينه آن ،سعي مينمايد تا
حجم ميزان سفارشات را افزايش دهد و مازاد كاالها و مواد مورد نياز را در انبارها ذخيره نمايد كه
اين امر عالوه بر افزايش ميزان هزينههاي انبارداري و بلوكه كردن مبالغ هنگفت سرمايههاي ارزي
و ريالي در انبارها ،باعث مسايل عديدهاي ديگر ،چون بروز ريسک تغييرات فنآوري ،ريسک معدوم
شدن قطعات ،ريسک معيوب شدن قطعات و ....ميشود و در واقع ميتوان گفت با وجود روشهاي
مختلف مديريت ريسک (حذف ،انتقال ،کاهش و پذيرش) مديران اين شرکت آسانترين و يا به
معنايي خطرناکترين روش برخورد با ريسک يعني حذف ريسک را در اين سالها اعمال نمودهاند.
نتيجه تحقيق :استراتژي پيشنهادي براي ريسک دستور العملها پذيرش ريسک و انتقال ريسک؛
براي ريسکگردشکارفيزيکي انتقال ريسک و کاهش ريسک؛ براي ريسک تأمين منابع مالي
اجتناب از ريسک؛ براي ريسک کنترلهاي داخلي انتقال ريسک و براي ريسک سياسي کاهش
ريسک .
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مقام معظم رهبري:
بدانيد كه بدون تحقيق ،بدون نوآوري ،بدون ژرفيابي در هيچ مقولهاي انسان نميتواند به هدفهاي واال دست پيدا كند.

مميزي انرژي کورهها و بويلرها به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش
آاليندههاي زيست محيطي در شركت پااليش نفت بندرعباس
دانشجو :غالمحسين رمضانپور

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد بندرعباس

استادراهنما :دكتر عبدالرضا كرباسي

رشته تحصيلي :مديريت محيطزيست

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

در بهينهسازي مصرف انرژي که از اوايل دهه 1970در دنيا شروع شد ،همواره حامل سه موضوع
مهم انرژي ،اقتصاد و محيطزيست به عنوان ارکان اصلي بوده است .کشورهاي صنعتي در نتيجه
اين حرکت ،سودهاي قابل توجهي عايد کشور خود نمودهاند .امروزه کشورهاي صنعتي به مديريت
مصرف انرژي به عنوان يک منبع جديد انرژي مينگرند و اعمال اين مديريت منجر به شکوفايي
صنعت ،اقتصاد و بروز فرهنگ مصرف منطقي شده است .در اين تحقيق با اندازهگيري ميزان
مصرف سوخت و محاسبه راندمان کورهها و بويلرهاي پااليشگاه بندرعباس و با استفاده از نتايج
بهدست آمده از ميزان انرژي ورودي به کورهها و انرژي گرفته شده ،همچنين با توجه به خسارتها،
افزايش هزينههاي تعميراتي و صدماتي که به علت افزايش بار به کورههاي واحدهاي تقطير تحميل
ميگردد ،بررسيهاي جدي و مقايسه سود و صرفه اقتصادي در اين مورد ضروري است و پيشنهاد
نصب کوره دوم واحدهاي تقطير اين پااليشگاه در جهت افزايش راندمان کورههاي فعلي الزم
و ضروري خواهد بود .در رابطه با نصب و راهاندازي اين کوره ،در اين تحقيق از نرمافزار پروفرم
براي محاسبه اقتصادي و بازگشت سرمايه در سناريوهاي مختلف از قبيل فروش کوپن کربن با
قيمتهاي متفاوت و يا بدون فروش کوپن کربن ،استفاده گرديده و نشان ميدهد که اگر قيمت
گازطبيعي به قيمت بينالمللي در نظر گرفته شود ،دوره بازگشت سرمايه منطقي خواهد بود .نتايج
خروجي عموما به قيمت گازطبيعي بستگي دارد و لذا تغيير ديگر عوامل تأثيري بر روند فعاليت
نخواهد گذاشت .بنابراين با در نظر گرفتن قيمت گاز طبيعي در حد 5/7دالر بر گيگاژول مهمترين
نتيجه حاصله کاهش دوره بازگشت سرمايه است که براي سناري و 22دالر(قيمت کوپن کربن به
ازاي هرتن)  3/3سال ،سناري و 7دالر  3/6سال ،سناري و 3دالر  3/7سال و در حالت بدون فروش
کوپن کربن  3/8سال محاسبه گرديده است .لذا استفاده از مکانيزم توسعه پاک با استفاده از فروش
کوپن کربن مقرون به صرفه خواهد بود ولي با در نظر گرفتن شرايط سياسي حاکم بر صنايع و
سازمانهاي وابسته به وزارت نفت تصميمگيري در اين خصوص به عهده متوليان امر است.
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مقام معظم رهبري:
يكي از ضروريات پيشرفت علمي تقويت روحيه پژوهش و جويندگي در دانشجويان است.

انتگراسيون هيدوژن در پااليشگاههاي نفت
دانشجو :روزبه ساالري

دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدين طوسي

استادراهنما:دكتر مجيد عميدپور/دكتر محمدرضا جعفرينصر

رشته تحصيلي :مهندسيمكانيك

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

کيفيت نفتخام در دنيا ،به علت افزايش زنجيرههاي بلند هيدروکربني و نيز ترکيبات گوگردي
و نيتروژن دار در آن ،روز به روز در حال کاهش است .از يک سوء ،جهت دستيابي به ترکيبات
با ارزش ،پااليشگاهها ميبايست توانايي تبديل باقيماندههاي سنگين به ترکيبات سبکتر را دارا
باشند .از سوي ديگر ،به علّت فشا ِر قوانين زيستمحيطي مبني بر توليد سوختهاي پاک(سبز)،
ترکيبات گوگردي و نيتروژندار ميبايست از ترکيب سوختهاي توليدي حذف شوند .حذف
ترکيبات نامطلوب و همچنين شکست ترکيبات سنگين هيدروکربني به ترکيبات سبکتر ،توسط
شدت مصرفکننده هيدروژن
عمليات تصفيه و شکست هيدروژني صورت ميپذيرد که به ّ
ميباشند .داليل ذکرشده ،گوياي اين مطلب است که ميزان مصرف و نياز به هيدروژن در
پااليشگاههاي نفت ،روز به روز در حال افزايش است .بنابراين و با توجه به سنگين بودن هزينههاي
توليد هيدروژن ،انتگراسيون اين مادة گرانبها در پااليشگاههاي نفت ،اجتنابناپذير است .در
اين تحقيق ،پس از بيان مفاهيم انتگراسيون هيدروژن در پااليشگاههاي نفت ،به انتگراسيون
هيدروژن در شركت پااليش نفت تهران ،پرداخته ميشود .در اين راستا ،ابتدا به تحليل فرآيندي
شبکه هيدروژن پااليشگاه تهران ،پرداخته ميشود .سپس شبکه مذکور در محيط نرمافزار
 ، REFOPT1مدلسازي شده و در ادامه جهت تخمين هزينههاي عملياتي و پارامترهاي فرآيندي،
شبيهسازي ميشود .در گام بعد ،به کمک منحنيهاي ترکيبي و نمودار مازاد هيدروژن ،اهداف
اصالح ،مشخص ميشوند .سرانجام ،دو مدل جهت اصالح شبکه هيدروژن پااليشگاه تهران ،ارائه
ميشود .در پايان ،به تحليل نتايج و مقايسة دو مدل ارائه شده پرداخته خواهدشد.
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مقام معظم رهبري:
هدفدار كردن تحقيق علمي با توجه به نيازهاي كشور و نيازهاي صنعت و بقيه بخشهاي كشور حياتي است.

طراحي ساختار کنترل براي برجهاي تقطير سري
دانشجو :سعيد اكبري

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران جنوب

استادراهنما :دكتر علي خاكيصديق

رشته تحصيلي :مهندسي برق-گرايش كنترل

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

طراحي ساختار سيستم كنترل ،تعيين ساختاري سيستم كنترل است كه توسط آن موارد زير
بررسي و مشخص ميگردند .چه چيزي را بايد كنترل كرد و حلقههاي كنترل از چه متغييرهاي
تشكيل ميشوند .اگرچه اين موضوع بسيار مهمي است اما در بسياري از موارد بدون مطالعات
علمي و فقط مبني بر تجربيات و ديدگاه عملي و بدون در نظر گرفتن جزئيات انجام شده است.
طراحي ساختار سيستم كنترل براي همه پالنتهاي شيميايي همچنين با نام كنترل فرآيندهاي
گسترده نيز شناخته ميشود .در عمل اين مسئله معموال بدون استفاده از ابزارهاي تئوري موجود
حلشده است.در واقع روش كار در صنعت به منظور كنترل فرآيندهاي گسترده هنوز هم خيلي
زياد برگرفته از ايدههايي است كه توسط  Buckleyدر سال  1964و  Shinskeyدرسال  1984در
بخش كنترل فرآيند عمومي مشخص شد .موضوع اصلي كه بايد توسط تئوريهاي جديد حل
شود ،تعيين كردن ساختار سيستم كنترل است .كدام متغييرها بايد اندازهگيري شوند و كدام
وروديها بايد تنظيم شوند و كدام ارتباطات بايد بين اين دو مجموعه برقرار گردد .در اين رساله
طراحي ساختار کنترل برجهاي تقطير سري بر اساس ابزارهاي تئوري کنترل چند متغييره
انجام خواهد گرديد .در اين رساله يك رويه سيستماتيك براي طراحي ساختار كنترل براي يکي
از انواع برجهاي تقطير سري ( )MEDCارائه و بر اساس آن کار طراحي ساختار کنترل انجام
خواهد شد .اين رويه با تعيين دقيق اهداف عملياتي و اقتصادي و درجات آزادي قابل دسترس
به منظور برآورده كردن آنها شروع ميشود .ما براي طراحي ساختار کنترل به مرحله اول و دوم
رويه ارايه شده در فصل دوم ،بهصورت اجمالي خواهيم پرداخت و بهطور کامل مرحله سوم آن
را مورد بررسي قرار ميدهيم.
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مقام معظم رهبري:
بايد ضمن پيگيري جدي مسئله تحقيقات به گونهاي به آن جهت داده شود تا چرخه علمي كشور كامل گردد.

بهينهسازي اگزرژي -پينچ برجهاي تقطير
دانشجو :ميثم كمالي نژاد

دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدين طوسي

استادراهنما :دكتر مجيد عميدپور

رشته تحصيلي :مهندسيمكانيك-گرايشمهندسيسيستمهايانرژي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

اگرچه روشهاي نوين جداسازي هر روز بيشتر و بيشتر ميشوند ا ّما تقطير همچنان در فرآيندهاي
جداسازي به طور وسيع مورد استفاده قرار ميگيرد .تقطير يک فرآيند با مصرف انرژي نسبتاً
باال است در فرآيندهاي مختلف حدود  40درصد ّ
کل انرژي مورد نياز در ستونهاي تقطير مورد
استفاده قرار ميگيرد .بنابراين سيستم تقطير را ميتوان به عنوان نخستين هدف براي بهبود
راندمان انرژي فرآيندهاي مختلف در نظرگرفت .مصرف انرژي منجر به انتشار آلودگيهاي گازي
ميگردد بنابراين صرفه جويي انرژي نه تنها از ديدگاه اقتصادي ,بلکه از ديدگاه زيست محيطي
اهميت است .صرفهجويي در مصرف انرژي به منظور استفادة بهينه از آن با تغيير در
نيز قابل ّ
ساختار مرسوم ستونهاي تقطير امکانپذير است در اين پروژه به جنبههاي مختلف صرفهجويي
مبدلهاي جانبي و ترتيب بنديهاي ممکن به همراه چند
انرژي در ستونها با استفاده از ّ
مثال کاربردي پرداخته شده است .از مهمترين مزاياي به کارگيري ترتيببنديهاي جايگزين و
ظرفيت کلّي ستون
ّ
مبدلهاي جانبي و امکان استفاده از سرويسهاي جانبي ارزانتر و افزايش ّ
است.
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مقام معظم رهبري:
نسل امروز ايراني توانايي و امكانات برنامهريزي جهت پيشرفت در علم و تحقيق و اجراي آن را دارد.

تحليل لرزهاي مخازن ذخيره مايعات در هنگام زلزله با درنظرگرفتن
اثرات ديناميكي ناشي از حركت غيرخطي سطح آزاد
دانشجو :محمد علي گودرزي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدين طوسي

استادراهنما :سيدرضا صباغ يزدي

رشته تحصيلي :مهندسي عمران-گرايش سازه

مقطعتحصيلي :دکترا

تاريخ1388 :

چكيده:

تمرکز اصلي تحقيق حاضر ،بر روي پديده تشکيل امواج سطحي در اثر اعمال بارهاي ديناميکي
و موضوعات مرتبط با آن قرار دارد .اثرات امواج سطحي تحت بارهاي لرزهاي ناشي از زلزله را
ميتوان در چند مبحث مجزا مورد بررسي قرار داد که عبارتند از )1 :ارزيابي تقريبات مدلهاي
ساده جرم-فنر متداول مورد استفاده توسط مهندسان طراح )2 .برآورد اثرات غيرخطي حرکت
سطح آزاد بر رفتار ديناميکي مخازن )3.پديده برخورد امواج سطحي با سقف مخازن ذخيره)4 .
روشهاي کاهش اثرات نامطلوب امواج سطحي
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مقام معظم رهبري:
فضاي عمومي كشور بايستي فضاي ترويج ،توليد ،گسترش و تحقيق علم و پرورش عالم و محقق باشد.

طراحي و شبيهسازي  FCLابررساناي نوع مقاومتي مبتني بر مسائل
حفاظتي سيستم قدرت
دانشجو :روح اهلل عباسي

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :حسين حيدري

رشته تحصيلي :مهندسي برق گرايش قدرت -سيستم

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

با توسعه و گسترش شبکههاي انتقال و توزيع سهم جريان اتصال کوتاه افزايش مييابد .افزايش
جريان اتصال کوتاه عواقب متعددي را به دنبال دارد که از جمله منجر به صدمه زدن به تجهيزات
شبکه ،افزايش اندازه و باال بردن هزينه ميشود .جهت رفع اين مشکل محدود کنندههاي جريان
خطا ( )FCLپيشنهاد ميشود .در واقع  FCLامپدانسي است که به طور سري به شبکه وصل
ميشود و جريان خطا را کاهش ميدهد .روشهاي مختلفي جهت محدودسازي جريان خطا
در شبکه قدرت وجود دارد که با مقايسه آنها با يکديگر ،محدود کنندههاي جريان خطا ابررسانا
( )SFCLبه دليل عدم ايجاد افت ولتاژ و تلفات در شرايط نرمال شبکه ،سرعت عملکرد و قابليت
اطمينان باال از شرايط بهتري برخوردار است.
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مقام معظم رهبري:

بايد اهل علم در محيط دانشگاه به توليد علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.

بررسي علل خوردگي و تخريب در قسمت مياني بدنه پمپ واحد آمين و
ارائه راه حل مناسب
دانشجو :سيدمحمدصالح حسيني

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر چنگيز دهقانيان /دكتر سعيدرضا الهكرم

رشته تحصيلي :مهندسيمتالورژي-گرايشخوردگيوحفاظتمواد

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

حضور عوامل خورنده در فرآوردههاي نفتي پااليشگاه نفت و گاز باعث تخريب و خوردگي
قسمتهايي از تاسيسات انتقال و فرآيند مربوط به واحدها است .واحد تصفيه آميني گاز به
خاطر تماس مستقيم گازهاي اسيدي سولفيدهيدروژن و دياكسيدكربن از مستعدترين مناطق
پااليشگاه نفت و گاز براي خوردگي است .در نفت و گاز مناطق نفتي ايران مقادير مختلفي از
چند  ppmتا چند درصد سولفيدهيدروژن وجود دارد كه عامل اصلي خوردگي در واحد تصفيه
آميني است .در اين تحقيق سعي شده است علت تخريب و خوردگي بدنه پمپ رفالكس واحد
تصفيه آميني تعيين و از راهكار مناسب جهت كنترل خوردگي آن استفاده شود .عوامل خوردنده
در واحدهاي تصفيه آميني عوامل خورنده اسيديتر كه گازهاي اسيدي  CO2و  H2Sو واكنش
آنها با سطح فوالد و فساد آمين مناسب براي تصفيه است .بهعلت شرايط مختلف دما ،فشار و
سرعت تغييرات آنها استفاده از تركيبات ممانعت كننده و پوشش منطقي و به صرفه نر است ،لذا
در اين تحقيق سعي شده با تعيين آلياژهاي مناسب جهت استفاده در پمپ ،بر خوردگي فائق
آمد و آلياژهاي  316 ،310 ،304 ،A-216و  410در جايگزيني به جاي چدن خاكستري مورد
بررسي قرار گرفت .در ميان نمونههاي فوالدي فوالد زنگ نزن  304حداقل سرعت خوردگي
را دارد كه ابتدا به صورت خوردگي حفرهاي شروع و سپس خوردگي يكنواخت با سرعت
پايين ادامه مييابد .حضور سولفيدهيدروژن در نمونههاي چدني و فوالد كربني كم آلياژ ،باعث
خوردگي يكنواخت با سرعت باال است .و در ديگر آلياژهاي  316 ،310و  410بهصورت خوردگي
حفرهاي با سرعت باال است .تاثير حضور شرايط مختلف كاري نظير جوشكاري و عمليات حرارتي
نمونههاي فوالدي و همينطور شرايط دوراني و ثابت نمونهها در سرعت خوردگي موثر بوده و به
ترتيب باعث كاهش سرعت خوردگي ميشوند.
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مقام معظم رهبري:
اگر کسب دانش با نیت خدمت به کشور و سربلندی ملت باشد ،قطع ًا عبادت و یکی از حسنات خواهد بود.

مدلسازي و بهينهسازي سيستم توليد همزمان حرارت-توان در مجموعه
توزيع بخار
دانشجو :سعيد پوركلشتري

دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواج ه نصيرالدين طوسي

استادراهنما :دكتر مجيد عميدپور /دكتر داوود رشتچيان

رشته تحصيلي :مهندسيمكانيك-گرايشسيستمهايانرژي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

بسياري از مجموعههايي که اکنون مورد استفاده قرار ميگيرد وابسته به منابع انرژي ميباشند،
بنابراين آنچه در اين ميان حائز اهميت است تأمين قابل اطمينان و مقرون به صرفه آنها است.
بهويژه در صنايع فرآيندي که چندين فرآيند بهطور همزمان در حال بهره برداري قرار دارند.
اين فرآيندها توسط يک سيستم خدمات جانبي سرويسدهي ميشوند .يک تعداد از فرآيندها
به توان و حرارت نياز دارند .اين تقاضا توسط سيستم خدمات جانبي مرکزي که شامل چندين
سطح بخار است برآورده ميشوند .بخار با فشار باال با عبور از توربينها ،در حين توليد کار
محوري ،بخار با فشار پايينتر توليد ميکند .کار محوري توليد شده را ميتوان در محرکها براي
راه اندازي پمپها ،کمپرسورها ،دمندهها يا توليدکنندههاي برقي به کار برد .با توجه به اين موارد
در صدد هستيم تا راندمان مصرف انرژي يک سيستم خدمات جانبي را بهبود دهيم .از اين رو
تحقيقاتي بر روي عملکرد سيستمهاي توليد و توزيع بخار در يک نمونه موردي صورت گرفته
است .در اين پروژه ،به فاز مدلسازي و بهينهسازي رياضي خواهيم پرداخت .در واقع با تدوين
يک برنامه رايانهاي ،سعي در يافتن شرايط عملياتي بهينه براي يک واحد نمونه توليد و توزيع
بخار هستيم .از مدلسازي حالت پايدار جهت مدلسازي سيستم توليد همزمان حرارت -توان
شامل فرآيندهاي توليد و توزيع بخار استفاده شده است .البته تمرکز اصلي بر شبکه توزيع بخار
است که شامل مقسمها ،توربينهاي الکتريکي و مکانيکي ،تعديلکنندههاي دما و ساير مصرف
کنندههاي داخلي مجموعه است .مسأله از نوع برنامهريزي غيرخطي با متغير عدد صحيح است.
از يک الگوريتم بهينهسازي ترکيبي دو مرحلهاي بر پايه الگوريتم ژنتيک استفاده شده است.
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اهداف نهايي اين تحقيق را ميتوان شامل موارد زير دانست .1 :مدلسازي دقيق تجهيزات .2
تعيين متغيرهاي عملياتي بهينه مجموعه  .3انتخاب محرکها اين تحقيق ،دو نمونه را مورد
برسي قرار ميدهد .مدل نخست نمونه تحقيقاتي Heui-Seok Yiو همکارانش است .نتايج در اين
قسمت با نتايج واقعي و بهينهسازي پيشين ،مقايسه شده است که حاکي از صحت مدلهاي ارائه
شده است .توزيع مناسب جريان بخار در عبور از توربين الکتريکي و مجموعه تعديلکنندههاي
حرارت بيانگر وجود پتانسيل صرفهجويي در هزينههاي عملياتي مجموعه موجود دارد .بعد
اطمينان از صحت مدل ارائه شده ،مدل نخست با فرضيات قابل قبول و رايج مورد استفاده در
نيروگاههاي توليد همزمان با ظرفيت مشابه ،توسعه داده شده است تا نوع و تعداد محرکهاي
مکانيکي شامل توربين و موتور الکتريکي با توجه به نيازمندي داخلي مجموعه ،با کمترين
هزينه عملياتي مشخص شود .در تحقيق حاضر ،در فصل اول خالصه اي از تعاريف و تاريخچه
مجموعه خدمات جانبي ،کارهاي انجام شده از ابتدا تاکنون مطرح شده است .در فصل دوم و
سوم به تشريح نيروگاههاي توليد همزمان و مدلهاي ارائه شده که عناصر اصلي تشکيل دهنده
مدل مجموعه بخار با بيان پيشينهاي از کارهاي انجام شده مورد مطالعه قرار ميگيرند .در فصل
چهارم ،روشهاي بهينهسازي مورد استفاده در اين تحقيق مورد بحث و برسي قرار ميگيرد .در
فصل آخر نيز که شامل دو بخش است ،مدل ارائه با معادالت حاکم براي دو نمونه اجرا و نتايج
به دست آمده ارائه شده است.
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مقام معظم رهبري:
با علم توأم با دین و « تالش علمی برای خدا و در راه خدا » ،میتوان به توفیقات پایداری دست یافت.

مدلسازي نگهداري بر پايه قابليت اطمينان با استفاده از شبيهسازي
يکپارچه و الگوريتم ژنتيک
دانشجو :شهرزاد فقيه روحي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر محمدعلي آزاده

رشته تحصيلي :مهندسي صنايع

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

هدف اصلي اين پاياننامه ارائه يک مدل بهينهسازي براي سيستمهاي  Kاز  Nاست .بدين منظور
که تعداد عناصر در حالت عملکرد سيستم و نوع اين عناصر در واحدهاي زماني مختلف مشخص
گردد .جهت دستيابي به اين هدف ،مطالعه جامعي به منظور شناسايي آن دسته از شاخصهها و
معيارهاي نگهداري که تأثير بهسزايي در عملکرد سيستم دارند ،صورت گرفته است .اين معيارها
در ارتباط با قابليت اطمينان عناصر سيستم ،هزينههاي عملياتي ،هزينههاي نگهداري و تعميرات
و خروجي مورد انتظار کل سيستم هستند .اوزان يا ميزان اهميت اين معيارها با بهکارگيري
روش آناليز اجزاي اصلي ( )PCAتعيين شده است .سپس يک مدل ادغامي متشکل از الگوريتم
ژنتيک ( )GAو شبيهسازي مونتکارلو ( )MCSبيان شده و به عنوان تکنيک بهينهسازي جهت
بيشينه نمودن کل مقادير وزني معيارها استفاده شده است .بدين ترتيب بهترين عناصر با در نظر
گرفتن محدوديتهاي مسأله انتخاب گرديدهاند .يک مثال عددي (مطالعه موردي) به منظور
شرح ايدهها ارائه گرديده است .در نهايت به جهت ارزيابي ،تصديق و تعيين اعتبار تکنيک مطرح
شده ،الگوريتم ادغامي بهينهسازي حاضر با الگوريتم ژنتيک ساده مورد مقايسه قرار گرفته است
و در مورد کارايي الگوريتم مفروض بحث و نتيجهگيري شده است.
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مقام معظم رهبري:
دانشگاهها باید از لحاظ تدریس به میدان پرتحرک علمی و مباحثه دائم و تحقیق و پژوهش تبدیل شوند.

مدلسازي درخت تصميم هوشمند با استفاده از روشهاي شبيهسازي و
هوشمند براي مخازن تحت فشار
دانشجو :مليحه محمدحسينزاد

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر محمدعلي آزاده

رشتهتحصيلي:مهندسيصنايع-گرايشسيستمهاياقتصادي،اجتماعي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

هدف از اين تحقيق آناليز ايمني و ريسک اليههاي محافظتي مستقل يک مخزن تحت فشار
است .ما براي دستيابي به اين هدف مدل يکپارچهاي از آناليز درخت رويداد و الگوريتم ژنتيک
پيشنهاد کردهايم .در واقع در اين تحقيق به آناليز رفتار اليههاي محافظتي مستقل مخزن تحت
فشار از طريق شاخصهاي نگهداري و تعميرات و قابليت اطمينان پرداخته شده است .براي
دستيابي به اهداف ذکر شده ،ابتدا يک حالت خرابي که ماکزيمم نرخ وقوع را داشته انتخاب
نموده و سپس بر اساس نوع اليههاي محافظتي از الگوريتم ژنتيک براي رفتار مناسب (ترتيب
مناسب) در زمان خرابي به کارگرفته شده است .در مدلسازي انجام گرفته ،تابع هدف بر اساس
مينيمم هزينههاي ريسک که با بهکارگيري آناليز درخت رويداد بهدست آمده و تابع عمليات
ادغام بر اساس ماکزيمم ميانگين نرخ خرابي است .تمرکز اصلي در اين مدلسازي وآناليز بر روي
مخزن تفکيک کننده خوراک سرد در پااليشگاه گچساران است .بهترين ترکيب از اليههاي
محافظتي پس از مقايسه خروجيهاي مدل و طراحي اوليه ( )ASMEبهدست ميآيد .در پايان
اين مدل و آناليز ميتواند تصوير مناسبي از نتايج واقعي عملکرد مخزن در سايت در اختيار
مهندسان و طراحان به منظور بهبود اسناد و برنامههاي خود قرار دهند .درواقع اين رويکرد
ترکيبي ميتواند براي بهبود آناليز ريسک به کار گرفته شود و در نتيجه ميتواند به مهندسان و
طراحان براي تشخيص بهترين ترکيب تجهيزات کمک کند.
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مقام معظم رهبري:
ارتباط صنعت و دانشگاهها نیز یکی از زمینههای مهم برای رشد علمی محققان جوان است.

ارزيابي عملكرد  SSSCو  SFCLدر بهبود پايداري گذرا و محدودسازي
جريان خطا در سيستم قدرت
دانشجو :محمد بهاردوست

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :دكتر حسين حيدري

رشته تحصيلي :مهندسي برق –گرايش قدرت

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

اين تحقيق ارائه دهنده مدلسازي جديدي از محدودساز جريان خطاي ابررسانايي بر پايه مدل
تزريق جريان ميباشد .هدف از اين مطالعه ارزيابي عملکرد رله ديستانس در خطوط انتقال
شامل محدودساز جريان خطاي ابررسانايي و ارزيابي پايداري گذراي سيستم قدرت در حضور
اين محدودساز جريان است .حضور اين عنصر در خط انتقال تاثير بزرگي در مشخصه عملکرد
رله ديستانس دارد .مشخصه رله ديستانس وابسته به شرايط ساختاري سيستم قدرت (سطح
اتصال کوتاه در انتهاي خط) و شرايط عملکردي قبل از خطا (زاويه بار و نسبت مقدار ولتاژ در
انتهاي خط) و به ويژه مقاومت خطاي زمين است .با قراردادن اين عنصر در موقعيت مناسب
توان الکتريکي خروجي ماشين بحراني که در آستانه ناپايداري است ،به صورت ديناميکي کنترل
ميگردد .لذا در اين تحقيق محدودساز جريان خطاي ابررسانايي براي بهبود محدوده پايداري
نوسان ماشين بحراني و کل سيستم قدرت بهکار گرفته شده است .اين روش با اعمال خطاي
سه فاز در شينهاي بار سيستم آزمون نه شينه  IEEEامتحان شده است که نتايج آن به طور
کامل توضيح داده خواهد شد.
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مقام معظم رهبري:

اسالم دين «علم» و پايبندي به ارزشهاي معنوي است.

تشخيص كيفيت سياليت در بسترهاي سيال با استفاده از ديدهباني
ارتعاشات بدنه بستر
دانشجو :مژگان عباسي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر رحمت ستوده قرباغ /دكتر نويد مستوفي

رشتهتحصيلي:مهندسيشيمي-طراحيفرآيند

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

روشهاي مختلفي براي اندازهگيري پارامترهاي هيدروديناميکي بسترهاي سيال وجود دارد که
به دو دسته اصلي روشهاي تداخلي و غيرتداخلي تقسيم ميشوند .شناخت درست پديدهها
در بسترسيال نياز به دادههاي قابل اعتمادي دارد که اين امر وابسته به روش اندازهگيري است.
روش ديده باني ارتعاشات ،به عنوان يک روش غيرتداخلي ،ميتواند براي تعيين پارامترهاي
هيدروديناميکي در بسترهاي سيال مورد استفاده قرار گيرد .در اين تحقيق آزمايشها در يک
بسترسيال به ارتفاع  2متر و قطر داخلي  15سانتيمتر در رژيم جريان حبابي و  490و 740
ميکرومتر صورت گرفت .به منظور  ،280براي ذرات شن با قطر متوسط  150بررسي اثر
پارامترهاي مختلف روي هيدروديناميک بسترسيال ،آزمايشها در سرعتهاي مختلف جريان
گاز و براي بسترهاي از ذرات در ارتفاعهاي مختلف انجام شد .سيگنالهاي ارتعاشي ثبت شده
توسط دو شتابسنج در شرايط عملياتي مختلف در دو حوزه زمان (تحليل آماري) و فرکانس
(تبديل فوريه سريع و موجک) تجزيه و تحليل شدند .از نتيجههاي کلي اين تحقيق ميتوان
به اين نکته اشاره نمود که تغييرات انحراف استاندارد سيگنالهاي ارتعاشي با سرعت گاز در
محدوده مشخصي خطي بوده و با خطاي متوسط کمتر از 10درصد ،سرعت حداقل سياليت
را ميتوان محاسبه نمود .در مورد سيگنالهاي ارتعاشي مقدار بيشينه موجود روي منحني
تغييرات درجه اوج (گشتاور چهارم آماري) برحسب سرعت ظاهري گاز نشان دهنده سرعت
حداقل سياليت است که خطاي نسبي اين روش نسبت به روش اول کمتر است .با انتقال دادهها
به حوزه فرکانس تغييرات در رژيمها و نوع رژيم موجود در بسترسيال از روي وضعيت و شکل
پيکهاي موجود در تابع چگالي قابل تشخيص است.
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مقام معظم رهبري:

امروز ،كتابخواني و علمآموزي ،نه تنها يك وظيفه م ّلي كه يك واجب ديني است.

تشخيص کيفيت سياليت در بسترهاي سيال با استفاده از ديدهباني صوتي
بستر
دانشجو :نسيم صالحي نيك

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر رحمت ستودهقرهباغ

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

وسايل اندازهگيري بايد در محدوده وسيعي از شرايط قابل استفاده بوده همچنين کمهزينه و
قابلاطمينان باشند .از سوي ديگر اندازهگيريها بايد در لحظه و به صورت پيوسته باشند .روش
ديـدهبـانيصـوتـي ،بـهعـنوانيـکروشغيـرتـداخـلي ،ميتـوانـدبـرايتعيـينپارامـترهاي
هيدروديناميکي در بسترهاي سيال مورد استفاده قرار گيرد .در اين تحقيق آزمايشها در يک
بسترسيال به ارتفاع 2متر و قطر داخلي 15سانتيمتر در رژيم جريان حبابي و براي ذرات شن
با قطر متوسط167 187، ،230،356و 560ميکرومتر صورت گرفت .به منظور بررسي اثر
پارامترهاي مختلف روي هيدروديناميک بسترسيال ،آزمايشها در سرعتهاي مختلف جريان
گاز و براي بستري از ذرات در ارتفاعهاي مختلف انجام شد .سيگنالهاي صوتي ثبت شده توسط
ميکروفن در شرايط عملياتي مختلف در دو حوزه زمان (تحليل آماري) و فرکانس (تبديل فوريه
سريع و زمان کوتاه) تجزيه و تحليل شدند .از نتيجههاي کلي اين تحقيق ميتوان به اين نکته
اشاره نمود که تغييرات انحراف استاندارد سيگنالهاي صوتي با سرعت گاز در محدوده مشخصي
خطي بوده و دو نقطه انتقال در آن مشاهده ميشود که نقطه انتقال اول مربوط به سياليت ذرات
با سايز کوچکتر در مخلوط ذرات و نقطه انتقال دوم سرعت حداقل سياليت واقعي بستر است.
در مورد سيگنالهاي صوتي دو مقدار بيشينه موجود روي منحني تغييرات درجه اوج (گشتاور
چهارم آماري) برحسب سرعت ظاهري گاز وجود دارد که مربوط به نقاط انتقال اول و دوم است.
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مقام معظم رهبري:

در جامعه اسالمي ،كتابخواني بايد همگاني و فراگير شود.

كنترل برج تقطير توسط محاسبات نرم
دانشجو :حامد صحرايي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدين طوسي

استادراهنما :علي غفاري

رشته تحصيلي :مهندسي مکانيک -گرايش سيستمهاي انرژي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در اين پاياننامه از دو روش شبکه عصبي مصنوعي و سيستم عصبي فازي براي شناسايي و
مدلسازي يک برج دي بوتانايزر واقعي که در يکي از پااليشگاههاي ايران واقع است استفاده
ميشود .مدل رياضي اين سيستمها معموال بر پايه معادالت تعادلي انرژي و روابط ترموديناميکي
بنا ميشوند و اغلب نيز براي سادهسازي روابط حاصله از فرضهاي ساده کنندهاي استفاده
ميشود که از دقت کار ميکاهد در رساله حاضر براي مدلسازي برج از دادههاي واقعي استفاده
شدهاست .وروديها و خروجيهاي انتخابشده آنهايي هستند که به عنوان وروديهاي قابل
تنظيم و خروجيهاي کنترلشونده در سيستم واقعي مورد استفاده قرارگرفته اند .مدل بهينه
با استفاده از معيار کمينهسازي ريشه ميانگين مربعات خطا ( )RMSEمحاسبه ميشود .با توجه
به نتايج حاصل از اعمال اين دو روش هر دو مدل قابل قبول بوده ،با اين حال با توجه به اندک
برتري نتايج مدل عصبي اين مدل به عنوان مدلي که از آن ميتوان براي هدف کنترل برج
استفاده کرد انتخاب ميشود .کنترل برج تقطير بهوسيله طراحي کنترل فازي انجام ميشود
که شامل پنج حلقه کنترلي تک ورودي– تک خروجي است .دو نوع موتور استنتاج ميداني
و سوگينو در طراحي کنترلر مورد استفاده قرار گرفته است ،در حالت اول که موتور استنتاج
ممداني بهکار گرفته شده کنترل بر پايه تجربه و ديناميک برج است .که در اين حالت با توجه
به کمبود اطالعات خروجي داراي کمي نوسان است و دقيقا به مقدار مورد دلخواه نميرسد ولي
با اينحال براي کنترل برج مورد مطالعه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .در حالت دوم موتور
استنتاج سوگينو مورد استفاده قرارگرفته است و کنترلرهايي شبه  PIDطراحي شده است که
نتايج نسبتا بهتري نسبت به روش قبل ايجاد کردهاند که به مقادير مورد نظر نزديکتر هستند.
در آخر روش بهکار گرفته شده براي مدلسازي و کنترل برج واقعي با مطالعات جديدي که اين
کار را انجام دادهاند مقايسه شده است که در هر دو زمينه مدلسازي و کنترل روش اعمال شده
در اين رساله داراي نتايج قابل قبولي است.
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مقام معظم رهبري:

فرآيند كمال بشري به وسيله «كتاب» تحقق مييابد.

بررسي تجربي و عددي افزايش انتقال حرارت با استفاده از محيط
متخلخل
دانشجو :سيد مهرداد امامي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :حسين هوشمند

رشته تحصيلي :مهندسيمکانيک-گرايشتبديلانرژي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

اين پژوهش تجربي با هدف بررسي انتقال حرارت جابهجايي اجباري در يك كانال مستطيلي
شامل شبكههاي متخلخل توري فلزي و بررسي تاثير حضور محيط متخلخل بر افزايش نرخ انتقال
حرارت و افت فشار انجام پذيرفته است .محيطهاي متخلخل مورد استفاده در اين آزمايشات ،با
قرار دادن توريهاي فلزي در فواصل طولي مختلف از يكديگر ساخته شدهاند .در اين بررسيها
ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري و افت فشار ،براي جريان هوا ،در بازه گسترده اي از اعداد
رينولدز (بر مبناي قطر هيدروليكي كانال بخش آزمايش) از  450تا  4500محاسبه شدهاند.
همچنين تأثيرات عوامل گوناگون از قبيل دبي جرمي هوا ،تراكم اليهها ،تخلخل و نفوذپذيري ،بر
ضرايب انتقال حرارت و افت فشار مورد مطالعه قرارگرفته اند و روابطي تجربي براي عدد نوسلت
و ضريب اصطكاك ،بر مبناي نتايج به دست آمده از اين مطالعات پيشنهاد شده است.
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مقام معظم رهبري:

كتاب ،دروازهاي به سوي جهان گسترده دانش و معرفت است.

بررسي افزايش ترشوندگي آکنههاي فوالدي
دانشجو :بيتا واعظيان

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :علي اكبر سيفكردي

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

ساخت آکنههاي منظم جديد (ساختار يافته) در برجهاي انتقال جرم ،تحول بزرگي به وجود
آورده است و اکثر برجها در حال تعويض تجهيزات داخلي با اين نوع آکنهها هستند .در طراحي
آکنهها ،افزايش سطح انتقال جرم و حرارت و در نتيجه افزايش بازده و کارايي در برجهاي پرشده
ميشود .يک نوع اصلي اين آکنهها ،فلزات هستند که خاصيت ترشوندگي در آنها کم است .اين
مقاله به بررسي تجربي افزايش ترشوندگي آکنهها از جنس استيل ميپردازد و هدف آن شناخت
روشهاي شيميايي است که بتوان سطح استيل را داراي خاصيت فوق آبهدستي کرد .اين
خاصيت بر پايه استفاده از فتوکاتاليزور دي اکسيد تيتانيوم استوار است .در اينجا ،روش جديد
سل -ژل براي توليد روکش دي اکسيد تيتانيوم با ساختاري در مقياس نانو بر سطح استيل
به کار برده شده و خصوصيات و ويژگيهاي سطح و خواص ترشوندگي استيل روکش شده به
صورت سيستماتيک بررسي شده است .نتايج با بررسي کيفي و کمي ،عکسبرداري و تحليل
مورفولوژي و زبري سطح تعيين شده و نشان ميدهد که در اثر تشکيل فيلم نازک TiO2روي
سطح استيل ،زاويه تماس آب با سطح به ميزان قابل مالحظهاي کاهش مييابد .همچنين زبري
فيلم توليدي با افزودن پلي اتيلن گاليکول PEGبه محلول سل افزايش يافته و اين افزايش
سختي نيز در کاهش زاويه تماس و افزايش ترشوندگي نقش زيادي دارد.
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مقام معظم رهبري:
ما بایستی در رشتههای گوناگون علمی چه در آموزش چه در پژوهش توازن و تعادل صحیح و واقعی و عادالنهای ایجاد کنیم.

مدلسازي و شبيهسازي غيرهمدماي مبدلهاي حرارتي مجهز به فوم
دانشجو :مريم حقيقي

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :نوراهلل كثيري

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1388 :

چكيده:

در کار حاضر مدلسازي و شبيهسازي عددي رفتار هيدروديناميکي و حرارتي سيال در مبدلهاي
حرارتي مجهز به فوم با تخلخل باال صورت پذيرفته است .در مبدل کار حاضر ،فوم با ضخامت
معيني بهدور هر لوله متصل شده و سيال از درون لوله و محيط متخلخل فوم بهصورت ناهمسو
عبور مينمايد .اين نوع از مبدل در حقيقت متداولترين نوع مبدل حرارتي مجهز به فوم است.
معادالت پيوستگي ،مومنتوم و حرارت براي سيال داخل لوله و محيط متخلخل فوم مدل و
بهصورت همزمان حل شدهاند .در معادله مومنتوم جملههاي افت فشار برينکمن و فورشهايمر
مربوط به اصطکاک و اينرسي در نظر گرفته شده است .همچنين از فرض غير همدمايي فلز فوم
و سيال گذرا از آن در نوشتن معادالت انتقال حرارت در محيط متخلخل فوم استفاده گرديده
است .با حل عددي مدل پيشنهادي مقادير سرعت ،دماي سيال و فلز فوم در مبدل ،محاسبه
ميگردد .به علت ارتباط و تاثير دو بخش داخل لوله و محيط متخلخل فوم بر يکديگر ،اعمال
شرط مرزي صحيح براي معادالت انتقال حرارت در ديواره بسيار چالش برانگيز است .در كار
حاضر دو ديدگاه براي نقاط گرهي روي ديواره با يکديگر مقايسه شده و شرط مرزي صحيح
روي ديواره لوله پيشنهاد گرديده است .يكي فرض پيوستگي محيط و نوشتن معادالت انتقال
حرارت بهصورت پيوسته براي نقاط گرهي واقع در ميدانهاي محاسباتي داخل و بيرون لوله و
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ديگري فرض يك چشمه حرارتي براي نقاط روي ديواره لوله كه ديدگاه دوم نتايج دقيقتري را
ارائه ميدهد .همچنين در كار حاضر الگوريتم حل سيمپلر به منظور رفع مشكل عدم همگرايي
و يا همگرايي كند نتايج ،تصحيح شده است .درنظر گرفتن كليه جملههاي افت فشار ،شرط
غيرهمدمايي براي معادلههاي انتقال حرارت سمت فوم و شرايط مرزي دماي متغير در ديواره
لوله به همراه تصحيح الگوريتمهاي حل پيشنهادي برخي از کاستيهاي كارهاي پيشين را رفع
نموده و موجب افزايش دقت نتايج شده است .با حل مدل پيشنهادي نمودارهاي تغييرات دما
و سرعت سيال با طول و شعاع مبدل بهدست ميآيد .نتايج حاصل از مدل تطابق خوبي با مدل
تحليلي ساده و نتايج تجربي نشان ميدهد .نتايج بهدست آمده نشان ميدهد که استفاده از فوم
منجر به افزايش قابل توجه عدد ناسلت ميگردد که در بعضي موارد ميتواند تا  15برابر افزايش
يابد .اما افت فشار عبور سيال نيز افزايش مييابد .طراحي مشخصات فوم بايستي با توجه به دو
عامل عدد ناسلت و افت فشار صورت پذيرد .همچنين در كار حاضر يك مدل تحليلي سه بعدي
براي محاسبه ضريب هدايت حرارتي موثر ،براساس مشخصات هندسي فوم توسعه داده شده
است .با استفاده از اين ديدگاه ،نقايص مدلهاي پيشين از جمله عدم توجه به همسانگرد بودن يا
نبودن ساختار هندسي فوم ،عدم توجه به تغيير شکل سطح مقطع رشتههاي فلزي فوم با تغيير
تخلخل و عدم توجه به وجود گرههاي جامد در محل برخورد رشتههاي فلزي با يکديگر رفع
شده است .عدم توجه به ناهمسانگرد بودن محيط متخلخل فوم ميتواند خطاي قابل مالحظهاي
تا حدود  59/6درصد ايجاد نمايد.
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مقام معظم رهبري:
تحقیق منبع تغذیهی آموزش است ،اگر ما تحقیق را جدی نگیریم سالهای متمادی بایستی چشم به منابع خارجی بدوزیم.

اندازهگيري ميزان Holdupدر يک بسترسيالشده به روش نوري
دانشجو :ايلناز شهباز علي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :دكتر علياكبر سيفكردي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي و نفت

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

امروزه در صنعت ،برجهاي سيال شده با گاز نقش بهسزايي را ايفا ميکنند .براي طراحي اين
برجها نياز به دانستن سطح تماس بين دو فاز گاز و جامد است و اين سطح تماس منجر به
محاسبه ميزان جامد در بستر ميگردد .درنتيجه به دست آوردن سطح تماس بين جامد وگاز در
بستر به صورت تجربي از اهميت بااليي برخوردار است .برروي اندازهگيري ميزان سطح تماس
جامد در بسترهاي سيال شده با گاز کار شده ،ولي استفاده از روش عکس برداري و تاباندن نور
کمتر مورد عمل قرار گرفته است در اين پروژه امکان انجام اين روش و ميزان دقت آن بررسي
ميشود .البته سيال درآوردن جامد در فاز گاز کار دشواري است و با مشکالتي از جمله توزيع
نامناسب گاز ،کاناليزه شدن ،حبابزايي وساير غير يکنواختيها مواجه است.براي اندازهگيري،
يک بستر با قابليت سيال کردن جامد طراحي و مشکالت بر سر راه تا حدود زيادي برطرف
گرديد و با استفاده از سه نوع جامد ريز (ماسه بادي ،خاکشير ،خرفه) با شکل و قطر تقريباً يکسان
و با نصب يک سيستم نوري (نور -عدسي -عدسي -فتوسل) ميزان جذب نور در زمان سيال
شدن با استفاده از يک مولتي متر اندازهگيري شده است .نتايج بهصورت جداول و نمودارها آورده
شده و نشان ميدهد که اصول روش نوري که در سيستمهاي گاز -مايع صحت آن اثبات شده
است ،بهداليل مختلفي که يک علت آن ميتواند غير يکنواختي بستر در اينگونه سيستمها باشد،
در سيستمهاي گاز -جامد کاربرد ندارد.
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مقام معظم رهبري:

همهی انسانها توانائی دانشپژوهی و دانشمندی را دارند.

محاسبه سطح تماس در بسترهاي گاز -مايع با روش نوري
دانشجو :سيد حسين قياسي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :دكتر علي اكبر سيف كردي /دكتر ايرج گودرزنيا

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي-گرايشجداسازي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

روش نوري ميتواند جهت اندازهگيري سطح تماس در بسترهاي مايع -مايع و گاز -مايع و
گاز -جامد مورد استفاده قرار بگيرد ،اين تحقيق با استفاده از يک بستر شيشه اي مکعبي شکل
به ابعاد  10سانتي متر 10 ،سانتي متر 70 ،سانتي متر پر شده از سه محلول با خواص فيزيکي
متفاوت است و حباب هاي هوا بهوسيله يک صفحه متخلخل وارد بستر شده و يک بستر کامال
يکنواخت از حباب را بوجود ميآورد ،سپس با استفاده از يک سيستم نوري شامل منبع نور،
عدسي و فتوسل ،کسر نور دريافت شده بهوسيله فتوسل در دبيهاي مختلف هواي ورودي و
درماندگيهاي متفاوت بررسي ميشود .شدت دسته پرتو موازي ورودي به بستر در اثر برخورد
با حبابها کاسته شده و اين ميزان کاهش ،ثبت شده و بررسي اين ميزان کاهش شدت نور،
ميتواند شاخصهاي از ميزان سطح تماس ظاهري را مشخص نمايد و نتايج آزمايشگاهي در اين
تحقيق همخواني خوبي با محاسبات سطح تماس به روش نوري دارد.

پیشرفت كشور نیازمند ح
است
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مقام معظم رهبري:

امروز اقتدار ایران اسالمی را حتّی دشمنان هم نمیتوانند انکار کنند.

روبش برجها ،مخازن و ظروف فرآيندي و اطمينان از صحت عملكرد آنها
به كمك اشعه گاما و نوترونهاي برگشتي
دانشجو :احسان الوند

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر علي وطني /دكتر ابراهيم حشمت دهكردي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

با پيشرفت و گسترش روز افزون صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي ،هستهاي و ،...شناسايي عيوب
فرآيندي در اين صنايع امري ضروري محسوب ميشود .امروزه با استفاده از فنون غير مخرب،
بدون باز کردن برجهاي تقطير ،برج هاي فرآيندي ،مخازن تحت فشار و غيره اطالعات مهمي
از عملکرد صحيح و فرآيندهاي در حال انجام در آنها بهدست ميآيد .فناوريهاي روبش با
استفاده از اشعه گاما و يا نوترون در تشخيص و شناسايي عيوب کاربرد فراواني دارد .بهره گيري
از اشعه گاما و نوترون در آزمايشهاي غير مخرب براي شناسايي عيوب به شدت گسترش يافته
است .پرتو هاي ياد شده به عنوان ابزار تشخيص براي روبش برج هاي سيني دار ،برج هاي بستر
آکنده ،مخازن ذخيره سازي و غيره از يکسو و همچنين تعيين چگالي مواد محتوي ،ارتفاع سطح
مواد محتوي ،سطح تماس بين دو سيال مختلف و غيره از سوي ديگر روز به روز افزايش مييابد.
در اين تحقيق فنون مختلف روبش به منظور شناسايي عيوب فرآيندي مورد بحث و بررسي
قرار مي گيرند .در همين راستا چگونگي استفاده از دادهها و نمودار هاي بهدست آمده از فنون
روبش براي بهينه کردن عملکرد دستگاههاي فرآيندي و بهبود بازده فرآيندها و باال بردن کيفيت
محصوالت توليدي توضيح داده خواهد شد .همچنين زمينه استفاده از اين امکانات و توانايي
بالقوه آنها در تشخيص صحت عملکرد انواع برجها ،بررسي امکان آسيب ديدگي اجزاي داخلي
برج ها ،تغييرات غير منتظره در فرآيند توليد و غيره مشخص خواهد گرديد .در اين پاياننامه
نارساييهاي درون برج مدلسازي و نحوهي تشخيص نارساييها با استفاده از پروفايل حاصل از
روبش بيان شده است .از اين مدل پيشنهادي ميتوان بهمنظور شروع کار روبش استفاده کرد و
از آن براي کاليبره کردن و تنظيم شرايط کار استفاده نمود.

حركت علمی بسیار قوی
ت.
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مقام معظم رهبري:

به علم و كالس درس و مطالعه و تحقيق و پژوهش اهميت دهيد.

تحليل تنش حرارتي يك استك  SOFCبهمنظور ارزيابي رفتار آن در
مرحله آغاز بهكار پيل بهكمك نرمافزار ANSYS
ن گودرزي خويگاني
دانشجو :محمدحسي 

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اصفهان

استادراهنما :دكتر محسن اصفهانيان

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك– گرايش طراحيكاربردي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

از مشكالت منابع توليد توان امروزي آلودگي فراوان يا عدم قابليت حمل مثل انرژي باد يا زمين
گرمايي يا هستهاي است .اما پيلهاي سوختي بهدليل بازده باال ،پاكي و عدم آلودگي براي
محيطزيست و قابليت حمل باعث شده است سرباز آيندة انرژي لقب گيرد .اين پيلها با انجام
واكنش بين اكسيژن و هيدورژن و تشكيل آب ،برق مورد نياز مجموعه را توليد مينمايد .پيل
سوختي اكسيد جامد بهدليل كاركرد در دماي باال و همچنين عدم نياز به كاتاليزورها نسبت
قيمت به توان توليدي پاييني بين انواع پيلهاي سوختي دارد و ميتواند تا  %85بازدهي داشته
باشد .از طرفي نيز در مقابل گازهاي اسيدي يا مونواكسيد كربن مقاوم بوده و از كار نميافتد.
از مشکالت عمده بر سر راه توسعة اين پيل ،تغيير دماي آن از دماي محيط تا دماي کارکرد
است .بدليل اينکه اليههاي مختلف اين پيل ضريب انبساط متفاوت دارند ،حين گرم کردن
تنشهاي حرارتي ايجاد ميشود و باعث شکست اليهها شده و پيل قادر به توليد توان نخواهد
بود .تحقيق حاضر به بررسي رفتار اين پيل در حين گرم کردن آن بهکمک روش عددي المان
محدود ميپردازد تا حد نهايي و سرعت گرم کردن ماکزيمم را تا مرز شکست بيابد .از ديگر
نتايج اين پژوهش بررسي مسئله تماس مکانيکي و حرارتي و تأثير آن بر روي تنش هاي پيل
است .بدليل اينکه براي اولين بار چنين تحليل گستردهاي با درنظر گرفتن کليه پارامترها انجام
ميشود .امکان مقايسه بين نتايج اين پژوهش و ديگر کارها وجود ندارد .اما در يک حالت ساده
شونده بهمنظور مقايسه و بيان صحت محاسبات در نرمافزار  ANSYSبا يکي از مراجع مقايسه
شده است.
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مقام معظم رهبري:

امروز درس خواندن ،علمآموزى ،پژوهش و جديت در كار دانشجوئى يك جهاد است.

بررسي عملکرد يک نوع آکنه ساختاريافته با سطح ويژه باال و اثر استفاده
از دو نوع آکنه متفاوت(بهصورت يک در ميان) در برج آکنده
دانشجو :عليرضا الياسي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :دكتر علي اكبر سيف كردي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

امروزه ،آکنهها درصد بيشتري از برجهاي جداسازي را به خود اختصاص دادهاند که اين امر
منجر به کاهش قابل توجهي در ارتفاع برجهاي جداسازي شده است .به همين دليل ،آزمايش
آکنههاي جديد در کشور و گسترش و نصب آنها در برجهاي جداسازي امري ضروري به نظر
ميرسد .در اين مطالعه ،عملکرد و زمان اقامت مايع در يک نوع آکنه ساختاريافته با سطح ويژه
باال مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج آن با آکنه نامنظم مقايسه شده است .همچنين مدل
جديدي نيز از ترکيب اين دو آکنه مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن ارائه شده است .هدف
اين مطالعه ،آزمايش يک نوع آکنه ساختاريافته با سطح ويژه باال ،محاسبه ارتفاع معادل با يک
سيني تئوري و مقايسه نتايج با يک آکنه نامنظم ،ايجاد مدل نو توسط ترکيب آکنهها و تعيين
زمان اقامت مايع در آکنه ساختار يافته ،آکنه نامنظم و ترکيب اين دو بوده است .در اين پروژه،
ابتدا آکنه ساختاريافته از نوع توري-سيمي ،با سطح ويژه  750متر مربع بر متر مکعب از بستر
و زاويه چين  45درجه در يک برج تقطير ناپيوسته آزمايشگاهي به قطر  14سانتيمتر و ارتفاع
 1/36متر ،در حالت جريان برگشتي کامل براي ترکيبي از اتانول و آب مورد بررسي قرار گرفته
و عملکرد و زمان اقامت مايع در آن با حلقههاي راشيگ سراميکي به قطر  25ميليمتر ،يکي
از انواع آکنههاي نامنظم ،مقايسه شده است .در ادامه ،مدل جديدي نيز در چيدمان آکنهها در
حالت ترکيبي بهصورت يک در ميان ،آکنههاي ساختاريافته و نامنظم بررسي و عملکرد و زمان
اقامت مايع در اين مدل با برج پر شده از آکنه ساختاريافته تنها و آکنه نامنظم تنها مقايسه شده
است .نتايج ،بيانگر زمان اقامت باال و عملکرد بسيار عالي آکنههاي ساختار يافته و کاهش ارتفاع
معادل با سيني تئوري به  33درصد در مقايسه با آکنههاي نامنظم است .همچنين ،کاهش قابل
مالحظه در ارتفاع برج و افزايش قابل توجه زمان اقامت مايع و يکنواخت تر شدن توزيع مايع با
بهکارگيري آکنههاي ساختاريافته در ميان آکنههاي نامنظم از ديگر نتايج است.

349

خالصه پروژههاي دانشجويي

مقام معظم رهبري:
امروز یکی از پایهایترین گفتمانهای کنونی کشور ما باید گفتمان پیشرفت علم و فناوری باشد.

شبيهسازي سيکلون واحد  FCCبا تکنيکهاي CFD
دانشجو :شاهين تمجيد

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :دكتر سيد حسن هاشم آبادي -دكتر منصور شيرواني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -شبيهسازي و كنترل فرآيندها

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

سيکلونهاي جداکننده گازي درصنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي و ساير صنايع فرآيندي بهصورت
گستردهاي براي جداسازي غبار از گاز يا جهت بازيابي محصول مورد استفاده قرار ميگيرند.
طراحي ساده ،هزينه ساخت کم ،قابليت استفاده در دامنه وسيعي از شرايط عملياتي و انعطاف
پذيري با توجه به فشار و درجه حرارتهاي باال ،سيکلونها را به يکي از گسترده ترين دستگاههاي
جداسازي ذرات تبديل نموده است .يکي از موارد مهم استفاده سيکلونها بازيابي کاتاليست در
فرآيند کراکينگ کاتاليستي سيال( )FCCاست که در آن سيکلونها به علت چرخش کاتاليست
به صورت پايا و پيوسته در فرآيند تحت مقدار بار زيادي از ذرات جامد عمل مينمايند .بازده
جمع آوري و افت فشار از مهمترين عوامل در عملکرد سيکلون است و هر دوي اين عوامل تحت
تاثير مقدار بار ذرات قرار دارند .سايش کاتاليست نيز در راکتورهاي بسترسيال داراي نقشي
اساسي در هزينهها است .در واقع اين پديده باعث از دست دادن ذرات کاتاليست گران قيمت
ميشود که توسط تزريق کاتاليست تازه جبران ميشود .از اين رو هدف از انجام اين تحقيق
بررسي کارکرد سيکلون براي مقدار زياد غلظت ذرات ورودي يعني تا  20کيلوگرم ذرات ورودي
در يک کيلوگرم گاز ورودي توسط تکنيکهاي ديناميک سياالت محاسباتي است ،حال آنکه در
نهايت در منابع تحقيقاتي پيشين تا  6/5کيلوگرم ذرات ورودي در يک کيلوگرم گاز ورودي بحث
شده است .در اين مطالعه سيکلون مورد نظر از نوع استيرمند با بازدهي باال و داراي هندسه سه
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بعدي است که سيکلوني مرسوم از راکتور احياء کاتاليست واحد  FCCدر صنعت نفت است .از
آنجا که ايجاد هندسه سيکلون واقعي با ابعادي بزرگ ،عامل ايجاد موانعي از قبيل طوالني شدن
زمان محاسبات ،نياز به حافظه باالي رايانه اي و غيره ميشود لذا جهت انجام شبيهسازي ابعاد
سيکلون با مقياس مشخص به اندازههاي کوچکتر تغيير يافته و توسط نرمافزار توليد شبکه
 gambitترسيم و شبکه بندي و براي شبيهسازي از نسخه ( )6/3نرمافزار  FLUENTاستفاده
شده است .نتايج شبيهسازي حاکي از اين است که اگرچه افت فشار نسبت به افزايش غلظت
ذرات در ورودي زياد تغيير نميکند اما ممکن است بتوان كاهش افت فشار جريان حاوي ذرات
را تا  30درصد افت فشار جريان هواي تميز تخمين زد .افزايش بازده جمع آوري نيز با افزايش
غلظت كاتاليست ورودي تا مقدار نسبت 10کيلوگرم ذره در  1کيلوگرم هواي ورودي قابل نتيجه
گيري است ،حال آنکه اين تغييرات در مقادير باالتر از اين مقدار روندي رو به کاهش را نشان
خواهد داد .ضمنا کد نوشته شده بر اساس يك رابطه تجربي جهت پيش بيني سايش کاتاليست،
بهصورت  UDFوارد نرمافزار  FLUENTگشته و نتايج  PSDذرات جمع آوري شده حاصل از
سايش نسبت به تغيير سرعت در نسبتهاي مختلف جامد به گاز گزارش شده است.
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مقام معظم رهبري:
باید علم را به دست بیاوريد برای یک ملت علم وسیلهای است برای رسیدن به اقتدار ملی و ثروت ملی.

شبيهسازي سيكلونهاي جداساز گاز -مايع با استفاده از CFD
دانشجو :سيدرسول نيشابورصالحي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :دكتر محمد سلطانيه

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي-گرايشپديدههايانتقالوجداسازي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

سيکلونهاي گازي يکي از پرکاربردترين تجهيزات صنعتي براي جداسازي ذرات معلق در يک
گاز هستند .هيدروسيكلونها به طور گستردهاي سالهاي زيادي است ،كه در صنايع شيميايي،
معدني،سيمان و ...بهكار گرفته ميشوند ،و هنوز هندسه استاندارد و رايجي كه از آن استفاده ميشده
است ،تقريباً بدون تغيير باقي مانده است .كه احتماالً دليل آن ،اين بوده است كه بهدست آوردن
طرح جديدي براي هيدروسيكلون بهوسيله آزمايش بسيار پرهزينه و وقت گير بوده است .در حال
حاضر ديناميک سياالت محاسباتي ابزار قدرتمندي است كه بدان وسيله ميتوان با صرف وقت و
هزينه كمتري سناريوهايي را تنظيم و نتايج را مشاده نمود.
در اين مطالعه تالش شده است كه بهوسيله مدلسازي  CFDالگوي جريان چرخشي متالطم
درداخل سيكلون گاز– مايع در حالت سه بعدي بهدست آيد .كار جديدي كه در اين پروژه آورده
شده است مدلسازي نحوه به هم پيوستگي قطرات مايع در داخل سيكلون است كه تا كنون اين
كار در هيچ مقاله اي كه با روش  CFDسيكلون شبيهسازي شده است آورده نشده است .از نرمافزار
 ANSYS CFX 10براي حل معادالت حاكم بر مساله استفاده شده است .و چون نرمافزار قابليت
شبيهسازي به هم پيوستگي قطرات را نداشت ،با استفاده از تعريف توابع توسط كاربر و معرفي اين
تابع به نرمافزار شبيهسازي انجام شد .آشفتگي جريان بهوسيله مدل  -Kشبيهسازي شده است.
به علت وجود مولفههاي غير ايزوتروپ ويسکوزيته آشفتگي از ضرايب ثابت بهينه شده براي مدل
آشفتگي  -Kاستفاده گرديده است .وبراي بررسي نحوه عملکرد و ميزان بازدهي سيکلون جريان دو
فازي به وسيله مدل  Euler – Eulerشبيهسازي گرديده است.
کاربرد نتايج حل عددي در اين پروژه ،بهبود راندمان جداسازي سيکلونهاي جداساز قطرات مايع
(پروپان ،بوتان وپنتان) از جريان گاز (متان) در شركت پااليش نفت آبادان که قبل از واحد تصفيه
با آمين قرار دارند ،است .نتايج شبيهسازي پنج هندسه مختلف 2D2D,1D4D, 1D3.4D,1D3D, 1D2D
آورده شده است .با توجه به ميزان جداسازي بازده اين سيكلونها بررسي شده است.
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مقام معظم رهبري:

هدف اصلي از روند حركت علمي كشور ،تبديل ايران به مرجع علمي جهان است.

ارزيابي ريسك و مدلسازي پيامد در واحد آيزوماكس
دانشجو :ساغر ناصحپور

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استادراهنما :دكتر عباس نادريفر

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

واحد آيزوماکس(هيدروکراکينگ) يکي از پرمخاطرهترين واحدهاي پااليشگاهي ،است .عملکرد
واحد آيزوماکس ،تبديل برشهاي هيدروکربني سنگين به محصوالت با ارزشتري از قبيل
سوخت جت ،گازوئيل و بنزين ،در حضور هيدرژن ،ميشد .اين واحد به دليل وجود مقادير
بسيار زياد مواد سمي و قابل اشتعال در دما و فشار باال و احتمال افزايش مهار نشدني دما،
پتانسيل بروز خطرات فراواني را در بردارد .در تحقيق حاضر به منظور ارزيابي ريسک در واحد
آيزوماکس ،مراحل مختلف ارزيابي ريسک شامل شناسايي مخاطرات ،مدلسازي پيامد ،محاسبه
تکرارپذيري حوادث و محاسبه ريسک انجام شده است .به منظور شناسايي مخاطرات در فرآيند
هيدروکراکينگ ،ابتدا از بررسي نتايج مطالعات  Hazopانجام شده در واحد آيزوماکس
پااليشگاه بندرعباس ،موارد متعدد انحراف عملياتي ،که منجر به پيامدهاي آتش ،انفجار و يا
نشت مواد سمي ميشوند استخراج شده و سپس با روش ارزشگذاري نسبي به غربالگري
مهمترين مخاطرات در اين واحد پرداخته شده است .سپس با مدلسازي سناريوي حوادث به
وسيله نرمافزار  PHASTشدت و محدوده اثرگذاري حوادث مزبور پيش بيني گرديده است .در
مرحله بعد با استفاده از روشهاي تخمين تکرارپذيري حوادث و با بهره گيري از تکنيک درخت
رويداد ،احتمال رخداد حوادث محاسبه شده است .نتايج ارزيابيهاي ارائه شده به وسيله منحني
 F-Nبيانگر آن است که ريسک اين واحد در ناحيه ريسک متوسط قرار دارد و لذا بايد تمهيداتي
انديشيده شود تا در صورت اقتصادي بودن نسبت به افزايش سطح ايمني و کاهش مخاطات در
واحد آيزوماکس اقدام گردد.
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مقام معظم رهبري:

پیشرفت كشور نیازمند حركت علمی بسیار قوی است.

شبيهسازي  CFDهيدروسيلكونهاي جداكننده نفت از آب
دانشجو :سورن نوروزي

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :سيدحسن هاشم آبادي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در اين تحقيق ،در ابتدا با استفاده از مدل آشفتگي  RSMو مدل چند فازي اولرين -اولرين
فرآيند جداسازي در هيدروسيکلونهاي جدايش نفت از آب با استفاده از دو مدل ضريب
دراگ شيلر نيومن و مدل پيشنهاد شده از ترکيب دو مدل ضريب دراگ بر مبناي برهمکنش
مايع-مايع در نواحي مختلف جريان با رينولدزهاي متفاوت ،مورد بررسي قرار گرفت و نتايج
بهدست آمده با دادههاي آزمايشگاهي مقايسه شد که نتايج  2تا 3درصد اختالف را نشان داد.
تأثير مدلهاي اغتشاش مختلف بر روي نتايج شبيهسازي با دانسيته مش نسبتاً باال بررسي
شد .در انجام اين قسمت از شبيهسازي از سه مدل اغتشاش  LES ،DESو  RSMاستفاده شد
و نتايج حاصل مدل  DESرا دقيقترين مدل با دانسيته مش استفاده شده و مدل  RSMرا
مناسبترين مدل از لحاظ هزينه محاسباتي مشخص کردند .تأثير نوع کانال ورودي خوراک
به هيدروسيکلون نيز مورد بررسي قرار گرفت که نتايج بهدست آمده در اين قسمت نشان
داد که طراحي ورودي با انتهاي مارپيچ سبب افزايش در راندمان جداسازي به اندازه  3تا 7
درصد ميشود .در مرحله بعد افزايش تعداد ورودي بر روي راندمان جداسازي با استفاده از
دو طراحي متفاوت با شش ورودي بررسي شد و نتايج ،افزايش در راندمان را براي طراحي
با وروديهاي مماس بر ديواره خارجي تا  15درصد نشان دادند نوع ساختار محفظه ورودي
بر روي راندمان جداسازي تأثيرگذار ميباشدکه با ارائه سه طراحي متفاوت اثر طراحيهاي
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مقام معظم رهبري:

پيشرفت علمي بايستي با نگاه بومي و با تكيهي به فرهنگ خودمان باشد.

مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج بهدست آمده با استفاده از شبيهسازي ،افزايش در
راندمان تا  10درصد را براي طراحيهاي بدنه اکسپوننشيال هيدروسيکلون نسبت به طراحي
استاندارد نشان دادند .طراحيهاي ديگر شامل بدنه پيروي کننده از يک تابع درجه دو و دو
قسمت مخروطي افزايش راندمان کمتري داشتند .همچنين تأثير خردايش و چسبيدگي در
غلظتهاي ورودي متفاوت و همچنين براي سرعتهاي ورودي متفاوت با استفاده از نرمافزار
 CFXمورد بررسي قرار گرفته است .در اين بررسي مشخص شد که شکستگي ذرات با اندازه
بزرگتر از  50ميکرون در غلظتهاي پايين بيشتر و فرآيند خردايش در غلظتهاي پايين
فرآيند غالب است .همچنين مشخص شد که ذرات با اندازههاي کوچکتر از  50ميکرون در
سرعتهاي مورد استفاده دچار شکست نميشوند .عالوه بر آن مشخص شد که در غلظتهاي
پايين افزايش سرعت ورودي همواره سبب افزايش در راندمان جداسازي نميگردد و براي
رسيدن به بيشترين راندمان جداسازي قابل دسترسي بايد با سرعت بهينه کار کرد.
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مقام معظم رهبري:
پيشرفت علم ،فتح قلههاي تازه در علم ،نگاه نوآوري در مرزهاي دانش و پيشرفت در مرزها جزو تفكرات علمي امروز ماست.

ارزيابي بازدارندگي مخلوط نيترات کلسيم و آمونيوم از خوردگي فوالد
و اثر همافزايي آن با ساير ترکيبات در آب خنثي
دانشجو :علي حمصيان اتفاق

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :چنگيز دهقانيان

رشته تحصيلي :مهندسي متالورژي و مواد–گرايش خوردگي و حفاظت از فلزات

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

يكي از مشكالت اساسي در كلية سيستمهاي انتقال سياالت در صنعت ،مسئلة خوردگي اجزاء
فلزي است .در اين ميان لولههاي انتقال دهندة آب هاي خنك كننده نيز به دليل وجود انواع
امالح خورنده در اين آبها ،از اين مسئله مستثنا نيستند .يكي از روشهاي كاهش خوردگي
در اين سيستمها استفاده از بازدارندههاي خوردگي است .در اين تحقيق از تركيبي از نيترات
كلسيم و نيترات آمونيوم براي اين منظور استفاده شد و اثر آن بر كاهش خوردگي فوالد به
روشهاي پالريزاسيون و امپدانس الكتروشيميايي مورد بررسي قرار گرفت .پس از انجام اين
بررسيها مشخص شد كه اين بازدارنده در محدودة  2000تا  4500 ppmبا غير فعال (پسيو)
نمودن سطح فوالد ،تأثير قابل قبولي بر كاهش خوردگي آن در محيط آب خنك كننده دارد.
سپس اثر همافزايي اين تركيب با ساير بازدارندههاي رايج مورد بررسي قرار گرفت .تركيب
مورد آزمايش و سولفات روي اثر هم افزايي خاصي از خود نشان ندادند و هر يك به صورت
مستقل از خوردگي جلوگيري مينمودند .اما در طرف ديگر اثر همافزايي بين آن و سديم پلي
فسفات به وضوح مشاهده شد كه به دليل بهبود عملكرد پلي فسفاتها در حضور يون كلسيم
است .بهترين تركيب مورد استفاده در اين تحقيق ،تركيب چهار مادة نيترات كلسيم ،نيترات
آمونيوم ،سولفات كلسيم و پلي فسفات بود كه بهترين راندمان بازدارندگي را از خود به نمايش
گذاشت .بررسي مكانيسم عملكرد اين تركيب به كمك آزمونهاي الكتروشيميايي و همچنين
ارزيابي سطحي نشان از تشكيل رسوبات شامل يونهاي پلي فسفات و روي و همچنين پسيو
شدن سطح نمونه داشتند .اكسيد عناصر نادر خاكي نيز به همراه تركيب نيترات كلسيم و
نيترات آمونيوم مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج قابل قبولي از خود نشان داد ،اما مشكالت
آمادهسازي اين اكسيدها و همچنين مسائل اقتصادي ،از جمله پارامترهاي محدود كننده در
راه استفاده از اين مواد است.
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مقام معظم رهبري:

يكي از راههاي برجسته خدمت به كشور ،از راه علم است.

بررسي و بهينهسازي پارامترهاي فرآيند جوش التراسونيك براي
جوشكاري صفحات پليمري
دانشجو :علي نوروزي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :محسن حامدي

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در جوشکاري قطعات با امواج التراسونيک از انرژي صوت با فرکانس باال براي اتصال قطعات
فلزي و يا غير فلزي استفاده ميشود .اين فرآيند يکي از معدود روشهايي است که قادر است
صفحات نازک همجنس و يا غيرهمجنس را بدون هيچگونه مواد افزودني به هم متصل نمايد.
مزيت اين روش در اتصال صفحات نازک پليمري بدون تغييرشکل هاي ناخواسته ،و يا افزودن
صفحاتي از جنسهاي متفاوت است که تنوع کاربري آن را افزايش داده است .از ديگر مزاياي
اين روش ميتوان به راندمان باال و قابليت اتوماسيون آن ،سرعت باالي جوشکاري و تميز
بودن آن اشاره نمود .کاربرد اين روش در داخل کشور به دليل جوان بودن صنعت محدود
و لزوم مطالعهي بيشتر برروي آن بسيار محسوس است .به ويژه آنکه استفاده از اين روش
در توليد انبوه ،کاهش چشمگير در زمان و هزينههاي توليدي را در بر خواهد داشت .ابتدا
مطالعاتي در مورد پيشينهي پژوهش و پارامترها و عوامل موثر در استحکام اتصاالت جوشي
پليمرهاي همجنس و غيرهمجنس انجام شده و سپس با انتخاب اين پارامترها و استفاده
از تکنيک طراحي آزمايشها ( )DOEآزمايشهايي که بتوانند نتايج قابل استناد آماري را به
دست دهند طراحي گرديد .در اين آزمايشها ابتدا تاثير پارامترهاي فرآيند از جمله زمان
جوش ،فشار اعمالي و دامنه نوسانات ،در جوشکاري  ABS-PMMAبررسي گرديد و در مرحله
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بعد با افزودن دو پارامتر دما و اندازه قطعه ،اثر پارامترهاي فرآيند در استحکام و اندازه جوش
 ABS-ABSمورد سنجش قرار گرفت .نتايج آزمايشها به کمک نرمافزار  MINITABارزيابي
و بر اساس اين نتايج ،مشخص گرديد که در جوش  ،ABS-PMMAفشار ،زمان و دامنه به
ترتيب بيشترين تاثير را در استحکام جوش ،با در نظر گرفتن کيفيت جوش دارند .در عين
حال با تحليل واريانس مشخص شد که تاثير پارامترهاي دامنه و فشار مستقل از هم نبوده
و استحکام اتصال در هر سطح از اين دو پارامتر به سطح پارامتر ديگر بستگي دارد .اين در
حالي است که اثرهاي متقابل ديگر پارامترها چندان چشمگير نبودند .در اتصال ABS-ABS
نيز ،استحکام جوش به ترتيب با افزايش دامنه ،زمان و فشار افزايش يافته ولي با افزايش دما
کاهش چشمگيري مييابد .در عين حال ،افزايش مقادير دما و فشار بيشترين تاثيرها را در
افزايش سطح مقطع نقطه جوش داشته و پس از آن ،زمان جوش و دامنه نوسانات قرار دارند.
از نمودارها برميآيد که افزايش اندازه قطعهها ،باعث افزايش سطح مقطع جوش ميشود.
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مقام معظم رهبري:
علم مايهي اقتدار علمي ،مايهي قدرت كشور ،مايهي ثروت كشور و مايهي سربلندي است.

بهينهسازي مصرف هيدورژن در پااليشگاه با روش برنامه نويسي رياضي
دانشجو :محمدجواد حلوانيحقيقي

دانشگاه :دانشگاه سيستان و بلوچستان

استادراهنما :فرهاد شهركي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

يکي از مسايل مهم و حياتي در توليد سوختهاي پاک ،مديريت اثر قوانين زيست محيطي جديد بر
ميزان مصرف هيدروژن در پااليشگاه است .نيازهاي بازار و قوانين زيست محيطي نياز به هيدروژن
در پااليشگاههاي نفتي را افزايش ميدهند ،در حالي که به موازات آن محدوديتهاي بيشتري
روي منابع هيدروژن از قبيل واحدهاي تبديل کاتاليستي ايجاد ميکنند .همچنين با توجه به
تمايل پااليشگاهها در استفاده از نفت خام سنگين و کاهش فروش مستقيم آنها ،استفاده از
هيدروکراکينگها ،که از مصرفکنندگان عمدهي هيدروژن هستند ،به شدت افزايش يافته است.
بنابراين استفادهي بهينه ،از هيدروژن موجود در پااليشگاه اجتناب ناپذير است .در اين پروژه ،ابتدا،
واحدهاي توليد کننده و مصرف کنندهي هيدروژن ،در پااليشگاه مرور و در ادامه مقدماتي در مورد
انتگراسيون جرمي و روشهاي آن ارائه ميشود .در پايان ،شبکهي توزيع هيدروژن در پااليشگاه
تهران مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس يک روش رياضياتي جديد ،به نام ابرساختار ميزان بازيافت
هيدروژن خروجي از شبکه ،بيشتر گرديده است .در اين روش بر اساس قيد فشاري ،شبکهي توزيع
هيدروژن در پااليشگاه در دو حالت بررسي ميشود .در حالت اول فقط با تجهيزاتي که در حال
حاضر در پااليشگاه موجود است ،بهينهسازي انجام ميشود .در اين حالت ،خروجي واحد توليد
هيدروژن و هزينههاي عملياتي کاهش نمييابد .به عبارت ديگر ،در حال حاضر ،شبکهي توزيع
هيدروژن در نزديکي نقطهي پينچ قرار دارد .اما در حالت دوم ،با فرض اين که از نظر اقتصادي،
توانايي خريد دستگاههاي جديد به خصوص دستگاه بازيافت هيدروژن وجود دارد ،بهينهسازي
انجام ميشود .سپس ،ميزان صرفه جويي در هزينههاي عملياتي با در نظر گرفتن زمان بازگشت
سرمايه کمتر از دو سال ،محاسبه ميشود .نتايج نشان ميدهند که با خريد يک واحد تصفيهي
هيدروژن ،دبي جريان خروجي واحد توليد هيدروژن ،در بخش شمال  %19و در بخش جنوب %28
کاهش مييابد .همچنين با افزودن دستگاه بازيافت هيدروژن و با تابع هدف هزينههاي عملياتي،
اين هزينهها در بخش شمال  %14و در بخش جنوب  %10کاهش مييابند.
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مقام معظم رهبري:

علوم پايه مانند گنجينه است.

بهينهسازي توزيع جايگاههاي گاز طبيعي
دانشجو :مريم زاغيان

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :دكتر ميربهادر قلي آريا نژاد

رشته تحصيلي :مهندسيصنايع-گرايشمهندسيسيستمهاياقتصادياجتماعي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

به منظور کاهش مصرف فرآوردههاي نفتي و مالحظات زيست محيطي ،استفاده از سوخت
جايگزين گاز طبيعي به عنوان يك طرح ملي مطرح است .بدين منظور ،تعداد جايگاههاي
مربوطه بايستي افزايش يابد .حال سوال اين است که جايگاههاي جديد را کجا احداث کنيم تا
هزينهها حداقل و منافع اجتماعي حداکثر گردد؟ به منظور مکانيابي تسهيالتي که مشتريان
کاالها يا خدمات آنها را طي يک سفر بهدست ميآورند ،رويکرد مدلسازي جريان -محور
مناسبتر است .از اين رو در اين نوشتار ،مدل مکانيابي سوخترساني جريانها ( ،)FRLMبه
عنوان مدل مناسب جهت مکانيابي جايگاههاي  CNGبهکارگرفته و توسعه داده شده است .اين
مدل مکان تعداد معيني جايگاه سوخت را بهگونهاي مشخص ميکند که مجموع جريانهايي
که ميتوانند سوخت رساني شوند ماکزيمم شود .در اين نوشتار ،مدل  FRLMدر سه بُعد
توسعه يافته است :اول ،توسعه تابع هدف به منظور حداکثر نمودن صرفهجويي و سود حاصل
از بهکارگيري  CNGبه جاي بنزين .دوم ،توسعه الگوريتم پيشنيا ِز مدل بهگونه ايکه مدل
براي شبکههاي حاوي جايگاه موجود نيز قابل بهکارگيري باشد .سوم ،توسعه روش حل مدل
بهگونهاي که مدل براي سطوح دسترسي متفاوت قابل حل باشد .به منظور بررسي و مقايسه
نتايج مدل  FRLMو مدل توسعه يافته ،سه سناريو تعريف و براي مطالعه موردي اجرا شد .اين
مدل ضمن اينکه تصميم گيران را در انتخاب مکان احداث جايگاهها ياري ميکند ،به تعيين
تعداد تقريبي جايگاههاي مورد نياز نيز کمک ميکند.
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مقام معظم رهبري:

عالج ملت ايران در كسب اقتدار است.

مدلسازي ترموديناميكي موتورهاي اشتعال تراكمي سوخت همگن با در
نظر گرفتن سينتيك مفصل شيميايي و كنترل فرآيند احتراق با سوختهاي
تركيبي
دانشجو :اميد جهانيان

دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

استادراهنما :سيد علي جزايري

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1390 :

چكيده:

هدف اصلي اين رساله مدلسازي ترموديناميکي موتورهاي اشتعال تراکمي سوخت همگن
به منظور بررسي عملکرد موتور در شرايط مختلف و همچنين کنترل فاز احتراق با استفاده
از سوختهاي ترکيبي است .براي اين منظور ابتدا روشهاي مختلف مدلسازي موتورهاي
اشتعال تراکمي سوخت همگن مرور شده و سپس با توجه به اهداف رساله ،دو شيوه مدلسازي
صفر بعدي ،تک و چندناحيهاي انتخاب شده است .روش دقيق مدلسازي و معادالت حاکم
بر اين مدلها با ذکر جزئيات ارائه شده است .براي انجام مطالعات ،سوختهاي متان خالص،
گاز طبيعي ،ديمتيل اتر و هيدروژن انتخاب شده است .براي شبيهسازي دقيق فرآيند
احتراق ،سينتيک مفصل شيميايي احتراق اين سوختها در مدل گنجانده شده است .در
مرحله صحهگذاري به صورت بسيار مفصل ،سوختهاي انتخاب شده در موتورها با شرايط
مختلف کاري بررسي شده است تا ضمن اطمينان از دقت مدلهاي ايجاد شده بتوان به
مقايسه مدلهاي تک و چند ناحيهاي پرداخت .در انجام فرآيندهاي شبيهسازي ،ابتدا به ارائه
يک شيوه تعيين زمان شروع احتراق براي سوخت گاز طبيعي به کمک سينتيک مفصل و
راديکالهاي مؤثر پرداخته شده است و سپس تأثير پارامترهايي نظير دماي ورودي ،فشار
ورودي و دور موتور بر عملکرد يک موتور اشتعال تراکمي سوخت همگن مورد بررسي قرار
گرفته است .براي بررسي اثر ترکيب سوخت بر عملکرد موتور ،ابتدا ترکيبهاي مختلف گاز
طبيعي انتخاب شده و عملکرد موتور با استفاده از اين سوختهاي متنوع به طور مفصل
مقايسه شده است .سپس استفاده از فرمالدهيد به عنوان افزودني سوخت گاز طبيعي مطالعه
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شده و در مرحله بعد ،با انتخاب سوخت ديمتيل اتر ،ابتدا روند احتراق اين سوخت و
آزادسازي انرژي دو مرحلهاي آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس نتايج حاصل از ترکيبهاي
مختلف اين سوخت با متان ارائه شده است .در مرحله انتهايي نيز به بررسي اثر ترکيب متان
و هيدروژن پرداخته شده و عملکرد موتور به همراه ميزان توليد آاليندههاي خروجي مورد
مطالعه قرار گرفته است .براي توسعه مدل از جديدترين شيوههاي پيکرهبندي و فرضيات
حاکم براي مدلهاي صفر بعدي استفاده شده است .مقايسه روشهاي مختلف مدلسازي
انتقال حرارت و انتخاب مدل مناسب تا کنون بدين صورت انجام نشده است .همچنين معرفي
روشي نوين براي تعيين کمي زمان شروع احتراق سوخت گاز طبيعي و توسعه ايده بررسي اثر
سوختهاي ترکيبي بر عملکرد موتورهاي اشتعال تراکمي سوخت همگن به وسيله مدلسازي
عددي تأثير ترکيبهاي مختلف گاز طبيعي بر عملکرد موتور ،ارائه رابطهاي بين توان موتور
و عدد وب سوخت و همچنين اضافه کردن فرمالدهيد به عنوان افزودني به گاز طبيعي از
ديگر نوآوريهاي اين تحقيق به شمار ميرود .نتايج نشان ميدهد مدل تکناحيهاي تا حد
مناسبي قابليت پيشبيني روند عملکرد موتور اشتعال تراکمي سوخت همگن را دارد .اين
مدل قادر است با دقت مناسبي زمان شروع احتراق را پيشبيني کند .مدل چند ناحيهاي
با دقت بسيار مناسبي ميتواند روند تغييرات فشار در موتور اشتعال تراکمي سوخت همگن
را تعيين کند .براي مدلسازي انتقال حرارت در اين موتورها بايد از روشهاي هوهنبرگ يا
آسانيس استفاده نمود .ميتوان از تغييرات غلظت راديکال هيدروکسيل به عنوان ابزاري براي
تعيين کمي زمان شروع احتراق استفاده کرد .ترکيب گاز طبيعي بر روي عملکرد موتور تأثير
ميگذارد .از آنجا که ترکيبهاي گاز طبيعي با محتواي اتان و پروپان بيشتر ،زودتر محترق
ميشوند ،مقدار بيشينه فشار براي آنها بيشتر خواهد بود .افزودن فرمالدهيد به سوخت گاز
طبيعي با تغيير زمان شروع احتراق سبب تغيير محدوده عملکردي آن ميشود به گونهاي
که ميتوان در دماهاي ورودي پايينتر نيز به عملکرد مطلوبي رسيد .در شرايطي که براي
احتراق متان خالص مهيا نيست و سوخت متان خالص محترق نميشود ،با اضافه نمودن
مقداري ديمتيل اتر به ترکيب سوخت ،ميتوان احتراق را تشکيل داد .با بيشتر نمودن کسر
حجمي ديمتيل اتر ،هر چند تغيير چنداني در زمان شروع احتراق روي نميدهد اما بيشينه
فشار درون سيلندر افزايش چشمگيري مييابد .افزايش فشار ناشي از افزايش کسر حجمي
ديمتيل اتر به طور مستقيم منجر به افزايش کار و توان موتور ميشود.
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مقام معظم رهبري:

همتتان را پيشرفت در زمينه دانش و شكستن مرزهاي علم قرار بدهيد.

جريان سيال و انتقال حرارت جابهجايي در كانالهاي نيمه اشغال شده از
ماده متخلل
دانشجو :فريدون جم

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر حسين شكوهمند

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1388 :

چكيده:

در رساله حاضر ،جريان و انتقال حرارت جابجائي سيال در جريان آرام داخل كانالهاي نيمه
اشغال شده از ماده متخلخل براي سياالت با خواص ثابت به صورت عددي مورد تحليل قرار
گرفت .بدين منظور يك برنامه عددي بر اساس روش عددي جديد شبكه بولتزمان جهت تحليل
جريان سيال كام ً
ال توسعه يافته هيدروديناميكي و انتقال حرارت جابجائي در كانالهاي نيمه
اشغال شده از ماده متخلخل توسعه داده شد .با استفاده از اين برنامه عددي ،معادالت ممنتوم
و انرژي در دو چيدمان مختلف كانال مركب يعني كانالي شامل بخشي ماده متخلخل و بخش
ديگر سيال به تنهائي با خواص ثابت حل گرديد .با استفاده از نتايج حاصله از حل ميدان جريان
و معادله انرژي سيال اثر پارامترهاي مختلف نظير ميزان نفوذپذيري محيط متخلخل ،بهصورت
بيبعد عدد دارسي ،ضخامت اليه ماده متخلخل موجود در كانال ،نسبت ضريب هدايت حرارتي
مؤثر محيط متخلخل به ضريب هدايت حرارتي سيال به تنهايي در ناحيه جريان آرام بررسي
شدهاند .همچنين اثر چيدمان كانال مركب يعني از جهت آنكه اليه متخلخل با ضخامت مشخص
در كنار ديوارههاي كانال يا در مركز كانال قرار گيرد مورد بررسي دقيق قرار گرفته و دو طرح
مختلف در شرايط مختلف پارامترهاي مسأله با يكديگر مقايسه شدند .به منظور صحهگذاري
نتايج عددي ،عالوه بر مقايسه به حلهاي تحليلي در موارد خاص موجود ،براي حالت قرارگيري
ماده متخلخل در كف كانال چند نمونه بررسي تجربي انجام گرفت .با مقايسه نتايج عددي با
حلهاي تحليلي و بررسيهاي تجربي ،تطابق بسيار خوبي مشاهده گرديد .همچنين يك رابطه
عددي جهت محاسبه عدد نوسلت در كانال مركب با ماده متخلخل در مركز كانال پيشنهاد
گرديد .در پايان نيز با تحليل ميزان انتروپي توليدي در گرمكنهاي هوا مجهز به ماده متخلخل
و بررسي سهم پارامترهاي هندسي و جرياني مختلف ،به بهينهسازي جريان داخل گرمكن هوا
اقدام نموده و رابطهاي جهت محاسبه ميزان تخلخل بهينه ماده متخلخل بهدست آمد.
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:مقام معظم رهبري
. بتواند مرجع علمي و فناوري در همه دنيا باشد... شما هدف را اين قرار بدهيد كه ملت و كشور شما

عيب يابي فرآيند با استفاده از تركيب دادههاي چندين حسگر و الگوريتم
)فيلتر كالمن (پاياننامه به زبان انگليسي
 دانشگاه صنعت نفت:دانشگاه

 محسن مصاليي:دانشجو

Automation and instrumentation :رشته تحصيلي

 دكتر كريم سلحشور:استادراهنما

2007 :تاريخ

 كارشناسي ارشد:مقطعتحصيلي

:چكيده
In this research, we present an integrated design framework to utilize multi-sensor
data fusion (MSDF) techniques for process monitoring enhancement to detect and diagnose sensor and process faults. Two different distributed and centralized architectures
are presented to integrate the multi-sensor data based on extended kalman filter (EKF)
data fusion algorithm. The distributed integration architecture uses the statevector fusion
method while the centralized integration architecture is based on the outputs augmented
fusion (OAF) method. The usual approach in the classical EKF implementation is based
on the assumption of constant diagonal matrices for both the process and measurement
covariances. This inflexible constant covariance set-up may cause degradation in the
EKF performance. A new adaptive modified EKF (AMEKF) algorithm has been developed to prevent the filter divergence and hence leading to an improved EKF estimation.
A set of simulation studies have been conducted to demonstrate the performances of
the proposed adaptive and non-adaptive process monitoring approaches on a continuous stirred tank reactor (CSTR) benchmark problem. The sensor fault studies include
the sensor faults due to drift in calibration and drift in sensor degradation anomalies.
Whereas, the process faults consist of four probable CSTR faults in cascaded single,
double, triple and quadruple set-up. The resulting approach will be evaluated for a variety of conditions including synchronous/asynchronous measurements, full-state and non
full-state measurements and time-varying dynamics for monitoring process faults. The
simulation studies on a CSTR benchmark problem demonstrate the effectiveness of the
proposed fault monitoring approach to deal with different circumstances.
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مقام معظم رهبري:

حركت علمي براي كشور ما يك ضرورت مضاعف است؛ يك نياز مضاعف و مؤكد است.

كنترل  PHدر رآكتورهاي  CSTRبا استفاده از شبكه عصبي
(پاياننامه به زبان انگليسي)

دانشجو :امين خسروي صالح

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت

استادراهنما :دكتر منوچهر نيكآذر

رشته تحصيليAutomation and instrumentation :

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ2006 :

چكيده:

توانايي شبكه عصبي در كنترل فرآيندهاي شيميايي همچنان مورد ترديد است زيرا براي
مدلسازي در مقياس صنعتي با شبكه عصبي از مدلهاي خطي استفاده ميشود كه نتيجه
مطلوب نخواهد داشت .در اين پروژه براي مدلسازي از يك سيستم غير خطي استفاده شده ،تا
بتوانند نتيجه مناسب را جهت كنترل داشته باشد .در اين پروژه در ابتدا ،سيستم خنثي سازي
 PHدر يك رآكتور  CSTRمدلسازي شد و به يك سيستم خنثي سازي  PHدر لوله بسط داده
ميشود .فرآيند خنثي سازي در لوله به شدت غير خطي ،داراي نويز زياد و داراي تاخير زماني
متغير است .پس از مدلسازي سيستم به وسيله شبكه عصبي ،با كاربرد آن در يك حلقه كنترل
پيشگيري كننده آن را با روشهاي كنترل خطي مقايسه ميكنيم.
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مقام معظم رهبري:

علم ،عامل عزت و قدرت و امنيت يك ملت است.

طراحي و بازسازي شبكه ابزار دقيق براي كنترل و مانيتورينگ پروسه
(پاياننامه به زبان انگليسي)
دانشجو :محمدرضا بيات

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت

استادراهنما :دكتر كريم سلحشور

رشته تحصيليAutomation and Instrumentation :

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ2007 :

چكيده:

سنسورهاي موجود در واحدهاي صنعتي از تجهيزات ابزار دقيقي بسيار ضروري براي تأمين
دادههاي فرآيندي با کيفيت مطلوب جهت مقاصد متنوع محسوب ميشوند .انتخاب اين
سنسورها در صنايع شيميائي از ديرباز بهصورت سنتي برمبناي احتياجات حاصل از طراحي
حلقههاي کنترلي پايه انجام ميشود .به منظور کنترل موثر و انجام عمليات ايمن در صنايع
شيميائي اغلب ضروري است که بعضي از متغيرهاي فرآيندي خاص نظير نرخ جريان سياالت،
دماها و ميزان غلظت فرآوردهها در دسترس باشند .در حاليکه در صنايع فرآيندي بزرگ ،ممکن
است صدها گزينه از چنين متغيرها وجود داشته باشند .عالوه براين ،اين امکان وجود دارد که
دسترسي به بعضي از متغيرهاي فرآيندي مورد نظر از طريق اندازهگيري مستقيم آنها وجود
نداشته باشد .اينگونه متغيرهاي غيرقابل اندازهگيري را معموالً از طريق کاوش روابط تعادل بقاي
مواد و انرژي موجود مابين متغيرهاي مختلف تخمين زده ميشوند .متغيرهاي اندازهگيري شده
و تمامي متغيرهاي غير قابل اندازهگيري که بهطور منحصربفرد قابل تخمين هستند را اصطالحاً
متغيرهاي قابل رويت مي نامند .رويت پذيري متغيرهاي فرآيند بستگي به ساختار فرآيند و نيز
محل قراردادن سنسورها دارد .در نتيجه ،طراحي شبکههاي سنسوري در صنايع شيميائي جهت
برآورده نمودن نيازمنديهاي عملياتي مطلوب بعنوان يک موضوع مهم و مورد توجه درآمده
است .موضوع مهندسي مورد نظر در طراحي شبکه سنسوري به چگونگي تعيين متغيرهاي قابل
اندازهگيري و دقت مورد نظر اندازهگيري آنها جهت حصول اطمينان از برآورده شدن کيفيت
مطلوب از پيش تعيين شده مربوط ميشود.
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:مقام معظم رهبري
. علم را براي خدا و در راه خدا بايد تحصيل كرد و به كار گرفت.علم را بايد با دين همراه دانست

مدلسازي و شناسايي زمان حقيقي يك برج تقطير با بهكارگيري روش
) (پاياننامه به زبان انگليسيTSK فازي
 دانشگاه صنعت نفت:دانشگاه

 برهان مالزمسنندجي:دانشجو

Automation and instrumentation :رشته تحصيلي

 دكتر كريم سلحشور:استادراهنما

2007 :تاريخ

 كارشناسي ارشد:مقطعتحصيلي

:چكيده
In this thesis, fuzzy identification of a nonlinear multi-input multi-output (MIMO)
chemical plant (a distillation column) based on the Takagi-Sugeno (TS) fuzzy model
will be examined using input-output data driven from a simulated distillation column as
a popular benchmark problem. It should be noted that our basic objective concerns the
real-time and online applications. However, offline identification methods are investigated, as well. In the offline mode, where we have all of the data available at the start of
the training process, the construction of a TS fuzzy model is usually done in two steps. In
the first step, the fuzzy sets (membership functions) in the rule antecedent parts are determined. This can be done manually, using a prior knowledge of the process, or by some
data-driven techniques. In the second step, parameters of the consequent linear submodel associated with each rule are estimated by applying the Recursive Least- Squares
(RLS) algorithm. The bottleneck of the model construction procedure is the identification of the antecedent membership functions, which is a nonlinear optimization problem.
Because the obtained TS fuzzy model is dependent on the membership functions, the
choice of the fuzzy sets will affect the accuracy of the model. Therefore, one of the
challenges to improve the accuracy of the fuzzy model is to tune the fuzzy sets such that
the mean squared error between the model and the actual system outputs is minimized.
In this thesis, for offline identification of the antecedent parameters, Genetic Algorithm
(GA) is used. In this approach, GA is used for tuning the parameters of the membership
functions of the antecedent parts of IF-THEN rules and Recursive Least- Squares (RLS)
algorithm is employed to estimate the consequent linear sub-model parameters of the
IF-THEN rules. In the online mode, however, we do not have the whole data at the start
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of the training process. Thus, learning the TS fuzzy model should be started with the first
data sample. In this condition, the model structure is not known a priori, but instead it
evolves gradually during the identification process. The continuous online learning of
the TS model is based on a recursive and non-iterative clustering method which is responsible for the model structure (rule base) part and the RLS algorithm which estimates
the linear sub-model parameters. In this approach, the model structure is not known a
priori, but instead it evolves gradually (it should be noted that this evolution is much
slower than the evolution of the model parameters).That is why we come to the concept
of Evolving Takagi-Sugeno (eTS) fuzzy models. In eTS, the potential of the new data
sample is used as a trigger to update the rule base. The eTS learning algorithm is robust
and outliers have no chance to become rule centers because of the way of its definition. It
is important to note that learning could start without a priori information and only with a
single data sample. This interesting feature makes the approach potentially very useful in
many smart adaptive systems. Two mechanisms have been presented in the original eTS
approach for ensuring a gradual change of rule base structure during the training process.
Either a rule center is added to the current structure or a rule center is replaced by a new
data sample. A major problem of this approach, however, is the unlimited rule creation
during the identification process, especially in the initial identification phases. In this
thesis, two different approaches have been presented to tackle this problem. In the first
approach, the original rule generation condition is modified so as to efficiently control
the rate of rule generation especially at the start of the training process. This leads to a
reduction in the total number of generated rules for a certain data history with a better accuracy, expressed by lower RMSE error, in comparison with the original eTS algorithm.
This modification causes the algorithm to add new rules with more caution in the initial
identification phases. Then, as the identification algorithm progresses and more dynamic
knowledge are captured, the rule generation condition gets back exponentially to its original lower decision level. In the second approach, a new rule monitoring mechanism is
proposed to identify and delete the insignificant generated rules using a forgetting factor
scheme. In addition, different evolution scenarios have been examined in order to find
the most suitable rule generation condition which leads to fewer numbers of generated
rules and also lower RMSE error. Both of the offline and online identification methods
together with the proposed modifications are applied to a simulated nonlinear distillation
column to examine their potential capabilities as nonlinear identification approaches.
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:مقام معظم رهبري
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حقيقي
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علم
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Distributed Monitoring of Hybrid systems"
)(پاياننامه به زبان انگليسي
 دانشگاه صنعت نفت:دانشگاه

 محمدفؤاد صمدي:دانشجو

Automation and instrumentation :رشته تحصيلي

 دكتر كريم سلحشور:استادراهنما

2007 :تاريخ

 كارشناسي ارشد:مقطعتحصيلي

:چكيده
This thesis deals with the problem of estimation of state of the systems represented
by nonlinear and non-Gaussian hybrid models for the purpose of fault detection and
diagnosis of such processes. Sequential Monte Carlo methods are mainly used to this
end. One of the main reasons for the interest in nonlinear hybrid estimation is that problem of this kind arise naturally in many important applications. Hence, the main focus
here is, however, to develop distributed scalable algorithms that are applicable to largescale hybrid process plants monitored by multiple sensors. The approach of this thesis
to estimation of hybrid systems is headed in two general directions. First, in centralized
structure, the proposed algorithms attempt to improve tracking of system mode and continuous states by incorporating new ideas into particle filtering methods developed for
hybrid systems. The results show significant improvements in performance in situations
where previously reported methods of estimation for hybrid systems presented rather
poor performance. The second approach and in fact the main objective of this thesis, is to
develop efficient distributed monitoring algorithms that address the challenge of scaling
in current developed algorithms. In centralized structure, two new ideas are introduced
to enhance the performance of hybrid estimation methods mainly those which are based
on particle filtering methods. Utilizing the fuzzy concept helps us to introduce a novel
fuzzy-based particle filter to immunize continuous state estimation from inevitable failures in mode detection. In another attempt, a weighted mode activation record is incorporated in a particle filtering algorithm to introduce a vision of the past dynamic knowl-
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edge of the system in the estimation procedure. This provides a more comprehensive
view, leading to a more wise and dynamic decision about the system operational mode.
In decentralized structure, a rich set of distributed algorithms is presented that provides
the valuable opportunity for designer to choose the most appropriate one based on the
capacity, quality and desired performance of each process. Distributed particle filter is
introduced in a framework provided with a centralized unit to make the final decision on
the mode. In another framework proposed in this thesis, the centralized unit is eliminated
and its duty is handed over to local nodes by incorporating an average consensus filter
into applied particle filtering method to reach a local estimation of global dynamics. This
framework offers an appealing distributed structure for monitoring of large-scale hybrid
systems with dense networks. The final proposed approach is to rephrase the problem
of estimation in hybrid systems into a quantization algorithm. The proposed approach
makes use of a particle filter estimation engine to estimate locally the mode and continuous state of hybrid system in each sensor location or node. Thereafter, the distributed
nature is handled by quantizing the modes with a number of generative probabilistic
models which is transferred in the network of sensors.
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مقام معظم رهبري:

اين را فراموش نكنيد كه علم و دين توأمانند.

مدلسازي ،شناسايي و کنترل بهينه سيستمهاي هايبريد
(پاياننامه به زبان انگليسي)
دانشجو :مهدي غالمي

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت

استادراهنما :دكتر كريم سلحشور

رشته تحصيليAutomation and instrumentation :

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ2007 :

چكيده:

بررسي و ارزيابي شيوهها و متدهاي مختلف مدلسازي تحت عنوان مدلسازي سيستمهاي
هيبريد براي پروسههاي پيچيده صنعتي ،بهنحوي که مدل مذکور تمام شرايط حاکم بر
پروسه را پوشش دهد و بتواند يک خروجي قابل مقايسه با سيستم اصلي ارائه دهد .بررسي
الگوريتمهاي کنترلي پيچيده پيشرفته و انطباقي در مبحث هايبريد که قابليت پيادهسازي
براي کنترل حجم انبوهي از متغيرهاي سيستم را در سيستمهاي پيچيده صنعتي (صنايع
نفت ،گاز و پتروشيمي ).....را دارا است .از آنجاييکه در بيشتر پروسههاي صنعتي ،ايجاد
کردن يک مدل ثابت رياضي (با توجه به قوانين فيزيکي حاکم بر فرآيندهاي مذکور) به
راحتي امکانپذير است و همچنين با توجه به تغيرات شرايط محيط حاکم بر پروسه امکان
هرگونه تغيرات ناگهاني در سيستم وجود دارد ،در اين پروژه تالش ميشود که روشهاي
شناسايي آنالين سيستمهاي هايبريد مورد مطالعه قرار گيرد و در ادامه پروژه از مدل
شناسايي آنالين بجاي يک مدل ثابت استفاده شود .يکي از مهمترين اهداف اين پروژه
استفاده از روشهاي آنالين براي شناسايي و کنترل سيستمهاي صنعتي ميباشد .بدينگونه در
هر لحظه مدل سيستم شناسايي ميشود و با توجه به الگوريتمهاي کنترل پيشبين بهترين
سيگنال کنترلي بهنحوي که در آينده سيستم به سمت هدف متمايل شود ،اعمال ميشود.
با توجه به اهميت اين مفاهيم در صنعت امروز ،در اين پروژه همواره سعي ميشود که تمام
متدهاي مذکور برروي سيستمهاي صنعتي از جمله در صنايع نفت و گاز مورد آزمايش و
بررسي قرار گيرد .امروزه بسياري از سيستمهاي کنترل پيچيده (سيستمهاي کنترل پرواز،
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صنعتي ،حمل و نقل ،پروسههاي نفتي و پتروشيمي) در باالترين مرحله شامل حجم انبوهي
از کدهاي کامپيوتري هستند .به عبارت ديگر کننترلهاي منطقي برنامهپذير ،بهطور گسترده
در کنترل پروسههاي صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرند .همچنين قابل مشاهده است که
امروزه توليد محصوالت صنعتي با کمک و همکاري يک سري تصميمات منطقي تبديل به
يک سري حلقههاي کنترلي بسيار ساده (سيستمهاي جايگزين) ميشود .بنابراين امروزه
همه سيستمهاي کنترلي که ناشي از کنترل متغيرهاي پيوسته هستند در اصل يک سري
بررسيهاي منطقي انجام ميدهند که مدل و بنابراين الگوريتمهاي کنترلي را مشخص
ميکنند .اين سيستمهاي کنترلي که در صنعت تحت عنوان هايبريد شناخته شدهاند ،قابليت
پوشش بسياري از سيستمهاي پيچيده را دارا هستندو بسيار قابل اعتماد هستند.
با توجه به اهميت و نقش اين سيستمها در صنعت نفت ،پااليش ،گازو پتروشيمي اين پروژه
در دانشگاه صنعت نفت در بخش اتوماسيون و ابزار دقيق تعريف شده که پس از تاييد از سوي
دانشكده نفت اين دانشگاه هم اکنون در مرحله اجرا ميباشد.الزم به ذکر است که در اين
پروژه ،ضمن بررسي فعاليتهاي مختلف انجام گرفته در زمينه مدلسازي ،شناسايي و کنترل
سيستمهاي هايبريد در پروسههاي صنعتي و مقايسه خصوصيات هر روش با روش ديگر و
بررسي کارايي هر يک از متدها تحت شرايط گوناگون ممکن براي سيستم ،شيوههاي نوين
جهت دستيابي به کارايي باالتر با قابليت اطمينان بيشتر ارائه خواهد شد.
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. يك مسأله حياتي است،امروز مسأله تحقيقات براي ما يك مسأله تجمالتي نيست

:مقام معظم رهبري

شناسايي عصبي و كنترل تطبيقي فرآيندهاي متغير با زمان غيرخطي و
چند متغيره
(Adaptive Multivariable Neural Identification and Control of Nonlinear
Time-varying Chemical Processes)

)(پاياننامه به زبان انگليسي
 دانشگاه صنعت نفت:دانشگاه

 امين ثابت كمالآبادي:دانشجو

Automation and instrumentation :رشته تحصيلي

 دكتر كريم سلحشور:استادراهنما

2008 :تاريخ

 كارشناسي ارشد:مقطعتحصيلي

:چكيده
The main goal of this thesis is to explore two important adaptive neural-network-based
control approaches, i.e. neural network model predictive control (NNMPC) and feedback linearization (FL), which are known as practical approaches to a reasonably wide
class of unknown non-linear systems. The NNMPC uses a neural network (NN) model
to predict behavior of the process over some future time intervals and calculate the required future control actions. On the other hand, FL technique is a method for direct
design of NN controller in which the controller is in itself a neural network. As such, the
main step in developing this NN controller is to identify exact model by an appropriate
neural network. There are various types of neural networks to be used for this purpose.
In recent years, self-generating radial basis function (RBF) neural networks have attracted much attention in the area of on-line system identification. This is mainly due
to the fact that these neural networks can efficiently identify parsimonious models with
dynamic structures in an online manner. In this work, the main focus is on using two
well-established algorithms called growing and pruning algorithm for RBF (GAP-RBF)
and minimal resource allocation network (MRAN) to realize self-generating RBF NN
for on-line identification of non-linear multivariable processes. ii The main advantage of
these network architectures is that their dimensionality is not predetermined but grows
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incrementally along with the complexity of the model. Therefore, the resulting NNs find
automatically the complexity of the problem. Moreover, a new online affine modeling
approach incorporating a suitable identification tool is introduced in this thesis to identify exact affine model for nonlinear multivariable processes. In this work, the GAP-RBF
NN is employed as the identification tool in the proposed affine modeling approach. The
other part of this work has been devoted to designing adaptive MPC and FL controllers
based on the identified GAP-RBF model. The MPC controller can be designed based
on linear or non-linear models. Generalized predictive control (GPC) has been widely
recognized as one of the most effective and successful linear MPC schemes. However,
linear MPC techniques are suitable for systems which are not highly nonlinear. It is
while strong nonlinearities are characteristics of many industrial processes (e.g., batch
processes) and nonlinear extensions to MPC must be applied in order to provide satisfactory control results. In this sense, both GPC and non-linear MPC (NMPC) are developed
for adaptive control of nonlinear time-varying systems. Moreover, a new FL controller
is developed based on the proposed affine modeling approach to control nonlinear processes adaptively
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مقام معظم رهبري:
جوانان ما بايد با حركتي جهادي ،علم را به فناوري ،فناوري را به صنعت و صنعت را به توسعه كشور وصل و مرتبط كنند.

Design and Implementation of an Interoperable
Networked ControlSystem Using Industrial Ethernet and
Profibus DP
(پاياننامه به زبان انگليسي)
دانشجو :عرفان عسگريان دماوندي

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت

استادراهنما :دكتر كريم سلحشور

رشته تحصيليAutomation and instrumentation :

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ2008 :

چكيده:

شبكههاي ارتباط داده صنعتي براي اولين بار در دهه هشتاد ميالدي به صورت محدود مطرح
شدند .با استفاده روزافزون از رايانه در تمام بخشهاي صنعت ،نياز استفاده از اين فنآوري
نوين در كنترل بيش از پيش حس مي شد .همچنين با گسترش صنايع و افزايش واحدهاي
كنترل در صنايع مختلف استفاده از شبكههايي كه عالوه بر كم كردن نياز به استفاده از
سيمهاي فراوان بتواند اطالعات بسيار بيشتري براي تصميم سازي و نظارت بر ماشين آالت و
عمليات صنعتي در اختيار قرار دهد مورد توجه قرارگرفت .با توجه به اين نياز اين شبكهها با
سرعت زيادي رشد كردند به طوري كه در دو دهة اخير سهم مهمي از بازار كنترل در جهان
را در اختيار گرفتند.
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مقام معظم رهبري:
كشور بايد در علم ،در دانش و به تبع علم و دانش ،در آنچه كه مترتب بر علم است ،در رتبههاي اول جهان قرار بگيرد.

Improving the control performance of networked control
systems using a novel fuzzy adaptive auto - turned PID
(پاياننامه به زبان انگليسي)

دانشجو :علي فدايي

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت

استادراهنما :دكتر كريم سلحشور

رشته تحصيليAutomation and instrumentation :

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ2008 :

چكيده:

اين پاياننامه طراحي و پياده سازي عملي دو سيستم کنترل مبتني بر شبکه را با استفاده
از دو شبکه  Foundation Fieldbusو  Industrial Ethernetبه عنوان دو جايگزين مناسب
براي روشهاي مرسوم نمايش ميدهد .در روشهاي ارائه شده از کنترلکننده Foundation
 Fieldbusمتعلق به شرکت ( Smar (DFI-302براي پيادهسازي به روش Function Blockو
از کنترلکننده منطقي قابل برنامهريزي(  Siemens (S7-315-2DPبراي پياده سازي به روش
 NCSاستفاده شده است .براي اين منظور ،ابتدا بستر شبکهاي مناسب جهت ارتباط دادن
دو کنترل کننده با هم جهت دسترسي به  Pilot Plantطراحي شده است .در اين پاياننامه،
اثرات تأخيرهاي ناشي از انتقال شبکهاي بر روي عملکرد حلقههاي کنترلي به طور عملي
مورد بررسي قرار گرفته است .سپس يک کنترل کننده جديد فازي براي اصالح عملکرد
کنترلي جهت کاهش اثرات مخرب تاخيرهاي انتقال شبکهاي طراحي و پيادهسازي شده
است .روش مطرح شده مبتني بر تقسيم بندي سيگنال خطا به سه ناحيه عملياتي است .علت
اصلي اين تقسيم بندي ،جداسازي سه مشخصه اصلي حلقههاي کنترلي که عبارتند از خطاي
حالت دائمي ،زمان خيز و زمان نشست از هم و تنظيم هر يک از آنها در ناحيه مخصوص به
خود است .در ادامه اين کنترلکننده فازي ،به کنترلکننده فازي تطبيقي خود تنظيم ارتقا
مييابد .نتايج بهدست آمده حاکي از آن است که ارتقاي محسوس عملکرد کنترلي در نتيجه
استفاده از هردو کنترل کننده فازي و کنترل کننده فازي تطبيقي خود تنظيم بهوجود آمده
است.
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مقام معظم رهبري:
نوآوري و ابتكار ،شجاعت علمي ،اعتماد به نفس شخصي و ملي و كار متراكم و انبوه ،عالج كار پيشرفت علمي ماست.

رديابي و ريشهيابي مقاوم خطاي فرآيندي غيرخطي به روش مدل مبنا با
استفاده از سيستمهاي هوشمند فازي تحولگرا
(پاياننامه به زبان انگليسي)

دانشجو :حميد حسنوند

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت

استادراهنما :دكتر كريم سلحشور

رشته تحصيليAutomation and instrumentation :

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ2008 :

چكيده:

اين پاياننامه به طور همزمان دو هدف پيچيده را نشانه ميگيرد )1( :يادگيري مصنوعي
تدريجي پيوسته ( )2رديابي و ريشهيابي خطاي سيستمهاي ديناميکي غيرخطي به گونهاي
بالدرنگ ،هوشمند و مقاوم .انگيزه درخشان براي انتخاب اين دو موضو ِع به ظاهر نامربوط،
سرچشمه گرفته از مکانيزم يکتايي است که توسط آن ،موجود هوشمندي به نام « انسان»
قادر به رديابي و ريشهيابي خطاي سيستمهاي پيچيده است .اين موجود هوشمن ِد ردياب
(انسان) ،حداقل داراي دو ويژگي ممتاز است )1( :قابليت دگرگوني بيولوژيکي و ادراکي
ناشي از تطبيق و يادگيري تدريجي و مداوم )2( ،توانايي تفکر و تصميمگيري بدون هرگونه
اندازهگيري و يا محاسب ه و در عين حال در محيطهاي غيردقيق ،نامطمئن و داراي اطالعات
ناقص .مطالعات قياسي گسترده (فص ل  )4بر روي چهار مورد مشهور ،برتري مطلق �REXI
تدريجي تطبيقي را نشان داد .در حوزه رديابي و ريشهيابي
مصنوعي
 FISدر حوزه يادگيري
ِ
ِ
خطاي( )FDDسيستمهاي ديناميکي غيرخطي ،يک مطالعه شبيهسازي گسترده ديگر(فصل
 )5بر روي يک  CSTRغيرخطي نشان داد که  REXIFISميتواند به موقع و با اطمينان ،سه
دسته خطاي ممکن را رديابي و ريشهيابي نمايد )1( :خطاي حسگر ( )2خطاي محرک و
( )3خطاي فرآيند .در اين راستا  REXIFISرهيافت مدل-مبنا را به سبب سهولت پيادهسازي
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بالدرنگ و نيز بينشي که از ديناميزم سيستم فراهم مينمايد ،انتخاب ميکند .براي هر
وضعيت سالم و خطادار سيستم REXIFIS ،به تدريج يک مدل جداگانه براي هر کدام
اطمينان
فراميگيرد FDD .در  REXIFISبه صورت مقاوم اعمال ميگردد ،زيرا از باندهاي
ِ
غيرخطي فراگير به عنوان «حد آستانه تطبيقي» استفاده ميشود .بنابراين ،عوامل
تطبيقي
ِ
ِ
غير خطايي که اثرات آنها شبيه به خطا است مانند نويز اندازهگيري ،عدم قطعيت مدل،
اغتشاش ناشناس و ديناميک متغير با زمان ،به هيچ روي نميتوانند باعث شوند ک ه �REXI
 FISحضور خطا را اعالم نکند و يا به اشتباه اعالم خطر نمايد .ژرفاي فني و حوزه کاربري
 REXIFISبيگمان فراتر از آنچه که در اين رساله مورد مطالعه قرار گرفته است ،است .تنها
مطالعات گسترده آتي ميتواند اثرات راهبردي آن را بر فنآوري مرتبط آشکار سازد.
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مقام معظم رهبري:

پايه اين جهاد مقدس (جهاد علمي) ،ايمان گرايي ،مردمگرايي و علمگرايي است.

آموزش شبكه عصبي  Waveletبا استفاده از الگوريتم  Samplingجهت
شناسايي و كنترل يك سيستم ديناميك غيرخطي
(پاياننامه به زبان انگليسي)

دانشجو :احسان حسينياصل

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت

استادراهنما :مهدي شهبازيان

رشته تحصيليAutomation and instrumentation :

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ2009 :

چكيده:

شبكههاي عصبي بهعنوان ابزار محاسباتي قوي جهت شناسايي و كنترل سيستمهاي ديناميك
غيرخطي شناخته شده است .در اين شبكه عصبي  waveletبهعنوان تابع پايه استفاده
ميشود .آموزش شبكه عصبي بر اساس تئوري نمونه برداري مزيتهاي زيادي از جمله
 global convergenceو جلوگيري از  overfittingرا نشان داده است .در اين تحقيق اين روش
ابتدا جهت آموزش شبكه  WNNبر اساس دادههاي  nonuniformو  noisyاصالح گرديده
است .اين روشها شامل تعيين ماتريس  feedbackو استفاده از روش  early stoppingو
 wavelet thresholdingاست.كارايي روشهاي پيشنهاد شده بر روي توابع يك بعدي و دو
بعدي تست شده است .نتايج نشان ميدهد كه روشهاي پيشنهاد شده باعث كاهش خطاي
 generalizationو همچنين كاهش پيچيدگي شبكه  WNNشده است .سپس اين شبكه اصالح
شده جهت مدل كردن و كنترل سيستمهاي ديناميك غيرخطي استفاده شده است .در اين
تحقيق نشان داده شده است كه با استفاده از اين روشها تعداد نود در شبكه بسيار زياد است.
سپس روشهايي جهت بهينه كردن شبكه  WNNپيشنهاد شده است .در اين تحقيق از روش
 Direct inverse controlجهت تست شبكه از لحاظ كنترلي استفاده شده است .شبيهسازيهاي
مختلفي جهت نشان دادن كارايي شبكه در كنترل انجام شده است .كارايي شبكه  WNNبا
شبكه  MLPمقايسه شده است .شبيهسازيها نشان ميدهد كه شبكه پيشنهاد شده كارايي
بهتري از لحاظ  reference trackingو  smooth control actionدارا است .اين كارايي بهتر نيز
بهخاطر باند فركانسي كنترل شده شبكه  WNNپيشنهاد شده است.
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مقام معظم رهبري:

امروز توليد علم ،توليد كار ،توليد ابتكار ،توليد كاال ...هركدام از اينها يك جهاد است.

بررسي کيفيت شيميايي و پتانسيل خوردگي آبهاي آشاميدني توليدي
در پااليشگاه و ورودي به آن
دانشجو :محسن قضاوتي

دانشگاه :دانشگاه شيراز

استادراهنما :مسعود نوشادي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

خوردگي يک واکنش فيزيکي شيميايي بين يک ماده و محيط اطراف آن است که به تغيير
خواص آن ماده منجر ميگردد .آبهاي خورنده با حمله به جدار داخلي لوله ،مواد اوليه لولهها
را در خود حل ميکنند و مشکالت عديدهاي را بوجود ميآورند .زيانهاي اقتصادي ،تشکيل
محصوالت جانبي آبهاي خورنده ،بروز مشکالت مزه ،بو ،رنگ و ايجاد لکه ،افزايش کدورت
از مهمترين مشکالت مربوط به خورندگي است .يکي از روشهاي ساده بررسي تمايل آب
به رسوب گذاري يا خوردگي کاربرد انديسهاي خوردگي (النژليه ،رايزنر DF،و پوکوريوس)
است .اين مطالعه پارامترهاي کيفي آب و نيز پتانسيل خورندگي منابع تامين آب پااليشگاه
و شهر بندرعباس انجام گرفته است .در اين بررسي پارامترهاي ،pHقليائيت ،سختيکل،
سولفات ،کلرور ،TDS،نيترات ،نيتريت ،فلورايد و آهن با روشهاي استاندارد و نيز شاخصهاي
خورندگي شامل شاخص النژليه  ،)LSI(رايزنر )RI(وپوکوريوس )PI(و با استفاده از فرمولها و
نمودارها تعيين گرديدند .در خصوص آناليز آماري از روش آناليز خوشهاي و تحليل عاملي و
از نرمافزار Minitabاستفاده شده است .نتايج آزمايشها نشان داد که اغلب پارامترهاي مربوط
به کيفيت شيميايي آب شهر بندرعباس در محدوده استانداردهاي ملي بود تنها شاخص کل
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جامدات محلول باالتر از استاندارد قرار داشت .آب توليدي پااليشگاه به جز پارامتر فلوئور که
صفر بود ،در بقيه موارد استانداردها را تامين مينمود .اب توليدي حاصل از اختالط دو آب مزبور
متناسب با استانداردهاي مربوطه بود .همچنين براساس آناليز آماري در ماههاي خرداده ،تير
و مرداد عامل اصلي تاثيرگذار پارامتر کلرايد بوده و در ماههاي شهريور ،مهر و آذر عامل اصلي
تاثيرگذار بيکربنات کلسيم و قليائيت بوده است .بر اساس محاسبات شاخصهاي خورندگي و
رسوبگذاري ،سه نمونه آب شهر بندرعباس ،توليدي پااليشگاه و مخلوط آب شهر با آب شيرين
پااليشگاه ،خورنده هستند .آب ورودي به پااليشگاه ،توليدي پااليشگاه ،محلههاي سي هکتاري
و کوي ملت و دانشگاه نسبت به ديگر مناطق پتانسيل خورندگي بيشتري را دارا ميباشند .بنابر
اين الزم است اقدامات کنترلي از قبيل پايشهاي مداوم ،استفاده از مواد کنترلکننده خوردگي
و بهکارگيري پوشش مناسب در لولهها بهعمل آيد.
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مقام معظم رهبري:
«توليدكننده» مجاهد في سبيلاهلل است؛ بايد هم علم را بياموزيم و هم علم را توليد كنيم.

طراحي سيستم كنترل و مانيتورينگ بالدرنگ سيستم فلر
(پاياننامه به زبان انگليسي)

دانشجو :حميد رضا قوهستاني

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت

استادراهنما :عليرضا علي زاده

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در اين پروژه در ابتدا به جنبههاي مختلف سوزاندن قسمتهاي مازاد نفت و گازهاي ترش که
اصطالحا به آن فلرينگ گفته ميشود ،پرداخته شده است .ديدگاهها و بررسيهاي مختلف
از نقطه نظر جهاني نسبت به فلرينگ و رتبه بندي کشورها درانجام فلرينگ مورد بررسي
قرارگرفته است .با توجه به انجام عمل فلرينگ درفضاي باز ،تاثيرات آن بر روي کيفيت هوا و
سالمتي پرسنل و سکن ه اطراف مراکز بهره برداري و پااليشگاهي بررسي شده است .همچنين
چگونگي انجام پروسه فلرينگ درپااليشگاههاي نفت و گاز و واکنش هاي شيميايي رخ داده
شده حين عمل فلرينگ توضيح داده شده است .در ادامه مزاياي استفاده از سيستمهاي کنترل
براي عمل فلرينگ بهينه و دقيق تر منجمله مزاياي استفاده از سيستمهاي فازي ذکر شده
است .نهايتاً يک سيستم کنترل فازي سلسله مراتبي طراحي شده است .پروسه احتراق در فلر
به وسيلهي يک نرمافزار احتراقي بنام  STANJANشبيهسازي شده است و به منظور کسب
نتايج واقعي تر از دادههاي نمونه گيري شده از واحد بهره برداري اهواز  2از زير مجموعهي
شرکت کارون استفاده شده است .همانطور که در اين پاياننامه آورده شده است ،در حضور
سيستم کنترلر فازي عملکرد فلر براي دستيابي به بازدهي باالتر بهبود پيدا کرده است .در انتها
يک سيستم مانيتوريگ بالدرنگ براي نمايش ميزان آلودگيهاي مختلف توليد شده ازفلر،
دماي شعله ،فلو و فشار گازترش ورودي به فلر ،ميزان فشار و فلو بخار آب و هواي اضافي
تزريقي به شعله ،آشکارکنندههاي خطاها و ...طراحي شده است .با بهکارگيري سيستمهاي
 )HMI) HUMAN MACHINE INTERFACEپرسنل در صنايع نفت و گاز ميتوانند عملکرد
فلرينگ را مرتبا مورد بررسي قرار دهند.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 382
مقام معظم رهبري:
امروز عالج ملت ايران در کسب اقتدار است و آيندۀ اقتدار ملت ايران در قدرت علمي است.

مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي تجربي افت فشار در خطوط لوله
انتقال جريان دو فازي
دانشجو :سارا اختري

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :نوراله كثيري /محمدحسن خاناف

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-گرايش طراحي فرآيند

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين تحقيق افت فشار جريان دو فازي آب و هوا در لولههاي شيبدار بررسي شده است.
آزمايشات بهوسيله دستگاهي که ،طول خط لوله  3متر و قطر 0/3متر و نيز شامل بخشهاي
مختلفي از جمله  4فشارسنج ديفرانسيلي است ،انجام شده است .در روي دستگاه  4فشار سنج
ديفرانسيلي نصب شده است که بهوسيله آن تغييرات افت فشار در قسمت افقي و شيبدار مورد
بررسي قرار گرفته است .زاويه بخش متحرك از 40-0درجه تغيير ميکند .جريان شيبدار
رو به باال است .در انجام آزمايشات دبي جريان آب در محدوده  80-6000 lit/hrو دبي هوا در
محدوده  200-20 lit\minتغيير کرده است .در حالت افقي و شيبدار الگوهاي جريان متفاوتي نيز
مشاهده شده است از قبيل :جريان اليهاي ،جريان موجدار و جريان توپي .در ضمن آزمايشات،
تاثير تغييرات دبي آب ،دبي هوا و زاويه خطوط را درمحاسبه افت فشار نشان داده است .سپس
دادههاي آزمايشگاهي براي هر الگو جريان به تفکيک در آمده ،و روابط مختلف براي ضريب
اصطکاك مشخص شده است که در نهايت توسط نرمافزار لب فيت از بين روابط داده شده،
بهترين رابطه با کمترين خطا انتخاب شده است .سپس با استفاده از الگوريتم ژنتيک پارامترهاي
بهينه بهدست آمدند ،نتيجه بهدست آمده با کار آزمايشگاهي مقايسه شد ،مدل جديد خطاي
کمتر از  7درصد را دارا است ،در نتيجه مطابقت خوبي با دادههاي آزمايشگاهي دارد.
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مقام معظم رهبري:

با علم است كه مي توانيم توسعۀ م ّلي را دنبال كنيم.

مدلسازي ماندگي مايع در خطوط انتقال جريان دو فازي مبتني بر
دادههاي آزمايشگاهي
دانشجو :هستي فيروزفر

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت

استادراهنما :عليرضا علي زاده

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-گرايش طراحي فرآيند

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

ماندگي يکي از پارامترهاي مهم در محاسبات افت فشار ،تعيين خوردگي خطوط انتقال جريانهاي
دو فازي و هم چنين طراحي تجهيزات متصل به خطوط انتقال است .جمعآوري دادههاي
آزمايشگاهي از ضروريات مطالعات ماندگي است .لذا در تحقيق حاضر دستگاهي براي اندازهگيري
ماندگي آب -هوا طراحي و ساخته شد .بخش آزمايش دستگاه  3 mطول و 0/30 mقطر دارد .زاويه
بخش متحرک از  0°تا( 40 °شيبدار باالرو) تغيير ميکند .در حين آزمايشات دبي جريان آب از
 6000-80 lit/hrو دبي هوا از  200-20 lit/minتغيير نمود .در حالت افقي الگوهاي جريان مشاهده
شده عبارتند از :اليهاي ،اليهاي/موجدار ،توپي ،لختهاي و در حالت شيبدار باالرو الگوهاي جريان
توپي ،لختهاي ،حلقوي/حبابدار ،حلقوي/لخته اي ،لختهاي/موجي ،لختهاي/حبابي ديده شدند.
پس از پايداري جريان ،ماندگي مايع (آب) با ايزوله کردن بخش آزمايش بهوسيله دو شير سريع
بسته شونده اندازهگيري شده است .آزمايشات نشان ميدهند تغييرات دبي آب وهوا و هم چنين
تغيير زاويه خط لوله بر ماندگي موثر هستند .سپس مدلي تجربي براي اندازهگيري ماندگي مايع در
خطوط لوله افقي و شيبدار باالرو ارائه گرديد .مدل تجربي ارائه شده با ساير مدلهاي تجربي ماندگي
در خط لوله افقي و شيبدار باالرو در الگوهاي مختلف جريان و زواياي متنوع مقايسه شد .نتيجه
مقايسه نشان ميدهد مدل ارائه شده در حالت افقي کمتر از %12و در حالت شيبدار کمتر از  %15از
دادههاي آزمايشگاهي انحراف دارد .عالوه بر مطالعات تجربي ،مدل مکانيزمي وانگ وايز که مربوط به
محاسبه ماندگي جريان اليهاي در خط لوله افقي است با ارائه رابطه جديدي براي ضريب اصطکاک
سطح مشترک بهبود داده شد .عالوه بر اين مدل مکانيزمي براي محاسبه ماندگي جريان لختهاي
در خط لوله افقي ارائه شده است .اين مدل مقدار ماندگي جريان لختهاي را مستقيماً با حل روابط
بهدست آمده محاسبه مينمايد .مدل مکانيزمي ارائه شده مطابقت خوبي با دادههاي آزمايشگاهي
دارد وخطاي آن کمتر از  %4است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 384
مقام معظم رهبري:

با علم است كه ميتوانيم استقالل فرهنگي خود را اقتدار بخشيم.

بهکارگيري بهينهسازهاي چندهدفه در بهبود روشهاي کنترل مقاوم
فرآيندهاي صنعتي (ستون تقطير)
دانشجو :عطاءاهلل ارواني

ن طوسي
دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدي 

استادراهنما :محمد تشنهلب

رشته تحصيلي :مهندسي برق-گرايش كنترل

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين پاياننامه مسالهي به کارگيري بهينهسازهاي چندهدفه در بهبود کنترل مقاوم ستون تقطير
مورد بررسي قرار گرفته است .کنترل فرآيند ستون تقطير يکي از مشکلترين فرآيندهاي کنترلي
است .از عمدهترين داليل سختي آن ميتوان به بد شرط بودن سيستم حول نقاط کار اين فرآيند
اشاره کرد ،همچنين نامعينيهاي زياد ،اغتشاشهاي ناخواسته و تداخل شديد در کانالها از ديگر
مشخصات اين فرآيند پيچيدهي صنعتي است .از کاربردهاي ستون تقطير ميتوان به فرآيندهاي
پزشکي ،غذايي ،و همچنين کاربردهاي آن در مقياس صنعتي و آزمايشگاهي اشاره نمود .فرآيند
ستون تقطير يک فرآيند چندمتغيره است که براي اين سيستم دو خروجي کسر مولي سرستون
و کسر مولي ته ستون تعريف ميگردد .اغلب کارهاي کنترلي انجام يافته بدين صورت است که
حلقهي کسر مولي سر ستون توسط نرخ رفلکس کنترل و حلقهي کسر مولي ته ستون توسط نرخ
بخار کنترل ميشود .در اين پاياننامه ابتدا به معرفي کامل فرآيند ستون تقطير پرداخته ميشود و
يک مدلسازي معروف از اين فرآيند ارائه ميگردد .در ادمه کنترل مقاوم مورد بحث قرار ميگيرد
و فرمولهبندي کاملي از مساله ارائه ميشود .روش کنترلي به فرآيند معرفي شده اعمال گشته و
قابليت اين روش کنترلي در رديابي و رفع اغتشاش نشان داده ميشود .پس از آن با استفاده از
بهينهسازهاي چندهدفه و الگوريتم ژنتيک سعي بر بهبود بيشتر عملکرد کنترلي ميشود.
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مقام معظم رهبري:
یک ملت ،با اقتدار علمی است که میتواند سخن خود را به گوش همه افراد دنیا برساند.

بررسي نقطه بحراني اول و دوم در ستونهاي RDC
دانشجو :سيما حسينپور

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :حسين بهمنيار

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين پروژه ،از يک ستون  RDCبه قطر داخلي  1/9cmو حداکثر ارتفاع فعال 70 cmبه منظور
بررسي پديدههاي شکست و ائتالف استفاده شده است .ستونهاي  RDCبه سبب انعطافپذيري
عملياتي و همچنين بازده باال در واحد ارتفاع و نيز قيمت ارزان آنها بسيار مورد توجه قرار گرفتهاند.
دو سيستم شيميايي تولوئن -آب (آب به عنوان فاز پيوسته و تولوئن به عنوان فاز پراکنده) و
تولوئن -اسيد استيک -آب (آب به عنوان فاز پيوسته و تولوئن به همراه  %4حجمي اسيد استيک
به عنوان فاز پراکنده) در آزمايشات مربوطه بهکار گرفته شدهاند .اين دو سيستم داراي کششهاي
سطحي متفاوتي بوده ،بنابراين امکان بررسي اثر اين خصوصيت بر روي پديدههاي شکست و ائتالف
فراهم شده است .در اين سري از آزمايشات از دو نازل با قطرهايي با اندازههاي مختلف به منظور
ايجاد قطرههايي با اندازههاي متفاوت ،استفاده شد .در اين مطالعه ،پديدههاي شکست و ائتالف به
صورت تابعي از خواص فيزيکي و اندازه قطره مادر ،دور روتور و ارتفاع فاز پيوسته مورد مطالعه قرار
گرفتند .عالوه بر اين ،اثر خواص فيزيکي ،ارتفاع آب و اندازه قطره مادر بر روي دور روتور بحراني
اول و دوم بررسي شد.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 386
مقام معظم رهبري:
با اقتدار علمی است که ]يك ملت[ میتواند سیاست برتر و دست واال را در دنیای سیاسی حائز شود.

مدلسازي ضريب انتقال جرم در ستونهاي پر شده با پكينگهاي منظم و
نامنظم
دانشجو :ضحي عزيزي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :حسين بهمنيار /حسين ابوالقاسمي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

ضرايب انتقال جرم براي قطرات در حال صعود در ستونهاي پرشده منظم و پرشده نامنظم
محاسبه گرديده و با مقادير حاصل از ستون پاشنده مقايسه شد .بهدليل کاربرد وسيع پرکن منظم،
آزمايشها براي دو نوع پرکن انجام گرديد که اين دو نوع شامل پرکن راشيگ رينگ (بهصورت
منظم و نامنظم) و پرکن منظم مدل Penta-PakTM PS-500M1است .در اين پژوهش ضريب کلي
انتقال جرم در دو سيستم جداگانه اندازهگيري شد .سيستم اول شامل آب (فاز پيوسته) ،تولوئن (فاز
پراکنده) و اسيد استيک (جزء منتقل شونده) و سيستم دوم شامل آب (فاز پيوسته) ،بوتيل استات
(فاز پراکنده) و اسيد استيک (جزء منتقل شونده) است .سري اول آزمايشها براي ستون پاشنده با
استفاده از سيستم اول و سري دوم براي ستون پرشده منظم و نامنظم و با استفاده از سيستم اول
و در نهايت سري سوم براي ستون پرشده منظم با هر دو سيستم صورت پذيرفته است .از نتايج به
دست آمده ستون پرشده منظم راشيگ رينگ ميتوان نتيجه گرفت بسته به اندازه قطرات ،تا %15
افزايش در ضرايب انتقال جرم قطرات قابل دستيابي است .در مورد برج پرشده نامنظم ،اثر پرکنها
مانند اثر پرکنهاي منظم ناست و اگر چه براي قطراتي با قطرهاي کوچک (کوچکتر از  9ميليمتر)
ضريب انتقال جرم تا  10درصد بيشتر ميشود ،اما در موردقطرهاي بزرگ (بزرگتر از  9ميليمتر)
برج پرشده اثر مثبتي ندارد .در آزمايشهاي سري سوم مقايسه بين ضريب انتقال جرم دو قطره
هماندازه از دو سيستم نشان ميدهد که قطره مربوط به سيستم دوم با کشش سطحي کمتر داراي
ضريب انتقال جرم بزرگتري است .همچنين مشاهدهشد که هر چه ارتفاع پرکن منظم افزايش
مييابد ،غلظت جزء منتقل شونده کاهش يافته و به تبع آن فاکتور تصحيح ضريب نفوذ و سرعت
انتقال جرم کاهش پيدا ميکنند .اثر اندازه قطرات نيز بر روي ضرايب انتقال جرم در اين مجموعه
آزمايشها مورد بررسي قرار گرفته است .همچنين نتايج حاصل با مدلهاي معروف پيشين در
پيشبيني ضريب انتقال جرم مقايسه گرديد .سرانجام براي آزمايشهاي سري دوم و سوم مدلهايي
معرفي شد که از تطابق خوبي با مقادير تجربي برخوردار ميباشند.
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مقام معظم رهبري:
علم را میشود به پول تبدیل کرد و از لحاظ اقتصادی هم قوی شد .این ،جایگاه علم است.

بهينهسازي فرآيند تقطير استخراجي بر اساس شبيهسازي مولكولي حالل
دانشجو :حمزه مهرابينيا

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :نوراله كثيري

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-گرايش طراحي فرآيند

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

فرآيندهاي جداسازي به دليل اهميت ويژه اقتصادي و همچنين مصرف انرژي باال همواره مورد
توجه بودهاند .يكي از مهمترين روشهاي جداسازي فرآيند تقطير استخراجي است كه بررسي
شرايط عملياتي آن داراي اهميت بسيار زيادي است .تعداد زياد متغيرهاي اين فرآيند از يك سو
و مصرف انرژي باالي آن از سوي ديگر سبب شده است كه مسائل بهينهسازي اين فرآيند مورد
توجه قرار بگيرد .در اين ميان الگوريتمهاي بهينهسازي موجود و چگونگي كاربرد آنها در اين فرآيند
از اهميت ويژهاي برخوردار است .در اين فرآيند عالوه بر موارد گفته شده در باال ،مساله مهم ديگر
انتخاب حالل مورد استفاده در اين فرآيند است .حالل مورد استفاده در اين فرآيند نسبت به ساير
شرايط عملياتي داراي تاثير بيشتري بر كارايي فرآيند است و بنابراين مهمترين عاملي كه در اين
فرآيند بايد بهينه شود ،حالل مورد استفاده است .انتخاب حالل براي اين فرآيند معموال بر اساس
نتايج آزمايشگاهي و مطالعه ساختار مولكولي مواد است .در اين تحقيق ،بهينهسازي فرآيند تقطير
استخراجي مورد توجه قرار گرفته شده است كه شامل به دست آوردن شرايط عملياتي و حالل
بهينه براي فرآيند است .پارامترها و حالل بهينه بر اساس حداكثر كردن سود ساليانه فرآيند به
دست ميآيند .اين كار با يك روش كامال سيستماتيك و با استفاده از روشهاي بهينهسازي انجام
شده است .با استفاده از اين روش ميتوان حالل و شرايط عملياتي بهينه را بر اساس محاسبات و
تحليل اقتصادي براي هر فرآيند تقطير استخراجي با مشخصات و شرايط مختلف و بهينهسازي و
محاسبات مورد نياز ديگر  HYSYSبه دست آورد .شبيهسازي فرآيند در نرمافزار انجام ميشوند.
الگوريتم به كار رفته براي بهينهسازي حالل و شرايط  MATLABدر نرمافزار عملياتي ،الگوريتم
ژنتيك است .براي كار بر روي حاللهاي مختلف از روشهاي طراحي مولكولي به كمك كامپيوتر
استفاده شدهاست .دستاورد اين تحقيق به اين صورت است كه با انجام روش ارائه شده در اين
تحقيق براي هر فرآيند تقطير استخراجي ،بهترين حالل و شرايط عملياتي بهينه براي آن فرآيند بر
اساس تابع هدف ذكر شده كه سود ساليانه فرآيند است ،به دست ميآيد.
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مقام معظم رهبري:

توليد علم ،فقط انتقال علم نيست؛ نوآوري علمي در درجه ا ّو ِل اهميت است.

بررسي پارامترهاي محيطي موثر برخوردگي شيرين ) (CO2درفوالد
كربني
دانشجو :صابر ممقاني

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :سعيدرضا الهكرم

رشته تحصيلي :مهندسي مواد-گرايش خوردگي و حفاظت از مواد

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

خوردگي ناشي از  CO2که به «خوردگي شيرين» معروف است از جمله مهمترين مشکالت موجود
در صنايع نفت و گاز است که منجر به خسارات جبرانناپذيري بخصوص درخطوط لولههاي انتقال
ميشود .جنس اين خطوط عموماً از فوالدهاي کربني و کمآلياژي است .تحت شرايط خاصي يک
محصول خوردگي بنام کربنات آهن ( )FeCO3ميتواند بر روي فلز خوردهشده به عنوان يک اليه
رسوب کند .اين اليه ميتواند به عنوان يک فيلم محافظ در برابر واکنشهاي خوردگي  CO2عمل
کند و نرخ خوردگي را کاهش دهد .فراهم ساختن حفاظت از خوردگي به خواص مورفولوژيكي
فيلم محافظ وابسته است .در اين تحقيق اثر تغييرات دما و  pHبر خواص ساختاري و مورفولوژيکي
اليهي بوجود آمده توسط خوردگي شيرين بر روي فوالد کربني  ،API-5L-X70بررسي شده است.
به اين منظور سل آزمايش خاصي طراحي و ساخته شد که در آن امکان تزريق گاز  CO2و انجام
آزمايشهاي الکتروشيميايي در شرايط کنترل شدهي دما و  pHبرقرار شود .آزمايشها در محلول
آبي با  %3وزني  NaClدر دماي 85-55 °Cو  ،pH=5/5-6/5به مدت  72ساعت انجام شدند .جهت
بررسي مورفولوژي ،آناليز عنصري و آناليز فازي فيلم تشکيل شده بر روي نمونهها از دستگاه SEM
مجهز به  EDSو دستگاه آناليز XRDاستفاده شد .همچنين جهت بررسي سرعت خوردگي ،آزمون
الکتروشيميايي پالريزاسيون تافلي روي نمونهها انجام گرفت .نتايج حاصل نشان ميدهد که در
دماي  55 °Cدر هيچ  pHاي اليهي حاصل از خوردگي مشاهده نشد .با افزايش دما به ،65 C°
اليهي کربنات آهن به صورت يک اليهي پراکنده در کليهي  pHها بر روي سطح فوالد مشاهده شد.
در اين دما با افزايش  pHبر تراکم اين اليه افزوده شد .در دماهاي  75و  85 °Cاليهاي کام ً
ال متراکم
و فشرده در کلية  pHها مشاهده گرديد که در هر دو دما  pH= 6/5بيشترين تراکم و ضخامت
را داشت .با توجه به نتايج بهدست آمده از اين تحقيق مشاهده شد که دماي 85 °Cو pH = 6/5
مناسبترين شرايط را جهت تشکيل يک اليهي متراکم و ضخيم ،با اندازه دانههاي يکنواخت که
منجر به خواص حفاظتي بهتر اين اليه در مقابل خوردگي  CO2ميشود ،فراهم ميكند.
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مقام معظم رهبري:

فرهنگ مايهي اصلي هويت ملتهاست.

رفتار کمانشي سختکنندههاي ناکامل حلقوي Tشکل در محل اتصال
پوستهها
دانشجو :فرهاد خليلي ديزآبادي

دانشگاه :دانشگاه اروميه

استادراهنما :حسين شوكتي

رشته تحصيلي :مهندسي عمران -گرايش سازه

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

با توجه به گسترش روزافزون سازههاي پوستهاي در صنايع مختلف همچون سازههاي ساحلي،
فراساحلي و هوافضا اهميت اين سازهها بر مهندسين پوشيده نيست .اتصاالت قسمت مخروطي به
استوانهاي عموماً در مخازن تحت فشار ويا بهعنوان کاهندهها در خطوط لوله بهکار ميروند .در اتصال
سقف مخروطي به استوانه ،زماني که تحت فشار داخلي قرار ميگيرد ،مقطع اتصال در راستاي
حلقوي دچار تنشهاي فشاري بزرگي شده و اغلب در اثر کمانش ،خرابي رخ ميدهد .در حالي که
ميتوان از افزايش محلي ضخامت هم در مخروط و هم در استوانه استفاده کرد ،گاهي بهتر است
از سختکنندههاي حلقوي براي تقويت مقطع استفاده شود .تاکنون کارهاي بسيار محدودي بر
روي اين سختکنندهها در محل اتصال پوستهها تحت فشار داخلي انجام شده است .اين پاياننامه
به بررسي آزمايشگاهي و تئوري رفتار کمانشي و پس کمانشي اتصال مخروط به استوانه با سخت
کننده سپري تحت فشار داخلي ميپردازد .اثرات ناکاملي هندسي ،رفتار خرابي و تعيين بار و
مودهاي کمانشي با استفاده از نتايج حاصل از تحليل غيرخطي کمانش  Riksارائه شده و با نتايج
آزمايشات مقايسه شده است .مشاهده شد با در نظر گرفتن خواص مصالح و ناکاملي هندسي ،بار و
مود کمانشي بهدست آمده از تحليل غيرخطي با نتايجي که از آزمايشات بهدست آمده بخوبي قابل
مقايسه است .در اين گونه سازهها هرچند الگوي ناکاملي در تعيين مودهاي کمانشي موثر است ،اما
در تعيين بار کمانش چندان تاثيري ندارد .نتايج حاصل از آزمايشات با روابط طراحي ارائه شده براي
 EUROCODE 3مقايسه گرديد .ميتوان گفت اين روابط به طرز محافظه کارانهاي بار فروريختگي
را تعيين ميکنند.
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مقام معظم رهبري:
فرهنگ يک ملت است که ميتواند آن ملت را پيشرفته ،عزيز ،توانا ،عالم ،فناور ،نوآور و داراي آبروي جهاني کند.

بهينهسازي فرآيند توليد سوخت ديزل بدون گوگرد
دانشجو :محمدرضا اسماعيلينسب

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :فرهنگ جاللي فراهاني /نويد مستوفي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -گرايش طراحي فرآيند

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

سوخت ديزل به دليل مزاياي نسبياش نسبت به انواع سوختهاي مايع ديگر از مقبوليت خاصي
در سالهاي اخير بهرهمند شده است .اين مطلب از آنجا روشن ميشود که هماکنون به طور
متوسط  %70از خودروهاي سواري توليد شده در اروپا و آمريکا داراي موتورهاي ديزل هستند .از
محدوديتهاي استفاده از اين سوخت با کيفيت باال ،نشر آاليندههايي نظير اکسيد ترکيباتي مثل
گوگرد و نيتروژن است که از نظر محيطزيست بسيار مضر هستند .لذا براي استفاده ايمن از اين نوع
سوخت ،بايد اين قبيل ترکيبات از سوخت حذف گردند .اين عمل در راکتورهاي تصفيه هيدروژني
که در رژيم جرياني جويباري عمل ميکنند ،تحت دما و فشار باال ،انجام ميشود .در کار حاضر
به بررسي اين نوع از راکتورها و مدلسازي پايا و ناپاياي آنها در شرايط سنتي پرداخته شده است
تا با بهينهسازي شرايط فرآيندي بتوان به حداقل ميزان گوگرد در محصول اين راکتورها رسيد و
هم وسيلهاي براي طراحي واحدهاي جديد و کنترل و پيشبيني عملکرد واحدهاي موجود براي
رسيدن به محصول با کيفيت بيشتر و ايمني بيشتر با هزينه ثابت و عملياتي کمتر فراهم شود .به
خاطر ابعاد گسترده و غير خطي بودن اين مدل ،استفاده از الگوريتمهاي معمول براي حل اين
مسئله بهينهسازي مخصوصاً زمانيکه پارامترهاي اقتصادي را در نظر بگيريم ،ممکن است هميشه
همگرا نشود .اين مسئله ما را به استفاده از روشهاي تکاملي سوق ميدهد .بنابراين براي انجام
بهينهسازي ،مدل حل شده در حالت استاتيک با الگوريتم کلوني مورچگان که در محيط نرمافزار
 MATLABکدنويسي شده است ،اتصال داده شد .يک راکتور واحد با شرايط معمول صنعتي آن در
شديدترين حالت شرايط عملياتي با کاتاليستهاي معمول مورد استفاده ،نميتواند کيفيت سوخت
را به استانداردهايي که هر روز سختگيرانه تر ميشود برساند .بنابراين استفاده از کاتاليستها و
تکنولوژيهاي جديد براي رآکتور تصفيه هيدروژني اجتناب ناپدير است.
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مقام معظم رهبري:

پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسالمی -ایرانی امکانپذیر است .

بررسي تجربي احتراق يك موتور اشتعال جرقهاي با سوخت تركيبي
بنزين -اتانول و  MTBEدر جهت كاهش مصرف سوخت و آاليندهها
دانشجو :خدارحيم فرهنگ

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استادراهنما :فتحاهلل امي

رشته تحصيلي :مهندسي هوا و فضا

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

از آنجا که مادة افزودني MTBEبه بنزين موجب آثار مخرب زيست محيطي مثل بيماريهاي
بدخيم است و سالهاست در کشورهاي توسعه يافته از بنزين حذف شده است ،هدف اصلي در اين
تحقيق ،جايگزيني اتانول به جاي افزودني  MTBEو بررسي تأثير سوخت اتانول بر عملكرد ،توليد
آاليندهها و مصرف سوخت يك موتور جرقه اشتعالي و بهدستآوردن ترکيب بهينه اتانول با بنزين
است .با توجه به حجم نسبتاً كم توليد اتانول دركشور در اين مرحله از تحقيق تالش بر اين است
كه بخشي از ماده افزودني  MTBEبا اتانول جايگزين شود و پس از ايجاد زيرساختهاي مناسب
براي توليد اتانول در كشور و تغييرات مورد نياز در خودروها و جايگاههاي سوختگيري ،حذف كامل
ماده افزودني  MTBEاز بنزين توزيعي در كشور مد نظر قرار خواهد گرفت .لذا موتور با سوختهاي
ترکيبي که داراي درصدهاي مختلف اتانول ( 5و7درصد) است ،مورد آزمايش قرار گرفت .مقدار ماده
افزودني  MTBEدر هر تركيب متناسب با عدد اكتان مورد نظر آن تركيب متفاوت خواهد بود .نتايج
بهدست آمده نشان ميدهد که با افزايش ميزان اتانول در مخلوط ،راندمان تنفسي ،توان و گشتاور
موتور افزايش مييابد .مصرف سوخت ويژه در سرعتهاي كم کاهش و در سرعتهاي زياد افزايش
مييابد از طرف ديگر وجود اتانول در مخلوط باعث شده که آالينده هيدروکربنهاي نسوخته ()HC
بهطور قابل مالحظهاي کاهش يابد .آاليندة مونواكسيدكربن ( )COمقداري کاهش يافته ولي ميزان
اکسيدهاي نيتروژن ( )NOxاندکي افزايش را نشان ميدهد .موتور مورد آزمايش در اين مطالعه،
 XU7 JP/L3است.
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مقام معظم رهبري:
مهمترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسالم است.

طراحي كنترل پيشبين غيرخطي چند متغيره و پيادهسازي آن روي
دستگاه چهارتانك
دانشجو :بهاره وطنخواه علمداري

دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

استادراهنما :عليرضا فاتحي

رشته تحصيلي :مهندسي برق -گرايش قدرت

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

در اين نوشتار الگوريتم کنترل پيشبين غيرخطي ( )NMPCمبتني بر مدل شبکه عصبي براي
سيستمهاي غيرخطي چندمتغيره پيشنهاد شده است .ابتدا يک مدل چند ورودي– چند خروجي
( )MIMOبا استفاده از شبکه عصبي پرسپترون چنداليه ( )MLPبهدست ميآيد که با الگوريتم
 Levenberg-Marquardtو سيگنالهاي آموزش باينري شبه تصادفي دامنهدار ( )APRBSهمراه
با نويز آموزش ميبيند .اين مدل به عنوان يک مدل کلي براي تمام نقاط کاري مورد نظر است.
کنترل پيشبين نيز براي بهينهسازي سيگنال کنترل از الگوريتم  Levenberg-Marquardtاستفاده
ميکند .عملکرد کنترل با استفاده از مدل اغتشاش که هم عدم تطابق مدل و هم اغتشاش خارجي
را جبران ميکند ،بهبود مييابد .نرخ آموزش شبکه تخمينگر اغتشاش به طور تطبيقي تغيير
ميکند تا با عدم تطابق مدل به طور جداگانه از اغتشاش خارجي برخورد کند .نتايج شبيهسازي و
پيادهسازي عملي روي دستگاه چهارتانک مفيد بودن اين روش کنترلي را نشان ميدهد.
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مقام معظم رهبري:

تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسالمی– ایرانی یک مسئله حیاتی است.

بهينهسازي راندمان ديگهاي بخار پااليشگاهها با بررسي و تحقيق در
شناخت منابع هدررفت انرژي و چگونگي بازيافت انرژي جريانهاي
خروجي از ديگها و كاهش ميزان اتالف انرژي همچنين مطالعه اقتصادي
نصب سيستمهاي كنترل مدرن روي ديگهاي بخار و تاثير آن در راندمان
دانشجو :غالم محمداحمدي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدينطوسي

استادراهنما :مهرزاد شمس

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

بهينهسازي مصرف انرژي از دو منظر اقتصادي و کمبود ذخاير انرژي جهان از يکطرف و حفظ و
صيانت از محيطزيست از طرف ديگر مورد توجه قرار گرفته است .رشد روز افزون صنايع انرژيبر و
همچنين وسايل و لوازم مورد استفاده توسط مردم جهت افزايش رفاه در زندگي روزانه خود نگراني
کاهش ذخاير انرژي و افزايش انتشارآاليندههاي محيطزيست را به دنبال دارد .با توجه به روند رو به
رشد نياز به انرژي تنها راه کاهش مصرف آن افزايش بهرهوري و بازده تجهيزات توليد و مصرف انرژي
است .يکي از مهمترين اين تجهيزات که عالوه برکاربرد درصنايع بزرگ مانند نيروگاهها ،نفت ،فوالد
و حمل و نقل ،درصنايع خانگي وگرمايش محيط زندگي انسانها نيز نقش به سزائي دارد ديگهاي
بخار ميباشندکه از سوختهاي فسيلي مانند گازطبيعي ،نفت و ذغال سنگ استفاده مينمايند.
بنابراين افزايش راندمان ديگها با استفاده از کاهش هدر رفت انرژي حرارتي حاصل از سوخت و
جذب حداکثر ممکن اين انرژي توسط آب جهت توليد بخار يا آب داغ مد نظر قرار گرفته است.
در بررسيهاي بهعمل آمده مشخص گرديده که دراکثر ديگها ياکورهها راههاي اتالف انرژي به
ترتيب ميزان هدر رفت :اتالف از طريق گازهاي خروجي از دودکش ،اتالف از طريق انتقال حرارت
تشعشعي وهدايتي از ديوارهها وسقف ،هدر رفت از طريق گرماي همراه آب زيرآب بنابراين در اين
مطالعه تعيين تاثير دو پارامتر درجه حرارت گازهاي خروجي از دودکش و درصد هواي اضافي همراه
اين گازها در ميزان اتالف از طريق دودکش مورد توجه قرارگرفته و در برنامه  Excelنمودارهاي
مربوطه رسم وتجزيه تحليل خواهد شد.
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مقام معظم رهبري:
در علم و تحقيق به ترجمه و فراگيرى اكتفا نكنيد و در مراكز علمى ،توليد دانش را هدف اساسى خود قرار دهيد.

افزايش بازدهي حرارتي توربين گازي  53/5مگاواتي موجود نيروگاه 2
شركت پااليش نفت آبادان با استفاده از روش بازيافت حرارتي
دانشجو :محمدرضا كماليمحمره

دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

استادراهنما :مجيد عميدپور /حسين صيادي

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك-گرايش سيستمهاي انرژي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

تدوين برنامه بلندمدت بهينهسازي بخش عرضه انرژي ،تأثير مثبتي بر اقتصاد كشور و ارتقاي نقش
ايران در بازارهاي جهاني انرژي دارد .ازجمله نتايج حاصل از برنامه بهينهسازي بخش عرضه انرژي،
بهبود راندمان وكاهش توليد آاليندههاي زيست محيطي ناشي از توليد انرژي است ،راهكارهاي
بهينهسازي متعددي در پخش عرضه انرژي مطرح است كه از جمله آنها ميتوان به توليد همزمان
برق وحرارت ،سرمايش هواي ورودي به توربينهاي گازي ،استفاده از توربينهاي انبساطي و تعيين
تركيب بهينه درعرضه حاملهاي انرژي اشاره نمود .در پروژه حاضر با عنايت به پايين بودن راندمان
حرارتي سيكل توربين گازي نيروگاه شماره  2پااليشگاه آبادان ،با جمعآوري اطالعات مختلف
توربينگازي در طول ساعات مختلف روز در سالهاي مختلف ،ميزان حرارت قابل بازيافت از اگزوز
توربين بخاري محاسبه شده است .همچنين راهكارهاي استفاده از اين حرارت كه در اين تحقيق
حرارت كسب شده جهت مصرف در يك سيستم تبريد جذبي كه آنهم براي پايينآوردن دماي
هواي ورودي كمپرسور در نظرگرفته شده ،ارائه خواهد شد .الزم به ذكر است همانگونه كه خواهيم
ديد توان خروجي و بازده توربين گازي مورد بحث با اين تكنيكهاي بهكار گرفته شده افزايش
خواهد يافت.
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مقام معظم رهبري:

معناي نوآوري ،پيشرفت و تکامل در اموري است که رو به تکامل هستند.

بررسي امكان كاهش مصرف انرژي در واحد كتكراكر  FCCUشركت
پااليش نفت آبادان از طريق بهينهسازي متغيرهاي عملياتي
دانشجو :طوس رضايي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدينطوسي

استادراهنما :مجيد عميدپور /حسين صيادي

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك-گرايش سيستمهاي انرژي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين پروژه واحد کتکراکر پااليشگاه آبادان با استفاده از نرمافزار Hysys Refineryمشابهسازي
شده است .در مشابهسازي و دريافت اطالعات از خصوصيات خوراک و حل معادالت موازنه جرم
و انرژي استفاده شده است .دادههاي مشابهسازي و دادههاي عملياتي واحد کتکراکر آبادان با
هم مقايسه شدهاند .همچنين با تغيير بعضي متغيرهاي مهم عملياتي واحد ،تاثير آنها روي وزن
مولکولي و عدد اکتان بررسي شده است و شرايط بهينه براي عمليات واحد معرفي شده است.
در پايان با استفاده از انرژي گرمايي گازهاي خروجي واحد (برج احيا) اقدام به توليد مقدار قابل
توجهي بخار آب با فشار متوسط شده است که مجددا در واحد مورد استفاده قرار ميگيرد و
ارزش اقتصادي آن محاسبه گرديده است.
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مقام معظم رهبري:

فعاليت و ابتكار و نوآورى و خالقيت ،اساس پيشرفت انسان و زندگى انسانى است.

شبيهسازي  FEMجهت تعيين عمر خستگي مخازن تحت فشار اتوفرتاژ با
در نظر گرفتن اثر پشينجر
دانشجو :مجتبي يزدچي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :كارن ابرينيا /عباس راستگو

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

يکي از روشهاي افزايش حد تحمل مخازن جدار ضخيم تحت بارگذاري روش اتوفرتاژ است،
بدينترتيب که اليه دروني مخزن در اثر فشار داخلي آن وارد منطقهي پالستيک ميشود ،سپس با
باربرداري ،اليه دروني تحتفشار قرار ميگيرد ،و در اين حالت اگر ماده مورد استفاده براي ساخت
مخزن داراي اثر بشينجر قابل توجهي باشد ،تاثير زيادي برروي کاهش اثر اتوفرتاژ و عمر خستگي
دارد .هدف بهدست آوردن عمر خستگي تا شروع رشد ترک در اليه دروني مخزن با توجه به تاثير
اثر بشينجر در فرآيند اتوفرتاژ و همچنين سيکلهاي کاري پس از آن است .در اين پاياننامه پس
از بررسي دقيق و تعيين رفتار ماده متاثر از اثر بشينجر بر فرآيند اتوفرتاژ و سيکلهاي کاري با فشار
سيکلي(0الي  5000بار) پس از فرآيند اتوفرتاژ ،جهت تعيين عمر خستگي در مخزني با نسبت شعاع
آناليز انجام شده است .براي اعمال دقيق تاثير اثر بشينجر بر فرآيند اتوفرتاژ و سيکلهاي کاري از
آناليز المان محدود استفاده شده است .در اين پاياننامه نشان داده شده که تعيين عمر خستگي بر
اساس تنش در مخازن جدار ضخيم با در نظر گرفتن اثر بشينجر در سيکلهاي کاري با خطا همراه
است لذا تعيين عمر خستگي بر اساس کرنش است که از روش دانسيته انرژي کرنشي کلي براي
بهدست آوردن عمر خستگي استفاده شده است ،سپس نتايج بهدست آمده با نتايج تجربي استخراج
شده از استاندارد ASMEمقايسه گرديده است .در نهايت راهکار جديدي براي افزايش عمر مخازن
جدار ضخيم تحت فشار باال ارائه شده که از يک پوشش از جنس خود مخزن يا فوالدهاي نرمتر
در جدار دروني مخزن استفاده شده است .اين پوشش موجب کاهش تنش در اليه دروني مخزن
اصلي ميشود و از پالستيک شدن اليه دروني جلوگيري ميکند که تاثير بهسزايي در بهبود عمر
خستگي دارد.
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مقام معظم رهبري:
علم را اسالم قداست بخشيده ،علم يك امر مقدس است؛ دنبال علم رفتن داراي قداست است.

تهيه نانوكامپوزيت پلي اورتان-كلي و بررسي خواص ضدخوردگي آن
دانشجو :شبنم اشهري

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استادراهنما :علياصغري سرابي /محمود كثيريها

رشته تحصيلي :مهندسي پليمر -گرايش صنايع رنگ

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در سالهاي اخير تحقيقات زيادي جهت تهيهي پوششهاي نانوکامپوزيتي ،با خواص مقاومت به
خوردگي و مکانيکي مناسب به عنوان جايگزيني بر پوششهاي پليمري شده است .در تحقيق حاضر
اثر درصدهاي مختلف ذرات نانو رس آلي -مونت موريلونيت اصالح شده که داراي ساختار صفحهاي
شکل ميباشند ،بر روي خواص مقاومت به خوردگي پوششهاي پلي يورتان اليفاتيکي مورد بررسي
قرار گرفت .براي اين منظور ابتدا اين نانوکامپوزيتها به روش حاللي و با استفاده از دستگاه التراسونيک
تهيه شدند .مورفولوژي و پايداري نانوکامپوزيتها توسط آزمونهاي کدورت سنجي ،بررسيهاي
رئولوژيكي ،تفرق اشعه ايکس ،ميکروسکوپ نوري و ميکروسکوپ الکتروني عبوري مورد ارزيابي قرار
گرفت .بررسيهاي رئولوژيکي نشان دادند که با افزايش درصد ذرات رس آلي در نانوکامپوزيتها ،مدول
ذخيره و اتالف در فرکانسهاي پايين به صورت هموار در آمد ،که اين رفتار بيانگر تشکيل ساختار و
يا همان پراکنش ذرات در زمينه پليمري است .بهعالوه نتايج آزمون تفرق اشعه ايکس نشان دادند که
فاصلهي صفحات رس آلي از  18/02آنگستروم به  44/128آنگستروم پس از پخش شدن در زمينه
پليمري به علت نفوذ زنجيرهاي پليمري به فواصل بين صفحات سيليکاتي رسيد .مقاومت به خوردگي
پوششهاي نانوکامپوزيتي حاوي درصدهاي مختلف رس آلي در زمانهاي غوطهوري مختلف توسط
آزمون طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي و مه نمکي مورد اريابي قرارگرفت .مشاهده شد که پس
از گذشت  225روز غوطه وري در محلول کلريد سديم  ،%3/5نمونههاي نانوکامپوزيتي مقاومت به
خوردگي بسيار خوبي در مقايسه با پوشش پلي يورتاني از خود نشان دادند .برخي از خواص فيزيکي
و مکانيکي اين پوششها از قبيل سختي کونيگ ،مقاومت به سايش ،و چسبندگي مورد بررسي قرار
گرفت .با افزايش درصد ذرات رس آلي ،سختي و مقاومت به سايش پوششها نيز افزايش يافت .ذرات
نانو تاثير چنداني بر روي چسبندگي پوششها به زيرايند در حالت خشک نداشتند ولي در حالت
چسبندگيتر يعني پس از  40روز غوطهوري پوششها در محلول  %3/5وزني کلريد سديم ،تاثير
بهسزايي بر روي بهبود عملکرد پوشش از خود نشان دادند.
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مقام معظم رهبري:
ملتها باید به خودشان تکیه کنند تا بتوانند عزّتی را که خود را شایستهی آن میدانند به دست بیاورند.

تحليل و شبيهسازي مخازن كروي تحتفشار چند اليه جهت بهينهسازي
ظرفيت تحمل بار
دانشجو :محمد آزاده

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :كارن ابرينيا

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك -گرايش طراحي كاربردي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين پروژه روشي ابداعي که براي افزايش تحمل مخازن کروي دواليه وجود دارد به مخازن بيش
از دواليه تعميم داده شده است .اعمال اين روش در ساخت مخزن اين امکان را فراهم ميکند که
مخزن قبل از تسليم نسبت به مخزن معمولي همحجم و همجرم خود ،فشار بيشتري را تحمل کند.
در اين روش اليهاي از سيال در بين جداره مخزن قرار داده ميشود .اين اليه سيال داراي فشار اوليه
معيني است .فشار اليه سيال و ابعاد آن و همچنين ابعاد مخزني که سيال در بين جداره آن قرار
گرفته است ،طوري انتخاب ميشود که مخزن داراي اليه سيال قبل از تسليم بتواند بيشترين فشار
ممکن را تحمل کند .سپس با افزايش تعداد اليهها ،مخزن بهينه چند اليه تعيين ميشود .نتايج
نشان مخزن اليه سيال به مراتب فشار بيشتري را نسبت به مخزن اوليه تحمل ميکند و نيز مخزن
چهار اليه طراحي بهينه است.
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مقام معظم رهبري:
اسالم جامعهای را میخواهد که در آن علم بجوشد و بر پایه علم همه بنیانهای اجتماعی نوسازی شود و پیش برود.

مطالعه تجربي الگوهاي جريانهاي جوششي در لوله صاف و ميكروفين
دار با شيبهاي مختلف
دانشجو :وحيد حاتمي پوردهنو

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :محمدعلي اخوانبهآبادي

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

در اين تحقيق ،مطالعه آزمايشگاهي تغييرات الگوهاي جريان و همچنين ارائه نقشه الگوهاي جريان،
در جوشش جابجائي اجباري بر روي جريان  R -134 aداخل لولههاي صاف و ميكروفيندار با
شيبهاي مختلف لوله نسبت به افق ،صورت گرفته است (زاويه بين بردار سرعت مبرد و سطح
افقي در جهت مثلثاتي است) .دستگاه مورد استفاده در اين بررسي ،يك سيستم تبريد تراكمي بخار
مجهز به كليه وسايل اندازهگيري مورد نياز است .اين سيستم شامل يک اواپراتور تست است که از
يك لوله ميكروفين دار يا صاف استاندارد واز جنس مس تشکيل ميشود و گرماي مورد نياز براي
ت حرارتي كه به دور آن پيچيده شده است،
تبخير مبرد  R -134 aدر اين اواپراتور بهوسيلة المن 
تأمين ميشود .در انتهاي اواپراتور اصلي و خروجي جريان  R -134 aبراي مشاهدهي الگوهاي
جريان جوششي ،نيز از يك بخش شفاف كه از لولهاي شيشهاي با قطر داخلي برابر با لوله صاف يا
ميكروفيندار تشكيل شده است ،استفاده ميشود .در اين مطالعه دادههاي تجربي براي قرار گرفتن
لوله در هفت شيب و براي چهار سرعت جرمي متفاوت مبرد ،براي لولههاي صاف و ميکروفين دار
جمعآوري گرديد .با استفاده از دادههاي بهدست آمده نقشههاي الگوي جريان به دو شکل ،نقشه
الگوي جريان استينر ،دبي جرمي جريان بر حسب کيفيت بخار و نقشه الگوي جريان بر حسب
اعداد بدون بعد وبر بخار و مايع براي شيبهاي مختلف و لولههاي صاف و ميکروفيندار رسم شدند.
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مقام معظم رهبري:

ما بايد كاري كنيم كه ملت و دولت ايران ،وابسته به نفت خود نباشد.

رفتار ضدخوردگي پوشش محافظتي بر پايه اپوكسي تقويت شده با پرك
شيشه در حضور پلي آنيلين و مقايسه آن با پوشش نانو كلي-پلي آنيلين
دانشجو :سعيد اسدي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استادراهنما :علي اصغر سرابي

رشته تحصيلي :مهندسي پليمر -صنايع رنگ

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

اين پروژه به تحقيق بر روي تهيه ،فرموالسيون و اعمال پوششهاي ضدخوردگي كامپوزيتي
اپوكسي حاوي پلي آنيلين از نوع باز امرالدين و پرک شيشه ميپردازد .در اين تحقيق ،يک نوع
پرک شيشه در درصدهاي وزني مختلف ،از طريق متدهاي اختالط در ماتريس اپوكسي پخش
شدند .از سوي ديگر ،پلي آنيلين در سخت كننده آميني (ايزوفورون دي آمين) به طريقه فرا
صوت حل و پخش گرديد .سخت كنندههاي آميني حاوي پلي آنيلين ،جهت دستيابي به پخش
يكنواخت ذرات و تجمعات در مقياس زير ميكرون ،سانتريفوژ و فيلترشدند .خواص مورفولوژي،
فيزيكي ،مكانيكي ،شيميايي و الكتروشيميايي پوششهاي منتجه مورد مطالعه و بررسي قرار
گرفتند .مورفولوژي پوششهاي منتجه به وسيله ميكروسكوپ نوري ،ميكروسكوپ الكتروني روبشي
مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفت .خواص مكانيكي اين پوششها نظير مقاومت سايشي و ميکرو
سختي سنجي وچسبندگي به طرق استاندارد اندازهگيري شد .هم چنين مقاومت خوردگي اين
پوششها با آزمونهاي اسپكتروسكوپي امپدانس الكتروشيميايي و سالت اسپري اندازهگيري شد.
مطالعات مورفولوژي كامپوزيتهاي حاوي پرک شيشه مبين پخش اليههاي پرک در ميزان بهينه
بود .عامل اصلي دستيابي به خواص مطلوب در چنين پوششهايي ،ديسپرسيون پرک شيشه در
ماتريس رزيني بود .حضور پرک شيشه به خوبي ديسپرس شده تا  %8وزني موجب موجب افزايش
خواص فيزيكي و مكانيكي پوششهاي حاصله شد .همچنين حضور پرک شيشه و پلي آنيلين،
به صورت مجزا و يا توام ،موجب افزايش مقاومت به خوردگي پوششهاي منتجه گرديد .بهترين
خواص ضدخوردگي از پوششهايي حاوي  0/5درصد پلي آنيلين و  %8پرک شيشه حاصل گرديد.
همچنين در ادامه يک مقايسه در رفتار ضدخوردگي اين پوشش با پوشش نانو کامپوزيتي حاوي نانو
رس و پلي آنيلين در ميزان بهينه حاصل شده در رزين اپوکسي صورت پذيرفت.
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مقام معظم رهبري:
نفت مال ماست؛ اما سياستش در دست ديگران است ،چنين سرمايهاي مايه دردسر است.

تشخيص خطا با طراحي رؤيتگرهاي غيرمتمركز براي سيستمهاي
چندمتغيره غيرخطي ( برج تقطير پااليشگاه تهران)
دانشجو :امير عباسي

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد علوم و تحقيقات

استادراهنما :دكتر بتول لبيبي -دكتر مهدي علياري شورهدلي

رشته تحصيلي :مهندسي برق -گرايش كنترل

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

رؤيتگرهاي ورودي نامعلوم به علت توانايي خود در جداسازي اثر اغتشاش از ديناميک نامي سيستم
در تشخيص خطا بسيار مورد توجه هستند .براي طراحي رؤيتگرهاي غيرخطي با ورودي نامعلوم،
روشهاي مختلفي وجود دارد که هر يک داراي مزايا و معايب مخصوص به خود هستند که در
اين پاياننامه بررسي شده است .ساختارهاي متفاوتي که ميتوان با استفاده از اين رؤيتگرها براي
تشخيص و مکان يابي خطا استفاده کرد شرح داده شده است .در ادامه با انتخاب رؤيتگر مناسب که از
بررسي روشهاي مختلف طراحي رؤيتگر غيرخطي به دست آمده است براي دستهاي از سيستمهاي
غيرخطيبههمپيوستهباخاصيتليپشيتز،رؤيتگرهايغيرمتمرکزغيرخطيباورودينامعلومطراحي
ميشود .به هم پيوستگي اين زير سيستمها به عنوان ورودي نامعلوم در نظر گرفته شده و سيگنال
ورودي رؤيتگر ،سيگنال ورودي محرک هر زير سيستم است بنابراين نيازي به دانستن اطالعات زير
سيستمهاي ديگر براي تشخيص خطاي محرکهاي سيستم نيست .همچنين ميتوان با استفاده از
رؤيتگرهاي غيرمتمرکز طراحي شده به تشخيص نوع ،مکان و زمان وقوع خطا در سيستم پرداخت.
جهت نشان دادن کارايي روش ،براي سيستم بزرگراه خودکار ،سيستم چهار تانک و برج تفکيک بوتان
رؤيتگرهاي غيرمتمرکز طراحي شده و عيب يابي محرکهاي سيستم با استفاده از اين رؤيتگرها شرح
داده شده است.
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مقام معظم رهبري:

پيشرفت علمي بايستي با خودباوري ،اميد به موفقيت و حركت جهادگونه همراه باشد.

تشخيص پيشگويانه شرايط بحراني در سيستمهاي غيرخطي
(پاياننامه به زبان انگليسي)
دانشجو :احسان زمانيزاده

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت

استادراهنما :دكتر كريم سلحشور

رشته تحصيليAutomation and Instrumentation :

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ2007 :

چكيده:

در اين پروژه سعي بر اين است تا با استفاده از پيش بينيهاي استخراج شده از مدل پروسس،
پيشگويي کنيم كه «آيا در آينده متغيرهاي پروسس از محدوده مجاز ،تجاوز خواهند كرد؟» اغلب
تکنيکهاي متداول در سيستمهاي مونيتورينگ هنگامي قادر به تشخيص وقوع خطا ()Fault
هستندکه سيستم به حالت غير عادي وارد شود .به عبارت ديگر تشخيص وضعيت غير عادي از
طريق مقايسه اندازهگيريهاي لحظه اي متغييرها با محدودههاي مجاز از پيش تعيين شده صورت
مي گيرد ودر صورتيكه مقادير اندازهگيري شده ازحدود وسيعتري تجاوز کنند ،سيستم وارد وضعيت
بحراني خواهد شد .فرصت زماني بين تغيير وضعيت از حالت غير عادي به بحراني ،ممکن است
به داليل مختلف نظير نوع  Faultيا شرايط پروسس به سرعت سپري شود .تجاوز از حد بحراني
يك اتفاق مهم و جدي است که ميتواند ضربههاي اقتصادي عمدهاي بر عملکرد  Plantوارد سازد.
بنابراين ،برخورداري سيستم مونيتورينگ از قابليت پيشگويي خطا ،ميتواند مديريت خطا را قبل
از وقوع وضعيت غيرعادي تقويت نمايد .در اين پروژه قصد داريم با استفاده از تکنيکهاي تخمين
حالت ( )State Estimationزمان تجاوز متغيرهاي سيستم (خطي و غيرخطي) از حدود مجاز
را پيشگويي کنيم .تکنيکهاي پيشنهادي با استفاده از نرمافزار شبيهساز ( )MATLABبر روي
فرآيندهاي نمونه صنعتي نظير رآكتورهاي  CSTRپيادهسازي و ارزيابي خواهد شد.
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:مقام معظم رهبري
. ملت ايران ميتواند در صحنه سياست بينالمللي ابراز قدرت كند، به وسيله قدرت نفت... ذخيره هميشگي اين ملت است،نفت

تشخيص و علتيابي خطاهاي فرآيندي با استفاده از روشهاي هوشمند
)مبتني بر ويژگيهاي رفتاري خطا (پایان نامه به زبان انگلیسی
 دانشگاه صنعت نفت:دانشگاه

 ياشار صحرايي:دانشجو

 مهندسي ابزار دقيق:رشته تحصيلي

 دكتر كريم سلحشور:استادراهنما

1386 :تاريخ

 كارشناسي ارشد:مقطعتحصيلي

:چكيده
After the birth of Fuzzy logic, a rapid growth in its popularity made a revolutionary
era in science and especially in engineering which has lasted up to now. Recently, some
combinational approaches have been employed with Fuzzy to enhance its performance
in particular applications such as fault detection and diagnosis. This paper describes an
innovative approach to model based fault detection and diagnosis scheme which uses
explicit fuzzy reference models to describe the symptoms of both faulty and fault-free
plant operations. The reference models are generated from normalized training data
which are produced by computer simulation of typical plant. A fuzzy matching scheme
compares the parameters of a fuzzy partial model, identified online using normal operating data collected from the real plant, with the parameters of the reference models. The
reference models are also compared to each other to take account of the ambiguity which
arises at some operating points when the symptoms of correct and faulty operations are
similar. Basic assignments are calculated from the fuzzy measures of the similarity to
indicate the strength of the evidence that the system is operating correctly or has a particular fault. The proposed intelligent method also benefits from the advantage of a new
conditionally hierarchical procedure that gives a high degree of reliability in detection
and diagnosis of real faults and false alarms which are usual in industrial operations using numerous sensors for measuring values of numbers variables. Results are presented
which demonstrate the applicability of the method. Key-Words: - Fault detection, Fault
diagnosis, Fuzzy logic, Fuzzy models, CSTR system
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مقام معظم رهبري:
بايد توليد دركشور ،بهخصوص توليد دانشبنيان ،متكي به دانش و مهارتهاي علمي و تجربي پيش برود.

طراحي و شبيهسازي يك سيستم كنترل فيلدباس براي يك واحد صنعتي
در صنايع رنگ -گاز پتروشيمي (پایان نامه به زبان انگلیسی)
دانشجو :جواد كرمي

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت

استادراهنما :دكتر سلحشور

رشته تحصيلي :مهندسي ابزار دقيق

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1384 :

چكيده:

در اين پروژه موضوع طراحي سيستم اتوماسيون يك مجموعه مرتبط با صنعت نفت مبتني بر
تكنولوژي فيلدباس مورد تحقيق اجرا و مشابه سازي قرار ميگيرد .با توجه به اينكه طراحي سيستم
اتوماسيون هر مجموعه مبتني بر اطالعات دقيق از نوع فرآيند مراحل را تكميل و توسعه فرآيند
تجهيزات سخت افزاري بهكار گرفته شده و نيز نوع و سطح اتوماسيون مورد نظر است ،در مرحله
اول انتخاب يك فرآيند به نحوي كه اطالعات دقيقي از آن را بتوان با ارتباط مستمر با شركت
مرتبط با مجموعه در وزارت نفت تهيه نموده صوت مي پذيرد .با انتخاب مجموعه مورد نظر با
جمع آوري و مطالعه و دسته بندي اطالعات از مجموعه به دو منظور تعيين مشخصات كلي و
ساختار اتوماسيون واحد و مدلسازي و مشابهسازي رفتار سيستم بر اساس اطالعات ورودي-
خروجي سيستم صورت مي پذيرد .در انتها پس از طراحي ساختار سيستم اتوماسيون توسط
نرمافزارهاي استاندارد فيلدباس تجربيات سيستم طراحي و تجمع ميشود .توانمندي و در عين
حال سادگي ،قلمرو كاربرد تكنولوژي فيلدباس را در فعاليتهاي صنعتي به ويژ ه �process automa
 tionبه طرز شگفت آوري وسيع ساخته است .مقصود نهايي از انجام اين پروژه نمايش توانمندي و
كارآمدي تكنولوژي  foundation Fieldbusدر فازهاي  Planning ،installation ،maintenanceو
 renovationپروژههاي  process automationدر قـالب طراحي ،پيـاده سـازي و اجرا بر روي يك
 pilot plantآموزشي است .در اختيار داشتن يك  plantآموزشي بهمنظور انجام تستهاي استاندارد
و دستورالعملهاي آموزشي مرتبط با تكنولوژي مذكور جهت اثبات ادعاهاي فوق الذكر از ديگر
اهداف انجام اين پروژه است .در اين گزارش مالحظه خواهد شد كه چگونه با بهره گيري از
محصوالت شركت  smarتحت عنوان system 302 enterprise edition ،series ،Dfi 302 Bridge
و 302،DF65 -Coprocessorو پياده سازي آنها بر پايلوت نمونه ،مقصود فوق محقق گرديده است.
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مقام معظم رهبري:
خرج كردن درآمدهاي نفتي براي كارهاي روزمره كشور غيرعاقالنه و ضرري حقيقي است.

طراحي بهينه همراه با كاليبراسيون كويل ركوفسكي جهت اندازهگيري
جريانهاي باال
دانشجو :مرتضي رضايي

دانشگاه :دانشگاه صنعت نفت ایران

استادراهنما :دكتر حسين حيدري

رشته تحصيلي :مهندسيبرققدرت-گرايشماشينهايالكتريكيوالكترونيكقدرت

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

تعريف اين پروژه مبتني بر طراحي بهينة تجهيزي به نام کويل رکوفسکي است که بتواند،
جريانهاي باال مانند جريان خروجي ترانسفورماتور تزريق جريان ساخته شده در مرکز فشارقوي و
مواد مغناطيسي را اندازهگيري نمايد .در اين پروژه ،با توجه به نظرية رفتار غيرآرماني عناصر که در
فرکانسهاي مختلف عملکردي اتفاق ميافتد ،رفتار غيرآرماني کويل رکوفسکي مورد بررسي قرار
گرفته و پارامترهايي که بر اين رفتار تأثير ميگذارند ،شناسايي گرديد .سپس با توجه به اين مباني،
طراحي بهينة کويل در دو بخش فرکانس پايين و فرکانس باال انجام پذيرفت .همچنين مبحثي
بنام کاليبراسيون کويل رکوفسکي نيز مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت .عالوه بر تغييرات فرکانس
کاري ،تغييرات حرارتي محيط نيز ميتواند باعث انحراف عملکرد کويل گردد که در اين پروژه اثرات
آن نيز بر روي پارامترها و خروجي کويل مورد بررسي قرار گرفت .نهايتاً با توجه به مطالعات انجام
شده در زمينة فرکانسي و حرارتي ،يک کويل بهينه در شرايط کاري ترانسفورماتور تزريق جريان،
شبيهسازي گرديد و خروجي آن در اين شرايط مورد مطالعه قرار گرفت .همچنين براي مقايسه ،از
خروجي يک ترانسفورماتور جريان استاندارد نيز در اين شرايط استفاده شده است.
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مقام معظم رهبري:
بايد درآمدهاي نفتي را به عنوان ذخاير و ميراث كشور و ملت ،به سرمايهاي ماندگار تبديل كنيم.

استفاده از باكتريهاي امولسيون كننده نفت سنگين در جلوگيري از
رسوب گذاري در مسير خط لوله
دانشجو :افشين فرح بخش

دانشگاه :دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

استادراهنما :مجيد تقي زاده مازندراني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :دکترا

تاريخ1387 :

چكيده:

انتقال نفت سنگين توسط خط لوله يکي از مهمترين و مناسب ترين روشهاي انتقال بوده و
ويسکوزيته باالي ترکيبات سنگين نفتي و رسوب گذاري آنها در مسير انتقال ،بارزترين مشکل
اين نوع انتقال است .امولسيون نمودن نفتهاي سنگين در آب يکي از بهترين روشهاي حل
اين مشکل محسوب ميشود .در اين پروژه براي تشکيل امولسيون پايدار و مناسب ،از چهار سويه
ميکروبي  91-B ،ACO 1 ،ACO 4و 1072براي توليد امولسيون کنندههاي زيستي استفاده شده
است .اين امولسيون کنندهها با رشد سويهها در محيط کشت و شرايط مناسب ،توليد و طي
فرآيندي چند مرحله اي ،جداسازي شده اند .با بهکارگيري اين مواد و اجراي دقيق فرآيند امولسيون
سازي ،امولسيونهاي مختلف نفت در آب براي تمام سويهها و دو نمونه نفت سنگين تهيه شده
از ميادين نفتي نوروز و سروش ،ساخته شدند .مطابق مدل طراحي آزمايش تاگوچي آزمايشهاي
کاهش ويسکوزيته و پايداري امولسيون انجام شده و توانايي اين امولسيون کنندههاي زيستي در
ايجاد يک امولسيون پايدار نفت در آب به اثبات رسيد .در شرايط بهينه ( %35آب %1/32 ،امولسيون
کننده حاصل از سويه  ACO 4و  45درجه سانتيگراد دما) ميزان ويسکوزيته نمونههاي نفت سنگين
تا  %98کاهش يافته و تا  48ساعت پايدار ماندند .اين کاهش بعد از گذشت  8روز به  %60رسيد .با
توجه به توان باالي اين امولسيون کننده در امولسيون سازي نفت سنگين در آب ،در بخش دوم اين
پروژه از اين ماده براي امولسيون سازي در مقياس پايلوت استفاده شد .با تشکيل امولسيون نفت
در آب در مقياس نيمه صنعتي و ايجاد شرايط بهينه ،ويسکوزيته نمونه نفت سنگين بعد از کاهش
تا  830 cPتا  72ساعت پايدار ماند .با عبور امولسيون توليدي از خط لوله نيمه صنعتي و مقايسه
ميزان رسوب گذاري آن با نفت سنگين ،کاهش رسوب گذاري در اثر عبور نفت به شکل امولسيون
مشخص است .اين مزيت ،شرايط راحتتر و کم هزينه تري را براي انتقال نفت سنگين توسط خط
لوله ،فرآهم ميآورد.

پژوهش در زمينه شناخت و
بهكارگيري فناوريهاي نو
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مقام معظم رهبري:
بايد به گونهاي عمل كنيم كه هرآنچه صنعت نفت و گاز متكي به آن است در داخل توليد شود.

جداسازي آروماتيكها از غيرآروماتيكها با استفاده از غشا در صنعت
پااليش نفت
دانشجو :بابك خشنودي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر حسين بهمنيار

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1384 :

چكيده:

جهت آشنايي با غشاها در فصل اول مختصري از تاريخچه بهكارگيري غشا در صنعت و انواع
ماژولهاي مورد استفاده و در نهايت كاربردهاي صنعتي و تحت بررسي آزمايشگاهي آن در صنعت
پااليش نفت آمدهاست .در فصل دوم ،غشاهاي متنوعي در شاخههاي مختلف جداسازي آروماتيكها
از غير آروماتيكها در صنعت نفت كه در عينحال ميتواند در صنايع مشابه ديگر نيز كاربرد داشته
باشد ،ليست شده و يك مقايسه اجمالي انجام گرفته است .لذا پس از بررسيهاي انجام شده،
جدا سازي بنزين و سيكلوهگزان انتخاب و مورد بررسي دقيق قرارگرفته است كه مشروح آن از
فرآيندهاي مرسوم گرفته با غشا ( ) pervaporationدر فصل سوم آمده است و در فصل چهارم در
انتقال ارائه شده در مقاالت قديم و اخير با شرح كامل مدلها براي جداسازي بنزين و سيكلوهگزان با
غشا پليمري آمده است ،كه در نهايت در خصوص همين جداسازي مدلي ديگر توسط نويسنده ارائه
شده كه شرح كامل آن به توصيهاي براي انجام ادامه كار در همين زمينه در فصل پنجم آمده است.
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مقام معظم رهبري:
استفاده صحيح و برنامهريزي شده از ظرفيت همه صنايع كشور ،شتاببخش پيشرفت صنعت نفت و گاز است.

جداسازي مخلوطهاي چند جزئي به وسيله غشاهاي پليمري

دانشجو :مجيد مهدويان

دانشگاه :دانشگاه مازندران

استادراهنما :دكتر علياصغر قريشي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1384 :

چكيده:

توصيف صحيح انتقال چند جزيي در غشاهاي پليمري گامي اساسي در راه طراحي ،افزايش مقياس
و بهينهسازي سيستمهاي جداسازي غشايي گازها است .بيشتر مدلهاي انتقال ،شار عبوري از
غشا را تنها با يك پارامتر رسوخ به گراديان آن جزء در غشا مرتبط ميسازند و اثرات گراديان جزء
دوم بر روي شار جزء اول ناديده گرفته ميشود و گزينش پذيري غشا از نسبت پارامتر رسوخ
دوجزء در حالت خالص تحت عنوان گزينش پذيري ايدهال تعيين ميشود .در حاليكه انتقال
جرم در حالت چند جزيي به دليل تعامالت بين اجزاء پيچيده ميشود .در اين مطالعه مدل
كلي انتقال براي مخلوط گازها از غشاهاي پليمري در چهار چوب دو تئوري قانون فيك تعميم
يافته و روش مكانيسمي استفان ماكسول براي سيستمهاي چند جزئي ارائه شده است كه در آن
اثرپذيري شار يك جزء از تعاملهاي ترموديناميك و سنتيكي بين اجزاء و نيز جريان غيرانتخابگر
تودهاي در داخل پليمر لحاظ شده است .سيستم انتخاب شده براي تست نتايج مدل عبور گزينشي
 CO2/CH4از وراي پلي آميد شيشهاي بوده است .ارزيابي جداگانه تاثير تعامالت ترموديناميكي و
سنتيكي بر روي شار و انتقال مستلزم توصيف درست پديدههاي جذب و نفوذ در ماتريس پليمري
بر اساس تئوري انحالل -نفوذ است .براي توصيف مقدار جذب اجزاء در ماتريس پليمر از مدل دو
جذبي بسط يافته هنري -النگمير استفاده گرديد كه تعيين كننده كوپل ترموديناميكي است.
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همچنين براي باالبردن دقت محاسبات مقادير فشار با فوگاسيته جايگزين شده اند .ضرايب نفوذ در
پليمر به صورت تابع نمايي تجربي از غلظت اجزاء در داخل پليمر بيان گرديد .نتايج مدلسازي بر
اساس قانون فيك تعميم يافته نشان ميدهد كه اثرات كوپل رسوخ در حالت مخلوط وجود دارد كه
ميتواند ناشي از تعامالت توام ترموديناميكي و سنتيكي باشد و تمايز بين آنها در فرموالسيون فيك
امكان پذير ناست .همچنين جريان گزينش پذير توده اي بخش مهمي از شار متان را تشكيل داده
در حاليكه در مورد  CO2عمدتاً اين انتقال به صورت نفوذي صورت ميگيرد .بررسي اثرات كوپل
سنتيكي براي يك سيستم سه جزئي مركب از پليمر و مخلوط گاز دوتائي مستلزم داشتن چهار
ضريب نفوذ است كه بايد مستقيماً از اطالعات تجربي چند جزئي به دست آيد و لحاظ كردن اين
موارد در مدل فيك تعميم يافته بسيار پيچيده بوده و نياز به اطالعات تجربي زيادي دارد .لذا ترجيح
داده شد بررسي اين اثرات از طريق مدل استفان -ماكسول صورت پذيرد كه ضرايب نفوذ دو جزئي
اهميت فيزيكي خود را حفظ نموده و ميتواند مستقيماً در توصيف ضرايب نفوذ در سيستمهاي
چند جزئي پيچيده به كار گرفته شوند .نتايج نشان ميدهد كه كوپل سنتيكي در مورد انتقال
مخلوط گازها در سيستم مورد بررسي اهميت چنداني نداشته و ميتوان از آن صرف نظر نمود .در
حاليكه تعامالت ناشي از كوپل ترموديناميكي در شار و انتقال نقش داشته و بايد در توصيف مدل
منظور گردد.
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مقام معظم رهبري:
اگر يك م ّلتي نيروي انساني را داشت ،ميتواند ثروتهاي طبيعي خودش را هم استحصال كند.

جداسازي الفينها /پارافينها بااستفاده از غشاهاي پليمري

دانشجو :مهري اصفهانيان

دانشگاه :دانشگاه مازندران

استادراهنما :دكتر علياصغر قريشي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

جداسازي الفينها از پارافينها يكي از مهمترين فرآيندهاي صنعتي پتروشيمي است كه در حال
حاضر بهوسيله تقطير در دماي پايين با مصرف انرژي زياد ،تقطير استخراجي و يا جذب سطحي
انجام ميگیرد .در اين راستا فرآيندهاي جداسازي غشايي بعنوان جايگزيني براي فرآيندهاي
جداسازي مرسوم با توجه به مصرف انرژي پايين و عملكرد ساده آن مورد توجه صنعتي قرارگرفته
اند .لذا داشتن آگاهي از مكانيزمهاي انتقال محتمل در اين فرآيندها ميتواند نقشي اساسي را در
طراحي و كاربرد اين فرآيندها ايفا نمايد .از اين رو تعميم مدل مكانيزمي كه بتواند پديدههاي رخ
دهنده در انتقال اجزاء تراوش يافته از وراي غشا را تفسير نمايد ،امري ضروري است .بيشتر مدلهاي
انتقال ،شار عبوري از غشا را تنها با يك پارامتر تراوشي به گراديان آن جزء در غشا مرتبط مي سازند
واثرات گردايان جزء دوم بر روي شار جزء اول ناديده گرفته ميشود و گزينش پذيري غشا از نسبت
پارمتر تراوش دو جزء در حال خالص تحت عنوان گزينش پذيري ايده ال تعيين ميشود .در حاليكه
انتقال جرم در حالت چند جزئي به دليل تعامالت بين اجزاء پيچيده ميشود .با توجه به بررسيهاي
انجام شده ،مشاهده شد كه غشاهاي پليمري به خصوص پليمرهاي شيشه اي در جداسازي الفينها
از پارافينها نتايج نسبتاً مطلوبي را از خود نشان داده اند .لذا در اين مطالعه سيستمهاي انتخاب
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شده براي بررسي صحت مدل هاي انتقال ،جداسـازي مخلوط اتـان و اتيلن توسط غشاي پلي آميد
 6FDA-6FPDAو مخلوط پروپان و پرو پلين توسط غشاي پلي آميد  6FDA-TRMPDاست.
معموالً براي پيش بيني تراوايي و گزينش پذيري مخلـوط گازهـا از مدل تراوش دو جذبي استفـاده
ميشود .در اين مطالعه اين مدل در مورد هر دو سيستم مورد امتحان قرار گرفت و نشان داده شد
كه در هيچكدام از دو حالت ،حتي با در نظر گرفتن شار تودهاي ،اين مدل قادر به پيش بيني درستي
از گزينش پذيري واقعي نيست .در ادامه مدل انحالل -نفوذ براي سيستمهاي مذكور مورد بررسي
قرار گرفت .پارامترهاي جذب از معادله انحالل دو جذبي (هنري -النگمير) با استفاده از دادههاي
جذب اجزاي خالص و ضرائب نفوذ از دادههاي تراوش اجزاء خالص بهدست آمد .نتايج حاصل از
اين مدل نشان داد كه تنها استفاده از دادههاي اجزاء خالص و محاسبه گزينش پذيري ايدهآل به
صورت نسبت تراوايي اجزاء ،پيش بيني درستي از مقادير گزينش پذيري واقعي را فراهم نميكند.
لذا دادههاي تراوايي مخلوط براي پيش بيني گزينش پذيري است .در نهايت مدل كلي انتقالي براي
مخلوط گازها از غشاهاي پليمري در چهارچوب روش مكانيزمي استفان -ماكسول براي سيستمهاي
چند جزئي ارائه شده است كه در آن اثر پذيري شار يك جزء از برهمكنشهاي ترموديناميكي و
سينتيكي بين اجزاء و نيز جريان غير انتخابگر تودهاي در داخل پليمر لحاظ شده است .مزيت
اين مدل در استفاده از تنها دادههاي تجربي اجزاء خالص براي پيش بيني رفتار اجزاء در مخلوط و
تعيين گزينش پذيري مخلوط است .نتايج نشان ميدهد كه اين مدل عملكرد جداسازي مخلوط
را بر حسب ميزان تراوشي و گزينش پذيري بهخوبي توصيف مينمايد .بررسيهاي بهعملآمده بر
مبناي اين مدل مكانيزمي بيانگر اين مطلب است كه برهمكنش سينتيكي در مورد انتقال مخلوط
گازها در سيستمهاي مورد بررسي اهميت چنداني نداشته و ميتوان از آن صرفنظر نمود .در
حاليكه تعامالت ناشي از برهمكنش ترموديناميكي در شار و انتقال ،نقش داشته و بايد در توصيف
مدل منظور گردد.
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مقام معظم رهبري:
نوآوري و ابتكار باعث نوعي جهش در صنعت نفت و گاز و زمينهساز ارتقاي دانش جهاني در اين عرصه است.

تهيه نرمافزار شبيهسازي فرآيندهاي غشايي جداسازي گازها

دانشجو :قاسم آقاخاني

دانشگاه :دانشگاه مازندران

استادراهنما :دكتر علياصغر قريشي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

گسترش روز افزون استفاده از فرآيندهاي غشائي در صنايع شيميايي به دليل انتخاب پذيري
باال ،مصرف انرژي پايين ،حجم کم و ...نياز به توسعه بستههاي محاسباتي جهت انجام طراحي
سيستمهاي غشایي را برجسته کرده است .از طرف ديگر کم بودن و در دسترس نبودن نرمافزارهاي
توليد شده در اين زمينه ما را بر آن داشت تا به تهيه نرمافزاري در اين زمينه اقدام نمائيم .آنچه در
اين کار بدان پرداخته شده است تهيه نسخه اول نرمافزاري به نام  MembCalcاست MembCalc .با
تکيه بر مدل تئوري انحالل – نفوذ استفان ماکسول و دادههاي تجربي سيستمهاي غشائي مختلف
که در بانک اطالعاتي آن ذخيره شده است عملکرد نفوذ تک جزئي و دو جزئي گازها از خالل غشا
را شبيهسازي ميکند.
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مقام معظم رهبري:
استعداد شكوفنده و فياض جوانان ايراني ،تحقق كامل شعار «ما ميتوانيم» را در هر عرصهاي امكانپذير ميسازد.

تهيه و تعيين مشخصات غشايي نانو زئوليتي سيليكاليت با كارايي باال به
روش سنتز نانوزئوليت سيليكاليت
دانشجو :محمد قصدي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :دكتر حسين كاظميان

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي و نفت -گرايش جداسازي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

در اين پروژه غشاي اليه نازک زئوليتي سيليکاليت( -1زئوليت بدون آلومينيوم از خانواده )MFIبر
روي پايههاي آلومينا سنتز شد .هدف از سنتز غشا اليه نازک باال بردن کارايي آن در فرآيندهاي
جداسازي است .در مرحله اول با اتخاذ روش سنتز دو دمايي از محلول شفاف اوليه زئوليتهايي در
ابعاد  100- 60 -nmسنتز شد .با اتخاذ روش سنتز دو دمايي عالوه بر دستيابي به کريستالهاي نانو
زئوليتي با ابعاد کوچکتر نسبت به سنتز يک دمايي ،زمان سنتز کاهش يافته و غلظت کريستالهاي
بهدست آمده نيز بيشتر شده است .به کمک ذرات نانو زئوليتي بهدست آمده پايههاي آلومينايي
دانه نشاني شدند .با استفاده از روش رشد ثانويه کريستالهاي دانه نشاني شده رشد کرده و به يک
فيلم نازک يکنواخت ( 5ميکرون) دست پيدا شد .پودرهاي سنتز شده جهت آناليز ساختاري توسط
دستگاههاي XRD، SEMو TEMبررسي گرديدند .غشا سنتز شده نيز جهت بررسي ساختار و
ضخامت فيلم زئوليتي تشکيل شده توسط دستگاه SEMمورد بررسي قرار گرفت .بررسي عملکرد
غشا نيز توسط آزمايشات تراوش تبخيري  )Pervaporation(و با خوراکهاي %5الکل در آب مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت .نتايج آزمايشات حاکي از افزايش راندمان جداسازي غشا بود.
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خالصه پروژههاي دانشجويي

مقام معظم رهبري:
ل ال ...و كار براي خدا ،اين ملت ميتواند جايگاه شايستهي خود را پيدا كند.
با همكاري ،همدلي ،احساس برادري ،احساس عم 

تهيه و تعيين مشخصات غشاي نانوزئوليتي و ارزيابي كارايي آن با
استفاده از تراوش تبخيري
دانشجو :قاسم آقاخاني

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :دكتر حسين كاظميان

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي-پديدههايانتقالوفرآيندهايجداسازي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

نانو ذرات زئوليتي خانواده فوجاس��يت  Na-Yو  Na-Xبه ترتي��ب در اندازههاي  110-60نانومتر و
 130- 40نانومت��ر س��نتز ش��دند .در تهي��ه زئولي��ت ن��وع  Na-Yترکي��ب مول��ي
 2.46(TMA)2O: 0.032 Na2O: AL2O3 : 3.4 SiO2 : 370 H2O: 13.6EtOHو سنتز زئوليت نوع
 Na-Xترکيب مولي  5/5 Na2O: AL2O3: 4 SiO2: 190 H2Oمورد استفاده قرار گرفت .پودرهاي
حاصله با بهکارگيري آناليزهاي مختلف از جمله  TEM ,SEM ,FTIR ,XRFبررس��ي شدند .نانو
زئوليت نوع  Na-Yتهيه ش��د .ساختار غشاهاي ساخته شده به کمک آناليزهاي  SEMو  XRDو
عملکرد آن با استفاده از تراوش تبخيري آب /اتانول مورد بررسي قرار گرفت .بهترين غشا تهيه شده
با ضخامت  n 5/5داراي فالکس  2 2kg/m2hrو فاکتور جداسازي  10بوده است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 416
مقام معظم رهبري:
همه دنيا محتاج نفت اين منطقهاند .اگر مسلمين با هم متحد باشند ،دنياي اسالم خيلي سود خواهد برد.

ساخت غشاي مايع تلفيقي  TEGو نانو ذرات زئوليت  LTAو بررسي
عملكرد آن در جداسازي
دانشجو :نازيال اسماعيلي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي سهند

استادراهنما :دكتر حسين كاظميان

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي-پديدههاي انتقال و جداسازي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

هدف از انجام اين پروژه اين است که کارايي غشاي مايع در جداسازي مخلوطهاي گازي افزايش
داده شود .به اين منظور ابتدا ذرات زئوليت Na-Aبا ابعاد نانومتر ،به روش هيدروترمال در زمانهاي
مختلف سنتز شد .از نمونه زئوليت سنتز شده بهينه که اندازه ذرات و توزيع يکنواختي دارد ،در غشاي
مايع استفاده شد .غشاي مايع محافظت شده به کمک غشاي آب دوست  ،PVDFبا مايع تري اتيلن
گاليکول ،در دو حالت ساخته شد .در حالت اول ،حفرههاي غشاي نگه دارنده با تري اتيلن گاليکول
پرشد .در حالت دوم ،حفرهها با مخلوطي از تري-اتيلن گاليکول و زئوليت در دو درصد وزني  5%و
 10%پر شد .سپس عملکرد غشاهاي آماده شده ،با انجام آزمايش هاي گازي بررسي شد .با توجه
به نتايج حاصل از عبوردهي گاز کربن دي اکسيد ،با افزودن نانو ذرات زئوليت  Na-Aعبوردهي گاز
 CO2افزايش يافت .غشاي مايع حاوي  10درصد وزني زئوليت باالترين مقدار عبوردهي را دارد.
با افزايش فشار ميزان عبوردهي  CO2در همه غشاهاي آزمايش شده افزايش يافت .آزمايش-هاي
انجام شده با اکسيژن ،ميزان عبوردهي را به مقدار ناچيزي افزايش داد .همچنين با افزايش فشار
ميزان عبور کمي افزايش يافت .نتايج حاصل از آزمايش عبوردهي نيتروژن نشان داد ،زئوليت نه تنها
در افزايش عبوردهي موثر نيست ،بلکه ميزان عبوردهي کم شد .همچنين با افزايش فشار ميزان
عبوردهي  N2کاهش يافت .انتخاب پذيري  CO2/N2و  CO2/O2با افزودن نانو ذرات زئوليت Na-A
افزايش يافت .انتخاب پذيري  N2/O2با افزودن نانو ذرات زئوليت  Na-Aکاهش يافت.

417

خالصه پروژههاي دانشجويي

مقام معظم رهبري:

نفت ،خون حياتبخش تحرك دنياي امروز است.

ساخت غشاي نانو زئوليتي ) T(OFFو بررسي عملكرد آن در آبزدايي از
حاللهاي آلي با تكنيك تراوش تبخيري
دانشجو :كيانوش تهراني متين

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :داريوش باستاني

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي-گرايشپديدههايانتقالوفرآيندهايجداسازي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

غشاهاي زئوليتي به عنوان يکي از مهمترين زير مجموعههاي غشاهاي معدني از نوع غشاهاي
متخلخل هستند که بر روي پايههاي آلوميناي ،استيل متخلخل ،زيرکونيا ،موليت و ...تهيه ميشوند.
هدف از اين پروژه ساخت غشاي زئوليتي نوع  Tبا يکنواختي کامل و ضخامت کم ،عاري از ترک
و ضريب جداسازي باال بوده است .براي رسيدن به اين هدف آزمايشات تجربي در  4قسمت سنتز
پودر زئوليت  Tدر ابعاد نانو متري ،ساخت غشاي زئوليتي  Tبا ضخامت حداقل ،تست غشاهاي تهيه
شده با استفاده از روش تراوش تبخيري و بررسي اثر شرايط عملياتي تراوش تبخيري بر عملکرد
غشا انجام شد .براي ساخت غشا ،روش رشد ثانويه بهکار گرفته شد .به منظور سنتز يک غشاي اليه
نازک به روش رشد ثانويه نياز به پودر هاي زئوليتي براي دانه نشاني است .در اين تحقيق پودرها
يکدست و در ابعاد زير ميکرون و نانو متري سنتز شدند ،که تاکنون توسط ديگر محققان گزارش
نشده است .براي سنتز پودر زئوليت  Tاز روش هيدروترمال استفاده شد .به منظور مطالعهي تأثير
پارامترهاي مختلف و بهدست آوردن نتايج قابل قبول از روش آماري تاگوچي براي طراحي آزمايشات
استفاده شد .ارزيابي پودرها و غشاهاي سنتز شده با استفاده از آناليزهاي پراش اشعه ايکس ()XRD
و عکس برداري با ميکروسکوپ الکتروني روبشي ( )SEMو طيف سنج مادون قرمز( )IRانجام شد.
نتايج حاصله نشان دهنده سنتز موفق نانو ذرات زئوليت ( Tکوچکتر از  400نانومتر) و نيز تهيه
غشاي اليه نازک زئوليت  Tبا ضخامت حدود  4ميکرومتر است .براي انجام آزمايشات تراوش
تبخيري و بررسي اثر پارامترهاي دما و ترکيب درصد خوراک ،از يک سيستم تراوش تبخيري
ناپيوسته استفاده شد .با توجه به نتايج مشخص شد که غشاهاي ساخته شده کامال آبدوست بوده و
براي جداسازي مخلوطهاي آبي -آلي به روش تراوش تبخيري با ديگر غشاهاي زئوليتي قابل رقابت
هستند .بيشترين ضريب جداسازي براي غشاي سنتز شده در دماي 120 Cبهدست آمد.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 418
مقام معظم رهبري:
عليرغم خواست دشمن ،بايد حركت علمي در كشور شكوفا و اميدبخش و آيندهنگر باشد.

غربالگري مهندسي فرآيند حذف بيولوژيك هيدروکربنهاي آروماتيک
چندحلقهاي توسط ميکروارگانيسمهاي نفتخوار
دانشجو :ايمان كافي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :قاسم عمو عابديني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -انرژي و محيطزيست

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

بيورآكتوره��اي ل��رزان در مقي��اس كوچ��ك به صورت گس��تردهاي ب��ه منظ��ور غربالگري
ميكروارگانيس��مهاي با ارزش و توس��عه فرآيندهاي زيس��تي( )Bioprocessبه كار ميروند .در
اين تحقيق از يك نوع بيورآكتور لرزان با سيس��تم هوادهي متفاوت اس��تفاده ش��ده اس��ت .در
اي��ن بيورآكتورها از فالس��كهاي تهويه دار ب��ا قابليت كنترل ه��واي ورودي و بر پايه ضرايب
مختل��ف انتق��ال گاز از درون درپوشهاي پنبه اي ،اس��تفاده ش��ده اس��ت .با اس��تفاده از اين
بيورآكتورها غربالگري ش��رايط محيط كش��ت و ش��رايط عملياتي تجزي��ه بيولوژيك آالينده
نفتي  -2,4دي كلروفنول توس��ط باكتريهاي Bacillus subtilis، Psuedomonas aeruginosaو
 Psuedomonas putidaانجام شده است .بهينهسازي شرايط حذف  -2,4دي كلروفنول در محيط
كشت معدني بر اساس روش يك فاكتور در زمان انجام گرفت و مشخص شد كه بيشترين ميزان
حذف اين آالينده با غلظت اوليه ( )800 mg/lدر اواخر فاز لگاريتمي و با تلقيح  4 g/l ،%5گلوكز،
 300 rpmدور همزن و  15 mlحجم پرشده در فالسك تهويه دار از نوع ( f1با بيشترين ضريب
انتفال گاز) به دست آمد .در غربالگري نوع ميكروارگانيسم ،سويه Psuedomonas aeruginosa
براي حذف آالينده مناسبتر است .بررسيها نشان داد كه در شرايط عملياتي به دست آمده و با
استفاده از اين سويه اوأل بيشترين ميزان حذف آالينده صورت گرفت ،ثانياً از محدوديت اكسيژن
جلوگيري به عمل آمد و ثالثأ بيشترين ضريب رشد ميكروارگانيسم حاصل شد .در خاتمه نتايج
حاصل از فالس��كهاي لرزان در يك فرمانتور آزمايش��گاهي از نوع همزن دار مورد بررسي قرار
گرفت.
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خالصه پروژههاي دانشجويي

مقام معظم رهبري:
امروز كساني كه ميتوانند دانش را در اين كشور رشد بدهند بايد احساس وظيفه مضاعف كنند.

بررسي خواص جداسازي گازي توسط غشاي مايع تلفيقي TEGو نانو
ذرات زئوليت Na-Y
دانشجو :مهديه اسداللهي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :داريوش باستاني

رشته تحصيلي :مهندسيشيمي-گرايشپديدههايانتقالوفرآيندهايجداسازي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

جداسازي گازها بهوسيله غشا ،زمينهاي پويا و به سرعت در حال رشد است .استفاده از غشا در
صنعت جداسازي ،مزايايي به همراه دارد که هزينه کم انرژي ،سهولت عمليات و ضريب اطمينان
باال به دليل کمتر بودن اجزاء متحرک ،قيمت پايينتر تجهيزات ،سازگاري زيست محيطي به دليل
نياز نداشتن به حاللها و جاذبها از آن جملهاند؛ در نتيجه به دليل موقيعت ويژه گازها در صنايع
پتروشيمي ،فرآيندهاي غشايي ،نقش مهمي از نقطه نظر اقتصادي ايفا ميکنند .امروزه بحث گرم
شدن عمومي هوا (پديده گلخانهاي) و رابطه آن با مقدار دياکسيدکربن موجود در هوا بسيار مورد
توجه است؛ مهمترين دليل وقوع اين پديده ترکيب فرآيندهاي طبيعي و احتراق سوختهاي
فسيلي است .از اين رو گاز طبيعي به دليل پاکيزه بودن آن بسيار مورد توجه قرار گرفته است و
جدا کردن دياکسيد موجود در آن امري مهم ميباشد .در تحقيق حاضر نانو ذرات زئوليتي Na-Y
با روش افزايش مياني و راندمان باال سنتز شده اند .ويژگيهاي نمونههاي سنتز شده با روشهاي
 XRD، FT-IR، EDXو  SEMمورد بررسي قرار گرفت و تشکيل نانو زئوليت مورد نظر را تأييد
نمودند .غشاي مايع با استفاده از تري اتيلن گاليکول و نگهدارنده پلي وينيليدن فلورايد و نانو ذرات
زئوليتي  Na-Yساخته شد .عبوردهي و انتخابپذيري گازهاي  N2، O2و  CO2در اختالف فشارهاي
 1/8 ،0/8 barو  3/7از غشاي مايع مورد بررسي قرار گرفت .نتايج آزمونهاي انجام شده نشاندهنده
تأثير افزايش ميزان زئوليت  Na-Yو اختالف فشار در افزايش ميزان عبور دهي گاز  CO2است.
همچنين اين دو عامل انتخابپذيري N2/O2و  CO2/O2را به ميزان زيادي افزايش دادند.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 420
مقام معظم رهبري:
روي پاي خود ايستادن ،آن وقتي تحقق پيدا خواهد كرد كه علم از درون خود ما بجوشد.

سنتز و شناسايي نانو ذرات طال بر روي زئوليت ZSM-5به عنوان
کاتاليست واکنش تبديل COبهCO2
دانشجو :امير حسين شهبازي كوتنائي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :دكتر محمد كاظميني

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي گرايش مهندسي نفت

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

نانوذرات طال به منظور تبديل  COبه  CO2بر روي زئوليت ZSM-5به روش تبادل يون تهيه گرديده
و اثرات  pHو غلظت محلول طال بر فعاليت کاتاليستي مورد بررسي قرار گرفت .کاتاليستها و پايه
زئوليتي سنتز شده با استفاده از تکنيکهاي  TEM ،BET ،XRD ،FTIRو  EDSمورد بررسي
قرار گرفتند .زئوليت  ZSM-5با نسبت Si/Al= 12/7به روش هيدروترمال سنتز شده و به منظور
خارج ساختن عامل قالبساز آلي کلسينه گرديد .عمل کلسينه کردن در آتمسفر نيتروژن در دماي
 C 500انجام شده است .محلول طال از انحالل طالي خالص در تيزاب (محلول نيتريک
اسيد:کلريدريک اسيد  )1:3در دماي  C 80تهيه گرديد pH .اين محلول با استفاده از محلول سديم
هيدروکسيد تنظيم گرديد .پودر زئوليت به مدت 24ساعت و در دماي  80 Cدر مجاورت محلول
طال در  pHو غلظت مشخص قرار گرفت .کاتاليست به دست آمده فيلتر و شسته شد و در دماي
 C 60به مدت يک روز خشک شد .دستگاه تست رآکتوري مجهز به گرمکن ،مخزن خوراک،
اندازهگيريکننده غلظت ،رآکتور ،لولههاي ارتباطي ،تنظيم کننده دما و دبي طراحي و ساخته شد.
خوراک مورد استفاده  %1 COدر هواي خشک بود .ارتباط اندازه نانو ذرات طال با فعاليت کاتاليستي
بررسي شد .نتايج نشان داد که ذرات ظالي با قطر متوسط کوچکتر داراي فعاليت کاتاليستي
بيشتري بود .بهترين فعاليت کاتاليستي مربوط به کاتاليست به دست آمده در  pH=6بود که دماي
شروع فعاليت  135 Cو دماي تبديل کامل آن  270 Cبود .افزايش  pHاثري بيشتر از غلظت طال
در افزايش فعاليت داشته است.
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مقام معظم رهبري:
براي اينكه دنيا مجبور شود عزّت و كرامت شما ملت ايران را نگه دارد ،بايد به خودتان متكي شويد.

سنتز نانو لولههاي كربني در بسترسيال

دانشجو :سارا مقصودي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر عباسعلي خدادادي /دكتر يداهلل مرتضوي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

نانولولههاي کربني به علت دارا بودن س��اختار وي��ژه و خواص منحصر به فرد همچون مقاومت و
استحکام کششي باال ،هدايت باال ،مدول يانگ باال و ...کاربردهاي متعددي پيدا کردهاند .تحقيقات
گس��تردهاي در مورد س��نتز نانولولههاي کربني انجام شده و يکي از مهمترين اهداف ،توليد انبوه
و پيوس��ته آنها است .روش نشاندن کاتاليستي بخار ش��يميائي ،روش مناسبي براي توليد انبوه
نانولولههاي کربني است .در اين تحقيق از تلفيق راکتور بسترسيال و کاتاليست شناور براي توليد نانو
لولههاي کربني استفاده شده است .ذرات  MgOبه داخل راکتور بسترسيال منتقل شده و در دماي
باال در تماس با بخار فروسين قرار گرفته و نانو ذارت کاتاليست آهن روي سطح خارجي ذرات MgO
تشکيل ميگردد .در تماس منبع با کاتاليست در يک بسترسيال  downerدر دماي 1000-900
 Cنانو لولههاي کربني روي کاتاليست رشد ميکنند و بهطور پيوسته از رآکتور خارج ميگردند.
بدين ترتيب عالوه بر فرآيند مداوم توليد نانولولههاي کربني ،به علت تشکيل نانو ذرات کاتاليست
روي سطح خارجي ذرات  ،MgOکمترين مقدار کاتاليست مصرف ميگردد .اين فرآيند در دماهاي
مختلف و نسبتهاي مختلف فروسين به  MgOبررسي گرديده است .همچنين براي تماس مؤثرتر
 MgOو فروس��ين ،يک لوله  Annularبه قس��مت تزريق فروسين اضافه شده است .نتايج حاصل
نشان ميدهد که رشد نانو لولههاي کربني در دماي  900Cو در حالتي که دبي گاز حامل فروسين
بهگونهاي انتخاب ميش��ود که ميزان نشست فروسين روي ذرات  MgOبرابر  %20باشد ،بهترين
حالت بوده است .از تصاوير  SEMمشهود است که نانو لولههايي با قطر  30-20 nmبهدست آمده
که در طيف رامان مربوطه نسبت  IG/IDبيشتر از  10است که نشاندهندة مقادير کم کربن آمورف
و ناخالصي موجود در محصول است .بهطور کلي با افزايش دما و کاهش مقدار فروسين ورودي به
داخل راکتور کيفيت نانو لولههاي کربني کاهش مييابد.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 422
مقام معظم رهبري:
بايد درآمدهاي نفتي را به عنوان ذخاير و ميراث كشور و ملت ،به سرمايهاي ماندگار تبديل كنيم.

ساخت و شناسايي غشاي نانو زئوليتي  SAPO-34برپايه آلومينا و بررسي
توان جداسازي آن براي گازها و بخارات سبك
دانشجو :مهدي درگاهي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :محمد سلطانيه

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -جداسازي و پديدههاي انتقال

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در اين پروژه در ابتدا سنتز زئوليت  SAPO-34در شرايط هيدروترمال معمولي انجام شده سپس با
استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي عوامل موثر بر سنتز نانو زئوليت  SAPO-34مورد بررسي
و بهينهسازي قرار گرفت .در نهايت با استفاده از نانو زئوليتهاي حاصله غشاهاي زئوليتي سنتز و
عملکرد جداسازي آنها براي گازهاي سبک بررسي گرديد .بعالوه از تستهاي شناساييXRD،
 FT-IR، SEMو  TG-DTAبراي شناسايي نانو پودرها و غشاها استفاده شده است .پس از بررسي
موضوع در بخش نظري و استخراج شاخص ها و مولفههاي موثر در هر بخش از متغيرهاي مستقل و
وابسته تحقيق ،نتايج حاصل از ادبيات موضوع به صورت سه فرضيه اصلي استخراج گرديده است .که
با استفاده از ابزار سنجش پرسشنامه و تحقيق ميداني در شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي ايران ،صحت فرضيهها مورد آزمون قرار گرفته است .دادههاي حاصل از پرسشنامه با استفاده
از نرمافزار  SPSSمورد تحليل واقع شده و با بهره گيري از آزمون ناپارامتريک دو جمله اي و جداول
توافقي رد يا قبول فرضيه مورد تحليل واقع شده است .بنابر ادبيات موضوع و يافتههاي حاصل از
تحقيق ميداني ،در هر سه بعد مورد نظر در مديريت کيفيت ارتباط معنيداري بين مديريت کيفيت
و ايجاد زيرساختارهاي مديريت دانش در سازمان بهدست آمده است .در بررسي ميزان همبستگي
ميان متغيرهاي مستقل و زنجيره ارزش مديريت دانش ،بيشترين همبستگي بين مشتري مداري و
زنجيره ارزش مديريت دانش حاصل شده است .پس از آن برنامههاي ارتقاي شايستگيهاي کارکنان
و تعهد و رهبري مديريت ارشد در ردههاي دوم و سوم بوده اند .اهميت مشتري مداري در سازمان
و نقشي که در ايجاد زيرساختارهاي مديريت دانش برخوردار است بسيار حائز اهميت و توجه است.
توجه به موضوع مديريت کيفيت و نقش بهسزايي که در ساختار دانشي سازمان ايفا ميکند ،عاملي
تاثير گذار در موفقيت فرآيند مديريت دانش در سازمان محسوب ميشود.
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مقام معظم رهبري:
م ّلتي كه علم ندارد محكوم به عقبماندگي و ذلّت و بداخالقي و دون و فرودستي در معادالت جهاني است.

استفاده از نانوکاتاليست Ni/Al2O3تهيه شده به روش سل-ژل جهت
توليد هيدروژن در واکنش ترکيبيDR- POM
دانشجو :محمد زنگوئي

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استادراهنما :عبدالصمد زرينقلم

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

توليد گاز سنتز (مونواکسيدکربن و هيدروژن) به عنوان خوراک واحدهاي گاز -مايع ( )GTLاز
اهميت بااليي برخوردار است .به طوري که  50تا  75درصد هزينههاي توليد سوختهاي مايع
مربوط به واحد توليد گاز سنتز است .امروزه در صنعت جهت توليد گاز سنتز از کاتاليست نيکل-
آلومينا استفاده ميشود .در اين تحقيق به منظور توليد گاز سنتز ،سعي شده است که کاتاليستي با
فعاليت و پايداري باال در مقابل تشکيل کک ساخته شود .جهت سنتز کاتاليستهاي نيکل-آلومينا از
روش سل -ژل استفاده شده است .خواص فيزيکي و شيميايي کاتاليستهاي سنتز شده به استفاده
از آناليزهاي  TGA، DTA،EDX،SEM،FTIR،BET،XRDو  TPRمورد بررسي قرار گرفتهاند .با
توجه به نتايج آناليز  TGAو  ،DTAعمليات کلسيناسيون در دماي  500 Cانجام شد .به منظور
تعيين ميزان نيکل بارگذاري شده بر روي آلومينا ،از آناليز  EDXاستفاده شده است .نتايج آناليز
اندازهگيري سطح نشان ميدهد که با افزايش نيکل بارگذاري شده ،سطح ويژه کاهش مييابد .نتايج
آناليز  TPRنشان ميدهند که ذرات نيکل عمدتاً در فاز نيکل-آلومينات حضور دارند .نتايج حاصل از
تستهاي راکتوري نشان ميدهد که بهينه ميزان نيکل بارگذاري شده  20درصد است و کمترين
ميزان فعاليت کاتاليستي در حضور کاتاليست Ni/Al2O3بهدست آمده است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 424
مقام معظم رهبري:
تحقيق يعني كاويدن ،كاوش ،تالش كردن براي رسيدن به چيزي كه تا به حال به آن دسترسي پيدا نشده است.

جداسازي هيدروژن از مخلوط گاز سنتز توسط غشاي سراميکي
نانوحفرهاي
دانشجو :محمد معيني

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :فتحاله فرهادي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در اين پروژه به بررسي جداسازي هيدروژن از گازسنتز توسط غشاي سراميكي نانوحفرهاي پرداخته
شده است .به منظور بررسي عملکرد اين غشاها ،فرآيند انتقال مخلوط گازها از وراي غشا ،توسط
مدل شبکهاي مدل شده است .براي مدلسازي نفوذ اجزاء در حفرههاي اين شبکه ،مدل غبار گازي
مورد استفاده قرار گرفته است .در اين مدل ،مکانيسمهاي نفوذ نادسن ،نفوذ مولکولي و نفوذ ويسکوز
در نظر گرفته شدهاند .راستيآزمايي مدل با دادههاي تجربي از دو مرجع متفاوت انجام و مشخص
شد که با عدد اتصال  2/5تطابق پيشبيني مدل با دادههاي تجربي بهتر است .بررسي اثر پارامترهاي
مختلف بر عملکرد غشا نشان داد که عبورپذيري هيدروژن از وراي غشا با افزايش اندازه متوسط
حفرهها و حداقل قطر حفرهها افزايش و با افزايش دما و فشار کاهش مييابد .همچنين مشخص شد
که گزينشپذيري هيدروژن نسبت به ساير اجزاء با افزايش دما اندکي افزايش و با افزايش فشار و
اندازه متوسط حفرهها کاهش مييابد .بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر کيفيت جداسازي نشان داد
که يک غشا متخلخل با قطر متوسط  4نانومتر و حداقل قطر نزديک به اين قطر متوسط (براي نمونه
 2نانومتر) ،عملکرد بهتري دارد .بررسي نفوذ گاز سنتزهاي با ترکيب درصد مختلف از وراي غشا
نشان داد که با وجود اينکه انواع مختلف گاز سنتز داراي ترکيب درصد و حتي اجزاء تشکيل دهنده
متفاوت هستند ،مقادير عبورپذيري اجزاء در همه آنها تقريباً ثابت است؛ يعني عبورپذيري چندان
تابع ترکيب درصد نيست .پس از بررسي نفوذ مخلوط گاز سنتز از وراي غشا ،به مطالعه جداسازي
صنعتي هيدروژن از مخلوط گاز سنتز توسط يک مدول غشايي اليافي پرداخته شده است .نتايج
مدلسازي نشان داد که کسر مولي هيدروژن در جريان  permeateبا افزايش طول مدول غشايي،
تعداد الياف و قطر الياف کاهش و با افزايش شدت جريان خوراک ،نسبت فشار و دماي عملياتي
افزايش مييابد که در اين بين ،نسبت فشار بيشترين اثر را بر کسر مولي هيدروژن داردstage cut .
نيز با افزايش طول مدول غشايي ،تعداد الياف ،قطر الياف و نسبت فشار افزايش و با افزايش شدت
جريان خوراک و دماي عملياتي کاهش مييابد.
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مقام معظم رهبري:
علم شكوفا و پيشرفته اگر در اختيار يك ملت سالم و كامل باشد ،مايه خير و بركت است.

توليد آزمايشگاهي نانو ذره معدني فلورين دي سولفيد تنگستن
)(IF-WS2

دانشجو :سيد ساالر مشكوه

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اصفهان

استادراهنما :سيد محمد قريشي /دكتر علي اكبر دادخواه

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در سالهاي اخير تحقيقات گستردهاي در زمينه کاربرد نانو مواد در صنايع مختلف در کشورهاي توسعه
يافته صنعتي در دست اقدام است .يکي از کاربردها که بسيار مورد توجه محققين قرار گرفته است توليد
نانو موادي است که بتوان از آن بعنوان روان کننده در روغنهاي موتور اتومبيل استفاده کرد .نانو ذرات دي
سولفيد تنگستن ( )WS 2در کنار خاصيت روان کنندگي عالي براي مصارف مختلف ديگري نيز در صنايع
بکار گرفته ميشوند که از آن جمله ميتوان به استفاده آنها در ادوات الکتروني ،تجهيزات ذخيره هيدروژن
بهصورت الکتروشيميايي ،جاذب ها ،فيلمهاي حساس به نور و نوکهاي فوق العاده حساس براي پيمايش
ميکروسکوپي اشاره کرد .از ديگر كاربرد هاي مهم اين نانو ذره ميتوان استفاده از آن به عنوان كاتاليست
در واكنشهاي هتروژني و هيدروژناسيون در صنايع نفتي و پااليشگاهها را نام برد .در اين پروژه به روش
فني ساخت نانو ذرات دي سولفيد تنگستن ( )WS 2به وسيله راکتور لولهاي کوارتز که در واقع جديدترين
و بهترين روش تحقيقاتي تاکنون است دست يافتهايم و توانسته ايم در مراحل آزمايشگاهي پارامترهاي
موثر فني – اقتصادي روش را بهينهسازي نماييم .در سنتز با روش رآكتور لولهاي به كوره اي تا دماي
 ،1100C°ماده تترا تيو تنگستات آمونيوم ،و يك لوله كوارتز به طول  80سانتي متر و به قطر  3سانتي متر
نياز داشتيم .براي تهيه نانو ذره معدني  ،WS 2براي اولين بار از اين روش ،ابتدا  WS 3را از تجزيه حرارتي
تتراتيو تنگستات آمونيوم در اتمسفر  ،N2در دماي  450°Cبهمدت نيم ساعت سنتز نموديم .سپس
مقداري(با توجه به استوكيومتري واكنش) از  WS 3را داخل لوله كوارتزي قرار ميدهيم ،سپس بر اساس
استوكيومتري واكنش مخلوطي ازگازهاي  H 2و  N2را به داخل لوله مذكور ميدميم تا اينكه WS 3تحت
تاثير آن در دماي  800 C°قرار گيرد و نهايتا نانو ذرات سياهرنگ WS 2حاصل شود .فقط از جمله مواردي
كه بايد دقت شود ،سرعت گرم شدن كوره است كه ما آن را حدود  5°C/Minدر نظر گرفتهايم .در هنگام
خنك شدن نيز بايد همين سرعت رعايت شود .نانو لولههاي سنتز شده داراي قطر بين  6تا  18نانومتر
ميباشند كه در مقايسه با نمونه خارجي آن كوچكتر بوده و از نظر هزينه ساخت ارزانتر است .همچنين
در مقايسه با روشهاي ديگر درصد خلوص اين نانوذرات حدود  %99بوده و نياز به خالص سازي ندارند.
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مقام معظم رهبري:
علم و معرفت ،گوهر بسيار عزيز ،شريف و ارزشمندي است كه انسان هميشه بايد به دنبال آن باشد.

بررسي تأثير شرايط فيزيكي فاز پراكنده بر خواص حرارتي نانو سيال
دانشجو :امين كاظم بيدختي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :مجتبي شريعتري نياسر /دكتر علي اصغر حميدي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

استفاده از نانو سياالت که در حقيقت سوسپانسيون پايداري از نانوفيبرها و نانو ذرات جامد هستند ،به
عنوان راهبردي جديد در عمليات انتقال گرما مطرح شده است .تحقيقات اخير روي نانو سياالت ،افزايش
قابل توجهي را در هدايت گرماي آنها نسبت به سياالت بدون نانو ذرات و يا همراه با ذرات بزرگتر (ماکرو
ذرات) نشان ميدهد .از آنجا که مهمترين پارامتر شاخص خواص حرارتي يک نانوسيال رسانش حرارتي
ويژه است لذا تمرکز اصلي در اين تحقيق بر روي پارامترهاي تاثيرگذار بر رسانش حرارتي در نانوسيال
بوده است .روند انجام اين تحقيق در دو فاز متوالي انجام گرفت .در مرحله اول آزمايشات پارامترها و
مکانيزمهاي تاثيرگذار بر رسانش حرارتي نانوسياالت نظير غلظت ،اندازه ،جنس و چگالي نانوذره ،سياالت
پايه مختلف ،دما ،pH ،زمان اختالط اولتراسونيکي ،زمان سپري شده پس از آماده سازي مورد آزمايش
و بررسي قرار گرفته است .دراين مرحله از آزمايشات از نانوذرات آلومينيوم ،آلومينا ،اکسيد مس ،اکسيد
تيتانيوم و سيليکا و همچنين سياالت پايه آب و اتيلن گليکول استفاده شد .برخي از اين پارامترها از جمله
غلظت و اندازه نانوذرات ،دما ،سيال پايه و  pHتغييرات بيشتر و محسوس تري بر اندازه رسانش حرارتي
داشته اند .اين در صورتي است که برخي از اين پارامترها از قبيل زمان اختالط و نوع روش سنتز نانوذرات
تاثير کمتري بر اين تغييرات دارند .نتيجه تحقيقات نشان ميدهد که افزايش در اندازه غلظت ،کاهش
در اندازه و چگالي نانوذره ،افزايش دما ،کاهش زمان سپري شده پس از آماده سازي نانوسيال ،باعث
افزايش در مقدار رسانش حرارتي نانوسياالت ميشود .از طرف ديگر درباره برخي از پارامترها از جمله
جنس نانوذره ،سيال پايه ،pH ،زمان اختالط التراسونيکي و روشهاي گوناگون سنتز نانوذرات نميتوان
هنوز نظر قطعي ارائه کرد .در مرحله دوم ،آزمايشات پايداري نانوسيال اکسيد قلع -آب با استفاده از روش
 UVمورد مطالعه قرار گرفت .در اين بخش با استفاده از چند نمونه نانو ذره سنتز شده در دانشکده فني،
تاثير زمان ،غلظت و دما بر پايداري نانوسيال بررسي شد .آزمايشات انجام شده نشان ميدهد که با افزايش
زمان و غلظت به دليل انجام دو پديده تجمع و ته نشيني ،پايداري کاهش مييابد .همچنين با افزايش
دما به دليل وقوع حرکتهاي تصادفي بيشتر نانوذرات در داخل سيال و همچنين حرکتهاي براوني،
پايداريافزايشمييابد.
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مقام معظم رهبري:
شما بايد علم را دوست بداريد ،ارزش بدانيد ،آن را براي خدا و با نيت خالص دنبال كنيد.

استفاده از غشاهاي نانو ساختار در تماس دهندههاي غشايي به منظور
جداسازي گازي
دانشجو :غالمرضا باكري جعفر كاليي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :مجتبي شريعتي نياسر

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1389 :

چكيده:

در اين تحقيق اثر عوامل اصالح کننده سطح)) (Surface modifying macromolecule (SMMبر روي
غشاهاي الياف توخالي  )Polyetherimide)PEIمورد بررسي قرار گرفت .با استفاده از روشهاي آماري،
اثر سه پارامتر ساخت غشا  -1غلظت  PEIدر محلول پليمري -2 ،غلظت  SMMدر محلول پليمري
و  -3اثر فاصله هوايي بر روي خواص غشاهاي ساخته شده از نقطه نظر اندازه متوسط حفرات ،ميزان
عبوردهي گاز ،تخلخل غشا ،زاويه تماس آب با سطوح داخلي و خارجي غشا ،فشار ورود آب به حفرات غشا
)) (Liquid Entry Pressure of water (LEPwو نرخ جذب  CO2به وسيله آب در يک تماس
دهنده غشايي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان ميدهد که اثر دوگانه  SMMبر ناپايداري
ترموديناميکي و ويسکوزيته محلول پليمري باعث ميشود تا روند تغييرات خواص غشاهاي اصالح
شده سطحي با خواص غشاهاي بدون  SMMمتفاوت باشد .نتايج اين تحقيق بيانگر افزايش اندازه
متوسط حفرات ،ميزان عبوردهي گاز و زاويه تماس آب با سطوح داخلي و خارجي غشا در قياس با
غشاهاي بدون  SMMاست در حالي که تخلخل غشا و فشار ورود آب به حفرات غشا کاهش مييابد.
مدل بهدست آمده براي اندازه متوسط حفرات بيانگر غشاهاي اصالح سطحي شده وجود مقدار
حداکثر در نمودار اندازه متوسط حفرات بر حسب غلظت  PEIو  SMMدر محلول پليمري است در
حالي که نمودار اندازه متوسط حفرات بر حسب فاصله هوايي داراي يک نقطه حداقل است .همچنين
مدل بهدست آمده براي تخلخل غشا پيش بيني مي نمايد که تخلخل غشا با افزايش فاصله هوايي
کاهش مييابد که نتايج آزمايش  SEMسطح مقطع غشا اين نتايج را تاييد مينمايد .مدل بهدست
آمده براي زاويه تماس سطح خارجي بيانگر وجود مقدار حداکثر بر حسب فاصله هوايي است که
نتايج آزمايش  EDXتاييدکننده اين نتايج است.
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مقام معظم رهبري:

خود را به علم و معرفت و پارسايي مجهز كنيد.

سنتز و شناسايي غشاي نانو زئوليتي  LTLبرپايهي آلومينا و بررسي
خواص جداسازي آن
دانشجو :فهيمه قرقچيان

دانشگاه :دانشگاه تربيت معلم

استادراهنما :پروفسور حسين آقابزرگ /دكتر حسين كاظميان

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

با توجه به كاربردهاي فراوان فرآيندهاي جداسازي در صنايع و به ويژه صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي،
و جايگزيني روشهاي جداسازي غشايي با روشهاي متداول جداسازي صنعتي ،در اين طرح
پژوهشي سنتز و شناسايي غشاي نانو زئوليتي LTLو بررسي خواص جداسازي آن انجام شد .به اين
منظور نانو بلورهاي زئوليت  LTLبا اندازهي ذرههاي  100-80نانومتر سنتز شدند و براي ساخت
غشا ،از نانو بلورهاي سنتز شده در دانه نشاني پايهها استفاده شد .ساخت فيلم نازك زئوليتي با
ضخامت  3-2ميكرومتر با به كارگيري روش رشد ثانويه انجام شد و به منظورافزايش كيفيت غشاي
ساخته شده ،اثر تعداد دفعات سنتز نيز بررسي شد .با استفاده از آزمايش نفوذ گاز خالص ،عملكرد
غشاي ساخته شده بررسي شد و نتيجههاي به دست آمده كيفيت مطلوب آن را تاييد كردند.
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مقام معظم رهبري:
محيط علمي بايد در عين آن كه باالترين بهرهي ممكن را از دانش پيشرفته جهان ميبرد ،متكي به خود و مبتكر و خالق باشد.

توليد بيولوژيكي استن ،بوتانول و اتانول از كاه برنج با استفاده از باكتري
كلستريديوم استوبوتيليكم
دانشجو :فرزاد مرادي غريبوند

دانشگاه :دانشگاه اصفهان

استادراهنما :محمدرضا احسان /صبيحه سليمانيانزاد

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1389 :

چكيده:

از دهه  80ميالدي تاکنون به دليل افزايش قيمت نفت ،کشمکشهاي مستمر در مناطق تامينکننده
نفت دنيا و کاهش منابع مربوط به سوختهاي فسيلي ،تحقيقات و تجاريسازي بر روي سوختهاي
بهدست آمده از منابع تجديدپذير مانند اتانول و بوتانول افزايش يافته است .منابع تجديدپذيري
همچون کاه برنج شرايط داشتن يک خوراک مناسب براي توليد اين مواد را دارند .در اين پروژه توليد
استن ،بوتانول و اتانول با روش بيولوژيکي بر روي سوبستراي کاه برنج بررسي شده است .کاه برنج يک
ماده ليگنوسلولزي است ،که قابل تبديل به مواد (قندها) قابل مصرف توسط باکتري است .در اين
پروژه ابتدا توانايي تخمير باکتري بر روي محيط کشت مصنوعي گلوکز همراه با محلولهاي ذخيره
( P2شامل بافر فسفات ،ويتامينها و ترکيبات معدني) يا محلول  PGY-P2و محيط کشت مصنوعي
بدون محلولهاي ذخيره يا محيط کشت  PGYبررسي شد .بعد از اين مرحله و اثبات توانمندي
تخمير توسط باکتري روي محيط کشت مصنوعي ،با سه روش فرآوري مختلف ،كاه برنجفرآوري و
سپس توسط آبکافت آنزيمي ،به مواد قابل تخمير (قندها) تبديل شد .اين سه روشفرآوري عبارت
بودند از روش پيشفرآوري اسيدي رقيق با اسيد سولفوريک ،روش پيشفرآوري اسيدي غليظ در
شرايط ماليم واکنشي (دماي  50درجه سانتيگراد) با اسيد فسفريک و روش پيشفرآوري قليايي
با سود .سپس سوبستراهاي پيشفرآوري شده فوق ،توسط آنزيم به قندهاي قابل تخمير توسط
ميکروارگانيسم تبديل شد .سوبستراهاي بهدست آمده در مرحله آبکافت آنزيمي به وسيله باکتري
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کلستريديوم استوبوتيليکم تخمير گرديد .نتايج نهايي فرآيند تخمير نشان داد که درصد بيشترين
بازده تئوري حاللها مربوط به سوبستراي پيشفرآوري قليايي– آبکافت آنزيمي است و مقدار آن
برابر  38/60درصدگرم حالل به گرم قند مصرفي (بيشترين بازده) است و بعد از اين سوبسترا ،با
اختالف کمي بازده تخمير بر روي سوبستراي حاصل از روش پيشفرآوري اسيدي غليظ-آبکافت
آنزيمي ،مقدار  37/99درصد گرم حالل به گرم قند مصرفي را داشت .مقدار حاللهاي توليدي در
تخمير بر روي سوبستراي بهدست آمده از روش پيشفرآوري اسيدي رقيق-آبکافت آنزيمي بسيار
ناچيز بود (تنها  3/44درصد گرم حالل به گرم قند مصرفي) .با استفاده از نتايج فوق ميتوان نتيجه
گرفت که چنانچه روشهاي پيش فرآوري مناسب بهکار برده شود ،کاه برنج ،سوبستراي نسبتاً
مناسبي براي اين فرآيند تخميري خواهد بود.
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مقام معظم رهبري:
آينده ملت و ميهن اسالمي ما ،در گرو ارادههايي است كه برخاسته از دانش و ايمان باشد.

ساخت غشا حاوي هيدروكسي سوداليت براي حذف آب از محلول اتانول

دانشجو :محمد كشاورز بهادري

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استادراهنما :حسن پهلوانزاده

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1389 :

چكيده:

هدف از اين بررسي ساخت غشا هيدروكسي سوداليت (سايز حفرات> )1nmجهت حذف آب از
اتانول است .غشا موردنظر داراي نفوذگزيني نسبي بسيار باالست عالوه بر اين غشا موردنظر داراي
پايداري قابلتوجهي در دماي باال است .عوامل متعددي همانند دماي سنتز ،زمان سنتز ،نسبت مولي
آب در ترکيب ،بر ساخت غشا هيدروکسي سوداليت موثر است که در بررسي حاضر غشا موردنظر
در شرايط مختلف ساخته شد .سپس غشا موردنظر تحت تستهاي شناسايي  XRDو SEM
قرار گرفت تا با استفاده از اين نتايج ،نوع زئوليت تشکيل شده و مورفولوژي سطح مشخص شود.
نتايج  XRDو  SEMنمونهها ،تشکيل هيدروکسي سوداليت را به صورت خالص در دماي  140را
به خوبي نشان ميدهد .عالو ه بر اين در دماي  100نيز هيدروکسي سوداليت تشکيل شده است
ولي ناخالصيهايي نيز در اين دما در ساختار غشا وجود دارد .در دماهاي پايينتر يعني  70و 90
هيدروکسي سوداليت تشکيل نشد .سپس براي تعيين قابليت غشا در شرايط عملياتي ،دستگاه تست
تراوش تبخيري ساخته شد و نتايج نشان ميدهد که غشا موردنظر قادر به جداسازي آب از الکل با
ضريب جداسازي ( 2400تا خلوص  %99آب) در جريان عبوري از غشا است همچنين فالکس قابل
قبولي در حدود  1/1بهدست آمد .بعد از تحليل نتايج مشخص شد که پارامتر دماي سنتز (سهم
حدودا  )%75مهمترين پارامتر در ساخت غشا است .و پارامترهاي زمان سنتز و محتوي اب غشا در
محدوده موردنظر تاثير چنداني بر ساخت غشا نداشتند .عالوه بر اين مشخص شد که پارامتر اثر
متقابل محتوي آب و زمان داراي اهميت فراواني است (شاخص دقت در حدود  )%50که در بررسي
حاضر در نظر گرفته نشده است.
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مقام معظم رهبري:

اسالم عزيز بزرگترين مشوق علم است.

طراحي ،ساخت و ارزيابي دستگاه آبگيري بيواتانول سوختي آزمايشگاهي

دانشجو :سميرا كريمي

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استادراهنما :برات قباديان

رشته تحصيلي :مكانيك ماشينهاي كشاورزي

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1388 :

چكيده:

امروزه به منظور حفظ منابع طبيعي موجود و همچنين کاهش آلودگي زيست محيطي تحقيقات
بر روي منابع جديد براي جايگزيني با سوختهاي مرسوم و فسيلي در دست انجام است و برخي
از انواع سوختها به عنوان سوخت جايگزين موتورهاي درونسوز معرفي گرديدهاند که از جمله
آنها ميتوان اتانول با پايه زيستي (بيواتانول) به تنهايي و يا به صورت مخلوط با بنزين را نام برد.
خالصسازي بيواتانول در درصدهاي باال بسيار اهميت داشته و اتانول با درصدهاي (درجه) کمتر از
 99/2براي اين منظور مناسب نيستند .روشهاي مختلفي براي جداسازي آب از اتانول وجود دارد .از
جمله اين روشها ميتوان به تقطير آزئوتروپيك ،استفاده از حاللها و نمكها ،استفاده از غربالهاي
مولكولي ،استفاده از سامانههاي خاص تقطير ،استفاده از مواد جاذب رطوبت در فاز مايع و ...اشاره
کرد .در اين تحقيق که منجر به تدوين اين پاياننامه شده است با در نظر گرفتن ماده جاذب آب
زئوليت  ،A3با استفاده از روش غربالهاي مولکولي به طراحي ،ساخت و ارزيابي دستگاهي براي تهيه
سوخت از بيواتانول در مقياس آزمايشگاهي پرداخته شد .تأثير دماي ستون آبگيري (،60 ،50 ،40
 70و  80درجه سلسيوس) ،در فشار خالء ( 0/4 ،0/3 ،0/2و  0/5بار) و دبيهاي جريان بخار ورودي
مختلف ( 20 ،15 ،10و  25ليتر بر دقيقه) بر ميزان آبگيري و بازده عملکردي دستگاه مورد بررسي
قرار گرفت .بررسي نتايج آزمايشهاي عملکرد دستگاه نشان داد که با افزايش مقدار دبي جريان
بخار اتانول در ستون آبگيري و همچنين فشار خالء ،ميزان خلوص نهايي اتانول کاهش مييابد .با
افزايش مقدار دبي جريان بخار اتانول در ستون آبگيري ،زمان فرآيند آبگيري کاهش و با افزايش
فشار خالء ،افزايش مييابد ولي عامل دما باعث ايجاد اختالف معنيداري در هر دو عامل نميگردد.
نتايج دادههاي بهدست آمده ،با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و تحليل آماري رگرسيون چند
متغيره نيز مورد تحليل و مقايسه قرار گرفت .نتايج تحليلها نشان داد که شبکه عصبي نسبت به
مدل رگرسيون خطي چند متغيره ،از دقت بيشتري در پيشبيني مقادير عاملهاي ارزيابي دستگاه
آبگيري بيواتانول برخوردار است.
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مقام معظم رهبري:
اگر ما براي يك كشور ،عزّت ،آبرو و رفاه و اقتدار جهاني و پيشرفتهاي علمي بخواهيم بايد از طريق علم وارد شويم.

مدلسازي سينتيكي توليد زيست سوخت (بيو ديزل)

دانشجو :صفا فرج زاده بي باالن

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استادراهنما :سيد مجتبي صدر آملي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1389 :

چكيده:

در اين تحقيق ،هدف بررسي واکنش ترنس استريفيکاسيون از نقطه نظر سينتيکي بوده است .به اين
معنا که ثوابت سرعت واکنش بر اساس سينتيک پيشنهاد شده توسط محققان محاسبه شده و مدل
سينتيکي جديدي ارائه شده و پارامترهاي مدل سينتيکي ،شامل ثوابت سرعت واکنش و انرژي فعال
سازي ،بر مبناي اين مدل محاسبه شود .همچنين دو عامل موثر بر درصد تبديل و پارامترهاي مدل،
که نقش مهمي در ميزان مصرف انرژي در راکتور ترنس استريفيکاسيون دارند ،نيز بررسي شده
است .اين دو عامل عبارت است از همزن و امواج فراصوت که تاثير آنها بر درصد تبديل و کيفيت
محصول نهايي و ميزان مصرف انرژي مورد بررسي قرار گرفته است .در قسمت ارائه مدل سينتيکي
با استفاده از دادههاي تجربي موجود در منابع و مراجع سعي شده است تا مدل سينتيکي که در بر
دارنده هر دو عامل کنترل کننده سينتيک يعني واکنش شيميايي و انتقال جرم باشد ارائه شود .زيرا
طي انجام واکنشهايي که بين دو فاز نامحلول يا به طور نسبي محلول اتفاق ميافتد ،قطر قطراتي که
پراکندگي يک فاز در فاز ديگر ايجاد ميکند بسيار حايز اهميت است و نقش انتقال جرم را پر رنگ
ميسازد .براي تعيين اثر امواج فراصوت بر ثوابت سرعت واکنش و سرعت واکنش نيز از دادههاي
تجربي موجود در منابع بهره گيري شده است .اما در قسمت بررسي اثر امواج فراصوت بر کيفيت
محصول نهايي و ميزان مصرف انرژي از واکنش روغن آفتابگردان و متانول در حضور کاتاليست
هيدروکسيد سديم بهره گرفته شده است .براي ايجاد امواج فراصوت از دستگاه فراصوت مخزني
به حجم  4ليتر استفاده شده است .نتايج حاصل از اين تحقيق به اين صورت بوده است که مدل
سينتيکي سازگاري خوبي با نتايج آزمايشگاهي داشته است .ثابت سرعت واکنش محاسبه شده براي
واکنش توليد بيوديزل در محدوده  1/2×10-5تا  )m.mole-1 Lit.s-1( 9×10-5قرار گرفته و انرژي
فعال سازيي برابر  E/R = 3390 Kمحاسبه شده است .همچنين در اثر بکارگيري امواج فراصوت،
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توليد شده توسط فراصوت تحقيقاتي ،بر واکنش ترنس استريفيکاسيون نتيجه گرفته شده است که
ثوابت سرعت زير واکنشهايي که در فرآيند ترنس استريفيکاسيون منجر به تشکيل مونو متيل
استر ميشوند ،نسبت به حالتي که از امواج فراصوت استفاده نشده است ،افزايش چشمگيري داشته
است .بنابراين امواج فراصوت باعث افزايش سرعت واکنش ميشود .همچنين بهکارگيري ترکيبي از
امواج فراصوت و همزن ( 600 rpmو  )300 rpmباعث افزايش بازدهي توليد متيل استر به اندازه
 %1 -%90بيش از درصد تبديلي که از همزن معمولي بهدست مي آيد -و به تبع آن کاهش بيشتر
در ويسکوزيته محصول نهايي ،به اندازه 0/25 mm2/sشده است .با مقايسه توان همزن و دستگاه
فراصوت نتيجه گيري شده است که دستگاه فراصوت ،به طور مجزا بهترين حالت از نظر کاهش
مصرف انرژي است .زيرا از طرفي توان مصرفي کمتر از همزن بهکار گرفته شده در آزمايش دارد و
از طرف ديگر ميتواند درصد تبديلي برابر با درصد تبديل واکنشي که در نتيجه بکارگيري همزن
بهدست آمده است ايجاد کند.
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مقام معظم رهبري:
م ّلتي كه قدر علم و آموزش و معلم و اهميت فرهنگ را نداند ،به هركجا هم برسد ،آسيبپذير است.

بررسي و مدلسازي تخريب زيستي پارانيتروفنل توسط باكتري راستيفا
يوتروفا در بيورآكتور دوغابي
دانشجو :زينب صالحي

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استادراهنما :دكتر فرزانه وهاب زاده

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :دكترا

تاريخ1386 :

چكيده:

هدف از اين تحقيق ،ارزيابي عملكرد راستنيا يوتروفا در تخريب زيستي پارانيتروفنل با استفاده از
بيورآكتور دوغابي است .با توجه به نقش بازدارندگي پارانيتروفنل بر رشد ميكروارگانيسمها ،رشد
راستنيا يوتروفا در حضور و نيز عدم حضور سوبستراي كمكي (ثانويه) ،گلوكز ،عصارهي مخمر و
پپتون ،مورد بررسي قرار گرفته است .بهبياني ديگر ،تخريب زيستي راستنيا يوتروفا مرحلهبندي
شده و تخريب زيستي پارانيتروفنل در زمان كوتاهتر -بهعنوان توانمندي ميكروارگانيسم در تطبيق
زيستي -مورد ارزيابي قرار گرفته است.
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مقام معظم رهبري:

هر چه علم پيشرفت كند ،پايههاي ايمان ديني مستحكمتر خواهد شد.

طراحي ،ساخت و ارزيابي دستگاه روغنكشي كرچك به منظور توليد
بيوديزل
دانشجو :محمد صفيالدين اردبيلي

دانشگاه :دانشگاه تربيت مدرس

استادراهنما :برات قباديان

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك ماشينهاي كشاورزي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين تحقيق يك دستگاه روغن كشي به روش اكستروژن سرد براي استحصال روغن از كرچك
طراحي و ساخته شد .دستگاه پس از ساخت ،راه اندازي شده و آزمايشهاي مختلفي بر اساس
پارامترهاي قابل تغيير در روغن كشي انجام شد .طراحي دستگاه شامل قسمتهاي مختلف از
قبيل :طراحي سيلندر ،مارپيچ و طول بهينه مارپيچ و ساير قطعهها بود .براي طراحي دستگاههايي
نظير پوست گير و فرآوري دانه كرچك اطالعاتي در زمينه خواص فيزيكي و مكانيكي دانه مورد نياز
بود .در اين تحقيق خواص فيزيكي ،مكانيكي پنج رقم كرچك شامل ايذه ،باغملك ،دزفول ،اروميه
و شوشتر مورد مطالعه قرار گرفت .دستگاه ساخته شده در  4سطح سرعت مارپيچ ( 80 ،60 ،40و
 )rpm100و چهار سطح داي ( 10 ،8 ،6و  ) mm12مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج تحقيق نشان
داد كه حداكثر راندمان دستگاه  74درصد بوده كه در دور مارپيچ  80 rpmو قطر داي  12ميليمتر
بهدست آمد .نتايج حاصله نشان داد كه افزايش قطر داي و افزايش دور تا  80 rpmباعث افزايش
درصد روغن استحصالي ميشود .با تغيير قطر داي و تغيير دور دستگاه ميتوان دستگاه روغن كشي
را براي ساير دانههاي روغني نظير سويا ،كلزا و جاتروفا نيز به كار برد .از مزاياي اين دستگاه ميتوان
به هزينه ساخت پايين و قابل استفاده بودن در مزارع و كارگاههاي كوچك اشاره نمود .در اين
تحقيق سوخت بيوديزل ابتدا به روش ترانس استريفيکاسيون توليد شده سپس خصوصيات مهم آن
با استاندارد  ASTM-D-6751مطابقت داده شد.
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مقام معظم رهبري:

مهم اين است كه روح نوآوري علمي در محيط دانشگاه زنده شود و زنده بماند.

طراحي و نشاندن پوشش نانو كامپوزيت  Ni-P-MoS2-Cr2O3و بعضي
پوششهاي پليمري و ارزيابي عملكرد آنها
دانشجو :نازلي اسالمي راد

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :چنگيز دهقانيانه

رشته تحصيلي :مهندسي متالوژي و مواد

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

امروزه مطالعه روي پوششهاي مقاوم در برابر محيطهاي خورنده و گاز ترش و اعمال آنها بسيار
مورد توجه قرار گرفته است .اين امر به دليل قيمت باالتر فوالدهاي مقاوم در برابر محيطهاي
خورنده و حمالت گاز ترش و همچنين ناکافي بودن توليد ساليانه آنها در دنيا است .هدف از
انجام اين تحقيق بررسي رفتار خوردگي و مکانيکي پوشش الکترولس و دو پوشش پليمري در
محيط خورنده است .پوشش الکترولس با استفاده از حمام تجاري روي سطوح فوالدي از جنس
 API 5L X 70اعمال شد .دو پوشش پليمري اپوکسي بدون حالل پايه فنلي و پوشش اپوکسي
 Glassflakeدر ضخامت مشخص 500ميکرونوبااستفادهازپاششاسپريبدونهواروي فوالدازجنس
 API 5L X 70اعمال شد .مورفولوژي هر دو نوع پوشش توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي
بررسي گرديد .سطح مقطع پوشش الکترولس توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي و ترکيب
شيميايي توسط آناليز پراش اشعه ايکس بررسي شد و سختي توسط آناليز ميکروسختي تعيين
گرديد .همچنين رفتار خوردگي پوشش الکترولس توسط آزمايش پوالريزاسيون و طيف نگاري
امپدانس الکتروشيميايي مورد مطالعه قرار گرفت .رفتار خوردگي در پوشش پليمري تحت آزمون
خوردگي  HICو با استفاده از تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي تحت بررسي قرار گرفتMoS2 .
در کنار  Cr2O3نقش روانکار را دارد و استفاده از اين دو پودر در حد بهينه در کنار عامل فعال ساز
سطحي مناسب خواص خوردگي و سختي پوشش الکترولس را بهبود بخشد .همچنين بررسيها
نشان داد که هر دو پوشش پليمري به کار برده شده ،چسبندگي و مقاومت به خوردگي مناسبي
دارند اما پوشش اپوکسي بدون حالل پايه فنلي بعد از قرارگيري در محيط حاوي گاز ترش مقاومت
بيشتري را از خود نشان داد.
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مقام معظم رهبري:
هنگامي يك ملت ميتواند به رشد و اعتال برسد كه علم را وسيله عزت ملي خود قرار دهد.

بررسي عملكرد ميكروارگانيسمها در تشكيل يا شكست امولسيونهاي آب
و نفت
دانشجو :مريم دشتي

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :دكتر نعيم پور

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي

مقطعتحصيلي :کارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

امولسيون آب و نفت در مراحل مختلف حفاري ،اکتشاف ،توليد ،بهرهبرداري و انتقال نفت ايجاد
ميشود لذا ،شکست اين امولسيونها ضروري است .همچنين تشکيل امولسيون آب و نفت در
مواردي مانند پاکسازي تانکهاي ذخيره نفت کاربرد دارد .در اين تحقيق پس از نمونه برداري از
پساب پتروشيمي اراک ،پساب پتروشيمي فجر و لجن مخازن نگهداري نفت خام و پساب و لجن
فعال پااليشگاه تهران ،عمليات غنيسازي در حضور نفت خام به مدت  21روز انجام گرفت .بعد
از خالصسازي گونههاي بهدست آمده ،گونه جداسازي شده از لجن مخازن نگهداري نفت خام با
استفاده از اندازهگيري کشش سطحي و تست شکست امولسيون مدل به عنوان گونه برتر انتخاب
گرديد .در بررسي عوامل موثر مشخص گرديد ،منبع کربني مناسب براي شکست امولسيون ،گازوئيل
و براي تشکيل امولسيون ،روغن زيتون است .در بررسي بهترين سن کشت ميکروبي ،کشت 12روزه
با راندمان  %90شکست امولسيون به عنوان سن مناسب مشخص و همچنين با افزايش دماي محيط،
شکست امولسيون در زمان کوتاهتري انجام ميگيرد و افزايش محيط کشت به امولسيون منجر به
کاهش زمان شکست گرديد .در بررسي اثر اجزاء مختلف محيط کشت بر شکست امولسيون مشخص
گرديد که مکانيسم غالب ،توليد مواد فعال سطحي در محيط کشت است .در تست چسبندگي
باکتري به هيدروکربن ميزان آبگريزي سطح سلول  %25بهدست آمد و مشخص شد اين باکتري
با کاهش کشش سطحي محيط کشت از  71/8به  29 mN/mمولد بيوسورفکتانت است و توانايي
تشکيل امولسيون آب-گازوئيل به ميزان  %80را دارد .منبع کربني و نيتروژني مناسب براي توليد
بيوسورفکتانت روغن زيتون و نيترات آمونيوم است و توليد بيوسورفکتانت خام با وجود اين منابع
 5/65گرم بر ليتر است .بيوسورفکتانت توليدي پايداري حرارتي داشته و ميزان امولسيون کنندگي
آن به شدت وابسته به تغييرات  pHبوده و در محدوده  6تا  10ثابت است.
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مقام معظم رهبري:

علم با خودش رفاه و سيادت و برتري نظامي ميآورد.

بررسي رشد و توليد محصول در باسيلوس سابتيليس با استفاده از مدل
متابوليكي
دانشجو :احسان معتمديان

دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ايران

استادراهنما :فرشته نعيم پور

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي -گرايش بيوتكنولوژي

مقطعتحصيلي :دکترا

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين تحقيق ،از آناليز موازنه فالکس که يک روش مدلسازي بر پايه محدوديت است ،براي
مدلسازي و شبيهسازي فرآيند رشد و توليد سورفکتين در باسيلوس سابتيليس استفاده گرديد.
مدلسازي بر مبناي يک شبکه متابوليکي مقياس ژنوم شامل  844ژن 988 ،متابوليت و 1020
واکنش انجام گرفت و بيوسنتز محصوالت مختلف اين گونه شامل شش نوع مختلف سورفکتين
و محصول جانبي اسيدي فتاليک آنهيدريد به اين مدل متابوليکي اضافه گرديد .ماکزيمم بازده
تئوري رشد و توليد سورفکتين بر روي منابع کربني گلوکز ،ساکاروز ،گليسرول ،سيترات و الکتيت
و منابع نيتروژني آمونيوم ،نيترات ،اوره و هيستيدين و تأثير ميزان اکسيژن محلول بر رشد سلولي با
استفاده از مدل بهدست آورده شد .نتايج نشان ميدهد که ساکاروز و سيترات به ترتيب از بيشترين
و کمترين بازده رشد برابر با  0/49و  )g/g( 0/28در ميان منابع کربني برخوردار هستند .بيشترين
و کمترين بازده رشد بر روي منابع نيتروژني نيز به ترتيب مربوط به اوره و هيستيدين با مقادير
 4/16و  )g/g( 0/62است .همچنين ،پيشبيني تأثير منابع کربني و نيتروژني مورد تحقيق بر
فالکس تبادل پروتون عبوري از غشا سلولي و حساسيت رشد باکتري به اين فالکس در هنگام
استفاده از منابع مختلف مورد مطالعه قرار گرفت .بر اساس نتايج مدل ،سيترات و ساكاروز به ترتيب
منجر به بيشترين افزايش و كاهش  pHدر ميان منابع كربني ميگردند .همچنين ،پيشبيني
ميشود كه باكتري هنگام رشد بر روي آمونيوم و نيترات به ترتيب بيشترين كاهش و افزايش pH
را داشته باشد .دادههاي تجربي بهدست آمده از تلقيح باسيلوس سابتيليس  3256 DSMدر محيط
کشت نمکي شامل منابع کربني و نيتروژني مورد تحقيق براي ارزيابي كيفي نتايج مدل استفاده
گرديد .پيشبيني مدل براي تمامي منابع کربني و منابع نيتروژني کلريد آمونيوم ،نيترات آمونيوم و
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نيترات سديم در تطابق خوبي با دادههاي تجربي است .پيشبينيها براي دو منبع اوره و هيستيدين،
انحراف از دادههاي تجربي را نشان ميدهد که علت آن ميتواند استفاده از اين دو ترکيب به عنوان
هر دو منبع کربني و نيتروژني باشد .تأثير محدودکنندگي منابع کربني گلوکز و نيتروژني نيترات
آمونيوم بر رشد و توليد سورفکتين نيز با استفاده از آناليز حساسيت و به کمک دادههاي تجربي
موجود مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج نشان ميدهد که همواره شروع توليد سورفکتين با ايجاد
محدوديت منبع کربني گلوکز همراه خواهد بود .حذف ژن ،حذف ژن دوتايي و اضافه کردن ژن در
دو محيط کشت معين و پيچيده نيز مورد مطالعه قرار گرفت و راهکارهايي براي کاهش يا حذف
توليد محصول جانبي فتاليک آنهيدريد بر اساس نتايج حذف ژن ارائه گرديد .نتايج اضافه کردن ژن
نشان ميدهد که افزودن ژن دو آنزيم ليوسين دهيدروژناز و گليسرآلدهايد-3-فسفات دهيدروژناز
باعث افزايش بازده رشد و توليد سورفکتين ميشود .در ادامه ،يک الگوريتم خطي شامل چهار فاز و
هفت مرحله براي جستجوي سيستماتيک تمامي توزيع فالکسهاي بهينه چندگانه در يک شبکه
متابوليکي ارائه گرديد .مقايسه با روشهاي قبلي نشان ميدهد که الگوريتم خطي پيشنهادي يک
روش ساده ،دقيق و مفهومي با قابليت يافتن تمامي جوابهاي بهينه است.
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مقام معظم رهبري:

رفاه اجتماعي بدون علم و تربيت هيچوقت به وجود نيامده است.

مدلسازي فرآيند تراوش تبخيري براي جداسازي تركيبات آلي مايع با
استفاده از غشاي متراكم هموژن
دانشجو :زهرا ابراهيمي

دانشگاه :مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل

استادراهنما :دكتر علياصغر قريشي

رشته تحصيلي :مهندسي شيمي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

يكي از فرآيندهاي مهمي كه اهميت بسياري در صنايع شيميايي دارد ،فرآيند جداسازي تركيبات
آروماتيكي از ساير تركيبات آلي است .به علت نزديكي نقاط جوش برخي از اين تركيبات به يكديگر
جداسازي اين اجزاء با استفاده از روشهاي مرسوم نظير تقطير كاري بسيار مشكل است .تكنولوژي
جداسازي غشايي تراوشتبخيري در سالهاي اخير به عنوان يك راهكار مناسب و يك تكنولوژي
جداسازي نويدبخش براي جداسازي اينگونه تركيبات پيشنهاد شده است .در اين تحقيق بر روي
جداسازي مخلوطهاي بنزن/نرمالهگزان ،بنزن/سيكلوهگزان و تولوئن/سيكلوهگزان به عنوان بخش
مهم از تركيبات آلي مايع مورد استفاده در صنعت مطالعاتي انجام شده است .غشاهاي متراكم
پلياورتان به دليل ترجيحپذيري فرآيند انحالل آروماتيكها غشاي مناسبي براي اين نوع جداسازيها
هستند .در اين مطالعه انتقال گزينشپذيري مخلوطهاي آروماتيك -غيرآروماتيك از وراي غشاهاي
پليمري متراكم در فرآيند تراوشتبخيري با استفاده از مدل انحالل -نفوذ مدلسازي گرديد .مدل
ارائه شده در اين مطالعه بر اساس تركيبي از مدل استفان -ماكسول اصالح شده و فلوري -هاگينز
تعميم يافته براي سيستمهاي چندتايي بوده است .برهمكنشهاي ترموديناميكي و سينتيكي اجزاء
در غالب اين دو تئوري در مدل لحاظ گرديده است .براي توصيف انحالل اجزاء در پليمر از مدل
فلوري-هاگينز استفاده گرديد كه پارامترهاي مدل در حالت خالص از نتايج تجربي استخراج و براي
پيشبيني جذب چند جزئي مورد استفاده قرار گرفت كه نتايج پيشبيني شده توافق نزديكي با
دادههاي تجربي نشان ميدهد .براي توصيف نفوذ چند جزئي از فرموالسيون استفان -ماكسول
ش تبخيري اجزاي خالص
استفاده شده است ،ضرايب نفوذ خالص از دادههاي تجربي شار كه در تراو 
بهدست آمده استخراج و براي پيشبيني نفوذ چند جزئي مورد استفاده قرار گرفته است .در نهايت
نتايج پيشبيني شده براي انتقال گزينشپذيري اجزاء از ميان غشاي  PUو مقايسه با آن نتايج
نشاندهنده موفقيت مدل است كه توانسته است تنها با استفاده از دادههاي انحالل و نفوذ اجزاي
خالص انتقال چند جزئي را به خوبي پيشبيني نمايد.

پژوهش در زمينه علوم انساني،
مديريت و صنايع
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مقام معظم رهبري:
كوشش در ميدان علم ،اخالق ،همكاريهاي سياسي و تحقيق نيز جهاد محسوب ميشود.

بررسي فرآيند نوآوري در شركت ملي پااليش و پخش

دانشجو :يداهلل كريمي

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -اهواز واحد علوم و تحقيقات

استادراهنما :دكتر محمدرضا حميديزاده

رشته تحصيلي :مديريت اجرايي-گرايش استراتژيک

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1382 :

چكيده:

به دليل اهميت و نقش صنعت و پخش و پااليش فرآوردههاي نفتي در توسعه صنعتي كشور ،اين
تحقيق با عنوان ‹ بررسي فرآيند نوآوري كاركنان درشركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
ايران› ارائه ميگردد .اين شركت با دو دسته مسائل خارجي و داخلي روبرو بوده است كه مصرف بي
رويه فرآوردهها و فشار بازار تحريمهاي اقتصادي و تكنولوژيكي و مسائل زيست محيطي از جمله
دسته عوامل خارجي و مسائل داخلي نيز كندي اجرايي پروژهها و طرحهاي منابع انساني وجود
ساختارهاي سنتي و غير منعطف و لزوم تغييرات اساسي در دريافت و تركيب نيروي انساني از جمله
مسائل داخلي به شمار ميرود .هدف اين تحقيق نيز بررسي توان بالقوه و بالفعل نوآوري و شناسايي
و طبقهبندي متغيرهاي محرك نوآوري در اين صنعت است كه با طرح سه فرضيه تحت عنوان تاثير
متغيرهاي منابع انساني بر نوآوري بيش از متغيرهاي فرهنگي است .تاثير متغييرهاي ساختاري بر نو
آوري بيش از متغييرهاي فرهنگي است و تاثير متغيرهاي منابع انساني بر نوآوري بيش از متغيرهاي
ساختاري است .جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف مؤلفههاي نوآوري و رسيدن به اهداف مذكور گام
برداشتهايم .ابزار گردآوري دادهها ،پرسش نامه«رند سيب» ( )1979است كه طي آن از جامعه آماري
 761نفري صنعت ،يك نمونه آماري با  96نفر عضو انتخاب و اين متغيرها مورد سنجش قرار گرفته
است .براي سنجش روائي پرسشنامه پنجاه گزينهاي از نظرات خبرگان اين رشته و نيز متخصصين
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صنعت استفاده شد ،اعتبار ابزار نيز از طريق شاخص آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفته كه
نتيجه برآورد  %78بوده كه اعتبار تحقيق را تاييد ميكند .با جمعآوري و تجزيه و تحليل دادههاي
پرسشنامه و با استفاده از آمار توصيفي جداول خاصي تهيه كه فراواني و درصد و انحراف معيار هر
مولفه را نشان داده و در نهايت براي آزمون فرضيات از آمار استنباطي و از روش آزمون مقايسه
ميانگينهاي دو جامعه در سطح خطاي  %5بهطور جداگانه براي هر فرضيه استفاده شده است .بر
اساس تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيات معلوم شد كه فرضيه اول و سوم قابل قبول نبوده و رد
ميشود و فرضيه دوم مورد قبول واقع ميگردد .از اين تاثير متغير ساختاري بيش از متغير فرهنگي
و متغير منابع انساني بر نوآوري است و همچنين متغير فرهنگي نيز بيش از متغير منابع انساني بر
نوآوري اثر گذار است لذا جهت تقويت نوآوري پيشنهاد ميشود كه مديريت بايد در جهت تقويت
نقاط ضعف مربوط به متغير منابع انساني مانند افزايش تعهد باال به آموزش و توسعه ،امنيت شغلي
باال و پرورش نيروهاي خالق نمايد و در حوزه متغير فرهنگي نيز بايد قدرت تحمل پذيري ريسك
و تضاد را در كاركنان افزايش دهد .خالصه اين كه هر سه متغير ساختاري ،فرهنگي و منابع انساني
در نوآوري نقش اساسي دارند و براساس نتايج حاصله در اين شركت ،مديريت بايد تالش خود را به
تقويت نقاط ضعف موجود معطوف دارد.
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مقام معظم رهبري:

دانش وسيلهي نجات و رستگاري انسان است.

بررسي ميزان تعهد كاركنان شركت ملي پااليش و پخش و رابطه آن با
برخي ويژگيهاي دموگرافيك آنان
دانشجو :مريم جعفرزاده

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي  /علوم و تحقيقات

استادراهنما :دكتر سيمين حسينيان

رشته تحصيلي :مديريت آموزشي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1383 :

چكيده:

هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت نفت ورابطه آن با برخي ويژگيهاي
دموگرافيك آنان است .جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران ،كارمندان و كارگران رسمي (مرد)
در سال  1384است .روش نمونه گيري ،نمونه گيري تصادفي طبقهاي متناسب با حجم است و
حجم نمونه براي هر طبقه (مدير ،كارمند ،كارگر) با استفاده از جدول مورگان تعيين شده است .ابزار
پژوهش ،پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازماني آلن و مي ير با  24گويه است .اطالعات جمع آوري
شده به كمك نرمافزار  SPSSو يا استفاده از آزمونهاي Tبراي دو گروه مستقل ،تحليل واريانس يك
طرفه ،شفه،كروسكال واليس و  uمان ويتني تجزيه وتحليل شده است .يافتههاي پژوهشي بهصورت
زير قابل ارائه است :با آزمودن فرضيه 1مشخص شد كه بين تعهد سازماني كاركنان و سطح شغلي
آنان رابطه معني دار وجود دارد ( )P>0/01نتايج آزمون فرضيههاي  2،3،4نشان داد كه بين تعهد
سازماني مديران ،كارگران و مدرك تحصيلي آنان رابطه معنيدار وجود ندارد( )P > 0/05در صورتي
كه بين تعهد سازماني كارمندان و مدرك تحصيلي آنان رابطه معني دار وجود دارد( .)P>0/01با
آزمودن فرضيههاي  6 ،5و 7بين تعهد سازمـاني مـديران،كـارگران و رابطه شغلي آنان رابطه معني
دار مشاهده نشد ( )P>0/05ليكن بين تعهد سازماني كارمندان و وضعيت تاهل آنان رابطه معني
دار وجود ندارد ( )P>0/05با آزمودن فرضيههاي  10 ،9و  11رابطه معني دار بين تعهد سازماني
مديران ،كارگران و تعداد فرزندان آنان مالحظه نشد ( )P>0/05در صورتي كه بين تعهد سازماني
كارمندان و تعداد فرزندان آنان رابطه معني دار مالحظه گرديد ( .)P>0/05نتايج آزمون فرضيههاي
 13 ،12و  14نشان داد كه بين تعهد سازماني مديران ،كارگران و سن آنان رابطه معني دار
وجود دارد ( )P>0/05ولي بين تعهد سازماني كارمندان و سن آنان رابطه معني دار مشاهده نشد
( .)P>0/01با آزموندن فرضيه  ،15بين تعهد سازماني كاركنان و بومي يا غير بومي بودن آنان رابطه
معني دار مشاهده نشد ( .)P>0/05آزمون فرضيه  16نشان داد كه بين تعهد سازماني كاركنان و
روزكار يا شيفت كاربودن آنان رابطه معني دار وجود دارد (.)P>0/05
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مقام معظم رهبري:

جنبش نرمافزاري يا توليد علم يعني خارج شدن علم از حالت تقليدي و ترجمهاي.

شناخت عوامل تاثيرگذار بر الگوي مصرف بنزين در شهر تهران

دانشجو :عبدالكريم مرتجايي

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران مركز

استادراهنما :دكتر افسانه ملكمي

رشته تحصيلي :مديريت بازرگاني-گرايش بازاريابي بينالملل

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

شناسائي عوامل مرتبط با افزايش مصرف بنزين در شهر تهران که به  15ميليون ليتر در روز رسيده
است که صرفنظر از آلودگي هوا ،رقم سنگيني از يارانه را به خود اختصاص ميدهد .در نتيجه دو
عامل آلودگي بيش از حد هوا و افزايش بيرويه مصرف بنزين تهران ،انگيزه پژوهش بودند .روش
نمونهگيري مورد استفاده تصادفي 104نفر 63نفر مرد 39نفر زن 2نفر بدون پاسخ 7نفر ديپلم
 4 0نفر ليسانس  53نفر فوق ليسانس و 4نفر بدون پاسخ.
اين تحقيق از دو نقطه نظر ماهيتي و هدف ،مورد تعريف قرار گرفت که از نظر ماهيتي :توصيفي
پيمايشي است و از نظر هدف :کاربردي .پرسشنامه مورد نظر توسط محقق ،بهصورت پاسخ بسته و
با مقياس طيف ليکرت تنظيم گرديد و عبارتاست از  5پرسش در خصوص ويژگيهاي فردي و 22
پرسش در زمينه عوامل مرتبط .و با توجه به اينکه محقق در پي شناسائي عوامل مرتبط با مصرف
بنزين در شهر تهران از طريق نظر کارشناسان انرژي فسيلي بود ،بنابراين از طرح پژوهشي اکتشافي
استفاده گرديد .نتيجه اين که از سه دسته عوامل کلي فني ،اقتصادي فرهنگي ،و ساختاري مرتبط با
افزايش مصرف بنزين در شهر تهران ،عامل اقتصادي فرهنگي ،بيشترين ارتباط را با افزايش بي رويه
مصرف بنزين را به خود اختصاص داد و پس از آن عامل فني قرار گرفت و ارتباط عامل ساختاري با
افزايش مصرف بنزين معنيدار ارزيابي نگرديد.
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مقام معظم رهبري:

دانش ،دين را حفظ ميكند؛ اين منطق اسالم است.

بررسي جامعهشناختي عوامل موثر بر مشارکت اجتماعي در بين کارکنان
شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
دانشجو :علي اصغر حسيني

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران شمال

استادراهنما :دكتر غالمرضا استيفاء

رشته تحصيلي :جامعه شناسي-گرايش پژوهشگري

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

امروزه به منظور نيل به پيشرفت روز افزون سازمانها از جنبههاي مديريت انساني افزايش كارايي
و كاهش ضايعات پيروزي در ميدان رقابت و مواردي از اين گونه مشاركت صحيح و موفقيتآميز
كاركنان در تصميم گيريها و امور سازمان ،امري ضروري بهنظر ميرسد .مقوله مشاركت يكي از
مباحث اساسي توسعه است كه زمينه رشد و تعالي آن از فرهنگ هر اجتماع برميخيزد .بهعبارت
ديگر ميتوان گفت كه مشاركت بعد فرهنگي توسعه است .مشاركت مستلزم آن است كه همه
افراد در هر جاي و هر زمان كه الزم باشد نيروي خود را براي آفرينش سازمان و جهتدهي به آن
بهكارگيرند .تنها چنين فعال بودني ميتواند پاسخگوي نيازهاي بهبود مداوم واكنش سريع و به موقع
تفكر خالق و ديگر چالشهايي باشد كه سازمان جديد با آنها روبرو شود .با توجه به موارد فوق و با
در نظر داشتن اين مطلب كه شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ،بهعنوان يكي
از شركتهاي اصلي وزارت نفت وظيفه خطير پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي را بهعهده دارد،
رعايت اصل روحيه مشاركتجويي در بين كاركنان آن ميتواند در دستيابي اين سازمان به اهداف
توسعه همه جانبه بسيار موثر و حائز اهميت باشد .لذا بهمنظور شناسايي موانع و زمينههاي الزم
جهت رسيدن به مشاركت و همچنين تالش جهت معرفي مسائل و مشكالت مربوطه ،اين تحقيق
انجام پذيرفت .بهطور اجمال و با استناد به يافتههاي اين پژوهش بايد گفت كه ميزان مشاركت
اجتماعي در سه سطح مشاركت اجتماعي غيررسمي ،رسمي و كل در بين كاركنان شركت مذكور
در حد ضعيف قابل ارزيابي است .بهعبارت ديگر تمايل افراد به مشاركت اجتماعي غيررسمي بيشتر
از نوع رسمي آن است .بنابراين و بر اساس يافتههاي حاصل از اين پژوهش ميتوان ادعا كرد :نه
تنها كاركنان شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران كمتر به كنش اجتماعي دست
ميزنند ،بلكه ميزان تمايلشان به مشاركت اجتماعي نيز كم بوده و بيشتر افراد مورد بررسي اص ً
ال
تمايل به مشاركت اجتماعي خصوصا ً نوع رسمي آن را ندارند.
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مقام معظم رهبري:

رفاه اجتماعي بدون علم و تربيت هيچوقت به وجود نيامده است.

بررسي تاثير افزايش اتوماسيون اداري بر بهرهوري سازماني شركتهاي
پااليش و پخش تهران
دانشجو :وحيد نثايي

دانشگاه :دانشگاه شهيد بهشتي

استادراهنما :دكتر محمد رضا شجاعي

رشته تحصيلي :مديريت دولتي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

در اين پژوهش سعي شده است تا تاثير افزايش اتوماسيون اداري بر بهرهوري سازماني شركتهاي
پااليش و پخش مورد بررسي قرار گيرد .فصل مباني نظري (كليات) اين رساله ،به مفاهيم و تعاريف
سازمان ،بوروكراسي ،اتوماسيون ،و بهرهوري پرداخته است .جامعه آماري اين تحقيق ،کليه مديران
و كارشناسان سه شركت پااليش و پخش شهر تهران است .نمونه آماري تحقيق ،با استفاده از فرمول،
 47نفر است ،كه  12نفر از اين تعداد مدير و  35نفر نيز كارشناس است .سپس پرسشنامهاي با
توجه به چار چوب فرضيات طراحي و ميان اعضاي نمونه توزيع گرديد و در نهايت با استفاده از
دادههاي جمع آوري شده ،فرضيات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت .براي آزمون فرضيات از آزمون
 Tاستيودنت استفاده گرديد .نتايج آزمون در سطح اطمينان  % 95فرضيات را تأييد ميکند .در پايان
نيز پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت سازمان ارائه گرديد.
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مقام معظم رهبري:
در اينجا نخبه علمي در ميدان پرورش ،پيشرفت و توليد علم بايستي مثل يك سرباز كار كند.

بررسي مكانيزمهاي يادگيري سازماني ستاد شركت ملي پااليش و پخش
بر پايه عوامل چهارگانه سازمان يادگيرنده در سال 1383
دانشجو :وجيهه اسماعيلي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر محمدسعيد تسليمي

رشته تحصيلي :مديريت

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

در اين پاياننامه با توجه به ضرورت تبديل شدن سازمانهابه سازمان ياد گيرنده ،بخصوص در مورد
صنعتهاي موثر مانند صنعت نفت ،عوامل چهارگانه تشكيل دهنده مكانيزمهاي يادگيري سازماني
مورد بررسي قرار گرفته اند .اين عوامل عبارتند از :محيط يادگيري ،شناسايي نيازهاي توسعه و
يادگيري ،برآورده كردن نيازهاي توسعه و يادگيري و به كار بردن دانش فرا گرفته شده در محيط
كار در مدت زمان اجراي پروژه ( )1382-1383شرايط محيطي حاكم بر شركت ملي پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي ايران از نظر يادگيري فردي و سازماني و اهميت دادن به عوامل چهارگانه
فوق مورد تحقيق قرار گرفته و با توجه نتايج حاصل پيشنهادات كلي مطرح گشته است .از مهمترين
پيشنهادات مطروحه ميتوان به ضرورت توجه مديريت نسبت به سرمايه گذاريهاي آموزشي نام
برد.
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مقام معظم رهبري:
علم آگاهي ميآورد ،تقوا شجاعت ميآورد و درايت ،مصالح كشور و م ّلت را تأمين ميكند.

امكان سنجي برگزاري دورههاي آموزش از راه دور در شركت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
دانشجو :سميه رانور

دانشگاه :دانشگاه شهيد بهشتي

استادراهنما :دكتر محمد قهرماني /دكتر محمد حسن پرداختچي

رشته تحصيلي :آموزش بزرگساالن

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1385 :

چكيده:

پژوهش حاضر با عنوان امكان سنجي برگزاري دورههاي آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با هدف بررسي امكانات و منابع موجود جهت برگزاري دورههاي
آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآرودههاي نفتي ايران از ديدگاه كارشناسان الف
( )Aبه باال انجام شده است .به منظور دستيابي به اطالعات  9پااليشگاه و  10واحد مربوط به پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي در سطح استان ايران مورد بررسي قرار گرفته است .در اين پژوهش از
روش تحقيق توصيفي پيمايشي استفاده شد .ابزار اين پژوهش پرسشنامهاي محقق ساخته بوده
حاوي  26سوال فرعي كه در قالب  5سوال اصلي طراحي گرديده است .براي برآورد روايي ابزار از
اظهار نظر  12نفر از كارشناسان شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران استفاده گرديد
و براي برآورد پايايي آن از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه برابر  0/896به دست آمد .جامعه
تحقيق عبارت بود از  512نفر از كارشناسان الف به باالتر در شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي ايران كه بر اساس جدول مورگان تعداد  226نفر بهطور تصادفي  -سهميه اي بعنوان نمونه
انتخاب گرديدند .براي تجزيه و تحليل دادهها و آزمون سوالها با استفاده از نرمافزار  ،SPSSضمن
ترسيم جداول و نمودارهاي الزم و محاسبه فراوانيها و درصد فراوانيها از تحليل واريانس ANOVA
بههمراه آزمون تعقيبي توكي براي سواالت پژوهش استفاده گرديده است .سواالت اين پژوهش
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عبارت بودند از :سوال كلي :آيا منابع و امكانات مورد نياز جهت برگزاري دورههاي آموزشي در
شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران وجود دارد؟ سواالت جزئي :آيا امكان استقرار
نظام آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران از نظر نيروي انساني
از لحاظ كمي و كيفي وجود دارد؟ آيا امكان استقرار نظام آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي ايران از نظر منابع مالي وجود دارد؟ آيا امكان استقرار نظام آموزش از راه
دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران از نظر امكانات مادي و فيزيكي كالبدي
وجود دارد؟ آيا امكان استقرار نظام آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي ايران از نظرامكانات سخت افزاري و نرمافزاري وجود دارد؟ آيا امكان استقرار نظام آموزش از
راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران از نظرفرهنگ سازماني وجود دارد؟
بهطور كلي نتايج بررسي سواالت پژوهشي نشان ميدهد كه كارشناسان امكان برگزاري دردورههاي
آموزشي از راه دور در شركت ملي پااليش وپخش فرآوردههاي نفتي از نظر نيروي انساني ،منابع
مالي ،امكانات مادي و فيزكي امكانات سخت افزاري و نرمافزاري و فرهنگ سازماني بهطور متوسط
ارزيابي نمودهاند .اين امكان از ديدگاه كارشناسان اين شركت متوسط ارزيابي شده است .نتيجه
تحليل واريانس يكطرفه هم نشان ميدهد كه بين ديدگاههاي كارشناسان بر حسب سن ،ميزان
تحصيالت ،سابقه سازماني و محل خدمت در پاسخ به امكان سنجي برگزاري دورههاي آموزشي از
راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران تفاوت معني داري مشاهده نگرديده
و ايشان در امكان برگزاري دورهها هم عقيده هستند.
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مقام معظم رهبري:
براي كساني كه ميتوانند ،وظيفه آنهاست تا بتوانند ملت را به عزت برسانند و از وابستگي رها كنند.

بررسي عوامل مؤثر در موفقيت مديريت دانش در سازمانهاي پروژهاي

دانشجو :هادي دارمي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :دكتر بابك سهرابي

رشته تحصيلي :مديريت فناوري اطالعات

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

در اقتصاد دانشمحور ،كليد موفقيت ،دانش است .دانش در اين اقتصاد ،مهمترين عامل توليد
محسوب شده و از آن به عنوان مهمترين مزيت رقابتي سازمانها نام برده ميشود .مديريت دانش به
عنوان يكي از اقدامات اصلي سازمانها در گام نهادن به عرصه رقابت جهاني و رويارويي با چالشهاي
جديد كسبوكار مطرح است .در ايران نيز گر چه هنوز شركتهاي معدودي به اقدامات عملي در
اين باب دست زدهاند اهميت مديريت دانش بر همگان آشكار شده است .از سوي ديگر ،از آنجا كه
نرخ شكست پروژههاي مديريت دانش به ميزان قابل مالحظهاي باالست مطالعه عوامل مؤثر در
موفقيت پروژههاي مديريت دانش ضرورت دارد .شناخت اين عوامل موفقيت ميتواند سازمانها را
در نيازسنجي ،برنامهريزي ،اجرا و پيادهسازي مديريت دانش ياري دهد تا احتمال شكست پروژههاي
مديريت دانش كاهش يابد .در تحقيق حاضر ،ابتدا مجموعه جامعي از عوامل موفقيت مديريت دانش
با استفاده از تجارب كشورها و محققين پيشرو از ادبيات موضوع استخراج گرديده است .با شناسايي
پروژههاي موجود بومي مديريت دانش ،اين پروژهها آسيبشناسي شده و عوامل استخراج شده از
ادبيات در اين پروژهها با استفاده از نظرات خبرگان مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است .عوامل
تأييد شده بر طبق نظرات خبرگان و مديران پروژهها معلوم گرديده و براي هر عامل ،شاخصهايي
مشخص ميشود كه نشاندهنده محورهاي مورد توجه در هر عامل است .در نهايت ،مدلي براي
موفقيت مديريت دانش ارائه گرديده است.
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مقام معظم رهبري:

به علم اهميت دهيد ،كليد اصلي بازكردن قفلهاي گوناگون ،اهميت دادن به علم است.

بررسي ريسك ناشي از عملكرد عوامل انساني در فرآيند تأمين قطعات
يدكي شركتهاي پااليشي
دانشجو :مصطفي محسني

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد ماهشهر

استادراهنما :دكتر فرهاد حنيفي

رشته تحصيلي :مديريت بازرگاني

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1386 :

چكيده:

صنايع مرتبط با نفت از قبيل استخراج ،پااليش ،توليد فرآوردههاي نفتي و ...از جمله صنايع بسيار
مهمي در جهت توسعه اقتصادي کشورها از جمله کشورهاي نفت خيز که عمده درآمد آنها وابسته به
نفت است است .از سويي ديگر هزينههاي بسيار سنگيني صرف خريد تجهيزات ،لوازم و قطعات يدکي
صنايع فوق ميگردد که ساالنه ميليونها دالر را به خود اختصاص ميدهد .در چنين وضعيتي و با
توجه وابستگي اقتصاد و توسعه کشور به درآمدهاي نفتي شايسته است در خصوص کاهش هزينههاي
استخراج ،پااليش و ...تدابيري انديشيده شود ،که از جمله آنها هزينههاي تأمين و نگهداري قطعات
يدکي تجهيزات پااليشگاهي است ،توجه به ميزان و نحوه استفاده از قطعات و لوازم يدکي مورد مصرف
در پروسه توليد صنايع نفتي و صنايع پتروشيمي که در اين گونه صنايع قطعات و لوازم يدکي داراي
اهميت ويژه و همچنين ارزش بسيار بااليي بوده و معموال از طريق واردات از شرکتهاي توليدکننده
خارجي و با ارز خارجي (دالر ،يورو و ...حاصل از فروش محصوالت توليدي) تأمين و مبالغ سنگيني
از ارز کشور صرف آن ميگردد .در اين ميان يافتن راههايي جهت کاهش اينگونه هزينهها ميتواند
به اين امر مهم کمک نمايد و از سويي ديگر با توجه به اينکه در فرآيند تأمين قطعات يدکي (اعالم
نياز ،ميزان مورد نياز ،ميزان سفارش اقتصادي ،کنترل موجودي انبار و )...عامل انساني مهمترين و
اصليترين نقش را ايفا مي نمايد لذا توجه به اين عامل (عامل انساني) و برنامه ريزي جهت بهبود
عملکرد و کاهش ميزان خطاي (ريسک) عملکرد مي بايست در اولويت کاري مديران سازمانها و
صنايع قرار گيرد .اين تحقيق جهت شناسايي عوامل ريسک با عنوان « بررسي ريسک ناشي از عملکرد
عوامل انساني در فرآيند صحيح تأمين قطعات از ديدگاه مديران و کارشناسان شرکت پااليش نفت
بندرعباس» بهصورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است که نتايج تحقيق حاکي
از آن است که از عوامل مهم کاهش ريسک عملکرد عوامل انساني ميتوان ،آموزش نيروي انساني (
آموزشهاي عمومي و تخصصي) ،باال بردن سطح تحصيالت (از طريق اعطاي بورس تحصيلي و ضمن
خدمت) ،لزوم باال بردن مهارت ( ازطريق روشهاي مختلف آموزشي) و همچنين رعايت اصل شايسته
ساالري در انتخاب ،انتصاب و ارتقاء شغلي را برشمرد.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 454
مقام معظم رهبري:
در دنيايي كه علم و فناوري حرف اول را ميزند ،ثروت هم از راه علم و فناوري به وجود ميآيد.

تبيين نگرش شهروندان ساوجي نسبت به طرح سهميهبندي بنزين

دانشجو :محمدرضا فتحيسقزچي

دانشگاه :دانشگاه پيام نور

استادراهنما :غالمرضا غفاري

رشته تحصيلي :جامعه شناسي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

طرح «سهميهبندي بنزين» از جمله طرحهاي اجرايي مهم در کشور تلقي ميشود که از اوايل سال
 1386توسط دولت ايران به اجرا درآمده است .مجريان اين برنامه ميگويند که هدف اصلي آنان
از سهميهبندي «مديريت مصرف» است که البته در محافل آکادميک به «تنظيم رفتار کنشگران
اجتماعي» تعبير ميشود .اين تحقيق به دنبال اين است که مشخص کند شهروندان(ساوجي)
چه ديدگاهي در اين زمينه دارند و مجريان طرح «سهميه بندي بنزين» چه روشي را بايد در
پيش گيرند تا حداکثر رضايت مردم فراهم آيد .در طول تحقيق ،کاستيها و نگرانيهايِ احتمالي
تحقيق کاربردي ،از نظريات
شهروندان مشخص خواهد شد تا در اختيار برنامهريزان قرار گيرد .در اين
ِ
دانشمندان علوماجتماعي در سه حوزه متفاوت استفاده شده است« :روانشناسي اجتماعي»« ،جامعه
شناسي مصرف» و «نظريه رفاه» .اين پژوهش ،مشتمل بر آزمون هشت فرضيه اصلي است که
«وجود ارتباط» ميان متغيرهاي مختلف ناشي از سهميه بندي بنزين را با رضايت شهروندان ،بررسي
ميکند .روش اجرايِ تحقيق «پيمايشي» و از پرسشنامه استفاده شده است .محقق ،پيامدهاي
ناشي از سهميه بندي بنزين ،تاثير نگرش مردم بر نوع مصرف و ارتباط ساختار فرهنگي ،اجتماعي
و اقتصادي موجود بر نحوه مصرف بنزين و تاثير پرداخت يارانه (سوبسيد) را در شيوه مصرف اين
کاالي استراتژيک بررسي کرده است.
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مقام معظم رهبري:

علم ،محور توسعه حقيقي براي كشور است .ما بدون علم نميتوانيم به جايي برسيم.

ارائه مدل تقاضاي فرآوردههاي نفتي در ايران با توجه به گرايشهاي
داخلي و جهاني به سوختهاي جايگزين
دانشجو :علي حسين استاد زاد

دانشگاه :دانشگاه صنعتي شريف

استادراهنما :دكتر جاللالدين شايگان

رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك -گرايش سيستمهاي انرژي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

اقتصاد ايران به شدت به صادرات نفتي وابسته است بنابراين براي ايران به عنوان يکي از کشورهاي
صادرکننده نفت خام الزم است نوع انرژي مورد تقاضا در بلند مدت را پيش بيني نمايد .در اين
پاياننامه ابتدا به بررسي حاملهاي انرژي و انواع سوختهاي جايگزين از نظر اقتصادي ،زيست
محيطي پرداخته شده است .نتيجهاي که از اين بررسي حاصل شده است اين است که با قيمت باالي
نفت خام ،استفاده از انواع سوختهاي جايگزين داراي توجيه اقتصادي خواهد بود .به منظور بررسي
تاثير گرايشهاي جهاني به سوختهاي جايگزين بر تقاضاي جهاني نفت خام از مدل معادالت
همزمان (روش سه مرحله اي حداقل مربعات) استفاده شده است .به کمک معادالت برآورد شده
تاثير گرايش هاي جهاني به سوختهاي جايگزين بر تقاضاي نفت خام براي سال  2030ميالدي
پيش بيني شده است .نتيجه اي که از پيش بيني حاصل شد اين است که عليرغم مطرح شدن
سوختهاي جايگزين تقاضا براي نفت خام همچنان باالست .سپس مدل معادالت همزمان براي
ايران توسعه داده شده و با روش حداقل مربعات دو مرحلهاي برآورد صورت گرفته است .بعد از برآورد
معادالت ،تقاضاي نفت خام در داخل با توجه به گرايش داخلي به انرژيهاي پاک و سوختهاي
جايگزين بررسي شده است .بعد از پيش بيني تقاضاي هر فرآورده نفتي ،تقاضاي داخلي نفت خام
ايران در سال  1410هجري شمسي بررسي شده است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 456
مقام معظم رهبري:

ما ميخواهيم در دانش و فناوري به جايي برسيم كه در شأن ملت ايران است.

شناسايي و اولويت بندي روشهاي سرمايه گذاري خارجي به منظور
انتقال تكنولوژي در صنايع پايين دستي نفت (پااليشگاهها)
دانشجو :هادي رمضاني

دانشگاه :دانشگاه عالمه طباطبايي

استادراهنما :دكتر سيد رضا سالمي /دكتر احمد جمالي

رشته تحصيلي :مديريت تكنولوژي -گرايش انتقال تكنولوژي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

امروزه سرمايه گذاري خارجي به عنوان يکي از مهمترين منابع تامين مالي و روشهاي انتقال
تکنولوژي در کشورهاي در حال توسعه است ،چرا که سرمايه گذار خارجي از مزيتهاي رقابتي
نظير دسترسي به اطالعات کافي ،مهارتهاي مديريتي ،تکنولوژي پيشرفته ،منابع مالي معتبر و.
 ..نسبت به سرمايه گذار داخلي برخوردار است .با توجه به تعدد روشهاي سرمايه گذاري خارجي،
انتخاب روش مناسب سرمايه گذاري براي کشورهاي سرمايه گذاري براي کشورهاي سرمايه پذير به
عنوان يکي از تصميمات استراتژيک مطرح است .در صنايع پااليش نفت نيز به دليل نياز به صرف
هزينههاي فراوان و تکنولوژيهاي پيشرفته ،سرمايه گذاري خارجي امري ضروري و اجتناب ناپذير
به نظر مي رسد .لذا تحقيق حاضر نيز به منظور شناسايي و اولويت بندي روشهاي مختلف سرمايه
گذاري خارجي در صنايع پااليش نفت تدوين گرديده است .اين تحقيق بر مبناي روش پژوهشي،
توصيفي  -پيمايشي طراحي شده و با مطالعه روشهاي مختلف سرمايه گذاري خارجي و عوامل موثر
بر اولويت بندي اين روشها به بررسي ديدگاهها و نگرش هاي  ۲۶نفر از مديران و کارشناسان آشنا به
مسائل سرمايه گذاري خارجي در صنايع پااليش نفت کشور پرداخته است .به منظور تجزيه و تحليل
دادههاي جمع آوري شده از نرمافزارهاي  SPSSو  Excelو آزمونها و تکنيکهايي از قبيل آزمون
 ،T Studentتکنيک هاي آنتروپي و  TOPSISاستفاده شده است .نتايج حاصله از تجزيه و تحليل
اطالعات گردآوري شده گوياي آن است که از ميان روشهاي مختلف سرمايه گذاري خارجي در
طرحهاي احداث و توسعه پااليشگاههاي نفتي کشور ،روش  BOTنسبت به ساير روشها در باالترين
اولويت و روش تاسيس شرکت فرعي با مالکيت صد در صد خارجي در پايين ترين اولويت قرار دارد.
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مقام معظم رهبري:

رفاه اجتماعي بدون علم و تربيت هيچوقت به وجود نيامده است.

بررسي تاثير فناوري اطالعات بر بهرهوري سازماني واحدهاي ستادي
شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
دانشجو :بهناز خادميان

دانشگاه :دانشگاه پيامنور

استادراهنما :دكتر محمدعلي سرلك /دكتر امير حسين اميرخاني

رشته تحصيلي :مديريت دولتي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

هدف اين پژوهش بررسي تاثير فناوري اطالعات بر بهرهوري سازماني شركت ملي پااليش و پخش
است .جامعه آماري اين تحقيق ،واحدهاي ستادي شركت ملي پااليش و پخش است .براي جمعآوري
اطالعات مورد نياز در مورد شاغلين ،حجم نمونه به روش نمونهگيري تصادفي 100 ،نفر تعيين شده
است كه پرسشنامه شاغلين نيز توزيع و نتايج حاصل از آن جمعآوري شد.
در نهايت ،در اين تحقيق با استفاده از دادههاي جمعآوري شده ،فرضيات پژوهش مورد آزمون قرار
گرفت .براي آزمون فرضيات از آزمون  Tتك نمونهاي ،آزمون كاي مربع و آزمون فريدمن استفاده
شد .نتايج آزمون در سطح اطمينان  ،% 95فرضيات را تأييد ميكند .در پايان نيز پيشنهاداتي براي
بهبود وضعيت سازمان ارائه شد.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 458
مقام معظم رهبري:

سيطره و تسلط علمي به دنبال خود عزت سياسي هم ميآورد

رابطه سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني

دانشجو :مونا عبداهلل پور

دانشگاه :دانشگاه عالمه طباطبايي

استادراهنما :دكتر سعيد صحت /دكتر ميرعلي سيد تقوي

رشته تحصيلي :مديريت بازرگاني -گرايش مديريت تحول

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

در جهان امروز تفکر نوآوري و کارآفريني و استفاده از آن در سازمانها امري اجتناب ناپذير است.
از جمله عوامل مؤثر بر ميزان کارآفريني سازماني ،سرمايه اجتماعي است؛ به اين منظور اين
تحقيق به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و کارآفريني سازماني در شرکت ملي پااليش و پخش
فرآوردههاي نفتي ايران ميپردازد.
در اين راستا فرضياتي مطرح ميشود که به وسيله آزمونهاي آماري از جمله ضريب همبستگي
اسپيرمن ،آزمون عالمت ،آزمون يوي من -ويتني و آزمون اچ کروسکال -واليس مورد بررسي و
تجزيه و تحليل قرار ميگيرند.
روش تحقيق اعمال شده توصيفي از نوع همبستگي دومتغيره است؛ به منظور مشخص شدن
نمونه آماري از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده ميشود .به منظور تعيين پايايي
پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ و به منظور تعيين روايي از رايي صوري ،روايي محتوايي و
تحليل عاملي استفاده ميشود .به منظور تأييد مدل پيشنهادي حاصل از تحليل عاملي اکتشافي،
تحليل عاملي تأييدي صورت مي گيرد.
نتايج تحقيقات نشان ميدهد که رابطه مثبتي بين سرمايه اجتماعي و کارآفريني سازماني وجود
دارد( r=0/210در سطح معني داري .)0/05
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مقام معظم رهبري:

نه علم و نه فناوري ،بدون وجود مراكز فعال تحقيقاتي پيشرفتي نخواهد داشت.

بررسي و تحليل نقش مديريت كيفيت در ايجاد زنجيره ارزش مديريت
دانش در سازمان
دانشجو :مهدي هوشنگي

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران جنوب

استادراهنما :كيومرث بحريني

رشته تحصيلي :مهندسي صنايع

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

امروزه با گسترش و توسعه دانش در سازمانها ،مديريت و رهبري اثربخش دانش در راستاي اهداف
سازمان از اهميت ويژهاي برخوردار است .ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش براي کنترل و نظارت
هرچه بهتر بر دانش سازماني بسيار مهم قلمداد ميشود .در اين ميان نقش مديريت کيفيت در ايجاد
زير ساختارهاي دانشي سازمان قابل تامل است .مديريت کيفيت بهواسطه پتانسيلهاي بالقوهاي که در
سازمان ايجاد ميکند ،ميتواند نقش بسزايي در ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش سازمان داشته
باشد .در اين تحقيق با رويکرد منابع انساني به مديريت کيفيت ،در سه بعد ،تعهد و رهبري مديريت
ارشد ،برنامههاي ارتقاء شايستگيهاي کارکنان و مشتري مداري به بررسي نقش هر يک از ابعاد فوق
بر ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش در سازمان پرداخته ميشود .پس از بررسي موضوع در بخش
نظري و استخراج شاخصها و مولفههاي موثر در هر بخش از متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق،
نتايج حاصل از ادبيات موضوع بهصورت سه فرضيه اصلي استخراج گرديده است .که با استفاده از ابزار
سنجش پرسشنامه و تحقيق ميداني در شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ،صحت
فرضيهها مورد آزمون قرار گرفته است .دادههاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد
تحليل واقع شده و با بهره گيري از آزمون ناپارامتريک دو جمله اي و جداول توافقي رد يا قبول فرضيه
مورد تحليل قرار گرفته و در نهايت ميزان همبستگي بين هر يک از متغيرهاي مستقل تحقيق با ايجاد
زنجيره ارزش مديريت دانش مورد تحقيق واقع شده است .بنابر ادبيات موضوع و يافتههاي حاصل از
تحقيق ميداني ،در هر سه بعد مورد نظر در مديريت کيفيت ارتباط معني داري بين مديريت کيفيت و
ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش در سازمان بهدست آمده است .در بررسي ميزان همبستگي ميان
متغيرهاي مستقل و زنجيره ارزش مديريت دانش ،بيشترين همبستگي بين مشتريمداري و زنجيره
ارزش مديريت دانش حاصل شده است .پس از آن برنامههاي ارتقاء شايستگيهاي کارکنان و تعهد و
رهبري مديريت ارشد در ردههاي دوم و سوم بوده اند .اهميت مشتريمداري در سازمان و نقشي که در
ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش برخوردار است بسيار حائز اهميت و توجه است .توجه به موضوع
مديريت کيفيت و نقش بهسزايي که در ساختار دانشي سازمان ايفا ميکند ،عاملي تاثيرگذار در موفقيت
فرآيند مديريت دانش در سازمان محسوب ميشود.
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مقام معظم رهبري:

پايه و زيربناي اقتدار آينده شما ملت عزيز در قدرت علمي است.

رابطه بين معنويت در كار و توانمندسازي كاركنان

دانشجو :سيد محمد مهدي موسوي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :ابوالحسن فقيهي

رشته تحصيلي :مديريت دولتي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

امروزه سازمانها به طور فزايندهاي با محيطهاي متالطم ،پيچيده و متغير روبرو هستند .پيچيدگي
و تغيير جزء الينفك زندگي سازماني شده است .از يک سو ،سازمانها امروزه براي پاسخ به تغييراتي
که در محيط رخ ميدهد به کارکناني توانمندتر از گذشته نياز دارند .توانمندسازي راهبردي مهم براي
توسعه سازمانهاي مختلف براي تطابق با تغييرات خارجي و يکي از مسائل اصلي سازمانهاست.
در دوران حاضر توانمندسازي به سان ابزاري شناخته شده است که مديران با آن قادر خواهند بود
سازمانهاي امروزي را به طور کارآمد اداره کنند .از سوي ديگر ،رويارويي با اين واقعيت كه پارادايمهاي
مكانيكي انتظارات و خواستههاي سازمان را برآورده نميكند ،سازمانها را بر آن داشته تا در جست و
جوي راههاي ديگري براي دستيابي به مزيتهاي رقابتي باشند .از جمله رهيافتهاي جديد ،توسعه
زمينه و محيطهاي كاري است كه خالقيت و رشد شخصي كاركنان را پرورش دهد و خود تمام عيار
آنان را تحقق بخشد .فرض براين است كه اين قبيل محيطها ،زندگي كامل تري را براي كاركنان فراهم
مي آورد و نتايج و پي آمدهاي مثبتي از قبيل سودآوري بيشتر براي سازمانها به همراه دارد .اصطالح
معنويت در كار و محيط كار ،توصيف كننده تجربه كاركناني است كه در كارشان پرحرارت و با انرژي
هستند ،كارشان آنها را ارضا ميكند ،معنا و هدف در كارشان را درك ميكنند و احساس ميكنند
با همكارانشان ارتباط موثر دارند از اين رو ،ورود معنويت با سازمان به عنوان چالش قرن  21ام تلقي
ميشود و مديران الزاما با اين پديده نوپا بايد دست و پنجه نرم كنند .بنابراين ،از اهداف اساسي انجام
اين پژوهش ،مطالعه اي ميداني در خصوص رابطه معنويت در کار و توانمندسازي کارکنان است .تجزيه
و تحليل دادههاي آماري حاصل از  251نمونه آماري از کارکنان ستاد مرکزي شرکت ملي پخش و
پااليش فرآوردههاي نفتي ايران در تهران ،همبستگي معنادار و مثبت با ضريب همبستگي  ،0/735با
عدد معناداري  0/000ميان معنويت در کار و توانمندي کارکنان را نشان ميدهد که بيان کننده اين
موضوع است که از عوامل مهم مرتبط با توانمندي و توانمندسازي کارکنان ،معنويت در کار است و بايد
در بحث توانمندسازي کارکنان توجه فراواني به آن شود.
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مقام معظم رهبري:

هركس دانش را به دست آورد ،ميتواند قدرتمندي و قدرتنمايي كند.

اندازهگيري كارايي فني و بهرهوري پااليشگاههاي نفت ايران به روش
تحليل پوششي دادهها ()DEA
دانشجو :زهرا ايزدي

دانشگاه :دانشگاه عالمه طباطبايي

استادراهنما :علي امامي ميبدي

رشته تحصيلي :علوم اقتصادي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

ايران طي سالهاي اخير با بهرهگيري از توان كامل  9پااليشگاه خود ،همچنان وارد كننده برخي از
فرآوردههاي نفتي بوده است.نقش بارز صنعت نفت در اقتصاد كشور و ضرورت عملكرد كارامد اين
صنعت ،اهميت محاسبه كارايي و بهرهوري پااليشگاههاي نفت ايران را آشكار ميسازد .در اين پاياننامه
با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها ( )DEAبه محاسبه كارايي فني و بهرهوري پااليشگاههاي
كشور طي دوره زماني  1380-1386پرداخته شده است .متوسط كارآيي فني پااليشگاههاي كشور
طي سالهاي مذكور حداكثر  88درصد در سال  1380و حداقل 81درصد در سال  1382بوده است.
پااليشگاه الوان در تمام سالها و پااليشگاه اصفهان نيز در اكثر سالها كارايي واحد داشته اند .همچنين
طي دوره مذكور پااليشگاههاي تبريز و اصفهان به بيشترين تعداد دفعات به عنوان الگوي واحدهاي ناكارا
معرفي شده اند .پااليشگاه تهران در سالهاي 1380و 1381و پااليشگاه بندرعباس در اكثر سال ها
كمترين ميزان كارايي را داشته اند.همچنين كارايي فني پااليشگاه بندرعباس داراي روند كاهشي بوده
است ،به طوري كه از ميزان  72درصد در سال  1380به  56درصد در سال  1386كاهش يافته است.
نتايج حاصل از اندازهگيري بهرهوري حاكي از آن است كه تغييرات بهرهوري كل از سال  1380الي
 1386روند ماليم افزايشي داشته است.در ضمن در سال  1386ميزان افزايش بهرهوري كل و كارايي
تكنولوژيكي بهطور قابل توجهي بيش از بقيه سالها بوده و عامل اصلي بهبود بهرهوري در اين سال
پيشرفت تكنولوژيكي قلمداد گرديده است.
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مقام معظم رهبري:
كشور بايد در علم ،در دانش و به تبع علم و دانش ،در آنچه كه مترتب بر علم است ،در رتبههاي اول جهان قرار بگيرد.

بررسي رابطه بين تعهد سازماني و توانمندسازي كاركنان در شركت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
دانشجو :بهروز عباسيان

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :حسن زارعي متين

رشته تحصيلي :مديريت دولتي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

امروزه سازمانها به کارکناني نياز دارند که فراتر از شرح وظايف مقرره و معمولي خود به کار و فعاليت
بپردازند ،کارکناني که مايل باشند ،بخواهند و بتوانند بيش از مقدار معمول براي دستيابي به اهداف
سازماني فعاليت کنند .در اين راه تعهد سازماني و توانمندي کارکنان دو عامل مهم اساسي در اين زمينه
هستند .تعهد سازماني يک نيروي پايداري و اطاعت کردن در سازمان است که فرد را به روش انجام
کار در سازمان مقيد ميکند يعني پيوند روانشناختي است که شخص و سازمان را به هم ربط ميدهد.
توانمندسازي فرآيندي است كه در آن از طريق توسعه و گسترش نفوذ و قابليت افراد و تيمها به بهبود
و بهسازي مستمر عملكرد كمك ميشود .توانمندسازي فرآيند توسعه است که باعث افزايش توان
کارکنان براي حل مشکالت و ارتقاي بينش سياسي ،اجتماعي کارکنان شده و کارکنان را قادر ميسازد
که عوامل محيطي را شناسايي کرده و تحت کنترل خود بگيرند .کارکنان توانمند توانايي استفاده بيشتر
از قوه تشخيص ،تحليل و بصيرت در انجام كارهايشان را دارند که ميتواند باعث مشاركت بيشتر آنها
در تصميمهايي شود که بر زندگي آنها تاثير گذار است .در اين پژوهش هدف ما بررسي اين است که آيا
تعهد سازماني بعنوان متغيري مياني ميتواند بر احساس توانمندي کارکنان تاثير بگذار يا نه؟ همچنين
هدف ما در اين تحقيق بررسي تعيين سطح تعهد سازماني و توانمندي کارکنان بخش ستادي شرکت
ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در تهران ،است .تعهد سازماني با توجه به مطالعات جديد
با مولفههاي آرمان معنا دار ،تسهيم اطالعات و ارتباطات ،عدالت در پرداختها ،احساس مالکيت
کارکنان ،فرصت رشد و موفقيت و اثر گذاري در سازمان ،مشخص شده است .مولفههاي توانمندي
کارکنان نيز از مدل توانمندي روانشناختي اسپريتزر استخراج شده است که عبارتند از :احساس معني
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داري ،احساس شايستگي ،تاثير گذاري و حق انتخاب در سازمان .جامعه آماري اين پژوهش کارکنان
بخش ستادي شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در تهران هستند .روش نمونه گيري
تحقيق ،نمونه گيري طبقه اي است که پس از نمونه گيري تعداد نمونه مورد نظر تحقيق  132نفر شد
و به همين تعداد پرسشنامه بين کارکنان توزيع شد .دادههاي اين تحقيق توسط دو پرسشنامه تعهد
سازماني و توانمندي از بين نمونه مورد نظر گردآوري شد و سپس تحليل آماري روي دادهها صورت
گرفت .براي تجزيه تحليل دادههاي تحقيق از آمار توصيفي و آزمون همبستگي و رگرسيون استفاده
شده است .از آزمون فريدمن براي رتبه بندي متغيرهاي تعهد سازماني و توانمندي استفاده شده است.
نتايج تحقيق نشان داد که سطح توانمندي کارکنان در حد مطلوبي قرار دارد ،همچنين سطح تعهد
کارکنان نيز بيشتر از حد متوسط است .نتايج آزمون همبستگي نشان داد که تعهد سازماني با توانمندي
کارکنان رابطه معني داري دارد .از بين مولفههاي تعهد سازماني ،آرمان معنادار و تاثيرگذاري در سازمان،
رابطه معنيداري با توانمندي داشتند و رابطه معناداري بين ديگر مولفههاي تعهد سازماني و توانمندي
پيدا نشد.
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مقام معظم رهبري:

باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.

ارزيابي و تحليل عوامل انساني مؤثر بر بر مديريت عملكرد سازماني با
رويكرد  MADMمطالعه موردي شركت ملي پااليش و پخش
دانشجو :ريحانه نادري

دانشگاه :دانشگاه شهيد بهشتي

استادراهنما :بهروز دري

رشته تحصيلي :مديريت صنعتي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

با استفاده صحيح از مديريت عملکرد ،سازمانها ميتوانند به نحو بهتري از منابع خود بهره برداري نموده
و بهرهوري خود را افزايش دهند .در اينجا اين موضوع مهم مطرح ميشود که شرکتها چگونه ميتوانند
افراد و عوامل انساني خود را پيش از اجراي مديريت عملکرد ،به بهترين نحو آماده سازند ،عوامل انساني
موثر بر مديريت عملکرد را درک کنند و با توجه به سطح اهميت هر يک از آنها و وضعيت فعلي اين
عوامل در سازمانشان ،در راستاي بهبود اين عوامل ،تصميمات الزم را اتخاذ کنند .ارزيابي عوامل انساني
و انتخاب استراتژيهاي مناسب منابع انساني براي بهبود عوامل انساني ،نوعي تصميمگيري چندمعياره
( )MCDMاست که مستلزم در نظر داشتن تعداد زيادي از عوامل پيچيده است .تحقيق حاضر با
توجه به مشکالت موجود در سيستمهاي مديريت عملكرد و تازه کار بودن اين سيستم براي بسياري
از سازمانها ،درصدد است تا ضمن بيان ابعاد کليدي مديريت عملکرد ،مهمترين عوامل انساني مورد
نياز براي ايجاد آن را شناسايي و ارزيابي کند .از آنجا که فرآيند تحليل شبکهاي ( )ANPروش نسبتا
جديد  MCDMاست که ميتواند با تمام انواع وابستگيها به صورتي نظاممند کنار آيد ،در اينجا روش
موثري مبتني بر  ANPتوسعه داده شده؛ و يک مدل مفهومي تدوين شده که عوامل انساني موثر بر
مديريت عملکرد را مشخص کرده و تصميمات و استراتژيهاي الزم مديريت منابع انساني در راستاي
بهبود اين عوامل انساني نيز مشخص گرديدهاند .عالوه بر آن ،يک مطالعه موردي در مورد شرکت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران نيز ارائه شده تا کاربرد مدل پيشنهادي را نشان دهد .با توجه
به مدل مفهومي تدوين شده ،عوامل انساني موثر بر مديريت عملکرد از ديد کارشناسان سازمان مورد
ارزيابي قرار گرفتند و مجموعا عواملي همچون تعهد مديريت ،حمايت و آموزش کافي و تعهد کارکنان
به ترتيب اولويت بندي گرديدند .همچنين استراتژيهاي الزم براي بهبود هر يک از اين عوامل با مرور
جامع ادبيات تحقيق مشخص گرديد .و اين تصميمات و فعاليتها نيز با استفاده از روش  ANPوزن
دهي شدند .با توجه به فرآيند بررسيها و نتايج تحقيق ،پيشنهاداتي جهت بهكارگيري نتايج و نيز
تحقيقات آتي ارائه گرديد.
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مقام معظم رهبري:

علم ،پیشرفت علمی و فراگیری ،نیاز اول كشور است.

بررسي شكاف بين سطح مطلوب و سطح موجود مديريت دانش از نظر
كاركنان ستادي شركت ملي پااليش و پخش
دانشجو :مهري يسيلياني

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد خوراسگان

استادراهنما :علي عطافر

رشته تحصيلي :مديريت دولتي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1387 :

چكيده:

هدف از اين تحقيق ،بررسي شکاف بين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود مديريت دانش از نظر
کارکنان ستادي شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي تهران ،در سه سطح فرد ،گروه و
سازمان بوده است .جامعه آماري پژوهش 450 ،نفر از کارکنان آن شرکت شامل رؤسا و مديران،
کارشناسان و کارمندان ،داراي سطح تحصيلي فوق ديپلم تا فوق ليسانس و باالتر بوده که تعداد 138
نفر از آنان به روش تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمعآوري اطالعات را پرسشنامهاي
محقق ساخته با  50سؤال در هر سه سطح تشکيل ميداد که ضريب پايايي آن از طريق شاخص آلفاي
کرونباخ محاسبه گرديد .اطالعات جمع آوري شده بهوسيله نرمافزار  SPSS 14از طريق آزمونهاي
آماري  Tتک متغيره و Tزوجي ،در آمار استنباطي و توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .نتايج
نشان داد که وضعيت موجود مديريت دانش در سه سطح فرد ،گروه و سازمان کمتر از سطح متوسط
(.)P <0/001

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 466
مقام معظم رهبري:

پیشرفت علمی بدون تحقیق امكان ندارد.

عوامل موثر بر وجدانکاري در شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي ايران
دانشجو :فرزانه يزداني كچويي

دانشگاه :دانشگاه عالمه طباطبايي

استادراهنما :داود حسينپور

رشته تحصيلي :مديريت دولتي -گرايش منابع انساني

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

اين تحقيق با هدف تعيين عوامل مرتبط با وجدانكاري كاركنان واحدهاي ستادي شركت ملي پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي ايران انجام گرفت .به اين منظور متناظر با سه بُعد تعهد كاري يعني عاطفي،
هنجاري و مستمر ،سه دسته عوامل شناختي ،عاطفي و رفتاري شناسايي شدند كه با وجدان كاري
كاركنان رابطه دارند .در قالب اين سه بعد شاخصهاي چندي برشمرده شدند كه در مجموع متغيرهاي
مستقل اين پژوهش را تشكيل ميدهند .با توجه به اين شاخصها و سه دسته عامل فوق الذكر فرضيات
تحقيق بنا شدند .به منظور جمع آوري دادههاي مربوط به عوامل مرتبط با وجدانكاري كاركنان در
سازمان مورد نظر پرسشنامهاي حاوي  36سؤال بر مبناي طيف پنج گزينه اي ليكرت طراحي شد كه
بين  150نفر از مديران ،رؤسا و كارمندان واحدهاي ستادي شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي ايران توزيع گرديد كه در پايان  135پرسشنامه برگشت داده شد .تجزيه و تحليل اطالعات براي
دادههاي نرمال با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و براي دادههاي غيرنرمال با استفاده از ضريب
همبستگي اسپيرمن و نيز آزمون  Tانجام گرفت .به منظور رتبهبندي عوامل مرتبط با وجدان كاري
آزمون  Repeated Measuredو  Tزوجي مورد استفاده قرار گرفتند .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل
دادهها حاكي از وجود رابطه مثبت بين همسويي اهداف فرد و سازمان ،عزت نفس ،خويشتنشناسي،
انگيزه موفقيتخواهي ،پاداشهاي معنوي شغل ،درك ارزشهاي سازمان ،درك حمايت سازماني،
سنجش و دريافت بازخور از عملكرد ،استقالل و خودمختاري در كار ،انصاف و عدالت سرپرست و مدير،
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احترام به ارزشهاي كارمندان ،رضايت شغلي ،خودكنترلي ،وضوح در نقش ،حضور به موقع در محل
كار ،فرصتهاي ارتقاي شغلي پيش روي فرد ،درك عدالت در جبران خدمات ،مشاركت در تصميم
گيري ،توانايي فني و تخصصي فرد ،تناسب ميان اختيارات و مسئوليتهاي فرد ،خويشتن داري و
وجدان كاري است .همانگونه كه انتظار ميرفت وجود رابطه منفي بين تضاد در نقش و وجدانكاري
در جامعه مورد نظر مورد تأييد قرار گرفت .در آزمون فرضيات اصلي پژوهش نيز هر سه فرضيه اصلي
يعني وجود رابطه مثبت بين عوامل شناختي ،عاطفي و رفتاري از يك طرف و وجدانكاري از طرف
ديگر مورد تأييد قرار گرفت .در پايان نيز به منظور رتبه بندي عوامل مرتبط با وجدانكاري از آزمون
 Repeated Measureو آزمون  Tزوجي استفاده شد كه اين نتايج بهدست آمد :رتبه اول = عوامل
شناختي ( )Mean=3/5259رتبه دوم = عوامل عاطفي ( )Mean=3/3646رتبه سوم = عوامل رفتاري
( )Mean=3/2954همچنين با انجام آزمون  Tاستيودنت تك نمونهاي مشخص شد كه شاخص هر
سه دسته عوامل يعني عوامل شناختي ،عاطفي و رفتاري و نيز وجدانكاري در جامعه مورد نظر در
سطح بااليي است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 468
مقام معظم رهبري:

علم و تحقیق كلید قطعی پیشرفت كشور است.

شناسايي و مقايسه عوامل موثر بر ماندگاري کارکنان دانشي از ديدگاه اين
افراد و مديرانشان در شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
دانشجو :محسن زمانيفر

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :رحمتاهلل قليپور

رشته تحصيلي :مديريت دولتي -گرايش منابع انساني

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در شرايط کنوني مزيتهاي رقابتي سازمانها از منابع مشهود و ملموس به منابع نامشهود
تبديل شده است .يکي از اين منابع دانش موجود در سازمان است و مديريت صحيح اين
دانش بهطوري که در سازمان نهادينه شود و از آن استفاده شود .در مديريت دانش حفظ و
موفقيت
نگهداري کارکنان دانشي و پرورش ظرفيت يادگيري آنها نقش تعيينکنندهاي در
ّ
و کسب مزيت رقابتي براي سازمان دارد و از جمله مسائلي است که کمتر به آن پرداخته
شده است .کارکنان دانشي سرمايههاي فکري سازمان و مهمترين سرمايهي سازمان هستند
از اين رو ماندگاري اين افراد در سازمان ميتواند بسيار مهم باشد .کارکنان دانشي اين گونه
تعريف ميشوند :کارکناني که داراي تحصيالت يا مهارت باال ،سواد فني و قدرت شناختي و
استدالل انتزاعي باالهستند .در شرکت پااليش و پخش نيز به علت ماهيت فعاليتها کارکنان
دانشي بسياري مشغول به فعاليت هستند که فعاليت هريک از آنها و ماندگارياشان براي
سازمان بسيار مهم است .اين افراد به خاطر آنچه که در ذهن دارند و ميدانند براي سازمان
مهم هستند .عوامل مختلفي را بر ماندگاري اين کارکنان تاثيرگذار ميدانند در اين پژوهش
هدف شناسايي عواملي که بر جابجايي يا ماندگاري کارکنان دانشي تأثير دارد از ديد آنها بوده
تا با تمرکز روي اين عوامل بر ماندگاري اين منبع بسيار تأثيرگذار بر موفقيت شرکت افزوده
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شود و همين طور نقاط اختالف ديدگاه کارکنان و مديران آنها مشخص گرديد ضمن اين که
پرداختن به مفهوم واژه کارکنان دانشي و مشخصههاي اين افراد ميتواند به غنيتر ساختن
اين حوزه از مديريت منابع انساني کمک نمايد .با بررسي مدلهاي مختلف عوامل محيطي،
شخصي و ساختاري در نظر گرفته شد و از آن جا که بهترين منبع براي شناسايي و مقايسه
تأثير اين عوامل بر روي ماندگاري کارکنان دانشي ديدگاه اين کارکنان و مديران آنها بود ،لذا
از جامعه آماري که در اين پژوهش  170نفر ازکارکنان شرکت پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي ايران است بر اساس روش تصادفي طبقهاي نمونه  120نفري از شرکتهاي پخش
اصفهان ،پخش اراک ،پخش يزد ،پااليشگاه اراک و شرکت خطوط لوله اصفهان انتخاب شد.
ابزار اندازهگيري متغيرهاي تحقيق پرسشنامه است که براي کارکنان و مديران به صورت
جداگانه طراحي گرديده است .نتايج نشان ميدهد که بين نظر کارکنان دانشي و مديران
آنها در مورد تأثير عوامل در نظرگرفته شده اختالف وجود دارد و در شرايطي که کارکنان
متغيرهاي آموزشهاي عمومي ،استقالل ،حمايت اجتماعي و پرداخت را در اولويتهاي اول
خود دارند .مديران روي رضايت شغلي ،پرداخت ،حمايت اجتماعي و عدالت تأکيد دارند.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 470
مقام معظم رهبري:

تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست ،تحقیق ضد تقلید است.

بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش در شركت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
دانشجو :عبدالغني رستگار

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :حسن زارعي متين

رشته تحصيلي :مديريت دولتي -گرايش تحول سازماني

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

تحقيق حاضر به بررسي رابطه فرهنگ سازماني با مديريت دانش در شرکت ملي پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ميپردازد .شکلگيري اين تحقيق براساس اين سوال بود
که با توجه به اهميت مديريت دانش ،وضعيت موجود شرکت مذبور در اين خصوص به چه
صورت است .به اين منظور ،براي بررسي اين سوال به بررسي مولفههاي فرهنگي مرتبط
با اين سيستم پرداخته شد ،که بعد از بررسي عوامل و مدلهاي مختلف ،مدل فرهنگي
دانيل دنيسون که شامل چهار مولفه تعهد به مشارکت ،سازگاري ،انطباق پذيري و ماموريت
است ،انتخاب شد .همچنين براي بررسي وضعيت موجود مديريت دانش از مدل پايههاي
ساختمان مديريت دانش پروست که شامل هشت جزء (تعيين هدفهاي دانشي ،ارزيابي
دانش ،شناسايي دانش ،کسب دانش ،توسعه دانش ،اشتراک و توزيع دانش ،بهکارگيري دانش،
نگهداري دانش) است ،استفاده شده است .پرسشنامه استاندارد اين دو متغير ،مديريت دانش
بهعنوان متغير وابسته شامل  21سوال و فرهنگ سازماني و ابعاد آن شامل  29سوال است .از
آنجا که بهترين منبع موجود براي پاسخ به سواالت استفاده از نظر کارکنان و مديران شرکت
ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران بود ،لذا براساس روش نمونهگيري تصادفي از
بين آنها نمونه آماري انتخاب گرديد و در نهايت  95پرسشنامه از دو بخش مجزا از جامعه
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تحقيق شامل كاركنان دو بخش امور اداري  57پرسشنامه و پژوهش و برنامهريزي تلفيقي
 38پرسشنامه جمعآوري گرديد .دادههاي آنها براساس آزمون کولموگروف -اسميرنوف مورد
سنجش قرار گرفت و نرمال بودن دادهها موردتاييد واقع شد .براساس مدل به بررسي فرضيات
تحقيق پرداخته شد که شامل يک فرضيه اهم و چهار فرضيه اخص است .سپس فرضيات
تحقيق با انجام آزمون همبستگي اسپيرمن ،مورد تاييد قرار گرفتند و معناداري آنها به اثبات
رسيد .در ادامه با استفاده از تحليل چند متغيري دادهها ،همبستگي چندگانه ميان متغيرهاي
مستقل در جهت تبيين واريانس متغير وابسته مديريت دانش مشاهده گرديد ،و همچنين با
محاسبه ضرايت استاندارد ،سهم خالص هر يک از متغيرها در تبيين واريانس مديريت دانش
مشخص گرديد و مولفه تعهد به مشارکت رابطه معنادار و سهم تقريبا کاملي در واريانس
مديريت دانش داشته و رابطه ديگر مولفهها يعني مولفههاي سازگاري ،انطباق پذيري و
ماموريت معنادار نبوده و درصد بسيار کمي از اين واريانس را به خود اختصاص داده بودند که
حتي قابل چشم پوشي نيز است .در انتها نيز پيشنهاداتي براي فراهمکردن شرايط مناسب
براي بهبود وضعيت فرهنگ سازماني و مديريت دانش ارائه شده است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 472
مقام معظم رهبري:

پیشرفت كشور نیازمند حركت علمی بسیار قوی است.

ارائه مدلي جهت تصميمگيري سرمايهگذاري فناورياطالعات در
سازمانهاي دولتي

(مطالعه موردي مديريت اداري و آموزش شركت ملي پااليش و پخش)
دانشجو :بهاره سيدي نژاد

دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميركبير

استادراهنما :اكبر اصفهانيپور

رشته تحصيلي :مهندسي صنايع

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در دنياي رقابتي امروز فناوري اطالعات نقش کليدي در موفقيت سازمانها ايفا ميکند .در
دهه اخير پيشرفتهاي چشمگير همه در سايه کاربردي شدن پروژههاي فناورياطالعات در
سازمانها بهوجود آمده است .همچنين سازمانهاي دولتي هر روزه بيش از پيش به مزاياي
پيادهسازي پروژههاي فناوري اطالعات در سازمان پي ميبرند و تصميم به پياده سازي
پروژههاي IT/ISدر سازمان ميگيرند .با توجه به اينکه از يک طرف در اکثر سازمانهاي
دولتي بهعلت جديد بودن موضوع ،پروژههاي بسياري قابليت تعريف شدن دارند و از طرف
ديگر سرمايهگذاري روي پروژههاي فناورياطالعات هزينه بااليي را براي شرکت به ارمغان
ميآورد .بنابراين همواره الزم است پروژهها بر اساس معيارهاي مناسب الويت بندي شوند تا
با وجود محدوديتهاي موجود در زمينه هزينه و امکانات ،برنامه زمانبندي اجراي پروژهها و
تخصيص هزينه آنها به نحو مناسبي مديريت شوند .اما انجام اين مهم همواره همراه با مسائل و
مشکالتي خاص بوده است .لذا انتخاب يک روش مناسب و انتخاب معيارهاي مناسب ارزيابي
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پروژهها ميتواند بسيار مفيد باشد .با افزايش تعداد معيارهاي تصميمگيري ،بهکارگيري روش
تحليل سلسله مراتبي در تصميمگيري خطاي کمتري بروز ميکند و همچنين در صورت
نزديک بودن اوزان معيارها به يکديگر ،بعضي روشهاي تصميمگيري چند شاخصه مانند
تسلط تقريبي يا وزن دهي ساده ،خطاي بيشتري را نشان ميدهند .لذا به نظر ميرسد
روش تحليل سلسله مراتبي براي حل اينگونه از مسايل کاربرديتر باشد ،به ويژه آنکه در اين
روش به دليل سنجش غير مستقيم اوزان معيارهاي تصميم ،نقش ساليق تصميمگيرندگان
کاهش مييابد .همچنين مهمترين علت عدم کارايي مدلهاي تصميمگيري در تطبيق با
شرايط واقعي ،ناشي از تبديل متغيرهاي کيفي به کمي است .به منظور حل مشکل فوق
(و يا کاهش آن) نياز است از متغيرهاي زباني در مدل مذکور استفاده گردد .در اين تحقيق
از ترکيب روشهاي "تحليل سلسله مراتبي فازي" ( )FAHPو" شباهت به گزينه ايدهآل"
( )TOPSISدر الويت بندي و انتخاب پروژهها استفاده شده است ،تا همزمان از فوايد مقايسه
زوجي ،مفاهيم تئوري فازي و نزديکي به نقطه ايدهآل استفاده گردد .روش ترکيبي برروي
چهار پروژه از پروژههاي فناورياطالعات در بخش مديريت اداري و آموزش شرکت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران بهعنوان مطالعه موردي انجام شده است .اولويتهايي
که براي چهار پروژه بهدست آمد به ترتيب عبارت است از تلفيق  MISو  ،DSSاستقرار
سيستم مکانيزه آنالين براي جذب ،استقرار فرمساز الکترونيکي و يکپارچهسازي پورتال و
وبسايت که نتايج بهدست آمده از مدل ،مورد تاييد تصميمگيران است.
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مقام معظم رهبري:

تولید علم و تحقیقات ،حیات آینده كشور است.

برآورد تابع هزينه پااليشگاه تهران و تجزيه و تحليل مقياس
(اقتصادي و غير اقتصادي)

دانشجو :رضا شيرزاده موالو

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران مركز

استادراهنما :عباسعلي ابونوري

رشته تحصيلي :اقتصاد-گرايش اقتصاد انرژي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

هدف اصلي اين تحقيق برآورد تابع هزينه پااليشگاه تهران و ارتباط با اين تابع به شاخصهاي
ديگر ساختار هزينه در پااليشگاه تهران دست يابيم .در اين راستا با استفاده از تابع هزينه به
محاسبه شاخصهايي همچون بازدهي نسبت به مقياس ،انحراف مقياس اقتصادي نسبت به
عوامل توليد خواهيم پرداخت بر اين مبتني كه توليد در اين پااليشگاه در چه سطحي از كارايي
فني و يا اقتصادي عمل ميكند .براي برآورد تابع هزينه روش سيستمي و رگرسيونهاي به
ظاهر نامرتبط در مقابل روشهاي برآورد تكمعادله اي بهكار رفته تا در مجموع سيستم
از كارايي بيشتري برخوردار شود .دادههاي بهكار رفته در اين تحقيق بهصورت ماهانه و
مربوط به سالهاي  1381تا  1387و از صورتهاي مالي ،ترازنامه گزارشهاي مديريت و
گزارشهاي بهرهوري ،ارائه شده به بخشهاي حسابداري صنعتي ،بهرهوري ،امورمالي و ساير
بخشها جمعآوري شده است .ضريب تعديل مدل  ،R2تقريباً  %99بوده و نكويي بر ارزش
مدل را نشان ميدهد .همچنين نتايج حاصل از برازش مدل را نشان ميدهد؛ كه فرضيههاي
هموتيك بودن ،همگني تابع توليد ،كاپ داگالس بودن تابع توليد و تغييرات تكنيكي هيكس
رد شده است .كاال و مواد واسطه با سرمايه مكمل و ساير عوامل جانشين يكديگرند.
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مقام معظم رهبري:

برای خدمت رسانی بهتر به مردم ،کارهای دقیق پژوهشی الزم است.

بررسي آثار اقتصادي طرحهاي افزايش ظرفيت توليد بنزين در ايران

دانشجو :محمد روستا

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي-واحد تهران مركز

استادراهنما :عباسعلي ابونوري

رشته تحصيلي :اقتصاد-گرايش اقتصاد انرژي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين پژوهش تالش شده است تا ضمن بيان وضعيت فعلي توليد و مصرف بنزين ،چشماندازي
از وضعيت آتي توليد اين فرآورده در كشور براساس اجراي طرحهاي افزايش ظرفيت توليد
بنزين در پااليشگاههاي كشور ارائه گردد .بهعبارت ديگر هرچند مسئله بنزين وكمبود اين
ف��رآورده خصوصا با مصرف باالي كنوني از جنبههاي متفاوت قابل بررس��ي و از منظرهاي
مختلف نيازمند ارائه راهحل است در اين تحقيق سعي شده تا ضمن معرفي يكي از راهكارهاي
مناسب به منظور جبران شكاف توليد و مصرف بنزين در ايران ،اين مسئله مورد ارزيابي قرار
گي��رد كه آيا اجراي طرحهاي افزايش ظرفيت توليد بنزين صرفه اقتصادي دارد يا خير؟ اما
از آنجا كه اجراي طرحهاي افزايش ظرفيت توليد بنزين در هر يك از پااليش��گاههاي كشور
نيازمند سطح خاصي از تكنولوژي و سرمايه گذاري است و نوع خوراك مصرفي و همچنين
نوع و ميزان فرآورده توليدي در هريك از پااليش��گاههاي كش��ور متفاوت است .لذا ضروري
است ارزيابي اقتصادي هريك ازطرحهاي مذكور بهصورت جداگانه انجام پذيرد .بههمين دليل
دراين پاياننامه تنها به ارزيابي اقتصادي اجراي طرح افزايش ظرفيت توليد بنزين پااليشگاه
ّآبادان (طرح كت كراكر پااليشگاه آبادان) با استفاده از نرمافزار كامفار IIIپرداخته شده است.
نتاي��ج حاصله ( NPV=2.803.651، IRR=%20.83ميليون دالر) نش��ان ميدهد اجراي طرح
مذكورتوجيه اقتصادي دارد.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 476
مقام معظم رهبري:
عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

رابطه ابعاد روانشناختي شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
با اختالالت عملكردي و احتمالي مديران و ويژگيهاي شخصيتي آنان از
ديدگاه كاركنان
دانشجو :فاطمه فاضلي

دانشگاه :دانشگاه اصفهان

استادراهنما :حميدرضا عريضي

رشته تحصيلي :روانشناسي صنعتي و سازماني

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

ه��دف اين پژوهش ،بررس��ي رابطهي ابعاد روانش��ناختي ش��رکت مل��ي پااليش و پخش
فرآوردهه��اي نفتي ايران با اختالالت عملکردي و ويژگيهاي ش��خصيتي مديران از ديدگاه
کارکنان در ش��عب سهگانهي تهران بوده اس��ت .جامعهي آماري شامل کليهي مديران اين
شرکت (که حداقل داراي  3زيردست بودهاند) و کارکنان زيرمجموعهي آنان در سال 1388
بوده اس��ت .نمونه آماري ،ش��امل  57مدير و  171زيردس��ت بود ،که به روش نمونهگيري
تصادفي س��اده انتخاب ش��د .مقياسهاي پژوهش عبارت بودند از :مقياس تعيين ش��يوهي
کنش رواننژندانهي سازمان ( ،)1384اختالالت عملکردي مديران ( )1995و نئو (شاخص 5
عاملي شخصيت)( .)1992دادههاي پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و
تحليل قرارگرفتند .نتايج نشان داد که بين ابعاد روانشناختي سازمان و اختالالت عملکردي
مديران و ويژگيهاي شخصيتي آنان به طور کلي رابطهي دروني معناداري وجود دارد .نتايج
ضريب همبس��تگي پيرسون نشان داد که بين بُعد نمايشي -افسرده و اختالل دوريگزيني
( p 0/01؛  )r= 0/360؛ بُعد اسکيزوئيد -پارانوئيا و مهارکنندگي (  p 0/01؛  ) r= 0/360و دوريگزيني
(p0/05؛)r=0/468؛ و بُع��د افس��رده -اس��کيزوئيد ب��ا دوريگزين��ي (p0/05؛)r=0/0310
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رابط��هي معن��اداري وجود دارد .همچنين رابط��هي بُعد افسرده-اس��کيزوئيد و رواننژندي
(p0/05؛ )r =0/277؛ و اختالل مهارکنندگي و تجربهپذيري (p0/05؛  )r = -0/295نيز معنادار
به دس��ت آمده است .با توجه به نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نيز ،اختالل دوريگزيني
قادر به پيشبيني  0/36از بُعد روانش��ناختي نمايشي-افس��رده ()R2=0/133؛  0/42از بُعد
روان-ش��ناختي اس��کيزوئيد-پارانوئيد ()R2=0/219؛ و  0/31از بُعد روانشناختي افسرده–
اسکيزوئيد ( )R2= 0/09شده است .اختالل مهارکنندگي نيز  0/29از بُعد اسکيزوئيد-پارانوئيد
( )R2=0/219را پيشبيني ميکند .نتايج حاصل از آزمون  tمستقل و تحليل واريانس يکراهه
(و آزمون تعقيبي  )LSDنيز نشان داد که تفاوت ميانگين بُعد نمايشي در گروه زنان و مردان؛
بُعد اس��کيزوئيد-پارانوئيايي در افراد با سابقههاي کاري متفاوت؛ بُعد افسرده -اسکيزوئيد در
بين افراد با ميزان تحصيالت متفاوت؛ و اختالل دوري -گزيني در بين افراد با رتبه س��مت
متفاوت معنادار است.
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مقام معظم رهبري:
عنصر تحقيق و پژوهش در همه جا به صورت يك اصل در مجموعه كارها و فعاليتهاي حوزه بايد مورد توجه قرار گيرد.

بررسي طرح تعديل نيروي انساني و تاثير آن بر عملکرد کارکنان در
شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
دانشجو :كيميا ساداتميركمالي

دانشگاه :دانشگاه آزاداسالمي-واحد تهرانمركز

استادراهنما :خدابخش داشگرزاده

رشته تحصيلي :مديريت دولتي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين پژوهش ضمن اشاره به مباني نظري طرح تعديل نيروي انساني و تعريف مفاهيم و
متغيرهاي مرتبط به آن ،به بررسي چگونگي تاثير طرح تعديل بر عملكرد كاركنان از ديدگاه
مديران و كارشناسان پرداختيم .با توجه به هدف تحقيق اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و
با توجه به نحوه گردآوري دادهها از نوع علمي پس از وقوع است .ابزارهاي جمعآوري اطالعات
شامل پرسشنامه ،مصاحبه ،مطالعه و بررسي اسناد و مدارك ،مطالعات كتابخانهاي و جستجو
در شبكههاي اطالعاتي است .از لحاظ محدوده مكاني اين تحقيق در شركت پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي ايران گرفته است .از نظر محدوده زماني ،در اين پژوهش از دادهها
و اطالعات دي ماه  1387تا تير ماه  1388استفاده شده است .جامعه آماري اين تحقيق
در شركت پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران گرفته است .از نظر محدوده زماني ،در
اين پژوهش از دادهها و اطالعات دي ماه  1387تا تير ماه  1388استفاده شده است .جامعه
آماري اين تحقيق كليه مديران و كارشناسان داراي مدرك حداقل ليسانس در شركت پخش
فرآوردههاي نفتي است كه تعداد آنها در اين بازه زماني 520نفر بوده كه نمونه مورد نظر
ما با استفاده از فرمول حجم نمونه جامعه محدود  82نفر است .براي استفاده از نگرشها و
ديدگاههاي كارشناسان و مديران از مقياس ليكرت استفادهشدهاست پايايي پرسشنامه تحقيق
با فرمول آلفاي كرونبخ مورد تاييد قرار گرفته است .روش تجزيه تحليل دادهها نيز بدين شرح
است :ابتدا از آزمون كولموگروف -اسميرنف حهت بررسي نرمال بودن متغيرهاي مربوط به
كارشناسان و مديران استفاده شده و پس از تاييد نرمال بودن توزيع متغيرهاي مذكور ،از
آزمون  Tتك نمونهاي و نمونههاي مستقل جهت آزمون فرضيهها استفاده شده است .در
نهايت با مقايسه ديدگاه مديران و كارشناسان به اين نتيجه رسيديم كه بين اجزاي سياست
تعديل نيروي انساني و عملكرد كاركنان رابطه معناداري وجود دارد و طرح تعديل موجب
بهبود عملكرد كاري كاركنان نشده است.
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مقام معظم رهبري:
بدانيد كه بدون تحقيق ،بدون نوآوري ،بدون ژرفيابي در هيچ مقولهاي انسان نميتواند به هدفهاي واال دست پيدا كند.

بررسي رابطه بين كيفيت زندگيكاري و تعهد فردي كاركنان در شركت
ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
دانشجو :اكبر مسجودي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :غالمرضا جندقي /حسن زارعيمتين

رشته تحصيلي :مديريت دولتي -گرايش تحولسازماني

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

تحقيق حاضر به بررسي رابطه کيفيت زندگيکاري با تعهد فردي کارکنان در شرکت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ميپردازد .شکلگيري اين تحقيق براساس اين
سوال بود که باتوجه به اهميت کيفيت زندگي کاري ،وضعيت موجود شرکت فوق در اين
خصوص به چه شكل است .به اين منظور ،براي بررسي اين سوال به بررسي مدلهاي کيفيت
زندگيکاري پرداخته شد ،که بعد از بررسي عوامل و مدلهاي مختلف ،مدل کيفيت زندگي
کاري والتون که شامل هشت مولفه پرداخت منصفانه و کافي ،کار ايمن و بهداشتي ،تامين
فرصت رشد و امنيت مداوم ،قانونگرايي در سازمان ،وابستگي اجتماعي زندگي کاري ،فضاي
کلي زندگي کاري ،يکپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان کار و تواناييهاي پيشرفت
کارکنان است ،انتخاب شد .همچنين براي بررسي وضعيت موجود تعهد کارکنان از مدل
تعهد سازماني آلن و ميير که شامل سه بعد تعهد عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاري
است ،استفاده شده است .پرسش نامه استاندارد اين دو متغير ،تعهد کارکنان بهعنوان متغير
وابسته شامل  18سوال و کيفيت زندگي کاري و ابعاد آن شامل  29سوال است .از آنجا که
بهترين منبع موجود براي پاسخ به سواالت استفاده از نظر کارکنان شرکت ملي پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي ايران بود ،لذا براساس روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي از بين
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آنها نمونه آماري انتخاب گرديد و در نهايت  112پرسشنامه از شش بخش مديريت اداري
و آموزش ،مديريت مهندسي و ساختمان ،مديريت مالي ،تدارکات ،برنامه ريزي و کنترل ،و
ساير واحدها جمعآوري گرديد .سپس براساس مدل به بررسي فرضيات تحقيق که شامل
يک فرضيه اصلي و هشت فرضيه فرعي است پرداخته شد .سپس فرضيات تحقيق با انجام
آزمون همبستگي اسپيرمن ،مورد آزمون قرار گرفتند که از ميان هشت فرضيه ،شش فرضيه
آن تاييد شد و فرضيات هشتم و سوم رد گرديد .با استفاده از تحليل چند متغيري دادهها،
همبستگي چندگانه ميان متغيرهاي مستقل در جهت تبيين واريانس متغير وابسته تعهد
کارکنان مشاهده گرديد ،و همچنين با محاسبه ضرايب استاندارد ،سهم خالص هر يک از
متغيرها در تبيين واريانس تعهد کارکنان مشخص گرديد که تنها دو بعد کيفيت زندگي
کاري (وابستگي اجتماعي زندگي کاري و قانون گرايي در سازمان) در تبيين واريانس تعهد
نقش داشتند و ساير ابعاد نقش چنداني در تغييرات تعهد نداشتند .در انتها نيز پيشنهاداتي
براي فراهم کردن شرايط مناسب براي بهبود وضعيت کيفيت زندگي کاري و تعهد کارکنان
ارائه شده است.
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مقام معظم رهبري:
يكي از ضروريات پيشرفت علمي تقويت روحيه پژوهش و جويندگي در دانشجويان است.

بررسي رابطه ميان عدالت سازماني و درگيري كاركنان دركار در شركت
ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
دانشجو :هادي احمديآزرم

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :حسين خنيفر /علينقي اميري

رشته تحصيلي :مديريت دولتي -گرايش منابع انساني

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

درگيرشدن درکار مفهومي است که اخيرا وارد مباحث سازماني شده و بيش از دو دهه از
ظهور آن نميگذرد .کارکنان درگير درکار ،کارکناني شاداب ،پرانرژي و بهرهورند که تمايل
زيادي براي صرف تالش و کوشش فراوان در راستاي اهدافکاري و سازماني از خود نشان
ميدهند .نوشتهها و پژوهشها در اين زمينه نشان ميدهد که درگيرشدن کارکنان در کار
تحت تاثير عوامل مختلف ،فردي ،شغلي و سازماني است .از جمله مفاهيم مهم سازماني که
گفته ميشود که ممکن است درگيري کارکنان در کار را تحت تاثير قرار دهد ،ادراک آنان از
وجود انصاف و عدالت درمحيط کاري است .بنابراين هدف ما از اين تحقيق بررسي رابطه ميان
عدالت سازماني و درگيري کارکنان در کار (درگير شدن در کار) است .جامعه آماري ما در اين
تحقيق کليه کارکنان رسمي و غيررسمي «شرکت پااليشگاه نفت کرمانشاه» به تعداد 391
نفر ميباشند .که از اين تعداد  114نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند .ابزار اندازهگيري
متغيرهاي تحقيق پرسشنامه عدالت سازماني نيهف و مورمن و درگير شدن در کار يوترش
است .نتايج حاصل از تحليل دادههاي بهدست آمده نشان ميدهد که بين عدالت سازماني و
درگيرشدن در کار همبستگي مثبت و معنيدار با ضريب  0/552و همچنين بين سه بعد،
عدالت توزيعي و رويهاي و مراودهاي با درگيرشدن در کار به ترتيب با ضرايب 0/466 ،0/479
و  0/607همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد .نتايج حاصل از آزمون رگرسيون خطي به
روش گام به گام نيز نشان دهنده اين است که تنها عدالت مراوده اي توانايي پيش بيني درگير
شدن در کار را دارا است .آزمون رتبه بندي فريدمن براي رتبه بندي ابعاد عدالت نشاندهنده
اين است که عدالت مراودهاي باالترين رتبه و عدالت توزيعي پايينترين رتبه را از لحاظ امتياز
مکتسبه را به خود اختصاص داده است .با استفاده از آزمون ميانگين يک جامعه اين نتيجه
بهدست آمد که از سه بعد عدالت تنها عدالت مراودهاي در سطح مطلوب وقابلقبولي قرار
داشته و عدالت توزيعي و رويهاي در سطح نامطلوب (کمتر از ميانگين) قرار دارند.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 482
مقام معظم رهبري:
هدفدار كردن تحقيق علمي با توجه به نيازهاي كشور و نيازهاي صنعت و بقيه بخشهاي كشور حياتي است.

بررسي رابطه بين اعتمادسازماني و نوآوري مطالعه موردي شركت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
دانشجو :محمدامين ميرزايي

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :رحمتا ...قليپور

رشته تحصيلي :مديريت دولتي -گرايش منابع انساني

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و نوآوري در پااليشگاه تهران ميپردازد .از
آنجا که امروزه مبحث نوآوري بهخصوص در سازمانهاي دولتي اهميت فزايندهاي يافته است
و با توجه به اين حدس و گمان که اعتماد سازماني ميتواند عامل مهمي در نوآوري باشد ،اين
فرضيه شکل گرفت که بين اعتماد سازماني و نوآوري در پااليشگاه نفت تهران رابطه معناداري
وجود دارد .براي بررسي اين رابطه از مدل مفهومي الونن و ديگران ( )2008که براي بررسي
نقش اعتماد در نوآوري سازماني صورت گرفته بود ،استفاده شد .در اين پژوهش ،اعتماد
سازماني شامل سه بعد اعتماد جانبي ،اعتماد عمودي و اعتماد نهادي ميشود .ابعاد متغير
وابسته يعني نوآوري شامل نوآوري در محصول ،نوآوري فريندي ،نوآوري رفتاري و نوآوري
استراتژيک است که برگرفته از پژوهش ونگ و امد ( )2004است .روش تحقيق مورد استفاده
توصيفي و از شاخه همبستگي است که به روشي پيمايشي انجام شده است .پرسشنامه مورد
استفاده شامل  61سوال بود که  49سوال اول مربوط به اعتماد سازماني و  12سوال پاياني
مربوط به نوآوري بود .روش نمونهگيري مورد استفاده ،تصادفي طبقهاي است که بر اساس
فرمول حجم نمونه در نهايت  210پرسشنامه جمعآوري گرديد .نتيجه آزمون همبستگي
اسپيرمن حاکي از همبستگي مثبت و باال بين تمام ابعاد اعتماد و ابعاد نوآوري بود .به طوري
که در سطح اطمينان  99درصد کليه فرضهاي آماري تأييد شد .نتيجه حاصل از رگرسيون
خطي چندگانه نيز نشان داد که تنها دو متغير مستقل اعتماد نهادي و اعتماد عمودي با
متغير وابسته نوآوري رابطه دارند .اعتماد نهادي با ضريب تعيين  0/79بيشترين سهم را در
تبيين واريانس متغير وابسته نوآوري ايفا ميکند .در مجموع اعتماد سازماني با ابعاد مختلف
آن  58/4درصد تغييرات نوآوري در محصول 63/8 ،درصد تغييرات نوآوري رفتاري54 ،
درصد تغييرات نوآوري استراتژيک و  74/8درصد تغييرات نوآوري فرآيندي را تبيين ميکند.
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مقام معظم رهبري:
بايد ضمن پيگيري جدي مسئله تحقيقات به گونهاي به آن جهت داده شود تا چرخه علمي كشور كامل گردد.

بررسي تناسب بين ويژگيهاي شخصي و الزامات شغلي و تاثير آن بر تعهد
سازماني كاركنان در شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
دانشجو :مصطفي امامي

دانشگاه :دانشگاه تهران  -پرديس قم

استادراهنما :رحمتا...قليپور /غالمرضا جندقي

رشته تحصيلي :مديريت دولتي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

تناسب بين ويژگيهاي شغلي (شرح شغل) و ويژگيهاي شخصي (شرايط احراز) يكي از مباحث
بنيادين مديريت منابع انساني است .اين فرض اثبات شده است كه وجود تناسب ضرورت
سازماني به منظور بهرهوري نيروي انساني است .در اين تحقيق تالش خواهد شد اين رابطه با
متغير تعهد مورد بررسي قرار گيرد .لذا هدف اصلي اين پژوهش بررسي تناسب بين ويژگيهاي
شخصي و الزامات شغلي و تاثيرآن بر تعهد سازماني كاركنان رسمي بخش اداري و مالي شرکت
ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران است .ابزار جمعآوري اطالعات به منظور سنجش
تعهد سازماني ،پرسشنامه 15سوالي آلن و مير ،و براي سنجش تناسب بين ويژگيهاي شخصي
و الزامات شغلي پرسشنامههاي دانش ،مهارت و توانايي شغلي بانک اطالعات شغلي بين المللي
( )O*NETاست که هريک از پرسشنامهها بهطور ميانگين شامل  21سوال است .پايايي
پرسشنامه تعهد سازماني 0/89و پايايي پرسشنامه سنجش تناسب بين ويژگيهاي شخصي و
الزامات شغلي  0/87به دست آمدو چون آلفاي كرونباخ هر دو پرسشنامه بيش از  0/7ميباشند
بنابراين هردو پرسشنامه از پايايي الزم برخوردار بودند .حجم جامعه آماري مورد نظر  150نفر
است .براساس روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي از بين آنها  80نمونه آماري انتخاب گرديد
و در نهايت  78پرسشنامه ،شامل كاركنان دو بخش امور اداري  47و مالي  31پرسشنامه
جمعآوري گرديد .جهت تعيين نرمال بودن دادههاي بهدست آمده از آزمون کولموگروف-
اسميرنوف استفاده شد و نتايج آزمون نرمال بودن دادهها را تاييد کرد .فرضيه تحقيق با انجام
آزمون  Tمستقل به بوته آزمون قرارداده شدند وتاثير معنادار و مثبت آن به اثبات رسيد .به اين
معني که کارکناني که از لحاظ ويژگيهاي شخصي و الزامات شغلي با هم متناسب بودهاند ،تعهد
سازماني بيشتري داشته اند .نتيجه ديگري که از اين پژوهش بهدست آمدگويايي اين واقعيت
بود که فقط حدود 40درصد از کارکنان اين شرکت از لحاظ ويژگيهاي شخصي و الزامات شغلي
کامال متناسب بودندو از اين لحاظ اين شرکت در وضعيت ضعيفي قراردارد.
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مقام معظم رهبري:
نسل امروز ايراني توانايي و امكانات برنامهريزي جهت پيشرفت در علم و تحقيق و اجراي آن را دارد.

بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در شركت ملي پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي ايران (بررسي موردي شركت پااليش نفت شيراز)
دانشجو :احمد حسني

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :غالمرضا جندقي

رشته تحصيلي :مديريت دولتي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

تحقيق حاضر به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با مديريت دانش در شرکت پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي ايران (مطالعه موردي در شرکت پااليش نفت شيراز) ميپردازد.
براي اين منظور ،براي بررسي اين سوال به بررسي ابعاد سرمايه اجتماعي مرتبط با
مديريت دانش پرداخته شد و بعد از بررسي عوامل و مدلهاي مختلف مدلي را که ترکيبي
از تقسيمبندي مديريت دانش بر حسب ابعاد بيان شده توسط آقاي فيليوس ()2002
و سرمايه اجتماعي انتخاب شد .براساس اين مدل به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته
شد .واژه سرمايه اجتماعي مفهومي کلي است که بهوسيله اقتصاددانان اجتماعي مطرح
شد .اين مفهوم سعي در متصل نمودن روابط اجتماعي ميان فردي با ايجاد ارزشهاي
اقتصادي دارد .به مفهوم سادهتر سرمايه اجتماعي مبتني بر اين تاکيد است -روابط
اجتماعي داراي ارزش ميباشند .ميتوان گفت که موضوع مديريت دانش ،پديدههاي
اجتماعي هستند .رايانه ،فنآوري اطالعات و نظاير اينها تضمينکننده موفقيت مديريت
دانش نيستند ،مديرت دانش پايانناپذير است .زيرا حرکت از داده به اطالعات و از
اطالعات به دانش هيجگاه به پايان نميرسد ،کارکنان و مديران سازماني (محيط دروني)
ارباب رجوع و ساير ذينفعان (محيط بيروني) در قلمرو مديريت دانش قرار ميگيرند .از
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آنجا که بهترين منبع موجود براي پاسخ به سواالت استفاده از نظرات کارکنان و مديران
شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران بود ،لذا براساس روش نمونهبرداري
تصادفي طبقهاي از بين آنها نمونه آماري انتخاب گرديد و در نهايت  60پرسشنامه
ازجامعه تحقيق (شرکت پااليش نفت شيراز) شامل كاركنان بخش مهندسي عمومي
 ،11بخش مهندسي پااليش  ،8بازرسي فني  ،8امور مالي  ،13تدارکات و انبار  15و
امور کارکنان  5پرسشنامه جمعآوري گرديد .دادههاي آنها براساس آزمون کولموگروف-
اسميرنوف مورد سنجش قرار گرفت و نرمال بودن دادهها مورد تاييد واقع شد .براساس
مدل به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته شد که شامل يک فرضيه اهم و پنج فرضيه
اخص است .سپس فرضيات تحقيق با انجام آزمون همبستگي اسپيرمن ،مورد تاييد قرار
گرفتند و معناداري آنها به اثبات رسيد .فرضيات تحقيق به جز يکي تاييد شد .در انتها
پيشنهاداتي براي فراهمکردن شرايط مناسب براي بهبود وضعيت مديريت دانش ارائه
شد.
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مقام معظم رهبري:
فضاي عمومي كشور بايستي فضاي ترويج ،توليد ،گسترش و تحقيق علم و پرورش عالم و محقق باشد.

اولويتبندي عوامل موثر بر تسهيم اطالعات در زنجيره تامين

(مطالعه موردي :صنعت پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران)
دانشجو :سيما صديقي گاريز

دانشگاه :دانشگاه عالمه طباطبايي

استادراهنما :لعيا الفت

رشته تحصيلي :مديريت صنعتي -گرايش تحقيق در عمليات

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

امروزه مديريت زنجيره تأمين به عنوان يكي از مباني زيرساختي پيادهسازي كسب و
كارهاي جديد در دنيا مطرح است .مديريت زنجيره تأمين بر پايه دو اصل هماهنگي و
همکاري ،سازمانهاي يک زنجيره را از طريق به اشتراکگذاري و شفافسازي اطالعاتي
با يکديگر هماهنگتر نموده و به همکاري در يک رقابت براي کسب مزاياي رقابتي
بيشتر دعوت مينمايد .از جمله مزاياي تسهيم اطالعات در زنجيره تأمين ميتوان به
کاهش هزينه موجودي ،بهبود بخش سفارش دهي ،بهبود روابط شرکا و بهبود اعتماد
در ميان آنها ،افزايش يکپارچگي فعاليتها ،افزايش هماهنگي موجود در زنجيره تأمين،
کاهش هزينههاي انتقال اطالعات و غيره نام برد .صنعت پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي كشور نيز به عنوان يک صنعت ملي تعداد بسيار زيادي از سازمانها را در طول
زنجيره تأمين خود دارا است .مديريت هماهنگي در اين مجموعه حجيم از سازمانها
بر پايه تسهيم اطالعات ،يکي از مهمترين فعاليتهاي مديريتي است که ميتواند در
کنار ساماندهي زنجيره ،مزاياي رقابتي زيادي را در اختيار اين صنعت قرار دهد .با توجه
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به اهميت تسهيم اطالعات در زنجيره تأمين ضروري است به منظور ايجاد هماهنگي
و يکپارچگي بيشتر در زنجيره تأمين به شناسايي و تعيين عوامل مؤثر بر تسهيم
اطالعات در اين زنجيره پرداخته شود .لذا ،تحقيق حاضر نيز به منظور شناسايي و
رتبه بندي عوامل موثر بر تسهيم اطالعات در زنجيره تأمين در شركت ملي پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي كشور تدوين گرديده است .اين تحقيق بر مبناي روش
پژوهشي ،توصيفي -پيمايشي طراحي شده و با مطالعه عوامل موثر بر تسهيم اطالعات
در زنجيره تأمين به رتبه بندي اين عوامل بر اساس نظر مديران و كارشناسان آشنا به
موضوع در شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي كشور ميپردازد .به منظور
تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شده از نرمافزارهاي  SPSS، EXCELو MATLAB
وآزمونهاي آماري مربوطه و تکنيک  ANPفازي استفاده شده است .نتايج حاصله از
تجزيه و تحليل اطالعات گردآوري شده گوياي آن است که از ميان مهمترين عوامل
موثر بر تسهيم اطالعات در زنجيره تأمين صنعت پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
كشور ،عامل مسئوليت پذيري و تعهد در بين اعضاي زنجيره تأمين نسبت به ساير
عوامل در باالترين اولويت و عامل منافع اعضاي زنجيره تأمين در پايين ترين اولويت
قرار دارد.
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مقام معظم رهبري:

بايد اهل علم در محيط دانشگاه به توليد علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.

بررسي قابليت اطمينان انسان در چارچوب  HSEبا درنظرگرفتن فاكتورهاي
موثر بر عملكرد و سبكهاي تصميمگيري
(مطالعه موردي :شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي)

دانشجو :زهرا مختاري

دانشگاه :دانشگاه تهران

استادراهنما :محمدعلي آزاده

رشته تحصيلي :مهندسيصنايع-گرايشسيستمهاياقتصادياجتماعي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

گسترش جوامع و پيچيدگيهاي تکنولوژيک موجب فراتر رفتن مسئوليت مديران از
افزايش و بهبود توان توليد به توان رويارويي با بحرانهاي مختلف شده است که اين امر
تنها با برنامهريزي صحيح و به موقع امکانپذير است .حوادث از جمله موارد هزينهزا در
سازمان هستند .در سالهاي اخير بررسي حوادث به منظور يافتن علل اصلي بروز آنها
مورد توجه صاحبان صنايع قرار گرفته است .با توجه به ذخاير عظيم نفت و گاز در ايران
و وابسته بودن صنايع مختلف به فرآوردههاي توليدي آنها ،عملکرد صحيح و مداومشان
از اهميت ويژهاي برخوردار است .توجه به مفاهيم ايمني ،بهداشت و محيطزيست که در
سالهاي اخير از الزامات حضور صنايع در صحنه رقابت و حتي هستي است ،از تقريباً يک
دهه قبل در کشورمان آغاز گشته است .اما مطالعات مختلف در زمينه بررسي حوادث
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در صنايع شيميايي ،خطاي انسان را دليل اصلي بسياري از حوادث عنوان کردهاند .به
همين دليل و با بررسي داليل ريشهاي وقوع خطاي انسان توجه به فاکتورهاي انساني
اهميت ويژهاي يافته است .در اين تحقيق سبک تصميمگيري فرد به عنوان فاکتور فردي
مورد توجه قرار گرفته و تأثير آن بر ايمني ،بهداشت و محيطزيست مورد ارزيابي قرار
گرفته است .بدين منظور پرسشنامههايي در اختيار  77نفر از مديران مياني پااليشگاه
تهران قرار گرفته و سبک تصميمگيري و نگاه آنها به شاخصهاي ايمني ،بهداشت و
محيطزيست تعيين شده است .تقسيمبندي سبک تصميمگيري بر اساس طبقهبندي
درايور به پنج دسته قاطع ،انعطافپذير ،سلسلهمراتبي ،فراگير و نظامگرا انجام شده
است .سبک غالب در بين پرسنل مورد بررسي و ارتباط سبک با شاخصهاي  HSEمورد
بررسي قرار گرفته است .سپس با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها ،کارايي هر
سبک تعيين شده ،در مرحله بعد گروهبندي مختلفي از سبکها طراحي شده و ميزان
کارايي گروههايي با ترکيبهاي مختلف از سبکها تعيين شده است .در مرحله آخر با
توجه ماهيت دادهها ،مدل تحليل پوششي در غالب فازي اجرا شده و آناليز حساسيت
آن از طريق مقايسه با مدل تحليل پوششي معمول انجام شده است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 490
مقام معظم رهبري:
اگر کسب دانش با نیت خدمت به کشور و سربلندی ملت باشد ،قطع ًا عبادت و یکی از حسنات خواهد بود

سنجش ميزان آمادگي شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
با اجراي برنامهريزي جانشينپروري با رويكرد نوين مديريت استعدادها
دانشجو :ساره سامكن

دانشگاه :دانشگاه عالم ه طباطبايي

استادراهنما :عباس عباسپور

رشته تحصيلي :مديريت آموزشي

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

هدف از اين پژوهش ،سنجش ميزان آمادگي شركت براي اجراي برنامهريزي جانشينپروري
با رويكرد نوين مديريت استعدادها است .جامعه مورد مطالعه شامل مديران و سرپرستان
شركت پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در سال  1388كه برابر با  406است .روش
مورد استفاده در اين پژوهش ،توصيفي -پيمايشي و حجم نمونه طبق اصول علمي  270نفر،
با استفاده از روش نمونهگيري طبقهاي تعين شد .جهت جمعآوري اطالعات از پرسشنامه
سنجش ميزان آمادگي برنامهريزي جانشينپروري راث ول ( ،) 2005كه داراي  28سوال 5
گزينه اي در  7مولفه (ايجاد تعهد ،ارزيابي الزامات كار فعلي ،ارزيابي عملكرد فردي ،ارزيابي
الزامات كار آتي ،ارزيابي استعداد فردي ،پركردن خالءپرورشي وارزيابي برنامهريزي جانشيني)
به تفكيك دو وضعيت موجود و مطلوب ،استفاده شد .جهت تحليل دادهها از آمار توصيفي
(فراواني ،درصد ،ميانگين ،نمودار) و آمار استنباطي (آزمون  Tهمبسته ،آزمون فريدمن)
استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد كه در تمامي ابعاد مذكور جانشينپروري ميانگين نمرات
وضع مطلوب بيشتر از ميانگين نمرات وضع موجود است .همچنين نتايج حاصل ،بيانگر اين
مسئله است كه در كليه ابعاد جانشينپروري ،درمجموع وضع موجود و وضع مطلوب تعداد
افرادي كه در سطح متوسط قراردارند بيشتر از تعداد افرادي است كه در سطح ضعيف و يا
سطح قوي قرار گرفته اند به نحوي كه قريب به  % 62افراد در وضع موجود ابعاد جانشينپروري
در حد متوسط هستند و قريب به  % 70افراد دروضع مطلوب ابعاد جانشينپروري در حد
متوسط قرار دارند .و اين نتايج تاييد ميكند كه بين وضعيت موجود ميزان آمادگي شركت
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران براي اجراي برنامهريزي جانشينپروري با رويكرد
نوين مديريت استعدادها با وضعيت مطلوب تفاوت معنيداري وجود دارد.
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مقام معظم رهبري:
با علم توأم با دین و « تالش علمی برای خدا و در راه خدا » ،میتوان به توفیقات پایداری دست یافت.

تبيين و بررسي تاثير كيفيت ارتباط با مديران بر پذيرش تغيير سازماني از
منظر تعهد كاركنان به تغيير سازماني
دانشجو :سحر احمدي

دانشگاه :دانشگاه شهيد بهشتي

استادراهنما :عباسعلي حاجيكريمي

رشته تحصيلي :مديريت بازرگاني

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1388 :

چكيده:

در اين تحقيق ،به تغيير سازماني در سطح فردي نگريسته شده و تأثير كيفيت ارتباط مدير–
كارمند بر پذيرش تغيير سازماني از منظر تعهد كاركنان به تغيير سازماني مورد بررسي قرار
گرفته شده است .تعهد به تغيير نيز نقش واسطهاي را بين ارتباط مدير– كارمند و حمايت
رفتاري از تغيير سازماني بر عهده دارد .براي تغيير مورد بررسي نيز خصوصيسازي مد نظر
قرار داده شده است .كاركنان  700نفري پيماني و رسمي شركت پااليش نفت شيراز جامعه
آماري اين تحقيق را تشكيل ميدهند .با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده  175نفر
از اين كاركنان براي پاسخگويي انتخاب گرديدند .براي جمعآوري دادهها و آزمون  12فرضيه
تحقيق از پرسشنامهاي داراي روايي و پايايي بااليي استفاده شده است .يراي پايايي تحقيق
از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است .كه براي پرسشنامه اين تحقيق 0/87بوده است
و اين مقدار بااليي است .براي بررسي روابط بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون و به
منظور بررسي مدل مفهومي تحقيق از روش معادالت ساختاري استفاده گرديد .براي بررسي
متغيرهاي جمعيت شناختي از آمار توصيفي كمك گرفته شده است .همچنين براي از تحليل
عاملي تاييدي براي تعيين روايي و سنجش مدلهاي اندازهگيري متغيرها استفاده شده است.
نتايج نشان ميدهد كه در كل ،كيفيت ارتباط كاركنان با مديران رابطه معناداري بر تعهد
كاركنان به تغيير سازماني نداشته است .تعهد عاطفي و هنجاري رابطه مثبتي با هر سه سطح
حمايت رفتاري كاركنان از تغيير سازماني داشته اند .تعهد مستمر به تغيير نيز تنها بر همراهي
با تغيير رابطه منفي و معناداري داشته است .همچنين رابطه كيفيت ارتباط با مديران با هر
سه سطح حمايت كاركنان از تغيير سازماني ،مثبت و معنادار بوده است .مدل تحقيق نيز از
برازش مناسبي برخوردار است.

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 492
مقام معظم رهبري:
دانشگاهها باید از لحاظ تدریس به میدان پرتحرک علمی و مباحثه دائم و تحقیق و پژوهش تبدیل شوند.

بررسي تكنيك ارزيابي متوازن در سنجش عملكرد شركت ملي پااليش و
پخش
دانشجو :ابوالقاسم ميري

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي  /علوم و تحقيقات

استادراهنما :دكتر محمد محسن جنايي

رشته تحصيلي :حسابداري

مقطعتحصيلي :كارشناسي ارشد

تاريخ1389 :

چكيده:

امروزه ،انتقادات به معيارهاي مالي سيستمهاي ارزيابي عملکرد سنتي افزايش يافته است ،زيرا
داراي نگرشي تاريخي و فاقد آينده نگري هستند و شرکتها را مجبور به تعقيب اهداف کوتاه
مدت به بهاي از دست دادن اهداف بلند مدت مينمايند .ارزيابي متوازن يکي از سيستمهاي
ارزيابي عملکرد نوين است که براي اولين بار توسط کاپالن و نورتون به عنوان سيستم ارزيابي
عملکرد نوين و چند بعدي ارائه گرديد و شرکتها را مجبور به همسويي با ارزيابي عملکرد
سازمان و کنترل آن از منظر مشتري ،فرآيندهاي داخلي و يادگيري و رشد و بررسي تاثير
آن مناظر به منظر به منظر مالي مينمود .اين سيستم پس از حصول نتايج موفقيت آميز و
در اجراي استراتژي سازمانها ،به عنوان يک سيستم مديريت استراتژيک ارتقا يافت .اين
تحقيق درصدد است با توجه به منافع بالقوه اين سيستم ،امکانسنجي اجراي آن و همچنين
امکان شاخصسازي از منظرهاي مختلف را در شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي ايران مورد بررسي قرار دهد .جمعآوري اطالعات از طريق پرسشنامهاي انجام شده است
که براي کارکنان شرکت پااليش آبادان که به عنوان جامعه آماري پاياننامه انتخاب گرديد،
توزيع گرديده است .فرضيات تحقيق که مبناي پرسش اصلي پژوهش که آيا امکان اجراي
ارزيابي متوازن در شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران وجود دارد يا خير
تدوين گرديده است .فرضيات با آزمون  Tاستيودنت مورد بررسي و تمامي فرضيات اصلي و
فرعي مورد تاييد قرار گرفتند .براي اطمينان بيشتر از آزمون کاي– دو نيز استفاده گرديد،
نتايج تحقيق را ميتوان بهصورت زير خالصه کرد :امکان اجراي ارزيابي متوازن در شرکت
ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران وجود دارد.

نمايه الفبايي
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پروژههاي دانشجويي مورد حمايت مديريت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت آبادان
رديف

نام پروژه

دانشگاه

1

شبيهسازي عددي نفوذ گازهاي  CO2و  CH4درون يك مخزن مفروض

دانشگاه علم و صنعت ايران

2

بررسي ميزان سميت ترشياري بوتيل اتر ( )MTBEبا استفاده از آزمون
زيستي دافني مگنا

دانشگاه آزاد اهواز واحد علوم و
تحقيقات

3

سنتز زئوليت  Yو تست آن در كراكينگ كاتاليستي

4

شبيهسازي و بهينهسازي رآكتور توليد بنزين از پلي اتيل سنگين

5

مدلسازي فرآيند كاهش سختي آب با استفاده از زئوليتها در برجهاي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد
صنعتي پااليشگاه آبادان و پتروشيمي بندر امام

دانشگاه تهران
دانشگاه صنعت نفت

6

ساخت حسگر بر روي يك بستر كوارتز

دانشگاه علم و صنعت ايران

7

ساخت نانولولههاي كربني قابل استفاده براي جذب گاز هيدروژن

دانشگاه علم و صنعت ايران

8

سنتز پودر نانو كريستالين تيتانات روي به روش سل-ژل

دانشگاه علم و صنعت ايران

9

تغليظ اسيد سيتريك به روش الكترودياليز

دانشگاه علم و صنعت ايران

10

تصفيه پسابهاي نفتي به روش ميكروفيلتراسيون

دانشگاه علم و صنعت ايران

11

تصفيه پساب نفتي به روش تقطير غشايي

دانشگاه علم و صنعت ايران

12

مدلسازي فرآيندهاي غشايي (مدلسازي  CFDفرآيند اسمز معكوس)

دانشگاه علم و صنعت ايران

13

بررسي روشهاي ساخت آزمايشگاهي غشا پليمري براي جداسازي CO2
از جريانهاي گازي

دانشگاه علم و صنعت ايران

14

بررسي روشهاي ساخت آزماشگاهي غشا به منظور جداسازي  LPGاز
جريانظهاي گازي

دانشگاه علم و صنعت ايران

15

بررسي عوامل موثر بر جانشيني ايزومورفي در بنتونيتها

16

ساخت كاتاليست تبديل ضايعات پليمري

17

آناليز تخريب لولههاي واتروال بويلرهاي پااليشگاه آبادان با استفاده از
دادههاي آزمايشگاهي

18

شبيهسازي واحد تقطير  80پااليشگاه آبادان و بررسي اثر تغييرات دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر
خوراك واحد با ميعانات گازي در محصوالت پااليشگاه

دانشگاه تهران
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه صنعت نفت
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19

بررسي اثر پارامترهاي دما و نسبت كاتاليست روي كراكينگ ضايعات
پليمري جهت تبديل به محصول مايع نفتا

20

حل عددي و نرمافزاري مدل ديناميكي برج تقطير

21

طراحي سيستم خبره واحد تقطير خام جهت بهينهسازي فرآيند به
كمك الگوريتم ژنتيك

دانشگاه تهران

22

مطالعه  CFDتأثير اندازه كاتاليست در بستر پرشده جذب

دانشگاه رازي

23

طراحي و مدلسازي يك پروانه  SIDE ENTRYجديد به منظور
افزايش راندمان اختالط

دانشگاه رازي

24

بررسي اثر الگوي جريان توليدي توسط همزن در شار عبوري از غشا با
استفاده از CFD

دانشگاه رازي

25

بررسي آسيب پذيري ساختمانهاي بتوني قديمي به روش تحليلي

26

مدلسازي ديناميكي برج تقطير (شبيهسازي رايانهاي پايا و پوياي برج تقطير)

دانشگاه علم و صنعت ايران

27

مقابله با مشكل رسوبگذاري نفت خام با استفاده از فناوري هاي زيستي

دانشگاه صنعتي شريف

28

استفاده از الگوي باركدگذاري  Adaptiveدر ارزيابي تغيير شكل
االستيك سازه

دانشگاه صنعتي شريف

29

مدلسازي مشعلهاي Low Nox

30

شبيهسازي واحد كتكراكر پااليشگاه آبادان با استفاده از نرمافزار  Hysisدانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر

دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه صنعتي اميركبير

31

مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي  CFDوسايل افزاينده انتقال حرارت
در مبدلهاي حرارتي

دانشگاه رازي

32

ارائه يك مدل ترموديناميكي در فرآيند جذب مواد آروماتيكي از لوبكات
توسط حالل فورفورال

دانشگاه علم و صنعت ايران

33

بررسي سينتيكي تخريب متيل ترسيو-بوتيل اتر ( )MTBEبا استفاده از
كاتاليزور تيتانيوم دياكسيد  TiO2به روش فتوشيميايي

دانشگاه صنعتي شريف

34

استفاده از الگوي بارگذاري مودال در ارزيابي ظرفيت تغيير شكل
سازههاي بتني نامتقارن تحت اثر تحريكهاي چند جهتي

دانشگاه صنعتي شريف

35

استفاده از فرآيند تراوش تبخيري به منظور جداسازي حاللهاي آلي

دانشگاه علم و صنعت ايران

36

مدلسازي فرآيندهاي غشايي

دانشگاه علم و صنعت ايران

37

ارائه الگوريتم مناسب به منظور بهينهسازي برجهاي تقطير

دانشگاه علم و صنعت ايران

38

ارائه يك مدل تركيبي به منظور پيشبيني پروفايل دما و فشار در
مبدلهاي پوسته وتيوب

دانشگاه علم و صنعت ايران
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39

تحليل شبكه مبدلهاي حرارت با محدوديت اتصال

دانشگاه علم و صنعت ايران

40

بررسي افت فشار در خطوط انتقال سياالت دوفازي با تكيه بر الگوي
جريان و توزيع دما

دانشگاه علم و صنعت ايران

41

مدلسازي رياضي و شبيهسازي برجهاي تقطير استخراجي و شبيهسازي آن

دانشگاه علم و صنعت ايران

42

تهيه يك اكسيژنزداي طبيعي قابل استفاده درصنعت

دانشگاه صنعت نفت

43

تهيه يك بازدارنده طبيعي خوردگي براي محيطهاي اسيدي

دانشگاه صنعت نفت

44

بررسي دقت منحنيهاي پوالريزاسيون بافل در محيطهاي اسيدي

دانشگاه صنعت نفت

45

مطالعه  CFDاستفاده از همزن جت بهجاي همزن پروانهاي در رآكتور
بههمخورده خنثي ساز

دانشگاه رازي

46

بررسي رفتار ديناميكي مخازن نفت سقف شناور با درنظرگيري اندركنش
خاك و سازه

دانشگاه صنعتي شريف

47

بررسي اثرات سميت ديازينون بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيك بچه
ساسماهيان ايراني

علوم و فنون دريايي خرمشهر

48

ساخت کاتاليست تبديل مازوت به بنزين

49

بررسي سينتيك واكنش تبديل پلياتيلن سنگين به بنزين

50

معرفي انواع مشعلهاي گازي رايج در صنعت وبررسي روشهاي طراحي
بعضي ازآنها

51

تحليل وبررسي ريسكهاي مرتبط با نظارت برساخت درپروژهها

52

استفاده از آلومينيوم هيدروژن سولفات در واكنشهاي آلكيالسيون
فريدل-كرافت

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه

53

بررسي چگونگي استقرار نظام مديريت تعادل بين كار و زندگي براي
ارتقاء سالمت كاركنان شركت پااليش نفت آبادان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

54

توليد نرمافزار در ارزيابي مناسب بودن براي سرويسدهي FFS ،طبق
استاندارد API RP 579

دانشگاه صنعت نفت

55

شبيهسازي حفاظت کاتدي با استفاده از روش المان مرزي

دانشگاه صنعت نفت

56

مدلسازي حفاظت کاتدي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

دانشگاه صنعت نفت

57

کنترل هوشمند بويلرهاي صنعتي با قابليت تحملپذيري در مقابل وقوع
عيوب عملکردي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز

58

ارزيابي تدابير ايمني درشركت پااليش نفت آبادان

دانشگاه آزاد اهواز واحد علوم و
تحقيقات

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعتي اصفهان
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59

استفاده ازالگوريتم مورچگان جهت بهينهسازي فرآيندهاي شيميايي
كنترل برج تقطير

60

مطالعه اجتماعات بايوفولينگها درآبهاي اروندرود

61

اصالح شبكه مبدل حرارتي واحد تقطير شركت پااليش نفت آبادان
بهوسيله نرمافزار ASPEN

62

سولفورزدايي ازسوخت گازوئيل به وسيله جاذب X- Complexion

دانشگاه صنعتي اميركبير

63

ارزيابي قابليت سرويسدهي  FFSبرطبق استاندارد API RP579

دانشگاه صنعت نفت

64

ارائه مدلي جهت ارتقاء تعهد كاركنان شركت پااليش نفت آبادان

65

مدلسازي رياضي تشكيل كك ،ناشي از تخريب حرارتي سياالت نفتي
درون لولههاي كورههاي صنعتي

دانشگاه اصفهان

66

تهيه ماژول نرمافزاري بازرسي بر مبناي ريسک مختص تيوب باندلهاي
حرارتي مطابق با استاندارد API RP- 581

دانشگاه صنعت نفت

67

بهينهسازي بهرهوري توربينهاي گازي جديد پااليشگاه آبادان با بهرهگيري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي
از روش مناسب خنكسازي هواي ورودي به كمپرسورهاي آنها

68

بهبود عملكرد مبدلهاي حرارتي در واحد تبديل كاتاليستي پااليشگاه آبادان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي

دانشگاه زاهدان
علوم و فنون دريايي خرمشهر
دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن

69

ارزيابي الكتروشيميايي خوردگي فوالد هاي كربني در حضور
دياكسيدكربن واسيد استيك

دانشگاه صنعت نفت

70

پوششهاي سخت نانوكامپوزيتي نيكل شامل نانو ذرات اكسيد تيتانيوم
با مقاومت باال در مقابل خوردگي

دانشگاه صنعت نفت

71

تست غيرمخرب سازههاي ورقي با استفاده از امواج فراصوتي هدايت شده

دانشگاه صنعت نفت

72

بررسي اثر بازدارندگي خوردگي موليبدات بر روي سيستمهاي خنك
كننده آبي

دانشگاه صنعت نفت

73

اندازهگيري عيوب به روش زمان پرواز پراش با استفاده از ترانس ديوسر
ارائه فازي

دانشگاه صنعت نفت

74

جداسازي و شناسايي باکتريهاي دريايي مقاوم به فلزات مس وکادميم
در بندر صادراتي ماهشهر و بررسي عملکرد باکتريها در جذب زيستي
فلزات مس وکادميم

علوم و فنون دريايي خرمشهر

75

جداسازي وشناسايي باکتريهاي دريايي مقاوم به فنانترن (آروماتيکها)
در بندرصادراتي ماهشهر وبررسي تجزيه آنها توسط باکتريها

علوم و فنون دريايي خرمشهر

76

بررسي تنوع ژنتيکي و توانايي جذب جيوه در باکتريهاي دريايي مقاوم
به جيوه در منطقه ماهشهر

علوم و فنون دريايي خرمشهر

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 508
77

بررسي ارتباط بين اصول مديريت کيفيت جامع و رضايتمندي و
وفاداري کارکنان در پااليشگاه آبادان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك

78

بررسي نفوذ هيدروژن در فوالد  APIX70با استفاده از روش امپدانس
الکتروشيميايي

دانشگاه صنعت نفت

79

بررسي اثر بافت رسوب الکتريکي آلياژ  Ni–Moايجاد شده در مايع
يوني بر مقاومت به خوردگي آن

دانشگاه صنعت نفت

80

تعيين ضرايب انتشار آاليندههاي هوا در مشعلهاي گازي صنايع نفت

81

بررسي تجربي اثر برخي ترکيبات بازدارنده شيميايي و روغنهاي گياهي
بر کنترل پديده رسوب آسفالتين نفتخام ايران

دانشگاه صنعتي سهند
دانشگاه اصفهان

آبادان -صندوق پستی  555تلفن  0631-2229802-9 :فاکس 021-66152423 :
www.abadan-ref.ir
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پروژههاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند
رديف

نام پروژه

دانشگاه

1

تصفيه فتوشيميايي پساب پااليشگاه

2

استحصال مواد نفتي با ارزش از لجنهاي نفتي پااليشگاه

3

ارزيابي فرهنگ سازماني سطوح مديريت و سرپرستي پااليشگاه بر اساس
مدل فرهنگ سازماني دينسون 2000

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك

4

بررسي و كاربرد انواع ممانعتكنندههاي شيميايي جهت كاهش و كنترل
خوردگي در صنايع پااليش نفت

دانشگاه فني مهندسي اراك

5

انتخاب راهبرد بهينه نگهداري بر مبناي فرآيند سلسله مراتبي تحليلي
فازي (مطالعه موردي :شركت پااليش نفت شازند اراك)

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك

6

مدلسازي سينتيكي رآكتور واحد هيدروكراكينگ

دانشگاه اراك

7

مطالعه پايداري و تخمين شرايط  Runawayدررآكتورهاي واحد
هيدروكراكر

دانشگاه اراك

8

مدلسازي ديناميكي واحد هيدروكراكر به منظور برآورد سيستم تخليه
به مشعل

دانشگاه اراك

9

بهينهسازي فرآيند تثبيت و آبگيري از لجن تصفيه خانه فاضالب پااليشگاه
اراك

دانشگاه صنعتي شريف

10

بررسي انتگراسيون گرمايي شبکه تبادلگر گرمايي واحد هيدروکراکر
پااليشگاه اراک

دانشگاه سيستان و بلوچستان

11

بررسي و راهكارهاي كاهش مصرف آب در پااليشگاه اراك با استفاده از
تكنولوژي پينچ

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

12

تاثير كوچكسازي بر نوآوري در سطح فردي سازمان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك

13

ارزيابي و اندازه گيري ريسك هاي ايمني در صنايع

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك

14

تشخيص عيب با استفاده از طيف فركانس و كاربرد آن در مانيتورينگ
پمپهاي پااليشگاهي و بررسي يك مورد خاص در پااليشگاه اراك

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك

15

بررسي سينتيك واكنش افزايش نيتريت به فسفومولبيدنيوم و اندازهگيري
اسپكتروفتومتري نيتريت در آب

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك

16

جداسازي آروماتيكهاي هيدروكربني از بنزين به روش استخراج مايع – مايع

دانشگاه اراك

17

استفاده از مدل  SIRدر راستاي بررسي تكنيكهاي انتخاب پيمانكار

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 510
18

بررسي روشهاي مختلف پيشبيني خرابي ماشين آالتدوار پااليشگاه
وارائه يك برنامه بهينه جهت تعميرات

دانشگاه تفرش

19

بررسي و اجراي فرآيند اصالح دادهها وتشخيص خطاهاي عمده در واحد
هيدروكراكر

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

20

شبيهس��ازي ديناميك��ي وكنت��رل كمپرس��ورهاي هي��دروژن مصرف��ي
هيدروكراكر

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
شاهرود

21

بررسي انواع خوردگي در واحدهاي عملياتي

دانشگاه اراك

22

جايگاه تامين اجتماعي در قراردادهاي دولتي

دانشگاه شهيد بهشتي

23

انتگراسيون حرارتي واحد تقطير بعد از اعمال تغييرات طرح توسعه

24

اندازهگيري مقادير بسيار ناچيز برخي از فلزات سنگين از قبيل واناديوم در
نمونههاي نفتي با استفاده از تكنيك پيش تغليظ

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
شمال

25

بررسي تجربي استفاده از نانو كاتاليستهاي جديد در واحدهاي كاتاليستي

دانشگاه اراك

26

بهينهسازي مصرف آب در پااليشگاه امام خميني(ره) شازند

دانشگاه اراك

دانشگاه تبريز

کیلومتر  20جاده اراک -بروجرد صندوق پستی  38671 - 41111تلفن0861 - 3674541 - 4 :
فاکس021 - 66153035 :
www.ikorc.ir
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پروژههاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت اصفهان
رديف

نام پروژه

دانشگاه

1

طراحي و بهينهسازي شبكه تبادلگرهاي حرارتي واحد تقطير با استفاده از
تكنولوژي pinch

دانشگاه سيستان و
بلوچستان

2

جذب گازكربنيك بهوسيله محلولهاي آمينه جهت بررسي مكانيزم
جذب و معرفي آمين مناسب در برج جذب با آكنههاي سيال (جذب گاز
دياكسيدكربن بهوسيله كاستيك در برج جذب آكنههاي سيال)

دانشگاه صنعت نفت اهواز

3

خوردگي فوالد كربني در محلولهاي  DEAو  DGAو بررسي امكان
جايگزيني آنها در واحد تصفيه گاز پااليشگاه

دانشگاه صنعتي اصفهان

4

استفاده از باكتريها براي مقابله با ايجاد رسوبات واكسي در تركيبات نفتي
همراه واكس زياد

دانشگاه اصفهان

5

حذف بيولوژيك مواد نفتي از خاك

دانشگاه اصفهان

6

بررسي دماي پايدارسازي و نحوه سردشدن بر حساسيت خوردگي بين
دانهاي درمنطقه مجاور جوش فوالد زنگ نزن آستينيتي 347

دانشگاه صنعتي اصفهان

7

بررسي پارارمترهاي مؤثر بر جوشپذيري سوپر آلياژهاي پايه نيكل و عيوب
ايجاد شده بر ()Incoloy800

دانشگاه صنعتي اصفهان

8

آناليز عددي فرآيند جوشكاري قوسي سوپر آلياژهاي پايه نيكل(  (�Incol
)ogy800

دانشگاه صنعتي اصفهان

9

شناسايي عوامل استرسزاي شغلي و رابطه آنها با سالمت روان و عملكرد
شغلي و كيفيت زندگي

دانشگاه شهيد چمران

10

طراحي مدل رياضي برنامهريزي توليد شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه شهيد بهشتي

11

بررسي روشهاي موجود و انتخاب بهترين روش و سعي در برطرف نمودن
اشكاالت باالنس محورهاي موتورها

دانشگاه بوعلي سينا

12

محاسبات شبكه مبدلهاي حرارتي در واحد تقطير

دانشگاه سيستان و
بلوچستان

13

گياه پااليي هيدوركربورهاي نفتي لجن تصفيه پااليشگاه اصفهان در دو
خاك آهكي

دانشگاه صنعتي اصفهان

14

توليد نيكل نانوكريستالي به روش الكتروپايتينگ

دانشگاه صنعتي اصفهان

15

بررسي تأثير آماده سازي سطح بر مورفولوژي و بافت پوششهاي رسوب
الكتريكي (روي-كبالت)

دانشگاه صنعتي اصفهان

16

بررسي خوردگي فوالد كربني در محلولهاي آمين

دانشگاه صنعتي اصفهان

17

حذف زيستي فلزات نيكل و واناديوم از نفت خام (جذب فلزات سنگين
توسط جاذب زيستي جذب و زئوليتها و مقايسه عملكرد آنها)

دانشگاه اصفهان

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 512
18

بررسي حمل قطرات دي گليكول آمين ( )Carry Overاز برج جذب گاز
واحد گازترش پااليشگاه

دانشگاه صنعتي شريف

19

تخريب منواتانول آمين ( )MEAبا استفاده از كلينوپتيولواليت اصالح
شده و تبديل منومتانول آمين به ماده قابل دفن در محيط زيست

دانشگاه اصفهان

20

شبيهسازي فرآيند اكستروژن مستقيم قطعات با ابعاد بزرگتر از بيلت اوليه

دانشگاه تهران

21

جذب گازكربنيك در محلول سودسوزآور در برج جذب بستر سيال در
حضور مواد كف ساز

دانشگاه صنعت نفت اهواز

22

بررسي ميزان تحقق شاخصهاي توانمندسازي كاركنان شركت پااليش
نفت اصفهان از طريق آموزشهاي ضمن خدمت

دانشگاه اصفهان

23

جوشكاري و جوشپذيري غيرمشابه آلياژ  Incogoy800به فوالد  HPو
ارزيابي خواص اتصال

دانشگاه صنعتي اصفهان

24

بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي در جوشكاري آلياژ A560 50/ 50به A300

دانشگاه صنعتي اصفهان

25

ارائه ميكروارگانيسم جديد براي حذف فلزات از نفت خام

دانشگاه اصفهان

26

مطالعه و بررسي جداسازي گوگرد از تركيبات نفتي توسط زئوليتهاي
سنتزي نانو حفره

دانشگاه اصفهان

27

سولفورزدايي از برشهاي سبك نفتي به روش اكسيداسيون ()ODS

28

طراحي و بهينهسازي فرآيند برادهبرداري فرمهاي گرد به روش اسپارك
(بهينهسازي فرآيند اسپارك بر روي فرمهاي چرخشي)

دانشگاه مالزي

29

مدلسازي و مطالعه پارامترهاي جذب آب از گاز با استفاده از غربالهاي
مولكولي

دانشگاه صنعتي اصفهان

30

بررسي جوشپذيري اتصال غيرمشابه فوالد زنگ نزن به آلياژ A560

دانشگاه صنعتي اصفهان

31

شبيهسازي عددي تنشهاي پسماند حاصل از جوشكاري قوسي لولههاي
سوپر آلياژ Incogoy800

دانشگاه صنعتي اصفهان

32

انتخاب جنس مناسب تيوب مبدلهايحرارتي واحد آب ترش شركت
پااليش نفت اصفهان

دانشگاه كرمان

33

ابداع روشي براي طراحي برجهاي تقطير تيغهدار

دانشگاه صنعت نفت اهواز

34

تخمين عمر سوپرهيترها در صنايع نفت

دانشگاه علم و صنعت ايران

35

بررس��ي راهكارهاي توس��عه مديريت انس��اني ب��ا اس��تفاده از برنامهريزي
استراتژيك آموزشي در پااليشگاه اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
نجف آباد

36

تحليل تركيبي پينچ اكسرژي جهت بهينهسازي مصرف انرژي در برج
تقطير پااليشگاه اصفهان

دانشگاه سيستان و
بلوچستان

37

روكشكاري فوالد زنگ نزن رسوب سختي  4-PH 17با آلياژهاي پايه
كبالت

دانشگاه صنعتي اصفهان

38

بررسي ميزان حاكميت فرآيندهاي مديريت دانش در شركت پااليش نفت
اصفهان و ارائه راهكارهاي بهبود

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتي شريف
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39

شبيهسازي مونت كارلو در فرآيند تشكيل خوشه آسفالتني

دانشگاه اصفهان

40

سنتز وشناسايي نانوفوتوكاتاليست تيتانيوم دياكسيد و كاربرد آن در
واكنش تخريب فوتوشيميايي مركاپتانها

دانشگاه اصفهان

41

تشخيص رسوب و خوردگي درخطوط لوله به روش راديوگرافي صنعتي با
استفاده از روشهاي پردازش تصوير

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
نجف آباد

42

بررسي تاثير دقت ساخت پرههاي پمپ گريز از مرکز روي عملکرد پمپ به
روشهاي تحليلي و عددي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات

43

کمينهسازي مصرف آب و توليد پساب در فرآيندهاي شيميايي

44

پروژه پژوهشي مشخصهسازي خوراک و محصوالت مياني برج تقطير

45

مطالعه آزمايشگاهي ،مدلسازي و شبيهسازي حذف گوگرد از بنزين توسط
قرصهاي زئوليت در يک رآکتور بسته

دانشگاه اصفهان

46

کاهش/حذف دياکسيدگوگرد ( )SO2از جريان گازي توسط ميدان
الکتريکي

دانشگاه صنعتي اصفهان

47

گوگردزدايي از برشهاي سبک نفتي به روش اکسيداسيون ()ODS

دانشگاه صنعتي شريف

48

بررسي فرآيند نشست کک در نانو حفرههاي کاتاليست واحد کاتاليتيک

دانشگاه صنعتي شريف

49

تحليل انرژي واگزرژي به منظورافزالش باده بويلر

50

پوشش پودري نانوكامپوزيت  PPMMTباروش الكترواستاتيك پاشش بر
روي فوالدكربني ساده

دانشگاه اصفهان

51

مدلسازي رياضي و شبيهسازي پخش آاليندههاي گازي خروجي از
پااليشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

52

گوگردزدايي از بنزين توسط كاتاليزورهاي تهيه شده بر پايه زئوليت Y
منتشرشده

دانشگاه اصفهان

53

بررسي خوردگي نواحي مختلف قطعه جوشكاري شده فوالدهاي زنگ نزن
آستينيتي ال 316

دانشگاه صنعتي اصفهان

54

طراحي مدل مفهومي سيستم اطالعات مديريت منابع انساني شركت
پااليش نفت اصفهان

دانشگاه يزد

55

رويه كاري فوالد زنگ نزن مارتنزيتي بااستاليت 6و ارزيابي ساختار و
رفتارفرسايشي

دانشگاه صنعتي اصفهان

56

روكشكاري فوالد ساده كربني با پوشش از استاليت  6و ارزيابي زيرساختار
و رفتارخوردگي

دانشگاه صنعتي اصفهان

57

بازيابي نيكل و تنگستن از كاتاليستهاي مستعمل واحد هيدروكراكينگ
شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
قائمشهر

دانشگاه سيستان و
بلوچستان
دانشگاه رازي

دانشگاه يزد
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58

شبيهسازي و بهينهسازي عملكرد برج تثبيتكننده بنزين واحد
بنزينسازي پااليشگاه اصفهان و ارزيابي اثر بوتان بر كيفيت بنزين
شبيهسازي عملكرد برج تثبيتكننده واحد تبديل كاتاليستي

دانشگاه صنعت نفت

59

بهينهسازي انتخاب محلول اسيد شويي و بازدارنده فوالد ضد زنگ
آستيتي مقاوم به حرارت كاربردي در بويلرهاي تحت فشار

دانشگاه شهيد باهنر

60

بررسي موانع اثربخشي دورههاي آموزشي پااليشگاه نفت اصفهان و ارائه
پيشنهاد براي رفع آن

61

شبيهسازي انتقال حرارت در محفظه احتراق كوره  101پااليشگاه
اصفهان

62

بررسي فني و اقتصادي رسوبگذاري در مبدلهاي حرارتي واحد تقطير
خام پااليشگاه اصفهان

دانشگاه كاشان

63

مطالعه آزمايشي و عددي اثر تقويت براي كاهش اثر بارهاي محلي بر
روي كلگي بيضي گون  2:1تحت فشار داخلي

دانشگاه كاشان

64

اندازهگيري آرسنيك و سلنيوم در فرآوردههاي نفتي با دستگاه جذب
اتمي به روش توليد هيدريد

دانشگاه پيام نور

65

بازيابي كبالت ،تنگستن ،نيكل و موليبدن از كاتاليستهاي مستعمل واحد
هيدروتريتينگ پااليشگاه اصفهان با روشهاي شيميايي و فتوشيميايي
(گياه پااليي)

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
قائمشهر

66

مدلسازي ،طراحي و شبيهسازي ترنسپورهاي كممصرف براي گرههاي شبكه
حسگر بيسيم

دانشگاه شاهد

67

جوشكاري سوپر آلياژ  IN-657و ارزيابي خواص اتصال

68

زيست پااليي برخي از هيدروكربنهاي آروماتيك نفتي به وسيله
گونههاي باكتري يابي جداشده از خاكهاي آلوده

69

مدلسازي برجهاي جذب شده و دفع واحد هيدوژن بخش آيزوماكس
پااليشگاه اصفهان با استفاده از شبكههاي عصبي

70

بررسي ارتباط نوسانات قيمت نفت خام بر قيمت محصوالت و تأثير آن بر
سود سهامداران در شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
دهاقان

71

ارزيابي تأثير ويژگيهاي كيفي اطالعات حسابداري مديريت و محتواي
اطالعاتي گزارشات حسابداري مديريت بر تصميمگيري مديريت

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات

72

شناسايي موانع تسهيم دانش در شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه اصفهان

73

آسيب شناسي تأخيرات خريدهاي خارجي در شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه اصفهان

74

ارائه روشي براي مسئله انتخاب تأمينكنندگان كاال و مواد (مطالعه موردي
شركت پااليش نفت اصفهان)

دانشگاه صنعتي اميركبير

دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات
دانشگاه گرگان
دانشگاه فردوسي مشهد
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75

اولويت بندي فرآيندههاي قابل بهبود مديريت و توسعه منابع انساني شركت
پااليش نفت اصفهان بر اساس چارچوب طبقه بندي فرآيند  APQCبا
رويكرد IPA

دانشگاه يزد

76

ارزيابي عملكرد واحدهاي عملياتي پااليشگاه اصفهان با استفاده از مدلهاي
تصميمگيري چند معياره

دانشگاه اصفهان

77

تعيين تأثير استقرار نظام مديريت مشاركتي از طريق سيستم پيشنهادها
بر عملكرد منابع انساني شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه اصفهان

78

مدلسازي رياضي و مطالعه آزمايشگاهي بازيافت دومرحلهاي انرژي از
گازهاي گرم خروجي از دودكشها در بستر ثابت

دانشگاه اصفهان

79

كنسرسيوم سيانو باكتريها و باسيلوسها در تجزيه نفتخام در پااليشگاه
نفت اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تهران شمال

80

بهبود شبكههاي مبدل حرارتي واحد تقطير پااليشگاه نفت اصفهان به
كمك آناليز پينچ با در نظر گرفتن اثرات افت فشار

دانشگاه صنعتي اصفهان

81

آناليز پينچ و اگزرژي واحد تقطير  2شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان

82

مدلسازي و شبيهسازي و بهينهسازي واحد نمك زدايي

دانشگاه صنعتي اصفهان

83

بررسي راه كارهاي كاهش گرفتگي در غشاهاي اسمز معكوس -بررسي
موردي پااليشگاه اصفهان

84

ارزيابي و سنجش اثر بخشي كلي تجهيزات در سيستم خط توليد پيوسته
واحد آيزوماكس پااليشگاه اصفهان

85

امكان سنجي پياده سازي نت تاب در شركت پااليش نفت اصفهان

86

بررس��ي روشهاي تولي��د محصوالت جانبي مانند کود آمونيم س��ولفات از
گاز هاي زائد

دانشگاه صنعتي اصفهان

87

بررسي اختالالت اسكلتي – عضالني گروه عمليات و تعميرات پااليشگاه
نفت اصفهان به روش  QECو  RULAو بررسي همبستگي اين دو روش

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات

88

محاسبه تلفات اکسرژي در يکي از سيکلهاي واحد توليد برق پااليشگاه
اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تهران جنوب

89

ارزيابي خطاهاي انساني اپراتورهاي شرکت نفت اصفهان به دو روش
 HEARTو SHERPA

90

بررسي كيفي و اقتصادي اثرات افزودنيهاي مختلف به بنزين پااليشگاه
اصفهان

91

بررسي ميزان آمادگي شركت پااليش نفت اصفهان به منظور اجراي
مديريت ارتباط با مشتري ()CRM

دانشگاه تهران

92

تحليل نگرش کارکنان با قرارداد دائم و غير دائم نسبت بهايمني

دانشگاه اصفهان

93

آناليز پينچ و اكسرژي واحد تقطير 2شرکت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان

94

رابطه هوش فرهنگي و اثر بخشي ا رتباطات انساني در بين پرسنل
شرکت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان

دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه اصفهان

دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان
دانشگاه صنعتي اصفهان
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95

شناسايي موانع سازماني موثر بر بازارگرايي در شرکت پااليش نفت
اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
نراق

96

آبشويي زيستي فلزات سنگين توسط باکتريهاي بومي اکسيدکننده
گوگرد و آهن جداسازي شده از خاک منطقه يا لجن آلوده به فلزات سنگين
تحت تاثير نسبتهاي مختلف گوگرد/خاک

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان

97

مدلسازي انتقال هيدروكربنهاي نفتي در خاك و پيش بيني آلودگي
آبهاي زير زميني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات

98

مقايسه ساختار سازماني در سازمانهاي دولتي و خصوصي
(مطالعه موردي  :طراحي مجدد ساختار شرکت پااليش نفت اصفهان
هنگام ورود به بخش خصوصي)

دانشگاه تهران

99

امکان سنجي دورکاري در پااليشگاه نفت اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي باز -شيف ( )Schiff baseجديد به
100
عنوان كاتاليزور در واکنشهاي آلي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
شهررضا

بررسي مقايسهاي ظرفيت جاذبهاي اکسيد مس آمورف بر پايه آلومينا
 101و جاذبهاي ساختار يافته  SBA 15بر پايه سيليکا-آلومينا در حذف
 SO2از مخلوط گازها

دانشگاه صنعتي اصفهان

شناسايي سنجش ،و تأثير انگيزانندهها براي تسريع روند پياده سازي
 102مديريت دانش در شركت پااليش نفت اصفهان از ديدگاه كاركنان شركت
پااليش نفت اصفهان

دانشگاه اصفهان

رابطهي بين اشتياق شغلي با تعارض كار -خانواده و سالمت كاركنان با
103
درنظر گرفتن نقش ميانجيگري حمايت سرپرست و حمايت خانواده

دانشگاه اصفهان

بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر ارتقاء بهرهوري منابع
 104انساني
(مطالعه موردي شركت پااليش نفت اصفهان)

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
نجف آباد

 105امكان سنجي پياده سازي  RCMدر پااليشگاه اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خميني شهر

ساخت و اعتبار يابي پرسشنامه جامع قلدري در محيط كار(درشركت
106
پااليش نفت اصفهان)

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوارسگان

كيلومتر  5جاده اصفهان -تهران صندوق پستي 81465-415 :تلفن 0311-6686041-8 :فاكس021-66152836 :
www.eorc.ir
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پروژههاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت بندرعباس
رديف

نام پروژه

دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نجف آباد

1

طراحي تقويت كننده اپتوالكترونيك ( )0/18 umدر فركانس2/5 GHz

2

مدلسازي رياضي و شبيهسازي فرآيند ككزدايي كاتاليست در رآكتورهاي واحد
هيدروكراكر پااليشگاه بندرعباس و تهيه نرمافزار كاربردي آن

3

تحليل و بهكارگيري الگويي مناسب جهت ارزيابي سطح مديريت دانش در شركت پااليش دانشگاه آزاد اسالمي
واحد زاهدان
نفت بندرعباس

4

مديريت زيستمحيطي پراكنش آلودگي هوا در شرکت پااليش نفت بندرعباس با استفاده دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بندرعباس
از نرمافزارSCREEN - 2

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

5

بررسي مولكولي و اكولوژيكي باكتريههاي تجزيه كننده نفتخام در خليج فارس

6

كاهش حجم لجن با استفاده از تزريق ازن در لجن خروجي تصفيه خانههاي فاضالب

7

تهيه يك ماده جديد نانو پروس ) CU(I1SBAو استفاده از آن بهعنوان جاذب براي
حذف تركيبات سولفوردار در صنعت نفت،گاز،پتروشيمي

دانشگاه علم و
صنعت ايران

8

بررسي تلفات اكسرژي و انرژي يكي از سيكلهاي توليد برق پااليشگاه نفت بندرعباس
در راستاي بهينهسازي انرژي

دانشگاه شيراز

9

ارزيابي ريسك به روش تجزيه و تحليل حاالت شكست و اثرات آن MFMEAبر
دانشگاه آزاد اسالمي
تجهيزات و ماشين آالت در واحد غلظت شكن( )03پااليشگاه نفت بندرعباس به منظور
واحد بندرعباس
ارائه راهكارهاي مديريتي جهت كنترل و كاهش مخاطرات

10

مدلسازي ترموديناميکي رسوب آسفالتين فقط بر اساس تنظيم کردن پارامتر حجم دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ماهشهر
مولي آسفالتين و تخمين پارامترهاي ديگر

11

استحصال ماده  MTBEاز آبهاي صنعتي كف مخازن بنزين شركت نفت بندرعباس به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بندرعباس
روش استخراج مايع و كاهش غلظت آن به حد اقل ممكن

12

امكانسنجي  ERPدر پااليشگاه نفت بندرعباس

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نجف آباد

13

شناسايي و اندازهگيري تري هالومتانها در آب آشاميدني پااليشگاه نفت بندرعباس

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بندرعباس

14

بسترسازي واگذاري شركت پااليش نفت بندرعباس به بخش خصوصي با توجه به
سياستهاي اصل  44قانون اساسي با رويكرد استراتژي

15

طراحي مدل رياضي برنامهريزي توليد جهت حداكثر نمودن سود شركت پااليش نفت دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بندرعباس
بندرعباس

16

بهينهسازي هيدروژن و دياكسيدكربن در شركت پااليش نفت بندرعباس با استفاده از
برنامهريزي رياضي

دانشگاه زاهدان

17

طراحي مجدد ،بررسي و مشخص نمودن اشكاالت سيستم حفاظت كاتدي اسكله شهيد
رجايي

دانشگاه شيراز

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بندرعباس
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18

بازيافت واناديوم از لجن پساب پااليشگاه بندرعباس به روش غشا مايع

دانشگاه صنعتي
اميركبير

19

شبيهسازي سنتيكي رآكتورهاي هيدروكراكر پااليشگاه

دانشگاه شيراز

20

تدوين راهكار مناسب بريا ايجاد سازمانهاي يادگيرنده در شركت پااليش نفت بندرعباس
بندرعباس ،جاده اسکله شهید رجایی صندوق پستی79145 / 3184 :
تلفن 0761-5564180-4 :فاکس 021-66153457 :
www.baorco.ir

			

دانشگاه پيام نور
بندرعباس
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پروژههاي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت تبريز
رديف

نام پروژه

دانشگاه

1

اصالح شبكههاي مبدل حرارتي واحد تقطير پااليشگاه تبريز

دانشگاه سيستان و
بلوچستان

2

بررسي و مقايسه انواع نوبتكاري و تعيين بهترين سيستم و برنامه نوبتكاري

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز

3

بررسي زمينههاي انگيزشي كاركنان در شركت پااليش نفت تبريز

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران شمال

4

كاهش مصرف آب در صنايع پااليشگاهي با استفاده از برنامهريزي رياضي

دانشگاه تربيت
مدرس

5

بررسي اكسرژي واحد تقطير اتمسفريك به منظور كاهش مصرف انرژي

دانشگاه تربيت
مدرس

6

مدلسازي رسوب نفت خام در مبدلهاي پيش گرمكن واحد تقطير اتمسفريك

دانشگاه صنعتي
سهند

7

طراحي مبدل كاتاليستي جهت تصفيه گازهاي آالينده خروجي از دودكش پااليشگاه
تبريز

8

كاربرد Invertorهاي  Multicellدر جبران كنندههاي توان راكتيو ولتاژ باال و قدرت دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران شمال
باال

9

بررسي جايگزيني برج خنككن خشك به جاي تر در پااليشگاه تبريز

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران جنوب

10

بازيافت گازهاي مشعل و تأثير آن بر كاهش آاليندههاي هوا

دانشگاه صنعتي
شريف

11

مدلسازي رآكتورهاي واحد تبديل كاتاليستي پااليشگاه تبريز جهت تعيين اثرات
پارامترهاي عملياتي در بهبود كيفيت محصول و تخمين سرعت در اكتيواسيون
كاتاليست

دانشگاه صنعتي
سهند

12

مدلسازي و شبيهسازي واحد هيدوركراكينگ پااليشگاه تبريز

دانشگاه علم و
صنعت ايران

13

بررسي روشهاي بازيافت گازهاي ارسالي به فلر در پااليشگاه تبريز به منظور كاهش دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران جنوب
ضايعات

14

بهينهسازي مصرف هيدروژن در پااليشگاهها به روش انتگراسيون فرآيندهها

دانشگاه سيستان و
بلوچستان

15

امكان جايگزيني آمين مناسب در پااليشگاه تبريز

دانشگاه صنعت نفت

16

بررسي سازگاري تجهيزات فرآيندي موجود در محيط عملياتي Wet H2S

دانشگاه تهران

17

شبيهسازي واحدتبديل كاتاليستي با استفاده از شبكه عصبي

دانشگاه رازي

دانشگاه سيستان و
بلوچستان
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18

شبيهسازي پايا و نيمه پاياي واحدكاهش ويسكوزيته پااليشگاه تبريز

دانشگاه صنعتي
شريف

19

پاكسازي مخازن نگهداري نفت خام با استفاده از روشهاي بيولوژيكي

دانشگاه صنعتي
اميركبير

20

ارائه مدل درخت ارزيابي فازي جهت بررسي سيستمهاي ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز
شركت پااليش نفت تبريز
دانشگاه صنعتي
سهند

21

مدلسازي و شبيهسازي فرآيندهاي جداسازي گازها با استفاده از غشاهاي نانومتري
(سراميكي) لولهاي

22

بازيابي نيكل از كاتاليست مستعمل پااليشگاه تبريز

23

رابطه تعاملي فرهنگ سازماني و استرس شغلي با رضايتمندي شغلي كاركنان شركت
پااليش نفت تبريز

24

آشكاري سازي گاز  H2Sبا استفاده از تكنيكهاي مادون قرمز

25

انتخاب روشهاي بهينهسازي كنترل همزمان آاليندهها در شبكه دودكشهاي
پااليشگاهي

دانشگاه صنعتي
سهند

26

آسيب شناسي وتعيين علل و موانع نهادينهسازي نظامهاي مديريتي مستقر در شركت
پااليش نفت تبريز

سازمان مديريت
صنعتي

27

بررسي عوامل اصلي استقرار شش سيگما در پااليشگاه تبريز

28

مطالعه تجربي و آشكارسازي كاويتاسيون متناوب در يك پمپ محوري

دانشگاه تبريز

29

طراحي مجدد محفظه احتراق پيستون  ROAبه منظور كاهش ميزان آاليندهها و
مصرف سوخت

دانشگاه تبريز

30

كاهش آاليندههاي خروجي از موتورهاي ديزلي با استفاده از سيستم پاشش
چندمرحلهاي

دانشگاه تبريز

31

تحليل اكسرژي يك سيستم تبريد تراكمي با استفاده از مبردهاي چند جزيي (بهصورت
تجربي)

دانشگاه تبريز

32

بررسي رفتار هيدروديناميكي فيلم ريزان مايع با خواص فيزيكي متفاوت در حضور پمپ
رسانش  EHDدر روي سطوح تخت ،مايل و قائم

دانشگاه تبريز

33

بررسي تاثير عدد ستاني سوخت ديزل در آاليندگي و عملكرد موتورهاي ديزلي
بهصورت تئوري و تجربي

دانشگاه تبريز

34

حذف بيولوژيكي سولفيدهيدروژن از پساب پااليشگاه تبريز

دانشگاه صنعتي
سهند

35

بررسي اثر غلظت آمونياك بر كارايي واحد تصفيه بيولوژيكي پااليشگاه تبريز

دانشگاه صنعتي
سهند

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد قائمشهر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز
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دانشگاه صنعتي
سهند

36

مدلسازي واحد تصفيه گاز با آمين پااليشگاه تبريز و با استفاده از آنههاي منظم جهت
بهينهسازي عملكرد آن

37

تعيين ميزان كارآفريني سازماني در پااليشگاه تبريز

38

تحليل ترموديناميكي سردسازي هواي ورودي به توربين گازي در يك سيكل تركيبي
با بهكارگيري تبريد جذبي

39

بررسي علل توقف دستگاهها در واحد تقطير شركت پااليش نفت تبريز با استفاده از دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز
FMEA

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز
دانشگاه تبريز

40

حذف تركيبات آلي فرار ( )BTXاز هواي آلوده توسط نانوكاتاليست سديم به شيوه
اكسيداسيون كاتاليستي

دانشگاه صنعتي
سهند

41

بررسي سينتيكي استخراج پالتين از كاتاليست مستعمل ريفرمينگ در محلول
هيپوكلريت

دانشگاه صنعتي
شريف

42

مطالعه و بررسي آزمايشگاهي و شبيهسازي اختالط در رآكتورهاي توربين دار

دانشگاه صنعتي
سهند

43

اندازه گيري پس مانده در قطعات با استفاده از روش تست غيرمخرب ED

دانشگاه صنعتي
اميركبير

44

تحليل عملكرد شبكه مبدلهاي واحد هيدروكراكر پااليشگاه تبريز با استفاده از
تكنولوژي Pinch

دانشگاه تبريز

45

توسعه الگوي مناسب انتقال حرارت براي بررسي احتراق چند منطقهاي HCCI

دانشگاه تبريز

46

بررس��ي تجرب��ي اث��ر چيدمانه��اي الكتروده��اي پم��پ رس��انش  EHDدر رفت��ار
هيدروديناميكي فيلم ريزان و جريان فيلم بر روي سطوح تخت و مايل

دانشگاه تبريز

47

سنتز و ارزيابي كاتاليست هيدروژناسيون دياكسيدگوگرد

48

كاربرد روشهاي هايبريد اجزاء محدود و اجزاي مرزي در بازسازي تصوير سيستمهاي
مقطع نگاري امپدانس الكتريكي

49

بررسي وضعيت مديريت برونسپاري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود آن در دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز
شركت پااليش نفت تبريز

دانشگاه صنعتي
سهند
دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

دانشگاه صنعتي
سهند

50

حذف همزمان آاليندههاي خروجي از واحد بازيافت سولفور پااليشگاه تبريز

51

پژوهش در طراحي و كنترل حركتي رباتهاي چند مفصلي ،الهام گرفته شده از مارها

دانشگاه تبريز

52

اصالح شبكه مبدلهاي حرارتي واحد تقطير اتمسفريك و خال پااليشگاه تبريز به كمك
روشهاي سيستماتيك و مدلهاي رياضي

دانشگاه تبريز

53

مدسازي اختالط برشهاي متفاوت بنزين در پااليشگاه با استفاده از شبكه عصبي

دانشگاه علم و
صنعت ايران

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 522
54

مدسازي و بهينهسازي واحد گوگردزدايي نفتا

دانشگاه تهران

55

بررسي تجربي استفاده از  EGRو پيش گرمايش هواي ورودي به موتور در فرآيند
احتراق ،عملكرد و آاليندگي موتورهاي دوگانه سوز در شرايط بارهاي جزئي

دانشگاه تبريز

56

تحليل انرژي سيكل توربين گازي با ركوپراتور شيميايي با سوختهاي مختلف

دانشگاه تبريز

57

طراحي ،ساخت و بررسي كارائي يك فتورآكتور لولهاي با جريان پيوسته با استفاده از
دانشگاه آزاد اسالمي
كاتاليزورهاي نانوي  TiO2تثبيت شده بر روي بستر شيشهاي در حذف  -4نيتروفنل
واحد تبريز
بهعنوان يك آالينده مدل

58

بازيافت انرژيهاي هدررونده بااستفاده از مبدلهاي حرارتي با لولههاي گرمايي

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز

59

بررسي قانون دوم چرخه توربين گازي توليد همزمان

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

60

بازيافت انرژي از كورههاي واحد بنزين سازي پااليشگاه تبريز

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

61

بررسي تجربي و بهينهسازي فني و اقتصادي بخش آمين واحد گوگردزدايي از گازوئيل
توليدي در طرح جامع پااليشگاه تبريز با تاثير پارامتر كليدي Amine Loading

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

62

بررسي آزمايشگاهي اكسيداسيون حرارتي تولوئن به همراه گازطبيعي در كورههاي
حرارتي

دانشگاه صنعتي
سهند

63

مدسازي سينتيكي حذف تولوئن از هواي آلوده با استفاده از كورههاي حرارتي

دانشگاه صنعتي
سهند

64

سنتز نانو كاتاليست ريفورمينگ متان با استفاده از انرژي اولترا سوند

دانشگاه صنعتي
سهند

65

طراحي فرآيند حذف زايلن از گازهاي صنعتي با استفاده از اكسيداسيون و بررسي
عوامل موثر در آن

دانشگاه صنعتي
سهند

66

بررسي صرفهجويي انرژي و افزايش ظرفيت واحد تقطير پااليشگاه تبريز با بهكار گيري
برج سيني دار در مسير بخارات برج Preflash Drum

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

67

بهينهسازي سيستم در بخار برق و بخار پااليشگاه تبريز با استفاده از تكنولوژ ي �Co
 generatinبا استفاده از نرمافزارهاي فرآيندي

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

68

بهينهسازي عملكرد واحد گوگردسازي و افزايش راندمان واحد با تنظيم پارامترهاي
كليدي و بررسي نوسانات ميزان گوگردي در جريان گاز اسيدي

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

69

طراحي ،مكانيزم و تحليل مدل سينماتيكي ،ديناميكي و كنترل ربات ماهي

دانشگاه تبريز
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70

تحليل تاثير عوامل مختلف در تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري حين كار يك
اتصال سه راهي

دانشگاه تبريز

71

طراحي و شبيهسازي كوپلينگ نوري با استفاده از قطعه ميكرو نانو اپتو الكترو مكانيك

دانشگاه تبريز

72

تحليل عددي ظروف تحت فشار فوالدي با تاولهاي هيدروژني

دانشگاه تبريز

73

بهينهسازي عوامل موثر بر اختالط در يك Stirred Tank

دانشگاه صنعتي
سهند

74

شبيهسازي ديناميكي اختالط و بهينهسازي عوامل موثر در آن در يك Jet Mixer

دانشگاه صنعتي
سهند

75

تخصيص تلفات در شبكههاي انتقال

دانشگاه علم و
صنعت ايران

76

سنتز نانو كاتاليست اكسيد روي و مس بر پايه  ZSM-5براي فرآيند تبديل مستقيم
گاز سنتز به ديمتيل اتر

دانشگاه صنعتي
سهند

77

سنتز نانو كاتاليست اكسيد مس بر روي پايه  H-ZSM-5براي تبديل متانول به بنزين

دانشگاه صنعتي
سهند

78

سنتز نانو كاتاليست پاالديم و مس بر روي پايه آلومينا به روش سونوشيمي

دانشگاه صنعتي
سهند

79

سنتز نانو كاتاليستهاي فلزات واسطه بر روي سريا -زيركونيا با استفاده از روش
اولتراسوند و بهكارگيري آنها در فرآيند اكسيداسيون هواي مرطوب

دانشگاه صنعتي
سهند

80

تحليل اثر تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري بر رفتار خزشي جوشها

دانشگاه تبريز

81

چذب يونهاي فلزي روي زروژلها

دانشگاه سمنان

82

بازيافت حرارت گازهاي حاصل از احتراق ديگهاي بخار پااليشگاه تبريز

دانشگاه صنعتي
سهند

تبريز  -صندوق پستی 51385 -4156
tbzrefinery.co.ir
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پروژههاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت شهيد تندگويان تهران
رديف

نام پروژه

دانشگاه

1

مطالع��ه صافي با مدياه��اي مختلف در كاه��ش بار آلودگي فاض�لاب صنايع نفت
(مطالعه موردي فاضالب پااليشگاه تهران)

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

2

بررسي و اصالح شبكه مبدلهاي حرارتي واحد تقطير شمالي با استفاده از دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران جنوب
انتگراسيون حرارتي

3

بهينهسازي مصرف انرژي در برج تقطير اتمسفريك با روش اكسرژي -پينچ

دانشگاه سيستان و
بلوچستان

4

بررسي تجربي ومدلسازي ديناميك فرآيند جذب سطحي مواد آلي برروي
بستركربن فعال جهت كاهش  CODدر پساب پااليشگاه تهران

دانشگاه تهران

5

بررسي حذف  H2Sبه كمك روشهاي هوادهي ،لجن فعال و فيلتر از آب و فاضالب
پااليشگاه

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

6

امكان سنجي تغييركاربري واحد مراكس  LPGجهت تصفيه بنزين واحدغلظت شكن

دانشگاه صنعتي
اصفهان

7

تعيين ضرايب انتشار و ميزان انتشار زيست محيطي آاليندههاي هوا از پااليشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و
تحقيقات

8

دانشگاه آزاد اسالمي
شناسايي و سنجش مواد شيميايي خطرناك منتشره از فرآيندهاي پااليشگاهي و
واحد علوم و
ارائه راهكارهاي كاهش اثرات سوء زيست محيطي
تحقيقات

9

مقايسه دوروش  Tracer, HEARTدر شناسايي و ارزيابي خطاهاي انساني
اپراتورهاي اتاق كنترل پااليشگاه تهران

دانشگاه شهيد
بهشتي

10

امكانسنجي حذف مركاپتان از بنزين توليدي واحد كاهش گرانروي با كاربرد
فرآيند مراكس

دانشگاه صنعتي
اصفهان

11

تفكيك منطقه آلوده و غيرآلوده در داخل پااليشگاه تهران با استفاده از روشهاي
 Logging wellو eVLF,RS

دانشگاه تهران

12

پدافن��د غيرعام��ل در برنامهريزي منطقهاي (مطالعه موردي ش��ركت پااليش نفت
شهيد تندگويان تهران)

دانشگاه عالمه
طباطبايي

13

ارايه الگويي جديد براي ارزيابي مهندسي رزيلينس و تأثير آن بر پايش ريسك دانشگاه علوم پزشكي
همدان
مطالعه موردي در پااليشگاه شهيد تندگويان تهران

14

بررسي آناليز اكسرژي برج تقطير اتمسفريك واحد تقطير

دانشگاه زاهدان

15

مدلسازي و شبيهسازي فرآيند تشكيل رسوب در پيش گرمكن نفت خام به روش
شبكه عصبي

دانشگاه علم و
صنعت ايران
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16

بهينهسازي روش تصفيه فاضالب پااليشگاه به روش معلقسازي مواد نفتي و لجن
فعال

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

17

حذف و توليد مواد هيدروكربني از خاكهاي آلوده نفتي با استفاده از
بيورسورفكتانتهاي توليدي از باكتري بومي

دانشگاه تهران

18

انتگراسيون همزمان انرژي و قدرت در واحد تقطير اتمسفريك شمالي پااليشگاه دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران جنوب
تهران

19

بررسي جوشكاري همجنس و غير همجنس آلياژ  IN-519جهت تعمير لوله
كورههاي توليد هيدروژن

دانشگاه تهران

20

بهينهسازي شبكه هيدوژن در پااليشگاه به كمك رو ش �Antcoliny Optimi
zation

دانشگاه صنعتي
شريف

21

بررسي عملكرد سيستم تصفيه بيولوژيكي پااليشگاه تهران از نظر حذف ازت

دانشگاه صنعتي
شريف

22

بررسي آزمايشگاهي استخراج پالتين ازكاتاليست مستعمل

دانشگاه صنعتي
شريف

23

مقايسه طراحي و عملكرد دو برج تقطير در خالء پااليشگاه تهران

دانشگاه صنعتي
شريف

24

شبيهسازي  CFDيك رآكتور صنعتي هيدروكراكينگ

دانشگاه علم و
صنعت ايران

25

پيش بيني نرخ خوردگي با استفاده از شبكههاي عصبي

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و
تحقيقات

26

بررسي الگوها و روشهاي مديريت دانش درسازمان و انتخاب الگوي مناسب جهت
استقرار مديريت دانش درشركت پااليش نفت تهران

دانشگاه پيام نور

27

مديريت پسماندهاي صنعتي پااليشگاه تهران

دانشگاه تهران

28

آلودگي صدا در پااليشگاه نفت و ارائه طرح بهينه کاهش صدا در واحد تقطير

29

بررسي كارآيي نانوفيلتراسيون درحذف آلودگي نفتي  TPHازآبهاي زيرزميني
پااليشگاه تهران

دانشگاه تهران

30

تحقيق در روشهاي مناسب جهت بازيافت گازهاي ارزشمند از خروجي فلر
پااليشگاه تهران

دانشگاه تربيت معلم

31

بررسي خوردگي و تخريب پمپ واحد سولفورسازي و تعيين آلياژ مناسب براي
جايگزيني آن

دانشگاه تهران

32

حذف آالينده زيست محيطي از كاتاليستهاي مستعمل نفتي با استفاده ازروشهاي
ميكروبي و تكنولوژي نانو

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و
تحقيقات
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33

ارتباط اجراي مدل تعادلي سازماني  EFQMبا ارتقاء بهرهوري نيروي انساني

دانشگاه عالمه
طباطبايي

34

بررسي سفرههاي آبهاي زيرزميني آلوده به مواد نفتي و مدلسازي انتشار آن با
استفاده از تكنيك  CFDو ارائه استراتژي مناسب جهت پاكسازي آنها

دانشگاه شاهرود

35

حذف فلزات سنگين موجود در آبهاي زيرزميني پااليشگاه تهران و حذف آنها به
وسيله جاذبها به منظور آبياري فضاي سبز

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

36

بررسي امكان پذيري زيست پااليي عمقي خاكهاي آلوده به مواد نفتي

37

دانشگاه آزاد اسالمي
ارزيابي وضعيت ايمني مخازن تحت فشار در يک پااليشگاه و تدوين برنامه مديريت
واحد علوم و
حوادث و مخاطرات مربوط به آن
تحقيقات

38

دانشگاه آزاد اسالمي
ارائه مدل تصميمگيري براي اولويت بندي و انتخاب روشهاي تجزيه و تحليل
واحد علوم و
حوادث در صنايع فرآيندي
تحقيقات

39

دانشگاه آزاد اسالمي
رويكردي نوين براي بهدست آوردن سطح يكپارچگي ايمني ( )SILدر پااليشگاه با
واحد علوم و
استفده از روش ريسك گراف و منطق فازي
تحقيقات

دانشگاه تهران

40

كمينه سازي لجن در تصفيه خانههاي فاضالب صنعتي مطالعه موردي پااليشگاه
نفت شهيد تندگويان تهران

دانشگاه تربيت
مدرس

41

كاهش تركيبات آلي فرار (گاز استايرن) از هوا با استفاده از نانو ذرات دي اكسيد
تيتانيوم تثبيت شده بر روي كربن فعال با تحريك اشعه UV

دانشگاه تربيت
مدرس

42

ارزيابي و دفن لجن تصفيه خانه فاضالب پااليشگاه تهران و ارائه روشهاي بهينه

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و
تحقيقات

43

دانشگاه آزاد اسالمي
بررسي آلودگيهاي خاكستر زباله سوزهاي پااليشگاه تهران و ارائه راهكارهاي جهت
واحد علوم و
استفاده بهينه آن
تحقيقات

44

شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك به روش  HAZOPدر واحد ايزومراسيون دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران شمال
پااليشگاه شهيد تندگويان تهران

جاده قدیم تهران  -قم تلفن  021-55901021 :فاکس 021-66152551 :
www.tehranrefinery.ir
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پروژههاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت شيراز
رديف

نام پروژه

دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد فيروز آباد

1

ساخت و تست كاتاليست دوفلزي پالتين نئوبيميم واحد تبديل كاتاليستي

2

برآورد ميزان تبخير هيدروکربنها از مخازن نفتي و ارائه روشهاي بازيابي به منظور دانشگاه آزاد اهواز
واحد علوم و تحقيقات
بازيابي به منظور کاهش آاليندههاي زيست محيطي پااليشگاه شيراز

3

اندازه گيري ميزان  MTBEدر پساب پااليشگاه شيراز و ارائه روشهاي حذف در
مقياس آزمايشگاهي

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد فيروزآباد

4

بررسي امكان جذب  MTBEاز آبهاي آلوده توسط جاذبهاي جامد به روش فيزيكي

دانشگاه شيراز

5

حذف  MTBEاز آب تهكشي مخازن بنزيني شركت پااليش نفت شيراز در مقياس
آزمايشگاهي

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد فيروزآباد

6

بررسي عملي و تئوري حذف نمك و آب از نفت خام با كمك امواج صوتي و مافوق
صوت درحالت ناپيوسته

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران شمال

7

ارزيابي تأثير اجراي برنامه مداخله ارگونومي بر كاهش شيوع اختالالت اسكلتي–
دانشگاه علوم پزشكي
عضالني و ريسك فاكتورهاي اجتماعي– رواني مرتبط با آن در كاركنان پااليشگاه
همدان
شيراز 1389 -1388
کیلومتر  22جاده شیراز  -اصفهان صندوق پستی  73711-1445 :تلفکس 021-66152931 :
www.sorc.ir
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پروژههاي دانشجويي مورد حمايت شركت پااليش نفت كرمانشاه
نام پروژه

رديف

دانشگاه
دانشگاه اصفهان

1

شناسايي باكتريهاي تجزيه كننده فنل

2

تهيه سولفونات و نيتريل از الكل

3

فوتوليز سولفيد آلي

4

طراحي سيستمهاي امنيتي

دانشگاه رازي

5

پهنهبندي خطرات زمين لرزه در پااليشگاه كرمانشاه

دانشگاه رازي

6

پترولوژي ايران مركزي

دانشگاه اصفهان

7

خواص توزيعهاي نرمال در آمار

دانشگاه اصفهان

8

واكنشهاي تيوبنز آميد

دانشگاه اصفهان

9

مطالعه اليه ترموديناميكي اليه نانو

دانشگاه اصفهان

10

تبديل كاهشي در سنتزهاي آلي

دانشگاه رازي

11

سنتز هيدروسيكل

دانشگاه رازي

12

كاهش مصرف انرژي با استفاده از غشا

دانشگاه رازي

13

كاهش مصرف انرژي با استفاده از فرآيند اسمزي

15

بررسي استفاده از برجهاي با آكنه در پااليشگاه كرمانشاه

16

استفاده از پينچ در پااليشگاه كرمانشاه

17

مدلسازي برج جذب در پااليشگاه كرمانشاه

دانشگاه علم و صنعت
ايران

18

كنترل كامپيوتري برج تقطيردر پااليشگاه كرمانشاه

دانشگاه علم و صنعت
ايران

19

مدلسازي آنالين برج تقطير

دانشگاه علم و صنعت
ايران

20

مدلسازي ترموديناميكي رسوب واكس در جريانات نفتي

دانشگاه علم و صنعت
ايران

21

مدلسازي ترموديناميكي فرآيند جذب در غشاهاي پليمري

دانشگاه علم و صنعت
ايران

22

نمزدايي از گازطبيعي با استفاده از شبيهسازي

دانشگاه علم و صنعت
ايران

23

شبيهسازي ديناميك برج جداسازي سينيدار

دانشگاه علم و صنعت
ايران

24

اثرات  MTBEبر خون انسان

دانشگاه صنعتي خواجه
ن طوسي
نصيرالدي 
دانشگاه اصفهان

دانشگاه كرمانشاه
دانشگاه علم و صنعت
ايران
دانشگاه رازي

دانشگاه رازي
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25

اثر بنزين بر كليه و طحال انسان

دانشگاه رازي

26

ساخت غشا فلزي و كاركرد آن در صنعت نفت

دانشگاه رازي

27

يك واكنشگر جديد براي اكسايش تيولها

دانشگاه رازي

28

مدلسازي احتراق در مشعلها

دانشگاه رازي

29

مدلسازي غشاهاي ميكرو فيلتراسيون

دانشگاه رازي

30

مدلسازي رياضي برجهاي جذب در شيرينسازي گاز

31

اثرات القايي مورفولين بر اندامهاي كليه ،طحال و پارامترهاي خوني و كاهش اين
اثرات بهوسيله سرم فيزولوژيك در موش سفيد

دانشگاه رازي

32

اثرات القايي تولوئن بر اندامهاي ريه ،طحال و پارامترهاي خوني و كاهش اين اثرات
بهوسيله سرم فيزولوژيك در موش سفيد

دانشگاه رازي

33

بررسي اثرات  MTBEكبد ،كليه و پارامترهاي خوني و نقش سرم فيزولوژي در
كاهش برخي اثرات آن در موش سفيد ماده

دانشگاه رازي

34

مدلسازي رآكتورهاي واحد رفورميگ نفتا با در نظر گرفتن غير فعال شدن
كاتاليست

دانشگاه رازي

35

بررسي اثرات گازوييل بر برخي ويژگيهاي سلولي و پالسمايي خون،كليه و كبد
در موش سفيد

دانشگاه رازي

36

آزمايشهاي عاملي با پاسخهاي گسسته و كاربرد آن در صنايع

37

ساخت و بررسي غشا پليآميدي به منظورجداسازي برشهاي نفتي

دانشگاه رازي

38

بررسي  CFDو توموگرافي ( )ERTاختالط همراه با واكنش شيميايي

دانشگاه رازي

39

شبيهسازي دمدوالتور  FMبا استفاده از VHDL

دانشگاه رازي

40

طراحي و بهينهسازي باتري شارژ مقاوم و مجهز به اصالح كننده ضريب توان

دانشگاه رازي

41

بررسي رفتار هيدروديناميكي سيال در رآكتور جامد -مايع با استفاده از منحني
توزيع زمان اقامت سيال

دانشگاه رازي

42

ارزيابي پارامترهاي تاثير گذار بر واحد كاهش غلظت با استفاده از شبكههاي عصبي
مصنوعي

دانشگاه رازي

43

تحليل معادالت سيستم واحد آسفالت زدائي پااليشگاهي با استفاده از شبكههاي
عصبي مصنوعي

دانشگاه رازي

44

كاربرد شبكههاي عصبي در تحليل انتقال حرارت

دانشگاه رازي

45

بررسي انتقال فاز در جذب سطحي

دانشگاه رازي

46

استخراج نقطه ابري پيش تغليظ و اندازهگيري اسپكتر و فوتومتري نيكل در
نمونههاي روغن و سكه

دانشگاه رازي

47

اكسايش تركيبات آلي به كمك برخي نمكهاي نقره آكنده -كاتاليست  2پر آلي
دي سولفات

دانشگاه رازي

دانشگاه علم و صنعت
ايران

دانشگاه اصفهان
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48

بررسي اثر نگهدارندههاي مختلف بر فعاليت هترو پلي اسيدهاي متفاوت

دانشگاه رازي

49

سنتز ماده نانوپروس MCM-41وگونههاي الحاق شده آن بافلزات آهن و منگنز و
بهكارگيري آنها بهعنوان يك جاذب براي حذف تركيبات سمي

دانشگاه رازي

50

شبيهسازي رآكتور گوگردزدايي

51

مديريت فشار گاز در هنگام اوج مصرف در شهر كرمانشاه با استفاده از منطق فازي

دانشگاه رازي

52

بررسي اثر فنل بركارايي بركه تثبيت بيهوازي در تصفيه فاضالب پااليشگاه
كرمانشاه

دانشگاه علوم پزشكي
كرمانشاه

53

بررسي اثر فنل بركارايي بركه تثبيت اختياري در تصفيه فاضالب پااليشگاه
كرمانشاه

دانشگاه علوم پزشكي
كرمانشاه

54

بررسي سنتز پودرهاي كلسيم فسفاتي متخلخل در ابعاد نانومتري با استفاده از
قالبهاي سورفكتانتي

دانشگاه علم و صنعت
ايران

55

مطالعه و بررسي جاذب نانو ساختار كربني بهمنظور پيش تغليظ و استخراج
تركيبات آلي حلقوي از پسابها و فاضالبهاي صنعت نفت و گاز پتروشيمي با
استفاده از روش GS-SPME

دانشگاه علم و صنعت
ايران

56

سنتز سلنوفورمات

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

57

سنتز كتوسولفيدها

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

58

سنتز تيوكارباماتها

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

59

حذف ميكروبي آمونياك

60

مدلسازي افزايش قدرت توربين گازي

61

سنتز و كاربرد يك باي فنيل فنين و پاالد اسيكل مربوطه در واكنشهاي كوپل
سوزوك

دانشگاه رازي

62

شبيهسازي رآكتورهاي واحد رفورمينگ نفتا با استفاده از مكانيزم پاتماواني چادري
و بررسي اثر افت فشار و پارامترهاي عملياتي و كيفيت محصول

دانشگاه رازي

63

مدلسازي سلول شناورسازي واحد تصفيه پساب پااليشگاه كرمانشاه با استفاده از
منحني توزيع زمان اقامت سيال

دانشگاه رازي

64

كاربرد پلي اكمومتاالتهاي حل قلع ( ، )I) IIتيتانيوم ( )IVو كبالت ( )IIIدر
برخي واكنشهاي آلي

دانشگاه رازي

65

كاربرد مترو پلي اسيدها در سنتز تركيبات آلي در سيستمهاي هتروژن و هموژن

دانشگاه رازي

66

رفتار ديناميكي مبدلهاي حرارتي دو لوله در اثر تغييرات دما و جريان

دانشگاه رازي

67

مدلسازي  CFDتماس گاز-مايع در سيستمهاي جريان دو فازي

دانشگاه رازي

68

ساخت و بهبود غشاهاي اولترافيلتراسيون پليمري صفحهاي و ساخت مدرن غشائي

دانشگاه رازي

دانشگاه كرمانشاه

دانشگاه اصفهان
دانشگاه علم و صنعت
ايران
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69

مدلسازي رآكتور هيدروژن زدائي واحد  400پتروشيمي بيستون

دانشگاه رازي

70

بررسي اثرات ميدان مغناطيسي بر عملكرد واكنشي كاتاليستي اكسايش جزئي
متان در رآكتور بستر ثابت

دانشگاه رازي

71

بررسي گرفتگي غشاها با استفاده از CFD

دانشگاه رازي

72

مدلسازي  CFDتشكيل مايع و حركت سيال در خطوط انتقال گاز طبيعي

دانشگاه رازي

73

تاثير شرايط عملياتي و كاتاليست در توليد  CO2در سنتز مستقيم دي متيل اتر
از گاز سنتز و استفاده اقتصادي از آن

دانشگاه رازي

74

مدلسازي تحليلي و عددي فروريزش االستيك پالستيك لولههاي مدور جدار
نازك تحت بارگذاري شبه استاتيك محوري

دانشگاه رازي

75

شبيهسازي و مدلسازي رادارهاي تجسسي و رهگيري

دانشگاه رازي

76

طراحي و شبيهسازي انتقال ديتا از طريق خطوط برق

دانشگاه رازي

77

تعيين مقادير ناچيز اورانيوم به وسيله ولتامتري عريانسازي كاتدي جذبي با
استفاده از  3هيدروكسي  2نفتنيك هيدازيد بهعنوان عامل كيليتساز

دانشگاه رازي

78

تعيين مقادير ناچيز روي بهوسيله ولتامتري عريانسازي كاتدي جذبي با استفاده
از ناليديك اسيد بهعنوان عامل كيليتساز

دانشگاه رازي

79

مدلسازي ديناميكي سيستمهاي انتقال سياالت جهت انتخاب بهينه پارامترهاي
بهره برداري

دانشگاه رازي

80

بررسي تحليلي و عددي افزايش انتقال حرارت جابجايي توسط سياالت نانو

دانشگاه رازي

81

بررسي ساختار الكتروني نانوتيوبها و نانوريبونها

دانشگاه رازي

82

بررسي هدايت كوانتي براي سيستمها در ابعاد نانو

دانشگاه رازي

83

بررسي اثرات گرمايي بر يك نانولولهكربني با استفاده از شبيهسازي ديناميك
مولكولي

دانشگاه رازي

84

تهيه نانوتيوب نيكل و بررسي خواص الكتريك و اپتيكي آن

دانشگاه رازي

85

ساخت نانوسيمهاي رسانا و نيمهرسانا و بررس خواص الكتريكي و اپتيكي آنها

دانشگاه رازي

86

بررسي فعاليت پلي اكسو متاالتهاي نشانده شده برروي نگهدارندهها در برخي
واكنشهاي ْآلي

دانشگاه رازي

87

تعيين شرايط بهينه تكنولوي غشايي براي جداسازي از پساب پااليشگاه

دانشگاه رازي

88

ساخت و تهيه نانو ذره طال محافظت شده با ملكولهاي آلي

دانشگاه رازي

89

تهيه و شناسايي غشاهاي هادي

دانشگاه رازي

90

تهيه و تعيين مشخصات غشاي فلزي با استفاده از پاشش حرارتي

دانشگاه رازي

91

بررسي رفتار الكتروكاتاليزوري برخي كمپلكسهاي جديد عناصر واسطه و تهيه
خواص الكتروشيميايي الكترودهاي اصالح شده با نانوتيوبهاي كربني و مايعات
يوني

دانشگاه رازي
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92

بررسي تغييرات آهنگ ماهانه ،فعلي و ساالنه بارش در ايران

دانشگاه رازي

93

رونديابي بارشهاي غرب ايران

دانشگاه رازي

94

بررسي نسبت حداكثر بارشهاي روزانه به بارشهاي ساالنه در گستره ايران

دانشگاه رازي

95

كابرد برخي كاتاليستهاي كمپلكس باز شيف -بيموت بهعنوان كاتاليست در سنتز آلي

دانشگاه رازي

96

تهيه و بررسي ساختاري و توان ترمو الكتريكي اليههاي نازك تهيه شده از نانو
ذرات  Bizte 3بهوسيله روش تبخير حرارتي

دانشگاه رازي

97

بررسي اثر ناخالصي درتوان ترموالكتريكي نانوذره

دانشگاه رازي

98

پراكندگي مولد در فضاي كربن

دانشگاه رازي

99

پراكندگي كامپتون در فضاي كربن

دانشگاه رازي

100

محاسبه عوامل شكل الكتريكي و مغناطيسي پروتون براساس مدل كيسهاي MiT

دانشگاه رازي

101

محاس��به توابع موج در مبداء براي مزونهاي س��نگين و اس��تفاده از نتايج آن در
تحليل برخي از خواص توليد آنها

دانشگاه رازي

102

ميدانهاي كوانتومي بدون جرم در فضا  -زمان دوسيتر

دانشگاه رازي

103

مطالعه روابط ساختار ملكولي (يوني) تركيبات آلي ،آبرفتهاي كاتيوني ،ماكرو
مولكولها تركيبات شبه دارويي و دارويي با خواص آنها و...

دانشگاه رازي

104

شستشوي شيميايي غشا با استفاده از سورفكتانتها

دانشگاه رازي

105

كاربرد روشهاي تجزيه براي اندازهگيري مقادير اندك عناصر و آناديوم ( )vو سرب
 IIبا ولتا متري كاتاليزوري و ولتامتري عريانسازي جذب سطحي

دانشگاه رازي

106

واكنشهاي جايگزيني تركيبات آروماتيك

دانشگاه رازي

107

كاربرد هترو پلي اسيد در واكنشهاي شيميايي

دانشگاه رازي

108

ساخت و تهيه نانوذرات طال به روش دو فازي و استقرار مولكولهاي مختلف آلي
در سطح آنها

دانشگاه رازي

109

سنتز تركيبات جديد آلي با استفاده از الكترو اكسيداسيون تركيبات كتكولي

دانشگاه رازي

110

شيرابه زبالههاي خانگي در سراب قنبر كرمانشاه ويژگيها و سم شناسي

دانشگاه رازي

111

تحليل تصميمگيري چند هنجار براي مكانيابي يك لند فيل براي پس ماندههاي
خطرناك با استفاده از نظام اطالعات جغرافيايي در استانهاي كرمانشاه و كردستان

دانشگاه رازي

112

بررسي كمكاري تيروئيد القا شد بهوسيله  ptvبر ميزان مس( )cuو روي ( )znو
در خون ،ادرار و برخي بافتها در موش سفيد صحرايي

دانشگاه رازي

113

ساخت و بررسي غشا نانو كامپوزيت آلي -معدني براي كاربرد دماهاي باال در
پيلهاي سوختي پليمري

دانشگاه رازي

114

سنتز ومطالعه خواص ماده نانوپوس  MCM-48الحاق شده با يونهاي فلزي
+Fe3و +La3و بهكارگيري آن بهعنوان يك جاذب جديد

دانشگاه رازي
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115

سنتز و بررسي خواص تركيب نانوپروس زيركونيوم سيليكات و كاربرد آن بهعنوان
يك جاذب جديد

دانشگاه رازي

116

سنتز و بررسي خواص تركيب نانوپروس تيتانوسيليكات و كاربردآن بهعنوان يك
جاذب جديد

دانشگاه رازي

117

تجزيه فوتوكاتاليزوري پساب

118

بررسي كاهش تضاد كاركنان برطبق مديريت كيفيت جامع ()TQM

119

جايگزيني جوشکاري سنتي قطعات با فرآيند جديد جوشکاري اغتشاشي FSW

دانشگاه صنعتي
اميركبير

120

بررسي رفتار مخازن فلزي سقف مهار شده و ارائه روشهايي براي پيشگيري در
كمانش جداره تحت تاثير تحريكات زلزله

دانشگاه صنعتي خواجه
ن طوسي
نصيرالدي 

121

مدلسازي و شبيهسازي واحد تقطير پااليشگاه كرمانشاه در حالت پايا و ديناميك

دانشگاه سيستان و
بلوچستان

122

كاربرد جاذبهاي نانو پروس جديد در اندازهگيري تركيبات آلي با تكنيكهاي
 SPE-GCو  SPE-UVدر صنعت نفت،گاز و پتروشيمي

دانشگاه علم و صنعت
ايران

123

سنتز و شناسايي تركيب جديد نانومتخلخل شبكه آلي فلزي و اصالح آن توسط
كاتاليست مناسب جهت ذخيرهسازي گاز هيدروژن در صنعت نفت

دانشگاه علم و صنعت
ايران

124

سنتز و شناسايي تركيب نانو ساختار كربني و عاملدار شده با گروه عاملي آلي
و كاربرد آن بهعنوان يك جاذب جديد براي حذف و جذب تركيبات اسيدي از
فرآيندهاي صنعت نفت،گاز و پتروشيمي

دانشگاه علم و صنعت
ايران

125

سنتز نوين تك اليههاي نانو بتاسيكلودكسترين روي پايههاي نانو پروس كربني
( )MNCNSو كاربرد آن در حذف برخي از آاليندههاي صنايع نفت ،پتروشيمي
و محيط زيست

دانشگاه علم و صنعت
ايران

126

شبيهسازي واحد تبديل كاتاليستي پااليشگاه كرمانشاه درحالت CYCLIC
 REGENERATIONو برآورد اقتصادي آن

دانشگاه رازي

127

مدلسازي پي آمدهاي ناشي از تشعشع در شرايط بحراني براي فلر پااليشگاه
كرمانشاه

دانشگاه سيستان و
بلوچستان

128

مطالعه جايگزيني ازن بهجاي اكسيژن جهت گوگردزدايي از فرآوردههاي
پااليشگاهي در رآكتور ايرليفت

دانشگاه رازي

129

مقايسه و بهبود معيارهاي پايش عملكرد سيستمهاي كنترلي حلقه بسته داراي دانشگاه بين المللي امام
خميني
كنترل پيش بين

130

ميزان گياهپااليي عناصر نيكل و واناديوم در برگ و سرشاخهاي گونههاي
جنگلكاري شده در حريم پااليشگاه كرمانشاه

131

بهينهسازي مصرف هيدروژن در پااليشگاه كرمانشاه

دانشگاه كرمانشاه
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراك

دانشگاه لرستان
دانشگاه سيستان و
بلوچستان

کرمانشاه  -بلوار شهید بهشتی صندوق پستی  67147-99519 :تلفن 0831-8354611-19 :
فاکس www.korc.ir 021-66153300 :
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پروژه دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت الوان
رديف
1

نام پروژه
طراحي و ساخت روبات بازرسي درون لولههاي in 10

دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
شيراز

جزیره الوان ،شیراز ،صندوق پستی 71365-568 :تلفن 021-66153140 :فاکس021-33130116 :
www.lorc.ir

پروژههاي دانشجويي تحت حمايت مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
رديف

نام پروژه

دانشگاه

1

بررسي رابطه بين رضايت شغلي با استرس شغلي  ،جو سازماني و سبكهاي مقابله با
استرس

2

بررس��ي رابط��ه توانمندس��ازي كاركن��ان و يادگيري س��ازماني در ش��ركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران

3

مقايسه ديدگاه كاركنان صفي ،رسمي و پيمانكاري در خصوص عوامل موثر بر بهرهوري دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراك
نيروي انساني درشركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي كرمان

4

بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و بهرهوري كاركنان ستادي شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

5

فرآوري لجنهاي حاصل از مخازن حمل و ذخيره مواد نفتي

دانشگاه صنعتي
شريف

6

فرآوري زيست محيطي پسابهاي آبي حاوي مواد نفتي

دانشگاه صنعتي
شريف

7

روشهاي بهينه جداسازي  MTBEاز آب تهكشي مخازن بنزين

8

بررسي نظام محاسبات بهاي تمام شده توزيع و فروش فرآورههاي نفتي و ارائه روش
مناسب (مطالعه موردي ،جايگاههاي اختصاصي سوخترساني در منطقه كرمانشاه)

9

رويكرد تحليلي بر اتوماسيون اداري و تاثير آن بر بهرهوري شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران (منطقه شاهرود)

10

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر بهرهوري شاغالن بخش دولتي ( مطالعه موردي شركت
ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران)

دانشگاه تربيت معلم
دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراك
دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات
دانشگاه زاهدان
دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات
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11

بررسي شاخصهاي ارزيابي بهرهوري در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

12

قيمتگذاري فرآوردههاي نفتي (مطالعه موردي بنزين)

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مركز

13

تهيه الگوريتم پيش بيني مصرف فرآوردههاي نفتي در منطقه تهران

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراك

14

بررسي شاخصهاي بهرهوري در نظام بهينهسازي مصرف فرآوردههاي نفتي در بخش
صنعت كشور (مطالعه در سطح آذربايجان شرقي)

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراك

15

بررسي موانع خصوصي سازي و واگذاري بخشي از فعاليتهاي شركت پخش
فرآوردههاي نفتي به بخش خصوصي

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مركز

16

بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن  GSTTIو سطح هورمونهاي جنسي در
كاركنان مرد شاغل در پمپ بنزين شهر شيراز

17

ارائه الگوي ارزيابي تآثير اتوماسيون اداري در بهرهوري شركتهاي وابسته به وزارت نفت
(مطالعه موردي شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي ايران)

دانشگاه امام حسين

18

بررسي تأثير دورههاي آموزشي بر عملكرد كارشناسان شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد رودهن

19

بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران و ميزان استرس مخرب كاركنان با توجه به
موضع كنترل كاركنان درشركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد  /علوم
و تحقيقات

20

تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و كجروي سازماني از ديدگاه كاركنان در
شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

21

انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي ( )EIAجهت مكانيابي محل احداث انبارهاي
نفتي

22

بررسي رابطه بين سبكهاي رهبري و انگيزه شغلي كاركنان در ستاد شركت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي ايران

23

بررسي رابطه مصرف حاملهاي انرژي و رشد بخشهاي اقتصادي در ايران

24

ارزيابي منافع اقتصادي اجتماعي سياستهاي جايگزيني گازطبيعي به جاي فرآوردههاي
نفتي

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران
جنوب

25

بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي و تأثير آن بر بهرهوري نيروي انساني

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراك

26

ارزيابي تطبيقي مدلهاي برنامهريزي استراتژي تكنولوژي

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

دانشگاه شيراز

دانشگاه عالمه
طباطبايي
دانشگاه صنعتي
ن
خواجه نصيرالدي 
طوسي
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد قزوين
دانشگاه تربيت
مدرس
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27

بررسي و ارائه شاخصها و دستورالعملهاي زيست محيطي

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

28

شبيهسازي و مدلسازي بررسي انتشار آلودگي حاصل از نشت فرآوردههاي نفتي از مخازن

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

29

برآورد كارايي انبارهاي نفت شركت ملي پخش

30

بررسي پارامتريك انتقال  MTBEاز مخازن سوخت تهران بزرگ به منابع آب زيرزميني

دانشگاه تربيت معلم

31

نقشسازهاي مخازن نفت در جلوگيري از انتشار آلودگيهاي هيدروکربوري به منظور
بهينهسازي وضعيت موجود

دانشگاه تهران

32

بررسي موانع يادگيري سازماني در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

33

تبيين رابطه بين سبك تصميمگيري و هوش هيجاني مديران در شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه شهيد
بهشتي

34

رابطه ساختار سازماني و توانمندي كاركنان شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه عالمه
طباطبايي

35

جايگزيني حاملهاي انرژي در نيروگاههاي حرارتي كشور

دانشگاه صنعتي
شريف

36

ارائه مدل تصميمگيري براي جابجايي مخازن سوخت انبارهاي نفت شركت ملي پخش دانشگاه امام حسين

دانشگاه بوعلي
همدان

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

37

تصفيه بيولوژيکي پسابهاي حاوي متيل ترشيري بوتيل اتر()MTBE

دانشگاه صنعتي
اميركبير

38

شبيهسازي عددي انتقال و تجزيه طبيعي افزودنيهاي اكسيژنه كننده بنزين در منابع
آب زيرزميني

دانشگاه صنعتي
شريف

39

تبيين زمينههاي ساختاري جهت استقرار فناوري اطالعات و ارتباطات در شركت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه شهيد
بهشتي

40

دانشگاه آزاد
نقش روابط عمومي در افزايش وجدان كاري و انضباط اجتماعي كاركنان شركت ملي
اسالمي واحد  /علوم
پخش فرآوردههاي نفتي ايران
و تحقيقات

41

آسيب شناسي تعهد سازماني از منظر سياستهاي مديريت منابع انساني از ديدگاه
كاركنان دفاتر مركزي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه عالمه
طباطبايي

42

ايجاد يک  Roadmapنوين در راستاي توسعه سيستمهاي فناوري اطالعات ،با
کاربردي در بهکارگيري فناوري  RFIDدر سامانه هوشمند سوخت

دانشگاه شيراز

43

مدل شناسائي و اولويت گذاري عوامل حياتي موفقيت ( )CSFsدر پيادهسازي
سيستمهاي اطالعاتي( ،مطالعه موردي :پياده سازي RFIDدر سامانه کارت سوخت)

دانشگاه شيراز
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دانشگاه شيراز

44

امكانسنجي استفاده از  RFIDدر پروژه كارت هوشمند سوخت

45

چارچوبي براي پيادهسازي مديريت ارتباط بامشتري درشركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران

دانشگاه مالك اشتر

46

تبيين شاخصهاي ارزيابي وتعيين درجه اهميت آنها براساس مدل کارت ارزيابي متوازن
( )BSCدر شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه شهيد
بهشتي

47

بهكارگيري معماري سرويسگرا در طراحي سيستمهاي تجارت الكترونيكي

دانشگاه شيراز

48

بهكارگيري فناوري اطالعات در صرفهجويي زمان و رضايتمندي كاركنان (منطقه اصفهان)

49

رابطه استقرار دولت الكترونيك با ساختار سازماني (منطقه تهران)

دانشگاه عالمه
طباطبايي

50

الگوريتمي ابتکاري براي حل  CFLPو حل يک نمونه کاربردي از اين مسائل در
صنعت نفت

دانشگاه صنعتي
اميركبير

51

شناخت مشکالت ناشي از بروز تنشهاي شغلي و تهديدهاي سالمت رواني کارکنان
پخش اهواز

دانشگاه آزاد اهواز
واحد علوم و
تحقيقات

52

بررسي سهم يارانه فرآوردههاي نفتي در هزينه دولت در استان مازندران

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد فيروزكوه

53

بررسي تجزيه فوتوكاتاليستي متيل ترشري بوتيل اتر با استفاده از نانوكاتاليست TiO2
تثبيت شده بر روي زئوليت طبيعي ايران

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران
شمال

54

بررسي رابطه سيستم مديريت و كيفيت بهرهوري كاركنان شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ،منطقه قم

دانشگاه تهران-
پرديس قم

55

شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انساني در شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران

دانشگاه تهران

56

الگوي ساختاري ،فرهنگي و تكنولوژي متناسب با رويكرد مديريت دانش درسازمان

دانشگاه عالمه
طباطبايي

57

مدلسازي و شبيهسازي عمليات بارگيري فرآوردههاي نفتي در انبارهاي نفت (مطالعه
موردي انبار نفت شمالغرب تهران)

دانشگاه علم و
صنعت ايران

58

تاثير استاندارد مديريت يکپارچه  IMSبر عملکرد شرکت نفت منطقه لرستان

59

بررسي تأثير ادراك كاركنان از عدالت سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني آنان

دانشگاه شهيد
بهشتي

60

نگرش سنجي پيامدهاي محيطي سهميهبندي بنزين در محدوده مركزي تهران

دانشگاه عالمه
طباطبايي

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بروجرد
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61

تعيين بهترين نقاط احداث مخازن استراتژيک فرآوردههاي نفتي و تعيين ظرفيت آنها
در کشور

دانشگاه عالمه
طباطبايي

62

شناسايي و اندازهگيري ميزان يادگيري سازماني در شرکت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي منطقه کرمان

دانشگاه تهران

63

مکانيابي پمپ بنزينها در نواحي درون شهري

دانشگاه صنعتي
شريف

64

بررسي به روزآوري واحد تبديل كاتاليستي در يك پااليشگاه از منصل كاهش بنزين از
رفورميت توليدي

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

65

بررسي امكان افزودني برج  VACUM FBSHEبه واحد كاهش گرانروي Soaker
 typeبه منظور كاهش مصرف انرژي

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

66

سنجش ميزان پذيرش فرآيند محوري به منظور پياده سازي مهندسي مجدد فرآيندها
از ديدگاه مديران و كاركنان شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي (ستاد) در سال
88-87

دانشگاه عالمه
طباطبايي

67

بررسي تأثيرات فناوري اطالعات بر ساختار سازماني و ارائه مدل فرآيندي تغييرات
ساختار سازماني تاثر از پروژههاي فناوري اطالعات :متمركز بر مورد مطالعاتي سامانه
فروش اينترنتي

NUSدانشگاه ملي
سنگاپور

68

شبيهسازي عددي گسترش آلودگي نفتي محلول و غيرمحلول در آبهاي زيرزميني و
خاك (مطالعه موردي پمپ بنزين پاسداران محله دروس)

دانشگاه صنعتي
شريف

69

بررسي اثر آاليندههاي نفتي بر پايداري بستررسي مخازن نفتي

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

70

پاكسازي خاكهاي ماسهاي آلوده به فرآوردههاي نفتي با استفاده از محلول شوينده

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

71

بررسي ميزان جذب فرآوردههاي نفتي در خاكهاي ماسهاي

دانشگاه صنعتي
ن
خواجه نصيرالدي 
طوسي

72

بررسي اثرات فرآوردههاي نفتي بر روي مشخصات مقاومتي بتن سخت شده

دانشگاه تهران

73

كاربرد دادهكاوي به منظور ايجاد دانش در سامانه هوشمند سوخت

دانشگاه شيراز

74

اثر نقص هندسي ناشي از جوش طولي قائم در ساخت مخازن استوانهاي در ظرفيت
كمانشي ناشي از فشارخارجي

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مراغه

75

بررسي عوامل موثر براجراي اصل  44قانون اساسي (مطالعه موردي شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي)

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بروجرد
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76

شناسايي عوامل مرتبط با انگيزه كاركنان براي شركت در دورههاي آموزش ضمن خدمت
براساس تنوري وروم و بررسي وضع موجود از نظر بهكارگيري عوامل فوق در ايجاد انگيزه
كاركنان

77

بررسي خوردگي و مكانيزمهاي آن در مخازن محصوالت نفتي انبار نفت كرمان

دانشگاه شهيد باهنر

78

بررسي و انتخاب آميخته ترفيع مناسب ارتباطات بازاريابي منسجم در راستاي
بهينهسازي مصرف نفتگاز در صنايع استان زنجان

دانشگاه تهران

79

توسعه يك مدل  FANPفازي جهت تركيب عوامل انگيزشي كاركنان با هدف افزايش
بهرهوري

دانشگاه يزد

80

ارائه مدل رياضي جهت ارزيابي عملكرد اقتصادي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
ايران

دانشگاه شيراز

81

كاهش بارآلودگي نفتي از پساب مخازن فرآوردههاي نفتي منطقه خرم آباد و حومه
(مقايسه روش اكسيداسيون پيشرفته و تثبيت ميكروبي)

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران
شمال

82

ارزيابي عملكرد كاركنان شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه اهواز براساس
مدل تحليل سلسله مراتبي AHP

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نجف آباد

83

حذف لجنهاي نفتي از مخازن نگهداري مواد نفتي و جداكنندهها

دانشگاه رازي

84

ارزيابي عملكرد سيستم مديريت  HSEبه كمك مدل كارت امتيازي متوازن

دانشگاه گيالن

85

ارزيابي سيستم اطالعاتي ترفيعات و انتصابات شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
ايران و انتخاب الگوي بهينه

دانشگاه مالك اشتر

86

بررسي تاثير شرايط كاري ،روابط شغلي و نگرش نسبت به ايمني بر روي حوادث و
رفتارهاي غيرايمن شغلي

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اراك

87

بررسي عوامل سازماني موثر بر رشد اخالق حرفهاي كاركنان شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه چالوس

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بناب

88

امكانسنجي اقتصادي سوآپ فرآوردههاي نفتي كشورهاي همسايه ،خاك جمهوري
اسالمي ايران با رويكرد حضور بخش خصوصي

دانشگاه گيالن

89

بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
تهران در بهرهوري آنها

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مركز

90

علل قاچاق سوخت و راهكارهاي پيشگيري از آن

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مشهد

91

بررسي تاثير برونسپاري بر بهرهوري شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه قم

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد كاشان

92

طراحي الگوي ارزيابي اثربخشي در دورههاي آموزشي بزرگساالن

دانشگاه تهران

93

بهينهسازي سيستم توزيع انبارهاي نفت

دانشگاه علم و
صنعت ايران

94

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و نوآوري کارکنان شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بروجرد
منطقه لرستان

دانشگاه اصفهان

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 540
95

بررسي رابطه معنويت و رفتار شهروندي سازماني در شركت ملي پخش فرآوردههاي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مركز
نفتي ايران

96

بررسي تاثير توانمندسازي كاركنان بر خالقيت در سازمان با تاكيد بر نقش فرهنگ سازماني

دانشگاه عالمه
طباطبايي

97

مكانيابي براي مراكز با ساختار سلسله مراتبي و با وجود روند افزايشي تقاضا در يك افق
برنامهريزي محدود (مطالعه موردي :مكانيابي مراكز پشتيباني از ايستگاههاي  CNGايران)

دانشگاه صنعتي
اصفهان

98

بررسي و معايب و مزاياي واگذاري برخي از امور جاري به صورت حجمي به بخش
خصوصي در منطقه گيالن و تاثير آن بر بهرهوري شركت

دانشگاه گيالن

99

برنامهريزي مجدد خط لوله چند محصوله با مديريت موجودي

دانشگاه صنعتي
اميركبير

 100برنامهريزي سيستم توزيع فرآوردههاي نفتي با استفاده از روشهاي ابتكاري

دانشگاه صنعتي
اميركبير

رتبهبندي شركتكنندگان در مناقصات شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران با دانشگاه آزاد اسالمي
101
واحد اراك
استفاده از روش تصميمگيري  ELECTREبه منظور تعيين بهترين گزينه
بهينهسازي واكنش فتوكاتاليستي مربوط به تجزيه تركبيات حلقوي موجود در پسابهاي علوم و فنون دريايي
102
خرمشهر
صنعتي با استفاده از نانو ذرات  TiO2پايه پرليت
 103عارضه يابي بهرهوري در سازمانها و شركتهاي دولتي (مطالعه موردي شركت ملي پخش) دانشگاه تربيت معلم
بررسي ساختار سازماني شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران و انطباق آن با
104
مسئوليتهاي محوله

دانشگاه عالمه
طباطبايي

ارزيابي تماس شغلي كاركنان جايگاههاي سوخترساني شهر تهران با تركيبات BTEX
105
(بنزن ،تولوئن ،اتيل بنزن و زايلنها) در هواي تنفسي

دانشگاه شهيد
بهشتي

106

شبيهسازي ترموديناميكي يك ايستگاه فشرده ( )CNGبه منظور بهينهسازي عملكرد
ايستگاه

دانشگاه كردستان

ارائه مدلي از تاثير عواملانساني بر ارتقاي اثربخشي سيستم مديريتدانش در شركت
107
ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه تهران

بررسي مشكالت انگيزشي كاركنان و ارائه راهكارهاي شاداب سازي منابع انساني در
108
شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مركز

برنامهريزي استراتژيك توسعه بازاريابي طرح ملي بانكرينگ در شركت ملي پخش
109
فرآوردههاي نفتي ايران
 110ارزيابي عوامل ريسک در حمل و نقل فرآوردههاي نفتي بهوسيله نفتکشهاي جادهاي

دانشگاه پيام نور
دانشگاه شيراز

بررسي ارتقاء عملکرد زيستمحيطي از طريق استقرار سيستم مديريت يکپارچه در دانشگاه آزاد اسالمي
111
واحد اراك
انبارها و تأسيسات شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي (مطالعه موردي منطقه همدان)
 112بررسي تاثير مشخصات زئوليت دربازده توليد بيوديزل از روغنهاي نباتي
 113مدلسازي و تحليل حركت فرآوردههاي نفتي در محيطهاي خاكي

دانشگاه رازي
دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

541

خالصه پروژههاي دانشجويي

 114بررسي اثر ميزان رس در كارايي روش استخراج بخارات ( )SVEدر پاكسازي خاك

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

رابطه بين نوع استخدام و بهرهوري نيروي كار در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي دانشگاه آزاد اسالمي
115
واحد ساري
ايران -منطقه ساري
116

ارزيابي ريسک بهداشتي مواجهه شغلي کارکنان انبارهاي نفت شهر ري با تركيبات
( BTEXبنزن ،تولوئن ،اتيل بنزن و زايلنها) و پايش بيولوژيکي براي تركيب تولوئن

دانشگاه شهيد
بهشتي

 117کاهش غلظت يون سولفات از پساب با استفاده از نانو فيلترها

دانشگاه شهيد باهنر

رابطه مديريت کيفيت جامع با عوامل استرس زاي نقش در کارکنان رسمي شرکت
118
ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه لرستان

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بروجرد

ارائه الگوي بهينه اولويت بندي انبارهاي نگهداري و توزيع فرآوردههاي نفتي با رويكرد
119
و پدافند غيرعامل

دانشگاه مالك اشتر

 120ساخت و ارزيابي غشاي سراميکي اولترافيلتراسيون براي تصفيه پساب نفتي

دانشگاه علم و
صنعت ايران

 121تحليل سيستمي تغييرات مصرف بنزين و ارائه راهکارهايي براي کاهش آن

دانشگاه تهران

 122شبيهسازي ترموديناميكي كمپرسورهاي رفت و برگشتي CNG

دانشگاه صنعتي
شاهرود

تبيين رابطه بين اخالق كار و عملكرد كاركنان در شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي
123
ايران

دانشگاه عالمه
طباطبايي

 124تبيين و سنجش عوامل زمينهاي براي استقرار مديريت دانش

دانشگاه شهيد
بهشتي

 125بررسي نيمرخ رواني كاركنان شركت ملي پخش و رابطه آن با خوشبيني

دانشگاه الزهرا

توسعه مدل ارزيابي و رتبه بندي مجاري عرضه سوخت (جايگاهها)

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد قزوين

126

شبيهسازي و مدلسازي عمليات تخليه و بارگيري فرآوردههاي نفتي درانبارهاي نفتي
127
(انبار كن منطقه تهران)

دانشگاه عالمه
طباطبايي

بررسي مشكالت وارائه راهكارهايي براي ارتقاء بهرهوري نيروي انساني در شركت ملي
128
پخش منطقه بوشهر

دانشگاه خليج
فارس

بررسي اثرات مالي ناشي از واگذاري بخشي از فعاليتهاي خدماتي شركت ملي پخش
129
فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شوشتر

تعيين و بررسي رابطه ميان ابعاد فرهنگ سازماني مرطوب و احساسات سازنده
130
كاركنان شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه شهيد
بهشتي

بررسي ارائه روش مناسب شناسايي خطرات ايمني ،بهداشتي و زيستمحيطي و ارزيابي
131
ريسك در انبارهاي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

ارزيابي رفتار كمانشي مخازن استوانهاي تحت اثر نقص هندسي عمومي افزايشي در
132
طول مخزن

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد واحد مراغه

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 542
 133ارائه راهكارهاي مديريتي جهت كنترل و تصفيه لجن مخازن فرآوردههاي نفتي
بررسي رابطه بين مديريت مشاركتي و تعهد سازماني در كاركنان شركت ملي پخش
134
فرآوردههاي نفتي ايران منطقه فارس

دانشگاه صنعتي
اصفهان
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مرودشت

بررسي شيوهها و راهكارهاي بهبود و اصالح روشهاي ارائه خدمات به ارباب رجوع
 135در راستاي سياست مشتري مداري در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران با
محوريت كارت هوشمند سوخت

دانشگاه تهران

بررسي اثر نانوكلي بر روي خواص مكانيكي و ضدخوردگي پوشش اپوكسي پلي
136
سيلوكسان

دانشگاه صنعتي
اميركبير

 137تهيه سوخت زيستي از ضايعات حاصل از فرآوري نيشكر

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران
شمال

بررسي امكان تبديل برج سيني دار واحد تصفيه گاز پااليشگاه تهران به نوع آكنده به
138
منظور افزايش راندمان برج

دانشگاه صنعتي
ن
خواجه نصيرالدي 
طوسي

مقايسه وضعيت موجود برنامهريزي منابع انساني ستاد شركت ملي پخش فرآوردههاي
139
نفتي با معيارهاي علمي برنامهريزي منابع انساني

دانشگاه عالمه
طباطبايي

تعيين وضعيت مطلوب بحران در تامين و توزيع فرآوردههاي نفتي با استفاده از منطق
140
فازي (مطالعه موردي منطقه زاهدان)

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد زاهدان

بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتري در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
141
هرمزگان

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد قشم

بررسي الگوهاي جديد جايگاههاي عرضه فرآوردههاي نفتي بر بهرهوري شركت ملي
142
پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مركز

رابطه بين تيپهاي شخصيت مايرز -بريگز و ميزان بهرهوري در ميان كاركنان شركت
143
ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه عالمه
طباطبايي

 144بررسي ميزان تحقق اهداف مورد انتظار سياستهاي كاهش مصرف بنزين

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نراق

ارتقاي ساختار سازماني مبتني بر فناوري اطالعات در شركت ملي پخش فرآوردههاي
145
نفتي ايران

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران
شمال

تصفيه تكميلي شيرابه توسط تركيب ازنزني و جذب سطحي

دانشگاه تربيت
مدرس

 147امكان سنجي استقرار مديريتدانش (مطالعه موردي منطقه زاهدان)

دانشگاه سيستان و
بلوچستان

146

تعيين ميزان مواجهه و ارزيابي سميت خوني،کليوي و کبدي بنزين بدون سرب در
148
کارگران پمپ بنزينهاي شيراز

دانشگاه علوم
پزشكي شيراز

543

خالصه پروژههاي دانشجويي

بررسي رابطه بين مهندسي عوامل انساني و عملكرد كاركنان در شركت ملي پخش
149
فرآوردههاي نفتي منطقه كرمان

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد كرمان

بررسي رابطه مديريت دانش با سرمايه فكري در شركت ملي پخش فرآورد هاي نفتي
150
ايران

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد كرمان

بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني (مطالعه موردي شرکت ملي پخش دانشگاه آزاد اسالمي
151
واحد تهران مركز
فرآوردههاي نفتي ايران)
بررسي رابطه يادگيري فناوري اطالعات ( )ITو سرمايه اجتماعي در شركت ملي
152
پخش فرآوردههاي نفتي ايران
بررسي آلودگي نفتي (هيدروكربنهاي حلقوي  )PAHدر بافت چربي و كبد ماهيان
153
درياي خزر در سواحل استان گيالن
 154رابطه خصوصي سازي بر بهرهوري در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
حذف تركيبات حلقوي و آروماتيكي از پساب انبارها و پااليشگاههاي نفتي با استفاده از
155
روش اكسيداسيون ()UV/H2O2
156

اولويتبندي عوامل موثر بر جذب و بهكارگيري نيروهاي ممتاز و نخبه دانشگاهي با
جهت گيري حداكثرسازي اثربخشي آنان در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه تهران
دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات
دانشگاه تهران-
پرديس قم
دانشگاه آزاد
اسالمي واحد واحد
تهران شمال
دانشگاه عالمه
طباطبايي

 157مطالعه و بررسي روشهاي بهينه سوخت رساني در روستاهاي استان زنجان

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد واحد قزوين

 158مدلسازي و تحليل پيچيدگي ساختاري كنتورهاي هوشمند

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

بررسي تاثير تعارضات سازماني بر عملكرد كاركنان شركت ملي پخش فرآوردههاي
159
نفتي منطقه كهكيلويه و بوير احمد

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد واحد
علوم و تحقيقات
خوزستان

160

طراحي الگوي تصميمگيري تعيين فعاليتهاي قابل برونسپاري در بخش منابع
انساني صنعت نفت

دانشگاه عالمه
طباطبايي

161

طراحي الگوي مديريت عملکرد در صنعت نفت :پژوهشي در شرکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

162

ارائه مدل جهت بهينهسازي و كاهش هزينههاي حمل و نقل در نظام زنجيره تامين
شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران -كرمان

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شيراز

163

بررسي رابطه بين عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي در شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران (مطالعه موردي منطقه اصفهان)

دانشگاه آزاد اسالمي
واحدتهران مركز

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 544
164

بررسي و مدل سازي اثر پارامترهاي موثر بر جداسازي عناصر فلزي و توليد نانوذرات با
روش سيال فوق بحراني به كمك معادالت حالت ترموديناميكي

165

بررسي عوامل موثر بر گسترش مشاركت در شفاف سازي تصميم هاي سازماني در شركت دانشگاه آزاد اسالمي
واحدتهران مركز
ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

166

اثرات مثبت و منفي ثبات سازماني بر عملكرد مديران شركت ملي پخش

دانشگاه آزاد اسالمي
واحدتهران مركز

167

دانشگاه آزاد اسالمي
بررسي رابطه بين آموزش علوم كاربردي آينده-شناسي و عملكرد مديران و كارشناسان
واحدتهران مركز

168

تهيه و بررسي خواص ضدخوردگي يك پوشش نانوكامپوزيت حاوي ذرات روي با كاربرد
در صنايع پايين دستي نفت ،گاز و پتروشيمي

دانشگاه شهيد باهنر

169

چارچوب مفهومي تغيير مدل كسب و كار در صنايع حمل و نقل با توجه به مفاهيم
مديريت تغيير (مورد مطالعاتي :واحد حمل و نقل زميني شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران

دانشگاه علم و
صنعت ايران

ارزيابي توزيع جغرافيايي مخازن سوخت شركت نفت با تاكيد بر هزينههاي حمل و نقل
170
(مطالعه موردي شهر تهران)

دانشگاه تهران

 171رابطه خصوصيسازي و بهرهوري از ديدگاه مديران شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه شيراز

 172استفاده از ويژگي نانوذرات به منظور رفع آلودگي آبهاي سطحي از مواد معلق نفتي

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران
جنوب

مدلسازي برنامهريزي خطي پااليشگاه تهران و بهينهسازي جهت توليد بيشتر محصوالت دانشگاه آزاد اسالمي
173
واحد شاهرود
ميان تقطير
ارئه يك الگوي واكنش اضطراري در برابر حريق در مخازن فرآوردههاي نفتي انبار نفت
174
شمال غرب تهران

دانشگاه مالك اشتر

تدوين مديريت ريسك زيست محيطي در انبارهاي مركزي شركت ملي پخش فرآوردههاي
175
نفتي منطقه يزد

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

بررسي عدم تقارن قيمتهاي نفت خام و قيمتهاي بنزين وارداتي با استفاده از مدل
اتورگراسيو آستانهاي

دانشگاه آزاد اهواز
واحد علوم و
تحقيقات

176

ارائه الگويي براي بررسي و تعيين سطح تعادل نابچابكي فرآيندهاي اصلي شركت ملي
177
پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه يزد

ارائه مدلي براي اولويت بندي ريسكهاي موثر بر پروژههاي  ITبا استفاده از شبكههاي دانشگاه آزاد اسالمي
178
واحد مركز
عصبي (مطالعه موردي شركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي ايران)
الزامات پدافند غيرعامل در كاربريهاي همجوار انبارهاي نفت (مطالعه موردي انبار نفت
179
شمال شرق تهران)

دانشگاه مالزي

545
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 180حذف تركيبات نفتي از خاك آلوده به روش خاكشويي

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

دانشگاه آزاد
ارزيابي مقاومت و شكل پذيري سازه بتني مستغرق مقاوم شده با الياف كامپوزيت
اسالمي واحد تهران
181
( )FRPبه كمك تحليلهاي غيرخطي (مطالعه موردي بندرعباس)
جنوب
 182جذب سولفيد هيدروژن توسط آمينها با استفاده از برج جذب فيتيله مرطوب
تحليل كولر هوايي  E-2110پااليشگاه امام خميني(ره) شازند به منظور بهينهسازي
183
شرايط عملكرد آن

دانشگاه صنعتي
سهند
دانشگاه تبريز

دانشگاه آزاد
 184بهينهسازي اقتصادي واحد هيدروكراكر با تغيير در پارامترهاي عملياتي و توزيع محصوالت آن اسالمي واحد تهران
جنوب
طراحي و ساخت پايلوت جهت حذف  MTBEاز پسابهاي حاصل از آبگيري مخازن
185
بنزين و يافتن بهترين شرايط عملياتي جهت حذف MTBE
186

شناسايي معيارهاي ارزيابي و انتخاب پيمانكاران در شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران (مطالعه موردي اداره امور انبارهاي نفت)

دانشگاه كردستان
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد سنندج

تعيين اثر گازسوز كردن خودروهاي سواري تهران بر انتشار آاليندههاي هوا و هزينههاي
187
زيست محيطي ناشي از آن

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

برآورد و مقايسه بهرهوري نيروي انساني در مديريتهاي شركت ملي پخش فرآوردههاي
188
نفتي ايران

دانشگاه پيام نور

بررسي رابطه ميزان تمايل مديران به بهره گيري از مديريت استعداد با عملكرد كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي
189
واحد شوشتر
شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
ارزيابي تأثير آموزش بر بهرهوري براساس مدل  ACHIEVEدر نواحي پانزده گانه
190
شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه شيراز

بررسي اثرات حذف يارانههاي انرژي ،برروي صنايع و شركتهاي توليدي و راهكارهاي
 191كاهش تبعات منفي آن با استفاده از تكنيكهاي تصميمگيري چند معياره فازي با
محوريت و تاكيد بر فرآوردههاي نفتي

دانشگاه فردوسي
مشهد

 192بررسي عددي عملكرد يك ديوار ترومبي در شرايط آب و هواي خشك (يزد)

دانشگاه يزد

تعيين بهترين گزينه از بين شركتكنندگان در مناقصات شركت ملي پخش
193
فرآوردههاي نفتي با استفاده از تصميمگيري ELECTRE

دانشگاه آزاد
اسالمي اراك

 194بررسي روشهاي مختلف تصفيه فاضالب هاي نفتي با هدف تعيين روش بهينه

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 546
تدوين دانش فني رديابي منشا آلودهكننده آب با استفاده از بررسي هيدروكربنهاي
 195آليفاتيك در تركيب نفتخام (مطالعه موردي آبهاي زيرزميني پااليشگاه نفت شهيد
تندگويان تهران)
196

نقش برنامهريزي توسعه فردي در افزايش بهرهوري شركت پخش فرآوردههاي نفتي
منطقه لرستان

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بروجرد

ارزيابي عملكرد فرآيند پژوهش و فناوري در تعالي سازمان بر طبق مدل  EFQMو
197
راائه راهكارهاي تقويت آن در شركت ملي پخش فرآرودههاي نفتي ايران

دانشگاه پيام نور

 198تحليل حرارتي جريان سيال درون لولهها با استفاده از روش انتقال حرارت معكوس

دانشگاه اروميه

بررسي تاثير پرداخت پاداش بهرهوري در عملكرد كاركنان شركت ملي پخش
199
فرآوردههاي نفتي منطقه ساري

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ساري

 200تحليل فشار ،دما و بررسي پديده خستگي در مخازن ذخيره  CNGفوالدي نوع اول

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شيراز

تعيين رابطه مولفههاي هوش هيجاني با تعارض كار خانواده در زنان شاغل شركت ملي
201
پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه عالمه
طباطبايي

77606030
براساستلفن:
نقلشماره 1
شاداب،
حركتنبش
ايرانشهر،
خيابان
كنترل مصرف
خيابانحمل و
سيستم
جايي و
تهران ،جابه
مدلسازي و كنترل
202
www.niopdc.ir
سوخت

دانشگاه IITB
هندوستان

 203بررسي اثر حذف يارانهها بر مقدار تقاضاي بنزين در ايران

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مركز

بررسي استانداردهاي زيستمحيطي كاربردي در انبارها و تاسيسات نفتي كشورهاي در
دانشگاه بين المللي
 204حال توسعه و توسعه يافته و مقايسه آن با وضعيت محيطي انبارها و تأسيسات شركت
چابهار
ملي پخش و ارائه راهكارهاي مناسب
طراحي الگوي تصميمگيري تعيين فعاليتهاي قابل برونسپاري در بخش منابع انساني
205
صنعت نفت

دانشگاه عالمه
طباطبايي

طراحي الگوي مديريت عملکرد در صنعت نفت :پژوهشي در شرکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

206

 207بررسي ميزان تاثير بهكارگيري كارت هوشمند سوخت در جلوگيري از قاچاق بنزين

سازمان مديريت
صنعتي

 208طراحي مدل زنجيره تامين جامع براي فرآيند سوخت رساني در شرايط عدم اطمينان

دانشگاه علوم و
فنون مازندران

بررسي نقش تنوع تيم ارشد مديريت در ارتباط بين سيستمهاي اطالعات مديريت و
 209عملكرد استراتژيك با تمركز بر انعطاف پذيري و كاهش هزينهها در شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد
علوم و تحقيقات
خوزستان

مطالعه و بررسي اثربخشي نظام پيشنهادات در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
210
ايران و ارائه پيشنهادات كاربردي جهت اصالح و اعمال بازنگري هاي مورد نياز در آن

دانشگاه آزاد اسالمي

547
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بررسي تاثيرات اجتماعي– اقتصادي هدفمند کردن يارانههاي فرآوردههاي نفتي
211
انرژيزا (مطالعه موردي استان يزد)

دانشگاه آزاد اسالمي

 212آسيب شناسي ارتباطات سازماني در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران

دانشگاه عالمه
طباطبايي

 213بررسي عوامل موثر بر موفقيت برنامهريزي استراتژيك منابع انساني

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بناب

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 548
پروژههاي دانشجويي موردحمايت پژوهش و فناوري شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
رديف

نام پروژه

دانشگاه

1

بهينهسازي كنترل ايستگاههاي پمپاژ نفت با كنترل فازي

دانشگاه شهيد
باهنر

2

بررسي خرابي و تخمين عمر باقيمانده پره توربين از جنس سوپر آلياژ

دانشگاه علم و
صنعت ايران

3

سنجش شاخص هاي بهرهوري خطوط انتقال مواد نفتي

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد
اراك

4

بررسي تأثير آموزش ضمن خدمت در ارتقاء دانش و مهارت كاركنان شركت خطوط لوله
و مخابرات نفت منطقه خوزستان

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد
شوشتر

5

ارزيابي ريسك خطوط لوله نفت و فرآوردهها با استفاده از روش پيشنهادي كنت

دانشگاه علوم
پزشكي همدان

6

استقرار سيستم نگهداري و تعميرات با رويکرد قابليت اطمينان ( )RCMبرروي
توربينهاي گازي خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب ايران

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد
قزوين

7

مطالعه تحليلي ،عددي و تجربي تاثير پارامترهاي موثر بر فرآيند هيدروفرمينگ لوله

دانشگاه صنعتي
اميركبير

8

شبيهسازي عملکرد توربين گازي با خنککن ورودي در شرايط اقليمي خوزستان

دانشگاه چمران
اهواز

9

تاثير متغيرهاي جمعيتي و پاداشها بر تعهد و تمايل به ترک خدمت کارکنان شرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت /منطقه لرستان

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد
بروجرد

10

رابطه بين توانمندسازي مديران و كارآفريني در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت
ايران

دانشگاه پيام نور

11

تبيين كيفيت زندگي زنان در شهركهاي مسكوني مراكز انتقال نفت

دانشگاه الزهرا

12

شناسايي چالشهاي فراروي متدولوژي شش سيگما در بخش خدمات دولتي

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد
فيروزكوه

13

دانشگاه صنعتي
تحليل ترموديناميكي اثرات تزريق آب بر افزايش راندمان يك سيكل هيبريدي توربين
خواجه نصيرالدين
گاز و پيل سوختي اكسيد جامد در نيروگاههاي حرارتي
طوسي
تهران ،خیابان سپهبد قرنی ،شماره  194تلفن  66154464 – 88801960 :فاکس 66154351 :
www.ioptc.org
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پروژههاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
رديف

نام پروژه

دانشگاه

1

عملكرد ديناميكي ديوار بنايي تقويت شده با فابريك  FRPتحت بار چرخهاي صفحهاي

دانشگاه صنعتي
اميركبير

2

ارزيابي عملكرد و مشخصات هندسي بهينه ديوارهاي برشي مركب

دانشگاه صنعتي
اميركبير

3

شبيهسازي سه بعدي شكست موج درمنظقه ساحلي

دانشگاه علم و
صنعت ايران

4

دانشگاه آزاد
مستند سازي فني در مديريت پروژههاي صنعت نفت تا تأكيد بر مصداقهاي كاربردي اسالمي واحد علوم
و تحقيقات

5

دانشگاه آزاد
بررسي رفتار كمانشي و فراكمانشي مخازن داراي ناكاملي هاي هندسي ،تحت بار
اسالمي واحد مراغه
محوري به روش آزمايشگاهي

6

بررسي الگوريتم هاي هوشمند در تصاوير ماهوارهاي جهت تشخيص تغييرات ناشي
از زلزله

دانشگاه تهران

7

بررسي سالمت سازهاي درسازههاي زيربنايي وهوشمند

دانشگاه علم و
صنعت ايران

تهران ،خيابان استادنجات اللهي ،نبش خيابان كالنتري ،شماره  247صندوق پستي  11155/714تلفن81781 :
فاكسwww.nioec.org 88943029 :

كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري 550
نشاني و شماره تلفن شركتهاي تابعه شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
رديف

نام شركت

تلفن

نشاني

1

شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران

021 -84129

تهران -خيابان ايرانشهر -نبش خيابان
شاداب -شماره 1

2

شركت خطوط لوله و مخابرات
نفت ايران

021 -61651

تهران -خیابان سپهبد قرنی -شماره 194

3

شركت ملي مهندسي و
ساختمان نفت ايران

021 - 81781

تهران -خيابان استادنجات اللهي -نبش
خيابان كالنتري -شماره 247

4

شركت پااليش نفت آبادان

0631 -2228080

آبادان -صندوق پستی 555

5

شركت پااليش نفت امام خميني
کیلومتر  20جاده اراک -بروجرد صندوق
0861 - 3674541 - 4
(ره) شازند
پستی 41111-38671

6

شركت پااليش نفت اصفهان

0311 - 668641 - 8

كيلومتر  5جاده اصفهان  -تهران صندوق
پستي 415-81465 :

شركت پااليش نفت بندرعباس

0761 -4-5564180

بندرعباس -جاده اسکله شهید رجایی
صندوق پستی 79145 / 3184 :

8

شركت پااليش نفت تبريز

0411 -4292929

تبريز صندوق پستی 51385 -4156

9

شركت پااليش نفت شهيد
تندگويان تهران

021 -5901021 - 51

جاده قدیم تهران  -قم

شركت پااليش نفت شيراز

کیلومتر  22جاده شیراز  -اصفهان صندوق
0711 -8217561 - 9
پستی 1445-73711 :

7

10
11
12

شركت پااليش نفت كرمانشاه

0831 -4497100

کرمانشاه  -بلوار شهید بهشتی صندوق
پستی 99519-67147 :

شركت پااليش نفت الوان

0711 - 8316240

جزیره الوان ،شیراز  ،صندوق پستی :
568-71365

یادداشت:

یادداشت:

